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Jako . Serwis. Wiedza praktyczna.

Laserliner- Centrala UMAREX w Arnsberg
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Twój Dostawca Sprz tu. 
Ponad 15 lat do wiadczenia.

Zawsze na bie co - Nasze us ugi online 
Zawsze zapewniaj  najnowsze informacje na temat 
technologii i zastosowania naszych urz dze  w 
specjalistycznych dziedzinach. Szybki i przyjazny dla 
u ytkownika sposób prezentacji zapewnia wszystkie 
potrzebne informacje. 

Press and Test –
prezentacja produktów online.
U yj wideo produktu aby aby dowiedzie  si  o 
mo liwo ciach naszych produktów. Prezentacja na 
naszej stronie internetowej. 

Aby uzyska  wi cej informacji,
przejd  do www.laserliner.pl

Laserliner jest profesjonalnym dostawc  sprz tu na ca ym 
wiecie. Zach ca do siebie szerokim asortymentem takim jak: 

- profesjonalne niwelatory laserowe - obrotowe i liniowo - 
krzy owe, narz dzia do pomiaru wilgotno ci, narz dzia 
pomiarowe, r czne dalmierze laserowe, elektronicze 
wykrywacze budowlane, poziomice i k tomierze elektroniczne.

   Prezentacja on-line ! Teraz ka dy mo e przetestowa  
funkcjonalno  urz dze  Laserliner. Kliknij i przekonaj 
si  ju  dzi  jak u atwiaj  prac  !

   Mi dzynarodowe i krajowe pokazy i wystawy

   Szkolenia z zakresu obs ugi sprz tu

   Szybka dostawa sprz tu

   Profesjonalne doradztwo z zakresu 
produktu i sprzeda y

   Testy jako ci sprz tu potwierdzone 
wiadectwami dok adno ci
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IQ

PT

Industrial Quality –
Produkty odpowiednie do
zastosowa  profesjonalnych.

Professional Technology –
Rozszerzony asortyment dla
wymagaj cych klientów i
specjalistów budowlanych.

Wiod ce produkty  rmowe w
nowoczesnej technologi pomiarowej

Nowoczesne narz dzia pomiarowe rozprowadzane pod wspóln  
mark  Laserliner wyró niaj  si  ilo ci  innowacji technicznych 
i wysok  jako ci ; laserowe niwelatory rotacyjne z funkcjami 
single-slope i anti-shake dla profesjonalnego u ytkowania, 
lasery liniowe z technologi  PowerBright dla poprawienia 
widoczno ci wi zki laserowej i zasi gu. Wszystkie lasery 
zosta y optycznie i elektronicznie skalibrowane oraz 
sprawdzone pod wzgl dem dok adno ci. Ponadto do 
ka dego wyprodukowanego urz dzenia do czany jest 
certyfikat jako ci producenta.
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Pomiar wilgotno ci 
materia ów
Drewna i materia ów budowlanych

Profesjonalne niwelatory
liniowo-krzy owe
Budownictwo kubaturowe i 
aran acja wn trz

Pomiar temperatury i 
warunków rodowiskowych
Pomiary kontaktowe, przestrzenne 
oraz w technologii IR (podczerwie ) 
temperatury oraz 
warunków otoczenia

Uniwersalne obrotowe 
niwelatory laserowe
Wewn trzne wyko czenia i 
prace budowlane

Sondy wideo
Monitorowanie i rejestracja wideo 
trudno dost pnych miejsc

Laserowe niwelatory 
obrotowe do 
prac zewn trznych
Prace budowlane powy ej i poni ej 
gruntu w ekstremalnych warunkach

Mierniki wielko ci 
elektrycznych
Testery napi cia, multimetry, 
amperomierze c gowe 
oraz detektory przewodów

Altymetry Precyzyjne
Uniwersalne urz dzenia

Skanery Elektroniczne
Urz dzenia do wykrywania 
metalu, belek i instalacji

Niwelatory Optyczne
Prace przy pod o ach i 
fundamentach

Elektroniczne Poziomice 
i K tomierze
Cyfrowe poziomice, urz dzenia 
do pomiaru k tów, narz dzia do 
projektowania

Statywy, aty niwelacyjne i 
mocowania urz dze
Podstawy do podj cia pracy z 
instrumentami laserowymi i 
niwelatorami

Mierniki odleg o ci
W budynku i na budowie

Sklep Laserliner
Materia y promocyjne

Laserowe niwelatory 
punktowe, liniowe i 
liniowo-krzy owe
Projektowanie i aran acja wn trz

6 50

14 62

19 70

22 79

28 81

32 84

36 90

40

SPIS TRE CI
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Pomiar wilgotno ci 
materia ów
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max. 30 mm
max. 

30 mm

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Zabezpieczenie przed wilgoci  jest jednym z g ównych problemów w budownictwie. Wczesne wykrycie wilgoci w 
budynkach i materia ach przyczynia si  do lepszej ochrony i odpowiedniej konserwacji materia ów u ytych przy budowie. 
Niezast pione s  wówczas odpowiednie urz dzenia do wykrywania i oceny wilgotno ci. Bezinwazyjna detekcja wilgotno ci 
w technologii pojemno ciowej zapewnia szybki i wygodny pomiar bez konieczno ci uszkadzania powierzchni co jest 
szczególnie wa ne po zako czeniu prac konstrukcyjnych. Urz dzenia pomiarowe korzystaj ce z koncepcji precyzyjnego 
pomiaru s  u ywane do determinacji poziomu wilgotno ci w ró nych materia ach budowlanych. Metoda bezpo rednia 
zapewnia najwy szy poziom dok adno ci.

Skuteczna technologia

Pokrywka zabezpieczaj ca z 
funkcj  auto-kalibracji

Wysoki stopie  dok adno ci dzi ki 
du emu wyborowi grup materia ów

Tabela konwersyjna z wieloma ró nymi 
typami drewna i materia ów budowlanych

Dwie elastyczne p ytki pomiarowe 
na spodzie urz dzenia dla pewno ci, 
e badana powierzchnia nie b dzie 

zniszczona

G bokie skanowanie ró nych materia ów

12 pozycyjny wska nik LED mokry/suchy

Inteligentny pomiar wilgotno ci w 
budynkach. Mierz na pod odze, cianach 
i suficie bez uszkadzania powierzchni

Mocna gumowa obudowa 
Ergonomiczny kszta t dla 
pewniejszego chwytu

POMIAR WILGOTNO CI DREWNA I MATERIA ÓW BUDOWLANYCH
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POMIAR WILGOTNO CI MATERIA ÓW
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Brzoza
Buk
Cedr
D b szypu kowy
Daglezja
Heban
Jesion
Klon
Lipa
Maho , amer.
Meranti bia e
Modrzew
Olsza
Robinia
Sekwoja pospolita
Sosna
wierk

Tek
Wi z
Wierzba

Materia y budowlane

Beton
Ceg a sylikatowa
Gazobeton
Jastrych anhydryt
Jastrych cement
Jastrych cementowodrzewna 
Jastrych cementowy Ardurapid
Jastrych cementowy z dodatkiem bitumenu
Jastrych cementowy z dodatkiem 
tworzywa sztucznego
Jastrych gipsowy 
Jastrych spr ysty
P yta wiórowo-cementowa
P yty z w ókien mi kkich – drewno, bitumen
Ska odrzew / DIN
Styropian
Tynk gipsowy
Zaprawa cementowa
Zaprawa wapienna

Urz dzenia do pomiaru wilgotno ci

Przegl d

 Najcz ciej stosowane materia y: WoodTester DampFinder   DampFinder Plus DampMaster / MoistureFinder MoistureMaster
 Gatunków    DampMaster Plus
  

Zawiera: DampMaster, DeepElectrodes, kabel cz cy, tabela konwersji, baterie, skrzynka transportowa  

Profesjonalne instrumenty do 
pomiaru wilgotno ci materia ów

HARD: Plastikowa skrzynka transportowa 
W praktycznym pojemniku-
zawsze gotowy do pracy

SOFT: Mi kka torba transportowa
Zawsze gotowy do u ycia w praktycznym 
pokrowcu ochronnym. Zawsze pod r k .

Urz dzenia Laserliner dost pne s  w wytrzyma ych torbach transportowych lub twardych skrzynkach.
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IQ
082.033-1 4 021563 674275 2

9 V

9 V

9 V

IQ
082.033A 4 021563 671137 5

082.032A 4 021563 671120 5

AutoSound

AutoSound

AutoSound

PT

Laser
650 nm

9 V

max. 30 mm

max. 30 mm

CondenseSpot 
Pro Laser

INDICATION OF WATER CONDENSATION 

Berührungsloses Infrarot Temperaturmessgerät
mit Hygrometerfunktionen

Non-contact infrared temperature instrument 
with hygrometer functions

Contactloos infrarood temperatuurmeettoestel 
met hygrometerfuncties

Berøringsfri infrarød temperaturmåler med hyg-
rometerfunktioner

Thermomètre à infrarouge sans contact à fonc-
tions d’hygromètre

Instrumento de medición de temperatura por 
infrarrojos, sin contacto, higrómetro integrado

Misuratore di temperatura ad infrarossi senza 
contatto con funzioni igrometro

Bezdotykowy termometr na podczerwie  z 
funkcj  higrometru

Mittari kosketuksettomaan lämpötilan mittauk-
seen infrapunalla, kosteusmittari integroituna

Aparelho de medição de temperatura por 
infravermelhos sem contacto com funções de 
higrómetro

Beröringsfri infraröd temperaturmätare med 
hygrometerfunktioner

Berøringsløst infrarød temperaturmåleinstru-
ment med hygrometerfunksjoner

Higrometre Fonksiyonlu Temassız Enfraruj Isı 
Ölçüm Cihazı

Бесконтактный инфракрасный 
термометр с функциями гигрометра

DE

GB

NL

DK

FR

ES

SE

PT

TR

RU

FI

IT

NO

PL

DE

GB

NL

DK

FR

ES

SE

PT

TR

RU

FI

IT

NO

PL

MoistureMaster

MULTI-MATERIAL DEEPSCAN

Zerstörungsfreies Materialfeuchtemessgerät 
für 56 Holz- und 6 Baustoffsorten

Non-destructive material moisture measuring device for 
56 wood and 6 building material types 

Materiaalvriendelijke vochtmeter voor 
56 hout- en 6 bouwmateriaalsoorten

Ikke-destruktiv materialefugtmåler til 
56 træ- og 6 byggematerialetyper

Hygromètre pour la mesure non destructive de 
l‘humidité de 56 types de bois et 6 types de matériaux 
de construction

Medidor profesional de humedad sin alteración del 
material, para 56 tipos de maderas y 
6 materiales de construcción

Misuratore non distruttivo dell‘umidità di 
56 tipi di legno e 6 materiali da costruzione

Przyrz d do nieniszcz cych pomiarów wilgotno ci 
materia ów do 56 gatunków drewna i 6 rodzajów 
materia ów budowlanych

Kosteusmittari - ei vahingoita materiaalia - 56 puulajille 
ja 6 muulle rakennusmateriaalille

Medidor de humidade em materiais não destrutivo 
para 56 tipos de madeira e 6 tipos de materiais de 
construção

Ej skadande materialfuktighetsmätare för 56 träslag och 
6 byggmaterial

Ikke-destruktivt måleinstrument for materialfukt for 
56 tresorter og 6 byggematerialer

Tahribatsız Materyel Nemi Ölçme Cihazı 56 adet 
ağaç ve 6 adet yapı malzemesi çeşitleri için

Измерительный прибор для неразрушающего 
контроля влажности материалов  - 56 
пород древесины и 6 видов строительных 
материалов

SPECIAL COMBI SET

FOR PROFESSIONALS

Kofferaufkleber_MM_CS_Rev1010.indd   1 13.10.2010   9:56:26 Uhr

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NOWO

NOWO

NOWO

POMIAR WILGOTNO CI MATERIA ÓW

Urz dzenia do pomiaru wilgotno ci

MoistureMaster + 
CondenseSpot Pro
Combi-Set 

Zestaw do wczesnego wykrywania i oceny 
poziomu wilgotno ci oraz kondensacji
– Bezinwazyjny pomiar na ponad 100 materia ach
– Pomiar temperatury powierzchni oraz punktu rosy
– Lokalizacja mostków termicznych
–  Opis produktu zgodnie z opisem powy ej oraz na 

stronie 16

Zawiera: MoistureMaster, CondenseSpot Pro, baterie, 
skrzynka transportowa

MoistureMaster

MoistureFinder

Profesjonalne urz dzenie do pomiaru wilgotno ci 
materia ów budowlanych – szybko i bezinwazyjnie 
–  Profesjonalne urz dzenie do bezinwazyjnego 

pomiaru wilgotno ci materia ów budowlanych
–  62 kategorie materia owe: 56 kategorii drewna 

i 6 rodzajów materia ów budowlanych (posadzka 
cementowa, tynk gipsowy, beton, gazobeton, tynki 
cementowo wapienne, jastrych anhydrytowy)

–  Tryb indeksowy: pozwala na szybkie wyszukiwanie 
wilgoci poprzez pomiary porównawcze, bez 
bezpo redniego wskazania wilgotno ci materia u 
w procentach

–  Wska nik LED: poza liczbowym wskazaniem 
zmierzonej warto ci w % wzgl dnej wilgotno ci 
materia u, wska nik diodowy pozwala na szybk  
ocen  mokre / suche

–  Menu dost pne w 22 j zykach (w tym j zyk polski)

Profesjonalne urz dzenie do pomiaru wilgotno ci 
materia ów budowlanych – szybko i bezinwazyjnie 
–  Profesjonalne urz dzenie do bezinwazyjnego pomiaru 

wilgotno ci materia ów budowlanych
–  Prosty w u yciu: aby ustali  wilgotno  mierzonego 

materia u wystarczy wybra  jego rodzaj, a nast pnie 
przy o y  urz dzenie

–  4 kategorie materia owe: mi kkie drewno (np. wierk, 
sosna, lipa), twarde drewno (np. buk, d b, brzoza), 
tynk, wylewka

–  Wska nik LED: poza liczbowym wskazaniem 
zmierzonej warto ci w % wzgl dnej wilgotno ci 
materia u, wska nik diodowy pozwala na szybk  
ocen  mokre / suche

Zawiera: MoistureMaster, bateria, torba transportowa

Zawiera: MoistureFinder, bateria

Zakres pomiaru / Dok adno : 
Posadzka cementowa: 0%…4,5% / ± 0,5%
Jastrych anhydrytowy: 0%…3,1% / ± 0,5%
Tynk gipsowy: 0%…9% / ± 0,5%
Gazobeton: 0%…48% / ± 1%
Beton: 0%…5% / ± 0,5%
Ceg a wapienno-krzemowa: 0%…10% / ± 0,5%
Drewno: 0%…60% / ± 2% (6%…30%)

Zakres pomiaru / Dok adno : 
Posadzka cementowa: 0%…4,5% / ± 0,5%
Tynk gipsowy: 0%…9% / ± 0,5%
Mi kkie drewno: 0%…52% / ± 2% (6%…30%)
Twarde drewno: 0%…32% / ± 2% (6%…30%)

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

GP_01-03_01_2010_06-21.indd   9 29.12.2010   10:13:42 Uhr
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082.011A 4 021563 668243 2

082.010A 4 021563 664955 5

082.005A 4 021563 672370 5

PT

PT

PT

3 x 
CR 2032

3 x 
CR 2032

9 V

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Urz dzenia do pomiaru wilgotno ci

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

DampFinder

DampFinder Plus

Uniwersalne urz dzenie do badania wilgoci 
w drewnie i materia ach budowlanych
–  Nadaje si  do wykrywania wilgotno ci mi kkich 

materia ów budowlanych, takich jak gips i tynk 
zw aszcza przy szybkich pomiarach oraz badania 
wilgotno ci drewna opa owego

–  Podwójna skala (wilgotno  drewna oraz 
materia u budowlanego)

–  Pod wietlony, przejrzysty wy wietlacz
–  Zakres pomiaru / dok adno  

wilgotno ci wzgl dnej materia u:
Drewno:  ± 1%    (6 … 30%) 
Materia y budowlane:  ± 0,5% (0,2 … 2,2%)

Uniwersalne urz dzenie do badania wilgoci 
w drewnie i materia ach budowlanych
–  Nadaje si  do wykrywania wilgotno ci mi kkich materia ów 

budowlanych, takich jak gips i tynk zw aszcza przy szybkich 
pomiarach oraz badania wilgotno ci drewna opa owego

–  W celu sprawdzenia twardego drewna lub twardych 
materia ów budowlanych, mo na wykorzysta  
zewn trzn  r czn  elektrod . 

–  Wraz z urz dzeniem dostarczana jest tabela 
konwersji pozwalaj ca ustali  wilgotno  drewna 
i wybranych materia ów budowlanych

–  Podwójna skala (wilgotno  drewna oraz 
materia u budowlanego)

– Pod wietlany, przejrzysty wy wietlacz
–  Zakres pomiaru / dok adno  

wilgotno ci wzgl dnej materia u:
Drewno:  ± 1%    (6 … 30%) 
Materia y budowlane:  ± 0,5% (0,2 … 2,2%)

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: DampFinder, baterie

Zawiera: DampFinder, HammerProbe, tabela konwersji, baterie, 
skrzynka transportowa

NOWO

POMIAR WILGOTNO CI MATERIA ÓW

WoodTester

Kompaktowe urz dzenie do pomiaru 
wilgotno ci drewna
–   Idealne urz dzenie do sprawdzania poziomu

wilgotno ci  drewna opa owego
– Podwójna skala: dwie odr bne grupy drewna
– Prosta obs uga za pomoc  pojedynczego przycisku
– Wytrzyma a, ergonomiczna obudowa
–  Zakres pomiaru, drewno grupy A (buk, lipa, 

wierzba, heban) 8%...23%
–  Zakres pomiaru, drewno grupy B (d b szypu kowy, 

klon, olcha, wierk, jesion) 10%...26%
– Dok adno  ± 2%

Zawiera: WoodTester, pokrywa ochronna z funkcj  kalibracji, bateria

GP_01-03_01_2010_06-21.indd   10 29.12.2010   10:14:01 Uhr
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IQ

IQ

082.021A 4 021563 664979 2

082.020A 4 021563 664962 5

3 x 
CR 2032

3 x 
CR 2032

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Urz dzenia do pomiaru wilgotno ci

DampMaster Plus

DampMaster

Profesjonalny instrument do badania wilgoci 
w drewnie, tynku i materia ach budowlanych
–  Zintegrowane charakterystyki dla 7 grup

materia ów zwi kszaj  dok adno  pomiarów. 
–  Wska nik wilgotno/sucho oszacowuje i interpretuje 

pomiary, bior c pod uwag  dany rodzaj materia u. 
–  Gumowa obudowa ochronna do profesjonalnego 

u ycia
–  W celu sprawdzenia twardego drewna lub 

twardych materia ów budowlanych, mo na 
wykorzysta  zewn trzn  r czn  elektrod . 

–  Pod wietlony, przejrzysty wy wietlacz
–  Zakres pomiaru / dok adno :

Drewno: 0% … 30% / ± 1%, 30% … 60% / ± 2%, 
60% … 90% / ± 4%
Inne materia y: ± 0,5%

Profesjonalny instrument do badania wilgoci 
w drewnie, tynku i materia ach budowlanych
–  Zintegrowane charakterystyki dla 7 grup

materia ów zwi kszaj  dok adno  pomiarów. 
–  Wska nik wilgotno/sucho oszacowuje i interpretuje 

pomiary, bior c pod uwag  dany rodzaj materia u. 
–  Gumowa obudowa ochronna do profesjonalnego 

u ycia
–  Pod wietlony, przejrzysty wy wietlacz 
–  Zakres pomiaru / dok adno :

 Drewno: 0% … 30% / ± 1%, 30% … 60% / ± 2%, 
60% … 90% / ± 4%
Inne materia y: ± 0,5%

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: DampMaster, HammerProbe, tabela konwersji, 
baterie, skrzynka transportowa

Zawiera: DampMaster, baterie, torba transportowa

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

POMIAR WILGOTNO CI MATERIA ÓW
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IQ
082.025A 4 021563 670451 2

3 x 
CR 2032

3 x 
CR 2032

IQ
082.045-1 4 021563 673476 1

Laser
650 nm

9 V

DampMaster

Professionelles Materialfeuchtemessgerät für 
118 Holz- und 19 Baustoffsorten, Dry-Wet Indikator. 

Professional material moisture device for 118 types of 
wood and 19 types of building materials, 
wet/dry indicator.

Professioneel materiaalvocht-meettoestel voor 118 
houtsoorten en 19 soorten bouwmateriaal, 
nat-/droogindicator 

Professionel materialefugtighedsmåler til 118 træsorter 
og 19 typer byggematerialer, Dry/Wet-indikator

Instrument de mesure de l’humidité professionnel 
pour 118 types de bois et 19 types de matériaux de con-
struction, indicateur sec/mouillé. 

Medidor de humedad profesional, para 118 tipos de 
madera y 19 tipos de materiales de construcción, indi-
cador Dry-Wet.

Strumento professionale per misurare l‘umidità dei 
materiali per 118 tipi di legno e 19 tipi di 
materiali da costruzione.

Profesjonalny miernik wilgotno ci materia ów dp 
118 gatunków drewna i 19 rodzajów materia ów 
budowlanych, wska nik mokre/suche.

Ammattilaisen kosteusmittari, 118 puulajille 
ja 19 muulle rakennusmateriaalille, kuiva/
märkä-ilmaisin.

Medidor profissional de humidade em 
materiais para 118 tipos de madeira e 19 
tipos de materiais de construção, indica-
dor Dry-Wet.

Professionellt mätinstrument för 
mätning av fukthalt i material, för 
118 träslag och 19 byggnadsmaterial, 
torr-våt-indikator.

Profesjonelt måleinstrument for 
materialfuktighet for 118 tre- og 
19 byggematerialsorter, Dry-Wet 
indikator.

118 a aç ve 19 yap  malzemesi türü 
için  profesyonel materyel nemi 
ölçme cihaz , Dry-Wet indikatörü.

Профессиональный прибор для 
измерения влажности материалов 
для 118 сортов древесины и 19 
строительных материалов, индикатор 
сухости-влажности.
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MULTI MATERIAL DRY-WET INDICATOR

CondenseSpot 
Pro Laser

INDICATION OF WATER CONDENSATION 

Berührungsloses Infrarot Temperaturmessgerät
mit Hygrometerfunktionen

Non-contact infrared temperature instrument 
with hygrometer functions

Contactloos infrarood temperatuurmeettoestel 
met hygrometerfuncties

Berøringsfri infrarød temperaturmåler med hyg-
rometerfunktioner

Thermomètre à infrarouge sans contact à fonc-
tions d’hygromètre

Instrumento de medición de temperatura por 
infrarrojos, sin contacto, higrómetro integrado

Misuratore di temperatura ad infrarossi senza 
contatto con funzioni igrometro

Bezdotykowy termometr na podczerwie  z 
funkcj  higrometru

Mittari kosketuksettomaan lämpötilan mittauk-
seen infrapunalla, kosteusmittari integroituna

Aparelho de medição de temperatura por 
infravermelhos sem contacto com funções de 
higrómetro

Beröringsfri infraröd temperaturmätare med 
hygrometerfunktioner

Berøringsløst infrarød temperaturmåleinstru-
ment med hygrometerfunksjoner

Higrometre Fonksiyonlu Temassız Enfraruj Isı 
Ölçüm Cihazı

Бесконтактный инфракрасный 
термометр с функциями гигрометра
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SPECIAL COMBI SET

FOR PROFESSIONALS

Kofferaufkleber_DM_CS_2.indd   1 25.08.2010   14:03:22 Uhr

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

DampMaster Pro

Zestaw DampMaster + Elektrody
–  Zintegrowane charakterystyki dla 7 grup 

materia ów zwi kszaj  dok adno  pomiarów. 
–  Wska nik wilgotno/sucho oszacowuje i interpretuje 

pomiary, bior c pod uwag  dany rodzaj materia u.  
–  Gumowa obudowa ochronna do profesjonalnego 

u ycia
–  Pod wietlony, przejrzysty wy wietlacz
–  Zakres pomiaru / dok adno :

Drewno: 0% … 30% / ± 1%, 30% … 60% / ± 2%, 
60% … 90% / ± 4%
Inne materia y: ± 0,5%

– Zawiera zestaw elektrod g binowych i kabel cz cy
NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: DampMaster, DeepElectrodes, kabel cz cy, tabela konwersji, 
baterie, skrzynka transportowa

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NOWO

Urz dzenia do pomiaru wilgotno ci
POMIAR WILGOTNO CI MATERIA ÓW

Profesjonalny zestaw pomiarowy w 
komplecie: Profesjonalny wilgotno ciomierz 
oraz bezkontaktowy (laser/podczerwie ) 
miernik temperatury 
–  Opis produktu zgodnie z opisem na stronie 11, 

oraz na stronie 16
Zawiera: DampMaster, tabela konwersji, CondenseSpot Pro, baterie, 
skrzynka transportowa

DampMaster + 
CondenseSpot Pro
Combi-Set

GP_01-03_01_2010_06-21.indd   12 29.12.2010   11:36:43 Uhr
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082.026A 4 021563 671380 2

082.024 4 021563 666591 5

PT
082.024.1 4 021563 666607 5

082.020.1 4 021563 666249 10

HammerProbe

DampFinder / DampMaster / WoodTester

IQ

IQ

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Urz dzenia do pomiaru wilgotno ci

Zestaw DampExtension

HammerProbe

Electrodes

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zestaw 4 elektrod g binowych oraz kabel cz cy 
do elektrod
–  Elektrody g binowe o ró norodnym zastosowaniu.
–  Po czenie za pomoc  kabla cz cego.
–  2 x nieizolowane elektrody metalowe: do pomiarów 

wilgotno ci w budynkach oraz materia ów izolowanych.
–  2 x izolowane elektrody metalowe: do pomiarów 

wilgotno ci w wielowarstwowych cianach oraz 
konstrukcjach stropów.

–  2 x p askie elektrody: do pomiarów wilgotno ci w 
ukrytych warstwach materia u, w szczególno ci w 
przej ciach ciana-strop.

–  2 x elektrody szczotkowe: do pomiarów wilgotno ci 
w homogenicznych materia ach budowlanych bez 
bezpo redniej masy kontaktowej.

Wy cznie do DampFinder i DampMaster.

Zewn trzna elektroda r czna
–  Szczególnie dobrze sprawdza si  przy twardym 

drewnie i twardych materia ach budowlanych
–  Posiada ergonomiczny uchwyt dla u atwienia 

pomiaru.

Wy cznie do DampFinder i DampMaster.

Wymienne bolce pomiarowe do Elektrod 
g binowych, DampFinder / DampMaster / 
WoodTester
–  D ugie bolce pomiarowe:

HammerProbe: 15 mm
DampFinder / DampMaster / WoodTester: 10 mm

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: elektrody, 4 szt.

Zawiera: DeepElectrodes, kabel cz cy

POMIAR WILGOTNO CI MATERIA ÓW . AKCESORIA

GP_01-03_01_2010_06-21.indd   13 29.12.2010   10:15:20 Uhr
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Pomiar temperatury 
i warunków 
rodowiskowychwychych
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IQ
082.035A 4 021563 676293 2

082.035.1 4 021563 676309 2

082.035.2 4 021563 676316 2

IQ

IQ

1/4“
9 V

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NOWO

NOWO

NOWO

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

POMIAR TEMPERATURY I WARUNKÓW RODOWISKOWYCH

Urz dzenia do pomiaru temperatury

ThermoMaster

Termometr cyfrowy z termopar  do zastosowa  
laboratoryjnych oraz przemys owych
–  Du y zakres pomiarowy temperatury: od -50°C 

do 1300°C
–  Dwa wej cia dla sond typu K (termopara) – do 

bezpo redniego pomiaru ró nic temperatur
–  Szeroka gama zastosowania dzi ki dwóm elastycznym 

sondom typu K
–  Funkcja MAX: pozwala okre li  przekroczenie warto ci 

granicznych podczas d ugotrwa ych pomiarów
– Sk adana podstawka do u ytku laboratoryjnego
– Mocowanie 1/4” dla pomiarów stacjonarnych
–  Wytrzyma a gumowa obudowa zapewnia zastosowanie 

w trudnych warunkach
– Pod wietlany, przejrzysty wy wietlacz

Dost pny od kwietnia 2011.

Zawiera: ThermoMaster, 2x ThermoProbe K wej cia dla sond typu K 
(termopara), bateria, skrzynka transportowa

Obszar wy wietlania / dok adno : 
-50 °C do 1300 °C / ± 0,5%
Sonda Temperaturowa K o zakresie: 
-50 °C do 200 °C 

ThermoSensor Air

ThermoSensor Tip

Sonda typu K do pomiaru temperatury 
powietrza i gazów 
– Uchwyt aroodporny
–  Czujnik temperatury chroniony metalow  

tulej  (Ø 6,5 mm)
– D ugo  sondy: 165 mm
–  Zakres pomiarowy: -50 °C … 800 °C, 

klasa dok adno ci II

Wy cznie do ThermoMaster i ThermoSpot-Vision.

Dost pny od kwietnia 2011.

Sonda typu K do pomiarów temperatury 
materia ów o wysokiej lepko ci
–  Uchwyt aroodporny
–  D ugo  czujnika: 165 mm
–  Zakres pomiarowy: -50 °C … 800 °C, 

klasa dok adno ci II

Wy cznie do ThermoMaster i ThermoSpot-Vision.

Dost pny od kwietnia 2011.
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IQ

IQ

082.045A 4 021563 665020 2

082.041A 4 021563 665013 5

082.040A 4 021563 664993 5

Laser
650 nm

Laser
650 nm

Laser
650 nm

9 V

9 V

9 V

PT

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: ThermoSpot Laser, bateria

ThermoSpot Pro Laser

CondenseSpot Pro

ThermoSpot Laser

Urz dzenie do bezkontaktowego pomiaru 
temperatury za pomoc  podczerwieni ze 
zintegrowanym laserem
–   Bezkontaktowa metoda pomiaru jest idealna do 

pomiaru temperatury w miejscach, do których 
dost p jest utrudniony.

–  Mo liwo  wykonywania pomiarów w niebezpiecznych 
strefach, jak i w obr bie ruchomych cz ci maszyn czy 
instalacji elektrycznej.

– Du y zakres pomiaru temperatury (-40 °C … 600 °C)
– Wspó czynnik emisji: 0,10 … 0,99 (regulowany)
–  Funkcja max: Umo liwia wy wietlenie najwy szej 

pomierzonej warto ci. 
– Soczewka pomiaru: 8:1
– Pod wietlany wy wietlacz

Bezdotykowy instrument do pomiarów temperatury 
na podczerwie , do lokalizacji "mostków" 
termicznych i kondensacji wilgotno ci
–  Zawiera wbudowany laser do wskazywania mierzonej 

powierzchni
–  Dodatkowy pomiar wilgotno ci wzgl dnej 

(20 % ... 90 %), ocena punktu rosy i temperatury 
otoczenia 

– Du y zakres pomiaru temperatury (-40 °C … 600 °C)
– Wspó czynnik emisji: 0,10 … 0,99 (regulowany)
– Wykres s upkowy wska nika skraplania wody
–  Funkcja Min./Max./Avg.: Wy wietlenie najmniejszej, 

najwi kszej i redniej warto ci.
– Soczewka pomiaru: 8:1
– Pod wietlany wy wietlacz

Urz dzenie do bezkontaktowego pomiaru 
temperatury za pomoc  podczerwieni ze 
zintegrowanym laserem 
–   Bezkontaktowa metoda pomiaru jest idealna do 

pomiaru temperatury w miejscach, do których 
dost p jest utrudniony.

–  Mo liwo  wykonywania pomiarów w niebezpiecznych 
strefach, jak i w obr bie ruchomych cz ci maszyn czy 
instalacji elektrycznej. 

– Wspó czynnik emisji: 0,95
– Soczewka pomiaru: 8:1

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: CondenseSpot Pro, bateria, torba transportowa

Zawiera: ThermoSpot Pro Laser, bateria, torba transportowa

Zakres pomiaru na podczerwie : -40 °C … 600 °C 
Dok adno : ± 1 °C (-10 °C … 60 °C); ± 1,5 °C (< 10 °C 
i > 60 °C) lub ± 1,5 % w zale no ci od wielko ci pomiaru
Temperatura otoczenia: -10 °C … 60 °C
Dok adno : ± 2 °C
Higrometr: 20% … 90% wilgotno  wzgl dna powietrza
Dok adno : ± 3,0%
Pomiar punktu rosy: -20 °C … 60 °C

Zakres pomiaru na podczerwie : -40 °C … 600 °C 
Dok adno : ± 1 °C (-10 °C … 60 °C); ± 1,5 °C (< 10 °C 
i > 60 °C) lub ± 1,5 % w zale no ci od wielko ci pomiaru

Zakres pomiaru na podczerwie : -20 °C … 315 °C
Dok adno : -10 °C … 60 °C ± 1,5 °C; ± 2 °C lub ± 2% 
w zale no ci od wielko ci pomiaru 

POMIAR TEMPERATURY I WARUNKÓW RODOWISKOWYCH

Podczerwony pomiar temperatury IR
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9 V
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082.080A 4 021563 676361 2
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Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

NOWO

POMIAR TEMPERATURY I WARUNKÓW RODOWISKOWYCH

ThermoSpot-Vision

Urz dzenie do bezkontaktowego pomiaru tem-
peratury i wilgotno ci z funkcj  nagrywania oraz 
wy wietlania obrazu w czasie rzeczywistym dla 
perfekcyjnej dokumentacji warunków pomiaru
–  Precyzyjny termometr na podczerwie , z du ym 

zakresem pomiarowym: -50°C … 1000°
–  Podgl d video punktu pomiarowego w czasie 

rzeczywistym wraz ze zmierzonymi warto ciami
–  Identyfikacja punktu pomiarowego przez podwójny 

wska nik laserowy dla precyzyjnego celowania
–  Regulowany wspó czynnik emisji materia u
–  Zintegrowane czujniki wilgotno ci i temperatury 

otoczenia
–  Dodatkowe gniazdo na sond  typu K do 

kontaktowego pomiaru temperatury
– Wysokiej jako ci optyka dla podczerwieni: 50:1
–  Wizualna i d wi kowa funkcja alarmu wysoki / 

niski poziom
–  Min./Max./ r./Ró . - wy wietlanie warto ci 

minimalnej, maksymalnej, redniej oraz ró nicy 
– Funkcja podgl du zarejestrowanych nagra  i zdj  
–  Rejestracja danych pomiarowych w pami ci 

wewn trznej lub na karcie microSD
– Wydajne akumulatory Li-Ion dla d ugiego czasu pracy

Dost pny od kwietnia 2011.

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: ThermoSpot-Vision, akumulator Li-Ion, kabel USB, 
oprogramowanie, skrzynka transportowa

Podczerwony pomiar temperatury IR

Podczerwie  (IR): -50 °C … 1000 °C, 
Dok adno :  ± 1,0 % /± 1 °C (20 °C … 500 °C) 

± 1,5 % (500 °C … 1000 °C) 
Cz stotliwo  pomiaru: 150 ms 
Czu o  spektralna:  8 … 14 m
Temperatura otoczenia: 0 °C … 50 °C 
Dok adno :  ± 0,5% ± 0,5°C (10 °C … 40 °C)
Wilgotno  wzgl dna powietrza:  0% … 100% rH 
Dok adno : ± 3,0 %rH (40 % … 60 %rH
Temperatura punktu rosy: -20 °C … 50 °C 
Dok adno : ± 0,5 °C (10 °C … 40 °C)
Sonda typu K: -50 °C … 1350 °C 
Dok adno :  ± 0,5 % ± 1,5 °C (0 °C … 1350 °C)
Wspó czynnik emisji:  0,10 … 1,0 (regulowany)

DS-Ratio: 50:1

Pomiar temperatury za pomoc  podczerwieni wraz z zintegrowanym pomiarem wilgotno ci staje si  
niezb dny w wielu aplikacjach, wsz dzie tam gdzie konieczne jest okre lenie bezpiecznej temperatury 
powierzchni lub wykrywanie szkodliwych mostków termicznych. Szeroka gama akcesoriów i funkcji 
umo liwia pe n  dokumentacj .
Wszystkie pomiary mog  by  archiwizowane wraz z obrazem lub sekwencj  wideo - 
solidna podstawa do profesjonalnej oceny i analizy b dów. 

Wy wietlacz
Wy wietlacz: podczerwony pomiar temperatury z wy wietlaniem 
obrazu w czasie rzeczywistym. Istotne wyniki pomiarowe w skrócie.

E  = Wspó czynnik emisji
AT  = Temperatura otoczenia
DP  = Punkt rosy
RH% = Wilgotno  wzgl dna
WB = Temperatura termometru wilgotnego

MIN = Minimum
MAX = Maksimum
DIF = Ró nica
AVG = rednia

  =  Temperatura powierzchni z 
pomiaru podczerwonego

a:      data, czas, status baterii, laser aktywny, 
zatrzymany pomiar podczerwony, funkcja 
alarmu stanu wys / niski
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Wood moisture Building moisture

MultiTest-
Master

Multifunktions-Messgerät 
Ermittlung der wichtigsten Umweltgrößen 
in Heim, Büro und Industrie mit nur einem Gerät. 

Multifunction measuring device 
Determine the most important environmental 
quantities with a single device, whether at home, 
in the office or in industry.

Multifunctioneel meettoestel 
Bepaling van de belangrijkste omgevingswaarden 
thuis, op kantoor en in de industrie - met slechts 
één toestel.  

Multifunktionsmåler
Bestemmelse af de vigtigste miljøværdier i hjem-
met, på kontoret og i industrien med blot ét enkelt 
apparat.

Instrument de mesure multifonctionnel 
Détermination des principales valeurs environne-
mentales à la maison, au bureau et dans le monde 
industriel avec un seul appareil.

Instrumento de medición multifunción 
Medición de los parámetros ambientales más 
importantes en el hogar, la oficina y la industria en 
un sólo aparato.

Strumento di misura multifunzione 
Rilevamento con un unico apparecchio delle più 
importanti grandezze ambientali in casa, in ufficio 
e nell’industria.

DE

GB

NL

DK

FR

ES

Profesjonalny miernik wilgotno ci materia ów 
Pomiary najwa niejszych wielko ci rodowiska w 
domu, biurze i zak adzie przemys owym za pomoc  
jednego urz dzenia.  

Monitoimimittari 
Tärkeimpien ympäristön laatua ilmaisevien arvojen 
mittaukseen yhdellä laitteella kotona, toimistossa ja 
teollisuudessa.

Medidor multifuncional 
Medição das grandezas ambientais mais importantes 
em casa, no escritório e na indústria com um 
aparelho só.

Multifunktionsmätinstrument 
För fastställning av de viktigaste omgivningsstor-
heterna i hemmet, på kontoret och inom industrin 
med en och samma enhet.

Multifunksjons målesinstrument
Beregning av de viktigste miljøverdiene hjemme, på 
kontoret og i industrien med bare ett instrument.

Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı 
Evde, ofiste ve endüstrideki en önemli çevre 
niceliklerinin yalnızca bir cihazla belirlenmesi.

Многофункциональный измерительный 
прибор 
Определение важнейших параметров 
состояния окружающей среды в доме, в офисе 
и в промышленности всего одним прибором. 

SE

PT

TR

RU

FI

IT

NO

% rH

PL

5 IN 1

dB A / dB C

°C / °F

LUX

ft/s / knots  
m/s / km/h 

CMM / CFM

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

NOWO

NOWO

Universalny Anemometr do pomiaru warunków 
rodowiskowych w domu, biurze i halach 

przemys owych
–  Pomiar temperatury otoczenia, wilgotno ci wzgl dnej, 

przep ywu powietrza, pr dko ci wiatru, nat enia 
o wietlenia (lux), poziom ci nienia akustycznego 
(db (A) i db (C) zgodnie z IEC 61672)

–  Oblicza warto  minimum, maksimum oraz redni  
z danych pomiarowych

–  Funkcja HOLD - pozwala na zachowanie na 
wy wietlaczu pomierzonej warto ci

–  Trwa a obudowa z gumowymi nak adkami 
przeznaczona do profesjonalnych zastosowa

–  Pod wietlany, przejrzysty wy wietlacz.

Temperatura otoczenia 
Zakres pomiarowy: -10 °C... 60 °C, Dok adno : ± 1,5 °C
Wzgl dna wilgotno  powietrza
Zakres pomiarowy: 0 ... 100° r.H., Dok adno : ± 3% / 25 °C
Poziom ci nienia akustycznego
Zakres pomiarowy: 30 … 130 dB (A,C), Dok adno : ± 1,4 dB
Nat enie o wietlenia
Zakres pomiarowy: 0…50 KLux, Dok adno : ± 5%
Pr dko  wiatru
Zakres pomiarowy: 0,5 … 20 m/s, Dok adno : ± 3%
Strumie  powietrza
Zakres pomiarowy: 0 … 999,9 CMM m/s, Dok adno : ± 3%

MultiTest-Master

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: MultiTest-Master, bateria, skrzynka transportowa

Instrumenty do pomiaru warunków rodowiskowych
POMIAR TEMPERATURY I WARUNKÓW RODOWISKOWYCH

SoundTest-Master

Urz dzenie do pomiaru poziomu ha asu z archiwizacj  
dla pomiarów d ugotrwa ych
–  Pomiar poziomu ha asu z filtrem wagowym cz stotliwo ci 

o charakterystyce dbA i dbC
–  Wybór sta ej czasowej (fast 125 ms/slow 1 s) dla 

optymalizacji pomiarów szybkozmiennych
–  Funkcja d ugotrwa ej rejestracji (16000 próbek) lub 

przesy anie danych w czasie rzeczywistym
– Ocena wizualna dzi ki wska nikowi analogowemu
–  Kalibracja i ustawienie zgodnie ze standardem 

94dB/1 kHz poziomu ha asu
–  Czu y mikrofon elektretowy pojemno ciowy z 

zdejmowan  os on
–  Pod wietlany, przejrzysty wy wietlacz.
–  Zakres pomiaru / dok adno : 

30 … 130 dB (A,C) / ± 1,5 dB

Dost pny od kwietnia 2011.

Zawiera: SoundTest-Master, bateria, skrzynka transportowa
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Sondy wideo
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IQ

082.056A 4 021563 670208 2

082.050A 4 021563 665426 2

1280 x 960 
pixel  REC 2 GB

ZOOM
3x

IP 67LED

LIGHTUSB

4 x 
AA

4 x 
AA

640 x 480
pixel  

ZOOM
2x

IP 67LED

LIGHT

PT
082.058A 4 021563 672387 2

PP
Focus 25 cm

1 m

QUICK
CONNECTION

2 m 
VERSION
Focus 25 cm

1 m 
VERSION
Focus 25 cm

HIGH RESOLUTION CAMERA

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

SONDY WIDEO

VideoFlex

Kompaktowa sonda video do wizualnego 
badania trudno dost pnych miejsc, posiadaj ca 
funkcj  nagrywania
–  G ówka kamery na elastycznym kablu przesy a obraz 

bezpo rednio na ekran LCD. 
–  Jasne o wietlenie LED zapewnia wyra ny obraz, 

a tak e nagrania wideo nawet w najtrudniejszych 
warunkach o wietleniowych.

–  Kompaktowa g ówka kamery jest na tyle ma a, by 
dosta  si  nawet do najbardziej niedost pnych miejsc

–  Multij zyczny wy wietlacz
– Bezpo rednia komunikacja z PC
– Mo liwo  pod czenia FlexCamera
–  G ówka kamery: Ø 17 mm, Rozmiar ekranu: 3,0“

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: VideoFlex, FlexCamera 1 m; ogniskuj ca 25 cm, 
kabel USB, karta pami ci SD 2 GB, baterie, torba transportowa

VideoFlex XL
jak powy ej z 2 m FlexCamera z 25 cm zasi giem ogniskowania

VideoFlex SD

NOWO

Cyfrowe kamery inspekcyjne

Zawiera: VideoScope z VideoCamera 1 m / ogniskuj ca 25 cm, 
baterie

Kompaktowa sonda video do wizualnego 
badania trudno dost pnych miejsc 
–  G ówka kamery na elastycznym kablu przesy a 

obraz bezpo rednio na ekran LCD. 
–  Superjasne pod wietlenie LED pozwala na uzyskanie 

czystego obrazu wideo z najciemniejszych zakamarków. 
–  Kompaktowa g ówka kamery jest na tyle ma a, by 

dosta  si  nawet do najbardziej niedost pnych miejsc
–  Mo liwo  obracania obrazu o 180° 
–  G ówka kamery: Ø 17 mm

VideoScope

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 
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082.050.1A 4 021563 668724 5

082.053A 4 021563 668830 5

1 m

2 m

NearScope Focus    5 cm

WideScope Focus 50 cm

082.051A 4 021563 668700 5

082.052A 4 021563 668823 5

082.054A 4 021563 668847 5

IQ

IQ

IQ

1280 x 960 
pixel  

1280 x 960 
pixel  

IP 67

IP 67

LED

LIGHT

LED

LIGHT

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

SONDY WIDEO . AKCESORIA

FlexCamera 1 m / 2 m
Scope Focus 25 cm

FlexCamera 1 m
WideScope Focus 50 cm

FlexExtension 1 m

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Uniwersalna g ówka kamery o sta ej ogniskowej 25 cm
–   Odpowiednia do stosowania zarówno na ma ych, 

jak i du ych odleg o ciach. 
–  G ówka kamery: Ø 17 mm
– Dost pne d ugo ci 1 m lub 2 m 

Wy cznie do VideoFlex.

G ówka kamery o sta ej ogniskowej 50 cm
– Odpowiednia do stosowania na du ych odleg o ciach.
–  G ówka kamery: Ø 17 mm 

Wy cznie do VideoFlex.

Przed u enie
–  Zwi ksza zasi g roboczy kamery VideoFlex SD 

FlexCamera, dzi ki czemu mo na dotrze  do g biej 
po o onych obiektów. 

Wy cznie do VideoFlex.

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Cyfrowe kamery inspekcyjne
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Mierniki wielko ci 
elektrycznych
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CAT II CAT IIICAT I CAT IV

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

MIERNIKI WIELKO CI ELEKTRYCZNYCH

Wybierz odpowiedni tester dla Twojej aplikacji.
Poni sza tabela pomo e Ci dobra  segment testów elektrycznych i zakres pracy Twojego miernika.

Wykrywanie  
Detekcja pola elektromagnetycznego
Lokalizacja  
Okre lanie przebiegu przewodów przy pomocy nadajnika i odbiornika
Weryfikacja 
Test funkjonowania i ci g o ci obwodów
Identyfikacja 
Identyfikacja napi
Pomiar 
Determinacja wielko ci elektrycznych
Kategoria Izolacji
Klasyfikacja odporno ci na przebicia i wysokie napi cia

Wielko   Opis Jednostka Pr d zmienny = AC   
elektryczna   Pr d sta y = DC
   

U Napi cie V (volt) AC / DC

I Pr d A (amper) AC / DC

R Rezystancja  (ohm) DC

C Pojemno  F (farad) DC

f Cz stotliwo  Hz (hertz) AC

V Wspó czynnik  % (procent) AC
 wype nienia  

INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE

Zakres pracy AC-tiveFinder AC-tiveTester AC-tiveMaster MultiMeter-Pocket MultiMeter-Compact MultiClamp-Meter Pro LAN CableChecker AC-Tracer CableTracer Pro

Wykrywanie
AC

24 - 1000 V – 110 - 230 V 110 - 230 V 110 - 230 V 110 - 230 V – – 110 - 230 V

Lokalizacja
Przewodów 
elektrycznych / 
metalowych

– – – – – –
Przy zerowym 

potencjale

200 - 250 V
Napi cie 

znamionowe

12 - 250 V
Przy zeroweym 

potencjale/
Napi cie 

znamionowe

Wery  kacja
Test funkcjonowania/
ci g o ci

– –
Ci g o  / 

Faza
Ci g o Ci g o Ci g o Ci g o – –

Identy  kacja
Napi

–
6,12,24,
50, 120,

230, 400 V

12, 24, 36,
50, 120, 230,
400, 690 V

– – – – –
12, 50, 120,
230, 400 V

Pomiar
Wielko ci

– – – V, A , V, A , , F, %, Hz V, A ,

Kategoria 
Izolacji
CAT

CAT II
1000V

CAT III
600V

CAT III
1000V  

CAT IV
600V

CAT III
1000V

CAT III
1000V  

CAT IV
600V

CAT III
600V

CAT II
300V

CAT III
300V

Kategorie Izolacji
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083.021A 4 021563 671168 5

083.020A 4 021563 671151 5

083.010A 4 021563 671144 5

2x 
AA

2 x 
AAA

IP 64

IP 64
AutoSound

CAT II
1000V

CAT III
600V

CAT III
1000V

CAT III
1000V

CAT III
1000V
CAT IV
600V

AutoSound

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NOWO

NOWO

NOWO

MIERNIKI WIELKO CI ELEKTRYCZNYCH

Zawiera: AC-tiveFinder, baterie

AC-tiveTester

AC-tiveMaster

AC-tiveFinder

Uniwersalny tester napi cia elektrycznego, 
pozwala na komfortowe badanie instalacji 
elektrycznych
–  Niezawodny i szybki tester najcz ciej spotykanych 

warto ci napi cia
–  Automatyczny test napi cia dla pr du sta ego i 

zmiennego
–  Automatyczne ustawienie zasi gu i trybu dla 

bezpo rednich testów  i pomiarów
– Dzia a nawet bez baterii
–  Wytrzyma a, praktyczna obudowa w ma ym 

formacie

Niezawodne urz dzenie do pomiaru napi cia 
i ci g o ci instalacji
– Tester najcz ciej spotykanych warto ci napi cia
–  Automatyczny test napi cia dla pr du sta ego 

i zmiennego
–  Automatyczne zmiany zakresu i funkcji dla 

bezpo rednich pomiarów i testów
–  Test pojedynczej fazy oraz kolejno ci wirowania faz
– Tester fazy
–  Automatyczny tester ci g o ci z sygna em d wi kowym
–  Test bezpiecze stwa dla pr du sta ego od 50V, praca w 

trybie awaryjnym bez baterii
–  Wytrzyma a, praktyczna obudowa z zamykanym 

wej ciem zewn trznej sondy (standardowe z cze EU)

Bezdotykowe wykrywanie linii pod napi ciem 
urz dzeniem wielko ci d ugopisu. Zwi ksz 
bezpiecze stwo swojej pracy
–  Bezdotykowe wykrywanie linii pod napi ciem 

od 24 do 1000 V/AC
–  Lokalizuje przewody, z cza, gniazda, bezpieczniki
–  Wykrywa przerwy w przewodach i kablach
–  Bardzo wysoka czu o  ledzenia linii na du ych 

g boko ciach
–  Wyra nie widoczne diody LED dla sygnalizacji 

napi cia elektrycznego
–  Zintegrowana, niezwykle jasna latarka z oddzielnym 

przyciskiem w czania i wy czania
–  Wytrzyma a, odporna na uderzenia obudowa.

Zawiera: AC-tiveMaster, baterie

Testery napi cia

Zakres napi cia: 
6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 V/AC 
+/-6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 V/DC
Wska nik LED:
6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 V 
Polaryzacja plus/minus

Zakres napi cia: 
24…1000 V/AC, Cz stotliwo : 50…60 Hz

Zakres napi cia: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
Szczyt napi cia: 1s < 0,2 A / Is (5s) < 3,5 mA
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2 x 
AAA

2 x 
AAA

IP 64

083.034A 4 021563 671236 5

083.032A 4 021563 671229 5

PT

PT

AutoSound

AutoSound

CAT III
1000V

CAT III
1000V

CAT IV
600V

083.040A 4 021563 671205 5

PT

2 x 
AAAAutoSound

CAT III
600V

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

NOWO

NOWO

NOWO

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zakres napi cia: 
V/AC: 0…600 V ± 1,2%, V/DC: 0…600 V ± 0,5%
Zakres bie cy:  
A/AC: 0…200 mA ± 2,5%, A/DC: 0…200 mA ± 2,0%
Zakres oporu: 
0…20 Mohm ± 0,8%

Zakres napi cia: V/DC: 0…600 V, ± 0,5%, V/AC: 0…600 V, ± 1,2%
Zakres bie cy: A/DC: 0…10A, ± 2,5%, A/AC: 0…10A, ± 3,0%
Zakres oporu: 0…20 Mohm ± 0,8%
Zakres pojemno ci: 0…100 F, ± 3,0%
Zakres Cz stotliwo ci: 0…10MHz, ± 1,5%
Wspó czynnik wype nienia: 0,1…99,9 %, ± 1,2%

MIERNIKI WIELKO CI ELEKTRYCZNYCH

MultiMeter-Pocket

MultiMeter-Compact

Uniwersalne urz dzenie pomiarowe – pozwala 
na pe n  kontrol  instalacji elektrycznych
–  Dok adny pomiar napi cia, pr du i rezystancji
–  Automatyczny tester ci g o ci
– Tester diód (z cz pó przewodnikowych)
–  Zintegrowany bezdotykowy wykrywacz napi cia
– Tester fazy
–  Pe ne zabezpieczenie na wszystkich zakresach 

pozwala unikn  b dów podczas pomiarów 
–  Niezwykle jasna wbudowana latarka dla 

o wietlenia badanej powierzchni
– Du y, przejrzysty wy wietlacz LCD

Uniwersalny Multimeter dla profesjonalnych 
pomiarów instalacji elektrycznych
–  Dok adny pomiar napi cia, pr du, oporno ci, 

pojemno ci i wspó czynnika wype nienia
–  Automatyczna lub r czna zmiana zakresów
–  Automatyczny tester ci g o ci
– Tester diód (z cz pó przewodnikowych)
–  Zintegrowany, bezdotykowy wykrywacz napi cia z 

sygna em d wi kowym, wizualnym i wibracyjnym
–  Wysoka rozdzielczo  pomiarowa dla 

precyzyjnego okre lania ró nych zmiennych
–  Kompaktowa, odporna na uderzenia obudowa 

z podstawk
– Du y, przejrzysty wy wietlacz LCD

Zawiera: MultiMeter-Pocket, baterie

Zawiera: MultiMeter-Compact, 2 sondy, baterie

Multimetry oraz amperomierze c gowe 

MultiClamp-Meter Pro

Profesjonalny miernik c gowy napi cia i pr du z 
pomiarem warto ci rzeczywistej R.M.S.
–  Pomiar we wszystkich obwodach zamkni tych (AC/DC) 
–  Zerowanie dla dok adnego pomiaru sk adowej sta ej
–  Automatyczny pomiar diód
–  Funkcja Peak-HOLD pozwala na pomiar warto ci 

impulsów                                         
–  Wysoka rozdzielczo  pomiaru dla precyzyjnego 

okre lenia zakresu, napi cia i oporno ci
–  Zintegrowany, bezdotykowy wykrywacz napi cia, 

pozwala na szybk  identyfikacj  przewodów pod 
napi ciem

–  Funkcja MIN/MAX do pomiaru warto ci 
szybkozmiennych

–  Jasna zintegrowana latarka dla o wietlenia 
mierzonego punktu

–  Du y, czytelny wy wietlacz LCD z pod wietleniem 
i wykresów paskowych

Zawiera: MultiClamp-Meter Pro, 2 sondy, baterie

Maksymalna moc wej ciowa: A AC / V DC: 200A (PEAK 282,8A),
V AC/DC: 600 V AC/DC
Rezystancja, Test ci g o ci: 600 V AC/DC
Zakres pr du: A/AC 0…200 A, ± 2,5%, A/DC: 0…200 A, ± 2,0%
Zakres napi cia: V/AC 0,2…600 V, ± 1,5% V/DC: 0,2…600 V, ± 1,0%
Zakres cz stotliwo ci: 50/60 Hz AC

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 
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CAT II
300V

9 V
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Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Detektory przewodów

NOWO

NOWO

AC-Tracer

Wykrywacz kabli w zestawie z nadajnikiem 
i odbiornikiem
–  Bezkontaktowe ledzenie transmitowanego sygna u 

przez odbiornik
–   Szybkie wykrywanie spójnych obwodów elektrycznych
–  Lokalizacja linii w spójnych obwodach elektrycznych 

pod napi ciem
–  Odbiornik z regulowan  czu o ci  dla optymalnej 

kontroli
–  Odbiornik z sygna em d wi kowym do wykrywania 

mierzonych obiektów
–  Odbiornik z regulowan  czu o ci  pomiaru
–  Adapter do gniazdka do bezpo redniego i 

szybkiego testowania instalacji w budynkach
–  Wyposa ony w adapter z gwintem E27 do 

szybkiego i bezpo redniego testowania oprawek 
arówkowych

MIERNIKI WIELKO CI ELEKTRYCZNYCH

Zawiera: Nadajnikr AC-Tracer TX, Odbiornik RECV, Z cze EURO, 
UK-plug (Wielka Brytania), E27 adapter lampy, bateria, skrzynka 
transportowa

LAN CableChecker

Wykrywacz wraz z odbiornikiem i nadajnikiem
–  Idealny dla wy czonych obwodów systemów 

elektrycznych
–  Kontrola kabli sieciowych LAN- (przypisuje 

poszczególne przewody)
–  Analiza LAN, SAT, TV, telefonicznych, audio 

i innych kabli w systemach elektrycznych
–  Zintegrowany tester ci g o ci
–  Odbiornik wykrywa bezdotykowo kable 

do g boko ci 5 cm
–  W zestawie z akcesoriami do sprawdzania 

najcz ciej spotykanych typów z cz (RJ11, 
RJ45, BNC, TV, adapter F)

–  Wyposa ony w uniwersalne zaciski
–  Dodatkowo zawiera s uchawki dla dok adnego 

rozró nienia sygna ów testowych
–  Wbudowana latarka LED

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: Nadajnik LAN CableChecker TX, Odbiornik RECV, Adapter 
(RJ11, RJ45, BNC, TV-coax, F-adapter), przewody testowe, s uchawki,
baterie, skrzynka transportowa

Odbiornik AC-Tracer RECV 
Zakres pomiaru: g boko  pomiaru 0...5 cm

Odbiornik LAN CableChecker RECV
Zakres pomiaru Scan-Modus: g boko  pomiaru 0...5 cm

LAN CableChecker to dokona e urz dzenie do analizy instalacji multimedialnych takich, jak instalacje RTV, SAT, 
kable telefoniczne, sieci komputerowe LAN

Regulacja g o no ci 
sygna u testowego

W zestawie z akcesoriami 
do sprawdzania 
najcz ciej spotykanych 
typów z cz wtykowych

Przyporz dkowywanie 
pojedynczych 
przewodów w sieciach 
komputerowych LAN
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Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

NOWO

MIERNIKI WIELKO CI ELEKTRYCZNYCH

Detektory przewodów

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

CableTracer Pro

Uniwersalne urz dzenie do wykrywania kabli 
wraz z nadajnikiem i odbiornikiem
–   Bezdotykowe wykrywanie sygna u transmisji 

za pomoc  odbiornika
–   Wykrywanie kabli elektrycznych, bezpieczników, 

wy czników, rur metalowych (np. rury grzewcze) itd.
–   Lokalizacja zwar  i przerw w instalacjach
–  Mo e by  stosowany w instalacjach pod 

napi ciem i wy czonych
– Wysoka cz stotliwo  transmisji 125 Khz
–  Wyposa ony we wska nik napi cia pr du 

sta ego i zmiennego
–  Kodowanie sygna u pozwala na stosowanie 

odbiornika z 7 ró nymi nadajnikami – idealny 
dla z o onych systemów i instalacji

– Zintegrowany wykrywacz napi cia sta ego 
– Ci g a kontrola dla napi cia sta ego
– Wbudowane o wietlenie mierzonego miejsca
– Przejrzysty, pod wietlany wy wietlacz

Zawiera: Nadajnik CableTracer TX, Odbiornik RECV, kabel cz cy, 
elektrody testowe, zaciski testowe, baterie, skrzynka transportowa

Testery przewodów typu nadajnik / odbiornik. Nadajnik dostarcza zakodowany sygna  do testowanego przewodu. Sygna  to 
modulowany pr d, który wytwarza wokó  przewodnika pole elektromagnetyczne. Odbiornik wykrywa to pole i dekoduje sygna , 
by w ten sposób znale  i dok adnie okre li  po o enie kabla. Idelane urz dzenie przy instalacjach elektrycznych i systemach 
z o onych z metali przewodz cych.

Przewody w miejscach 
niedost pnych: Wykrywanie
linii przwodz cych 
do g boko ci 1m - na 
przyk ad w sufitach 
podwieszancyh lub 
instalacjach podziemnych

Szybka i 
prosta lokalizacja 
bezpieczników 
w skrzynkach 
bezpiecznikowych

Aby uzyska  wi cej 
informacji, przejd  do 
www.laserliner.pl

CableTracer TX 
Zawiera: Nadajnik CableTracer TX, kabel cz cy, elektrody 
testowe, zaciski testowe, bateria
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Skanery 
Elektroniczne
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Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

SKANERY ELEKTRONICZNE

Urz dzenia do wykrywania metalu, belek i instalacji

StarFinder

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: StarFinder, bateria 

StudScan
Belki wydr enia

MetalScan
Elementy metalowe

AC-Scan
Instalacje elektryczne

G bokie Skanowanie
Wyznaczanie g bok ci 
wiercenia

Rodzaj metalu
elazne / Nie elazne

Wiercenie i wkr canie zawsze wi za o si  z ryzykiem. Obecnie elektroniczne wykrywacze 
informuj  nas co kryje si  pod powierzchni  cian, pod óg i sufitów. Dzi ki temu daj  
pewno , e nasza praca zostanie wykonana szybko, precyzyjnie i bez nieprzewidzianych 
komplikacji.

Electroniczne urz dzenie do wykrywania s upów 
i belek w cianach wewn trznych
–  Wspomaganie prac w suchej zabudowie, pozwala 

bezinwazyjnie znale  stabilne punkty mocowania, np. 
umywalki, szafek kuchennych, pó ek, cie kich luster. 

–  Odr bny tryb AC pozwala na wyszukiwanie i 
lokalizowanie przewodów pod napi ciem

–  Wysokie bezpiecze stwo pracy zapewnia sta a funkcja 
ostrzegania przed wysokim napi ciem
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080.950A 4 021563 660490 5

PT

2 3 4 5 9 V

080.975A 4 021563 671755 5

PT

2 3 9 V
Metal-Scan

5 cm

AC-Scan

7,5 cm

4 cm

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

SKANERY ELEKTRONICZNE

Urz dzenia do wykrywania metalu, belek i instalacji

MetalliFinder

Uniwersalny wykrywacz z pomiarem g boko ci
–   Pozwala na wyszukiwanie metali zbrojeniowych cian, 

rur grzewczych i wodoci gowych.
–  Dodatkowo ostrzega przed przewodami pod napi ciem.
–  Funkcja pomiaru g boko ci jest cenn  pomoc  w 

ustalaniu czy istniej  wystarczaj ce g boko ci do 
wiercenia. Pozwala zaplanowa  wiercenie aby nie 
dopu ci  do uszkodzenia instalacji podtynkowej

–  Gwarantuje wysoki poziom bezpiecze stwa przed 
uszkadzeniem metalowych rur wodno-kanalizacyjnych 
i gazowych 

–  Zapobiega przed przewierceniem d wigarów lub 
stalowych wzmocnie  podczas prac ciennych i 
kamieniarskich

–   Bardzo przyst pna cena w stosunku do du ych 
mo liwo ci czyni  go bardzo dobrym i po ytecznym 
narz dziem zw aszcza przy wierceniach w cianach.

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: MetalliFinder, bateria 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NOWO
TwinFinder

Elektroniczny wykrywacz metali i przewodów 
elektrycznych
–  Urz dzenie pozwala na niezawodne wykrywanie 

metali elaznych i nie elaznych, jak równie  rur 
wodoci gowych

–  Lokalizuje powierzchnie bez struktur wewn trznych 
np. pod mocowania szafek kuchennych, pó ek

–  Ostrze enie przed wysokim napi ciem: zwi ksza 
bezpiecze stwo podczas wiercenia otworów ! 

– Alarm wska e Ci instalacj  pod napi ciem. 
Zawiera: TwinFinder, bateria 
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080.960A 4 021563 660506 5

080.951A 4 021563 670291 5

PT

PT

1 2

2

3

3 4 5 9 V

9 V

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

MultiFinder Pro

MetalliFinder Pro

Jeden do wszystkiego: kilka wbudowanych 
sensorów czyni MultiFinder Pro narz dziem 
skanuj cym i wykrywaczem o wielu ró nych 
zastosowaniach.
–  Potrafi wykry  po o enie drewnianych belek, elaza, 

miedzi oraz przewodów pod napi ciem. 
–  Dzi ki wskazówkom na wy wietlaczu LCD, 

MultiFinder Pro jest atwy w u yciu, a wyniki s  pewne.
–  Obs ug  dodatkowo u atwia sygna  d wi kowy, 

a tak e sygna y wizualne
–  Wysoki poziom bezpiecze stwa pracy zapewniaj  

specjalne sygna y ostrzegawcze
–  Cecha dodatkowa: W trybie pracy z metalami 

MultiFinder Pro jest w stanie wykry  nawet ukryte, 
nieaktywne kable.

– Pod wietlany wy wietlacz

Uniwersalny wykrywacz metali z wy wietlaczem 
g boko ci do lokalizowania sieci elektrycznych
–   Pozwala na wyszukiwanie metali zbrojeniowych cian, rur 

grzewczych i wodoci gowych.
–  Dodatkowo ostrzega przed przewodami od napi ciem.
–  Funkcja pomiaru g boko ci jest cenn  pomoc  w 

ustalaniu czy istniej  wystarczaj ce g boko ci do 
wiercenia. Pozwala zaplanowa  wiercenie aby nie 
dopu ci  do uszkodzenia instalacji podtynkowej

–  Gwarantuje wysoki poziom bezpiecze stwa przed uszkadze-
niem metalowych rur wodno-kanalizacyjnych i gazowych 

–  Zapobiega przed przewierceniem d wigarów lub 
stalowych wzmocnie  podczas prac ciennych i 
kamieniarskich

–   Bardzo przyst pna cena w stosunku do du ych 
mo liwo ci czyni  go bardzo dobrym i po ytecznym 
narz dziem zw aszcza przy wierceniach w cianach.

–   Du y, pod wietlany wy wietlacz

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: Multifinder Pro, bateria 

Zawiera: MetalliFinder Pro, bateria 

SKANERY ELEKTRONICZNE

Urz dzenia do wykrywania metalu, belek i instalacji
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Laser
635 nm

magnetic

magnetic

081.200A 4 021563 662302 5

081.202A 4 021563 663019 5

081.201A 4 021563 663156 5

PT

PT

AutoSound

AutoSound

2 x 
AAA

2 x 
AAA

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

DigiLevel Laser

DigiLevel

Cyfrowa poziomica elektroniczna z mo liwo ci  
wy wietlenia na ekranie nachylenia pionowego 
i poziomego
–  Sygna  akustyczny przy 0°, 45°, 90°, 135° i 180° 

jako dodatek u atwiaj cy niwelacj  obiektów. 
–  K ty mog  by  przenoszone w trybie odniesienia 
–  Posiada mocne magnesy mocuj ce oraz dodatkowe 

libelle pionow  i poziom , pod wietlany ekran
–  Dok adno  pomiarów elektronicznych: 

± 0,1° przy 0° i 90°, ± 0,2° przy 1° … 89°, 
dok adno  libelli ± 0,5 mm / m

–  Nachylenie mo e by  podawane w stopniach, 
calach/stopach lub procentach

 Cyfrowa poziomica elektroniczna z wychylnym 
laserem i mo liwo ci  wy wietlenia na ekranie 
nachylenia pionowego i poziomego
–  Sygna  akustyczny przy 0°, 45°, 90°, 135° i 180° 

jako dodatek u atwiaj cy niwelacj  obiektów.
–  K ty mog  by  przenoszone w trybie odniesienia
–  Pami  mie ci do 9 ostatnich pomiarów, które 

mo na wywo a  w ka dej chwili.
–  Utwardzona powierzchnia na 60 cm d ugo ci 

poziomicy, posiada mocne magnesy mocuj ce 
oraz dodatkowe libelle pionow  i poziom , 
pod wietlany ekran

–  Dok adno  pomiarów elektronicznych: 
± 0,1° przy 0° i 90°, ± 0,2° przy 1° … 89°, 
dok adno  libelli ± 0,5 mm / m

–  Nachylenie mo e by  podawane w stopniach, 
calach/stopach lub procentach

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: DigiLevel, pokrowiec, baterie

DigiLevel Compact
D ugo  poziomicy 23 cm

DigiLevel 60 
Utwardzona powierzchnia na 60 cm d ugo ci poziomicy, 
pami  mie ci do 9 ostatnich pomiarów, które mo na 
wywo a  w ka dej chwili.

Zawiera: DigiLevel Laser, pokrowiec, baterie

Poziomice elektroniczne
ELEKTRONICZNE POZIOMICE I K TOMIERZE
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IQ

IQ

Laser
635 nm magnetic

40 cm: 075.130A 4 021563 664016 5

60 cm: 075.131A 4 021563 666683 5

1/4“
AutoSound

30 cm: 081.212A 4 021563 664856 5 

60 cm: 081.210A 4 021563 664825 5

120 cm: 081.216A 4 021563 664849 2 

2 x 
AAA

2 x 
AA

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Elektroniczne poziomice i k tomierze
ELEKTRONICZNE POZIOMICE I K TOMIERZE

ArcoMaster

DigiLevel Pro 

Cyfrowa poziomica elektroniczna z laserem punk-
towym jako optyczne przed u enie wspomagaj ce 
precyzyjne wyznaczanie wysoko ci i k ta.
–  Sygna  akustyczny przy 0°, 45°, 90°, 135° i 180° 

jako dodatek u atwiaj cy niwelacj  obiektów. 
–  Funkcja ekranu flip-display w sposób automatyczny 

obraca widok na ekranie podczas wykonywania 
pomiarów nad g ow .

–  Funkcja kalibracji dla zwi kszenia dok adno ci i 
dostosowania do pomiaru powierzchni

–  Magnesy mocuj ce na dolnej kraw dzi 
–  Dok adno  pomiarów elektronicznych: ± 0,05° 

przy 0° … 1°, ± 0,1° przy 90°, ± 0,2° przy 1° … 89°, 
dok adno  libelli ± 0,5 mm / m

Cyfrowy k tomierz elektroniczny z wy wietlaczem
– Zakres pomiaru 0° - 220° 
–  Wbudowany dodatkowy element przed u aj cy 
– Wyposa ony w dodatkowe libelle poziom  i pionow  
–   Pod wietlany ekran LCD z obu stron (z przodu i z ty u)
– Funkcja hold (zatrzymanie odczytu)
– Automatyczne obliczanie dwusiecznej k ta. 
–   Dok adno  elektronicznego pomiaru k ta ± 0,1°, 

dok adno  libelli ± 0,25 mm / 1 m

–     ArcoMaster 40 / 60
D ugo ci ramienia 40 / 60 cm

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

DigiLevel Pro

Zawiera: DigiLevel Pro, pokrowiec, baterie

Zawiera: ArcoMaster, pokrowiec, baterie

K townik nastawny mo e zosta  wysuni ty do 
góry b d  w dó

Wy wietlacz LC 
po obu stronach 
urz dzenia
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072.10-30 4 021563 652693 12

070.912 4 011879 642938 12

PT

PT

070.910 4 011879 636180 24

070.900 4 011879 635992 6

PT

PT

magnetic

magnetic

magnetic

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Przymiary liniowe, teleskopowe, k towe i markery
ELEKTRONICZNE POZIOMICE I K TOMIERZE

ArcoStar 30 cm (1)

TorpedoStar SRL Mag.

TorpedoStar 
Kompakt

WingStar 
Poziomica s upowa

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Profesjonalny k townik z podwójn
skal  stopniow
–  Wytrawiony opis w celu uodpornienia przed 

cieraniem
–  Optymalne prowadzenie dzi ki prowadnicy
– D ugo  30 cm

Ekstra Solidna Profesjonalna poziomica z 
systemem SRL, zabezpieczenie przed 
z amaniem, libella pionowa 45° i pozioma
–  Silne mocowanie magnetyczne
–  Posortowane wg. Kolorów

Poziomica, libela pionowa, 45° i pozioma
–  Silne mocowanie magnetyczne
–  Posortowane wg. Kolorów

Poziomica z trzema libellami do ustawiania 
np. s upów
–  Silne mocowanie magnetyczne
–  Mocowanie ta m  elastyczn  na s upach 

drewnianych i rurach z tworzywa sztucznego
–  Posortowane wg. Kolorów

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 
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Laser
635 nm

Laser
650 nm

1/4“
4 x

AAA

9 V

080.930A 4 021563 660483 5

080.942A 4 021563 666690 5

PT

PT

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

MIERNIKI ODLEG O CI

  W budynku i na budowie

Kompaktowy dalmierz laserowy, wyposa ony
w liczne funkcje u atwiaj ce pomiary
–  Zasi g pomiaru wewn trznego 0,3 do 40 m
–  Niezmienna, wysoka dok adno  pomiaru ± 2 mm
–  Posiada funkcje: pomiaru odleg o ci, obliczania pola 

powierzchni i obj to ci, funkcj  Pitagorasa 1+2, 
min./max. oraz plus/minus

– Funkcja pomiaru ci g ego
–  Wyposa ony w pod wietlany, 4-liniowy 

wy wietlacz LCD
–  Gwint mocuj cy 1/4”
–  Posiada te  odchylan  ko cówk , umo liwiaj c  

pomiar od wewn trznej strony naro ników

Profesjonalny dalmierz ultrad wi kowy
–  Wska nik laserowy- pomiar ultrad wi kowy
–  Ultrad wi kowy pomiar d ugo ci, powierzchni i 

kubatur. Automatyczne dodawanie i odejmowanie
–  Dzieki zastosowaniu wska nika laserowego, 

mo emy dok adnie okre li  miejsce w które celuje 
uk ad pomiarowy.  

–  Wyposa ony w funkcje obliczeniowe i pami .
–  Tryb prostego samowyzwalania i odniesienia
–  atwa obs uga, funkcjonalna klawiatura i przejrzysty 

wy wietlacz
–  Zakres 0,6 do 18 m

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: LaserRange-Master Pocket, pokrowiec, baterie

Zawiera: MeterMaster Pro Laser, bateria

LaserRange-Master 
Pocket

MeterMaster Pro Laser

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

max. 40 m
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Laser
635 nm 1/4“

4 x
AAA

IQ
080.943A 4 021563 677160 5

max. 60 m

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

W budynku i na budowie
MIERNIKI ODLEG O CI

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NOWO

Zawiera: LaserRange-Master Pocket Pro, pokrowiec, 
mini statyw, baterie

LaserRange-Master 
Pocket Pro + FlexPod

Zestaw zawieraj cy LaserRange-Master Pocket Pro 
i ministatyw FlexPod
–  Opis produktu identyczny jak LaserRange-Master 

Pocket, ale z zoptymalizowanym zasi giem pomiaru 
0,3 do 60m

–  Regulowany ministatyw z g owic  kulow  i rub  
zaciskow

–  Paski z rzepami Velcro do mocowania na profilach i 
listwach - idealne do pomiarów d ugich odleg o ci

Dost pny od kwietnia 2011.

Rozk adana ig a pozwala 
na pomiar z naro ników

Z rzepami Velcro
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PT

075.004  4 011879 635381 1

075.005A 4 021563 672714 1

IQ

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

MIERNIKI ODLEG O CI

  

Profesjonalny drogomierz ze sk adanym stojakiem 
i wska nikiem ko a
–  Mierzy krzywe i proste w nieregularnym terenie
–  Niezawodny nap d kardana
–  6 cyfrowy mechanizm licznika
–  Dobrze czytelne cyfry (wys. 7 mm)
–  Dodawanie w przód, odejmowanie w ty
–  Zerowanie licznika
–  Mierzy do 9.999,9 m

RollPilot Pro

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

W budynku i na budowie

NOWO

Sk adana konstrukcja u atwia 
transport

Profesjonalny drogomierz ze sk adanym 
uchwytem transportowym
–   Zapewnia dok adny pomiar warto ci w zakresie 

do 9.999,9 m.
–  Du y, czytelny  licznik wyposa ony w dodatkow  

skal  (1 - 9 cm) w celu zwi kszenia dok adno ci 
pomiarów.

–  Dodawanie w przód, odejmowanie w ty
–  Ruchomy wska nik wskazuje dok adnie pocz tek 

i koniec mierzonego odcinka.
–  Sk adana konstrukcja i torba zapewniaj  

wygodny transport.
– Niezawodny nap d kardana
– Dok adno  ± 0,1%
– Obwód ko a 1m

Zawiera: RollPilot S12, pokrowiec

RollPilot S12
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Laserowe niwelatory 
punktowe, liniowe i 
liniowo-krzy owey owe
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PowerBright
LASER

lock

magnetic

1/4“ 5/8“

1H 2V
S

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

PROJEKTOWANIE I ARAN ACJA WN TRZ
Precyzyjne urz dzenia dla robót wyko czeniowych i aran acji wn trz. W a ciwe narz dzia do profesjonalnego, szybkiego 
wyznaczania linii nawet na bardzo d ugich odleg o ciach. Wymagaj cy entuzja ci majsterkowania jak i profesjonalni 
budowniczy znajd  odpowiednie urz dzenia w naszej ofercie- dla remontów,placów budowy, przebudowy i wsz dzie 
tam, gdzie wymagana jest du a  precyzja

Skuteczna technologia

cze statywu dla optymalnego ustawienia 

Kluczem do optymalnej pracy w przypadku 
wielu narz dzi jest zastosowanie mocowania 
magnetycznego. Dzi ki temu r ce pozostaj  
wolne, wi c u ytkownik mo e w tym czasie 
wykonywa  te  inne zadania.

Automatyczne poziomowanie przy pomocy 
kompensatora. Urz dzenia samoczynnie 
wracaj  do pocz tkowego ustawienia i 
wypoziomowuj  si  automatycznie w 
kilka sekund.

Transport LOCK: Urz dzenia oznaczone 
znakiem „Automatic Level” s  chronione 
specjaln  blokad  w czasie transportu.

Urz dzenia Laserliner dost pne s  w 
wytrzyma ych torbach transportowych 
lub twardych skrzynkach.
SOFT: Mi kka torba transportowa
HARD: Plastikowa skrzynka transportowa 

Urz dzenia z technologi  PowerBright 
posiadaj  specjalne diody o wysokiej 
wydajno ci, tworz ce niezwykle jasne 
linie lasera. Pozostaj  one widoczne 
nawet na d u szych dystansach, w silnym 
wietle i na ciemnych powierzchniach.

Technologia RX-READY u atwia korzystanie 
z niwelatorów liniowych w niesprzyjaj cych 
warunkach. Urz dzenia te emituj  pulsuj c  
wi zk  wiat a o wysokiej cz stotliwo ci, 
rozpoznawan  przez odbiorniki lasera na 
du ych odleg o ciach.

Siatka przestrzenna ilustruje liczb  i rozmieszczenie linii lasera.
H = Liczba laserów poziomych  V = Liczba laserów pionowych
S = Funkcja p aszczyzn pochy ych
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PT

PT

PT

Laser
650 nm magnetic

magnetic

5/8“

2 x 
AAA

025.70A 4 011879 641023 5

025.03.00A 4 021563 657841 8

025.78A 4 021563 661343 5

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Projektowanie i aran acja wn trz
LASEROWE NIWELATORY PUNKTOWE, LINIOWE I LINIOWO-KRZY OWE

HandyLaser Compact

CompactBase

90° Optyka k towa 
Mag.

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

czy zalety Poziomicy laserowej i kompaktowej
– Libella o dok adno ci 0,5 mm / 1 m

Do mocowania HandyLaser Compact na g owicy 
statywu
– Gwint standardowy 5/8”
– Obrotowa 360°, podzia ka ko a poziomego 
– Dok adne ustawianie rubami ustawczymi

Uwaga: wspó pracuje tylko z HandyLaser Compact

Do niwelacji pionowej. Do wyznaczania 
pionów i k tów prostych.
– Za amuje promie  lasera o 90°
– Obrotowy o 360°
– Posiada magnetyczne czenie

Wspó pracuje z HandyLaser Compact.

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: HandyLaserCompact, 
podstawk  regulacyjn , baterie
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081.100A 4 021563 661398 5

081.130A 4 021563 662760 5

PT

PT

PT

PT
081.110A 4 021563 662579 5

081.101A 4 021563 662883 20

magnetic

Laser
635 nm

Laser
635 nm

Laser
635 nm

1/4“

2 x 
AAA

2 x 
AA

2 x 
AA

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

LASEROWE NIWELATORY PUNKTOWE, LINIOWE I LINIOWO-KRZY OWE

Projektowanie i aran acja wn trz

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: SuperLine 3D, ConTacts, pinezki, baterie

Zawiera: SuperSquare-Laser, okulary do lasera, 
skrzynka transportowa, baterie

SuperLine 3D

SuperSquare-Laser

Niwelator liniowy laserowy do ustawiania we 
wszystkich p aszczyznach
–  Bardzo jasny laser
– Dok adno : 0,8 mm / 1 m
–  atwa obrotowa regulacja dzi ki ustawieniom 3D
–  3 libele i specjalne soczewki liniowe
–  Mocowanie za pomoc  specjalnych podk adek 

samoprzylepnych i pinezek do ka dej powierzchni, 
bez pozostawiania ladów.  

–  Pokr t o Micro-Control pozwala na szybkie i dok adne 
ustawianie lasera

–  Dzi ki obrotowej obudowie i podzia ce k towej, 
mo na zadawa  dowolne k ty.

Linie lasera ustawione pod k tem 90° czyni  to 
urz dzenie idealnym narz dziem w przypadku 
wszelkich prac wyrównawczych w obr bie pod óg
–   Dok adno  k ta 0,05°, dok adno  pionowych linii 

laserowych 0,5mm / 1m
–  Szeroki zakres promieni laserowych powoduje 

wy wietlenie linii laserowych tak e na cianach
–  Dwie libelle u atwiaj  spoziomowanie na cianach
–  Kwadratowa 90° kraw d  u atwia rozk adanie 

p ytek pod ogowych
–  Wbudowana stopka poziomuj ca
–  Pod wietlana libella
–  Mocowanie do statywu 1/4’’

Zawiera: SuperLine 2D, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

SuperLine 2D

ConTacts (1)

Laser liniowy do prac wyrównawczych. Nadaje 
si  do prac na wszystkich powierzchniach.
– Dok adno : 1 mm / 1 m
–  Dzi ki obrotowej skali urz dzenie i podzia ka mog  by  

ustawione niezale nie od siebie pod dowolnym k tem.
–  Mocne magnesy mocuj ce u atwiaj  mocowanie 

urz dzenia do powierzchni metalowych
–  Pod wietlana libella

Opcja: mo liwo  mocowania urz dzenia za pomoc  
pasków samoprzylepnych ConTacts

Paski mocuj ce ConTacts
–  Dla bezpiecznego mocowania na ka dej powierzchni
–  Maj  szerokie zastosowanie, nie pozostawiaj  

ladów po usuni ciu
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UNLIMITED
MOVE

S

S

S

081.121A 4 021563 663996 4

081.120A 4 021563 662708 5

081.124A 4 021563 670857 5

PT

PT

PT

lock

Laser
635 nm magnetic

lock

Laser
635 nm magnetic

lock

Laser
635 nm

1H 1V

1H 1V

1H 1V

1/4“

1/4“

5/8“

5/8“

4 x 
AA

1 x 
AA

4 x 
AA

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Projektowanie i aran acja wn trz
LASEROWE NIWELATORY PUNKTOWE, LINIOWE I LINIOWO-KRZY OWE

Zestaw SuperCross-
Laser 330 cm

SuperCross-Laser 2

Tak jak SuperCross-Laser 2, dodatkowo w 
komplecie do czony jest rozporowy statyw 
teleskopowy 330 cm.

Laser do wewn trznych prac wyko czeniowych 
posiadaj cy dwa promienie lasera
–  Zakres samopoziomowania 4,5°, 

Dok adno  5 mm / 10 m
–  Dodatkowa funkcja pochy o ci pozwala na 

projektowanie p aszczyzn pochy ych.
–  Urz dzenie posiada wspornik z regulacj  wysoko ci, 

co pozwala na jego zamontowanie na statywie lub 
te  bezpo rednio na cianie

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: SuperCross-Laser 2, podstawa magnetyczna, 
torba transportowa, baterie, statyw teleskopowy 330 cm 
z pokrowcem

Zawiera: SuperCross-Laser 2, podstawa magnetyczna, 
torba transportowa, baterie

NOWO

SuperCross-Laser 
Compact

Kieszonkowy, automatyczny laser 
liniowo-Krzy owy
–  Zakres samopoziomowania 4°, 

Dok adno  5 mm / 10 m
–  Mo liwo  zadawania spadków dla 

wyznaczania powierzchni sko nych.
–   Sk adane wsporniki zapewniaj  stabiln  pozycj , 

za  po z o eniu u atwiaj  przenoszenie urz dzenia Zawiera: SuperCross-Laser Compact, torba transportowa, bateria
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081.123A 4 021563 670673 5

PT

lock

Laser
635 nm magnetic

1H 1V

1/4“ 5/8“
4 x 
AA

LED

081.140A 4 021563 668441 5

PT

lock

Laser
635 nm magnetic

1H 2V
S

1/4“ 5/8“
4 x 
AA

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

LASEROWE NIWELATORY PUNKTOWE, LINIOWE I LINIOWO-KRZY OWE

Projektowanie i aran acja wn trz

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NOWO

SuperCross-Laser 3

Niwelator laserowy liniowo-krzy owy z 
dodatkow  lini  referencyjn
–  Z trzema liniami lasera: poziom , pionow  i 

prostopad  do niej
–  Zakres samopoziomowania 5°, 

Dok adno  5 mm / 10 m
–  Dodatkowa funkcja pochy o ci pozwala na 

projektowanie spadków.
–  Wspornik do urz dzenia z regulacj  wysoko ci mo na 

montowa  na statywie lub bezpo rednio na cianie.

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: SuperCross-Laser 3, podstawa magnetyczna, 
torba transportowa, baterie 

SuperCross-Laser 
Combo Pack

Automatyczny laser liniowo- 
krzy owy z wkr tark  
–  SuperCross-Laser 2: 

Opis produktu jak na stronie 44 

Wkr tarka
– Wkr tarka akumulatorowa 
– Wyposa ona w diod  LED
– Wska nik obrotów (lewe / prawe)
– Akumulator litowo- jonowy 4V

Zawiera: SuperCross-Laser 2, podstawa magnetyczna, skrzynka 
transportowa, baterie, wkr tarka, uchwyt magnetyczny, 
9 wymiennych ko cówek, adowarka
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S

081.125A 4 021563 670864 5

PT

lock

Laser
635 nm magnetic

1H 1V 1P

1/4“ 5/8“

033.25A 4 021563 672394 5

4 x 
AA

PT
060.021A 4 021563 676514 1

lock

Laser
635 nm magnetic 1/4“ 5/8“

3 x 
AA

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

SuperCross-Laser 2P

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: SuperCross-Laser 2P, podstawa magnetyczna, 
torba transportowa, baterie

Projektowanie i aran acja wn trz
LASEROWE NIWELATORY PUNKTOWE, LINIOWE I LINIOWO-KRZY OWE

NOWO

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NOWO

opcjonalnie: Odbiornika lasera RX 30 Mag.
RangeXtender w tym baterie, mocowanie uniwersalne

AutoPoint-Laser 5

Automatyczny laser 5-punktowy do 
poziomowania i pionowania
–  Zakres samopoziomowania 3°, 

Dok adno  2 mm / 10 m
–  Wszystkie 5 laserów tworzy mi dzy sob  k ty proste. 

Umo liwia to wykonanie praktycznie ka dego zadania 
pomiarowego

–  Dzi ki mo liwo ci obrotu obudowy mo na go u ywa  
do niwelacji i przenoszenia wysoko ci od pod ogi, lub 
od sufitu.

Dost pny od kwietnia 2011.

Zawiera: AutoPoint-Laser 5, okulary do lasera, podstawa
magnetyczna, torba transportowa, baterie

Laser do wewn trznych prac wyko czeniowych 
posiadaj cy dwa promienie lasera
–  Zakres samopoziomowania 4°, 

Dok adno  5 mm / 10 m
–  Dodatkowy pionownik laserowy na spodzie i na 

wierzchu niwelatora. 
–  Dodatkowa funkcja pochy o ci pozwala na 

projektowanie spadków.
–  Urz dzenie posiada wspornik z regulacj  wysoko ci, 

co pozwala na jego zamontowanie na statywie lub 
bezpo rednio na cianie

–  RX-Ready: Odbiornik lasera, dost pny jako dodatkowa 
opcja, wykrywa promienie lasera w odleg o ci do 
30 m - idealny do zastosowa  na zewn trz.
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S

033.25A 4 021563 672394 5

033.25A 4 021563 672394 5

010.001A 4 021563 670710 1

lock

Laser
635 nm

1H 1V

5/8“
3 x 
AA

PT

PT

PT

031.00.01A 4 021563 656363 1

030.090A 4 021563 664795 1

lock

lock

Laser
635 nm

Laser
635 nm

magnetic

1H 1V

1H 2V

1/4“

1/4“

5/8“

5/8“

3 x 
AA

3 x 
AA

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Projektowanie i aran acja wn trz
LASEROWE NIWELATORY PUNKTOWE, LINIOWE I LINIOWO-KRZY OWE

CompactPalm-Laser
PowerBright Plus

Zwarty laser liniowo-krzy owy z dwiema 
niezwykle jasnymi liniami
–  Urz dzenie wyznacza dwie bardzo dobrze widoczne 

linie laserowe do niwelacji p ytek pod ogowych, cian, 
okien, drzwi itd.

–  Zakres samopoziomowania 1,5°, 
Dok adno  2 mm / 10 m

–  Obrotowa obudowa mo e zosta  ustawiona tak, 
by idealnie wyznaczy  po o enie linii laserowej

–  RX-Ready: Odbiornik lasera, dost pny jako dodatkowa 
opcja, wykrywa promienie lasera w odleg o ci do 
30 m - idealny do zastosowa  na zewn trz.

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: CompactPalm-Laser, okulary do lasera, adapter do statywu, 
torba transportowa, baterie

AutoCross-Laser 2 (1)

Niwelator liniowo-krzy owy z dwiema dobrze 
widocznymi liniami lasera
–  Zakres samopoziomowania 3 -6°, 

Dok adno  3 mm / 10 m
–  Uniwersalna magnetyczna podstawa pozwala na 

zamontowanie urz dzenia na statywie, cianie lub 
elementach z metali magnetycznych

–  RX-Ready: Odbiornik lasera, dost pny jako dodatkowa 
opcja, wykrywa promienie lasera w odleg o ci do 
30 m - idealny do zastosowa  na zewn trz.

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: AutoCross-Laser 2, okulary do lasera, podstawa
magnetyczna, skrzynka transportowa, baterie

opcjonalnie: Odbiornika lasera RX 30 Mag.
RangeXtender w tym baterie, mocowanie uniwersalne

opcjonalnie: Odbiornika lasera RX 30 Mag.
RangeXtender w tym baterie, mocowanie uniwersalne

Laser liniowo- krzy owy z dodatkow  
lini  pionow
–  Zakres samopoziomowania 4,5°, 

Dok adno  2 mm / 10 m
–   Dodatkowa funkcja pochy o ci pozwala na 

projektowanie spadków 
–  Dodatkowa funkcja pionu dzi ki górnemu 

krzy owi lasera.
–  Dok adne ustawienie pionowych linii lasera dzi ki 

obrotowej podstawie.

Zawiera: AutoCross-Laser 3, okulary do lasera, podstawka 
urz dzenia, P yta ustawcza, torba transportowa, baterie

AutoCross-Laser 3 (1)
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049.014A 4 021563 678204 1

lock

Laser
635 nm

3H 1V S

5/8“

049.013A 4 021563 670611 1

lock

Laser
635 nm

PT

PT

3H 1V S

5/8“

UNLIMITED
MOVE

3 x 
AA

3 x 
AA

033.25A 4 021563 672394 5

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Projektowanie i aran acja wn trz
LASEROWE NIWELATORY PUNKTOWE, LINIOWE I LINIOWO-KRZY OWE

AutoCross-Laser 360°
PowerBright

Niwelator liniowo-krzy owy z super jasnymi 
wi zkami lasera w zestawie ze statywem 
teleskopowym
–  Zakres samopoziomowania 2,5°, 

Dok adno  2 mm / 10 m
–  Obudowa z od czan  podstaw  urz dzenia oraz nisko 

po o onymi liniami lasera czyni urz dzenie idealnym do 
robót niwelacyjnych tu  nad pod o em.

–   Dodatkowa funkcja pochy o ci pozwala na 
projektowanie spadków  

–  RX-Ready: Odbiornik lasera, dost pny jako dodatkowa 
opcja, wykrywa promienie lasera w odleg o ci do 
30 m - idealny do zastosowa  na zewn trz.

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: AutoCross-Laser 360° PowerBright, okulary do lasera, 
podstawka urz dzenia, adapter do statywu (dla statywów korbowych),  
torba transportowa, baterie

Zestaw 
AutoCross-Laser 
360°

Niwelator liniowo-krzy owy z super jasnymi 
wi zkami lasera w zestawie ze statywem 
teleskopowym
–  Jak AutoCross-Laser 360° Power Bright, w komplecie 

ze statywem teleskopowym 330 cm w pokrowcu

Zawiera: AutoCross-Laser 360° PowerBright, 
torba transportowa, Statyw teleskopowy 330 cm 
z pokrowcem, magnetyczna tarczka celownicza, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

opcjonalnie: Odbiornika lasera RX 30 Mag.
RangeXtender w tym baterie, mocowanie uniwersalne
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UNLIMITED
MOVE

039.901A 4 021563 665174 1

033.25A 4 021563 672394 5

081.120.1 4 021563 668977 1

049.013.2 4 021563 678198 2

049.013.1 4 021563 672202 2

PT

PT

PT

PT

PT

5/8“

UN

49

4 x 
AA

1/4“ 5/8“magnetic

magnetic

081.120.10A 4 021563 677825 5

1/4“ 5/8“

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Projektowanie i aran acja wn trz

SpeedPowerPack

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

adowarka do szybkiego adowania akumulatorów
– 4x bateria AA
– 2700 mAh (Ni-MH)

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NOWO

NOWO

NOWO

NOWO

LASEROWE NIWELATORY PUNKTOWE, LINIOWE I LINIOWO-KRZY OWE

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NOWO

RangeXtender RX 30

Mocowanie cienne

ACL 360° Podstawka 
urz dzenia

ACL 360° Adapter 
Teleskopowy 

Odbiornik lasera do wszystkich niwelatorów 
z technologi  RX-READY
–    Niwelator z technologi  RX-READY emituje wi zk  

wiat a o wysokiej cz stotliwo ci powtórze . 
–    Odbiornik RangeXtender RX 30 wykrywa 

linie laserowe na maksymalnej odleg o ci 
w promieniu 30 m.

–  Mocowanie uniwersalne umo liwia mocowanie 
urz dzenia do at niwelacyjnych.

– Zintegrowany magnes mocuj cy

Wielofunkcyjny, magnetyczny uchwyt cienny
– Regulowana wysoko  uchwytu
– Mocowanie z gwintem 1/4“ i 5/8“
–  Specjalne szpilki i magnesy do mocowania 

na ro nych powierzchniach

Tylko dla SCL2, SCL3, SCL2P, SuperCross-Laser 
Compact z spodark  Rotobase

Obrotowa spodarka 
–    Proste poziomowanie i ustawianie pionowej 

linii lasera.

Tylko do ACL 360°.

Adapter do statywu teleskopowego 330 cm
–     Umo liwia korzystanie z kilku niwelatorów 

liniowo krzy owych na jednym statywie.

Tylko do ACL 360°.

Podstawa obrotowa 
dla serii SCL 

Podwójny uchwyt mocuj cy – 
do u ycia w kombinacji lub ka dy z osobna
– Obrót o 360° – dla atwego pozycjonowania
– Mo e by  stosowany z uchwytem ciennym
– Mo e by  zastosowany do SCL Compact 

Dost pny od kwietnia 2011.

Zawiera: mocowanie uniwersalne,
baterie

GP_08_01_2011_40-49uu.indd   49 29.12.2010   11:06:07 Uhr



50

Profesjonalne 
niwelatory 
liniowo-krzy oweowe
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PowerBright
LASER

lock

IP 54

Laser
532 nm

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

BUDOWNICTWO KUBATUROWE I ARAN ACJA WN TRZ
Idealne urz dzenie laserowe do prac wewn trznych i wyko czeniowych. Prosta obs uga- urz dzenie reguluje si  automatycznie. 
Dobrze widoczne promienie lasera pozwalaj  na atwe i dok adne ustawianie okien, drzwi, itd. Niwelatory laserowe z sensorem 
pozwalaj  tak e na u ycie na zewn trz. Najnowszy zielony laser jest kilka razy ja niejszy ni  czerwony.

Skuteczna technologia

Technologia RX-READY u atwia korzystanie 
z niwelatorów liniowych w niesprzyjaj cych 
warunkach. Urz dzenia te emituj  pulsuj c  
wi zk  wiat a o wysokiej cz stotliwo ci, 
rozpoznawan  przez odbiorniki lasera na 
du ych odleg o ciach.

 Dodatkowa funkcja dla 
wszystkich urz dze  z funkcj  „Sensor 
Automatic”. Elektronika ustawia urz dzenia 
na bie co w sposób permanentny gdy 
tylko si  porusz . Przeznaczone do szybkiej 
niwelacji na powierzchniach ulegaj cych 
silnym drganiom oraz przy silnym wietrze.

Automatyczne poziomowanie przy pomocy 
kompensatora. Urz dzenia samoczynnie 
wracaj  do pocz tkowego ustawienia i 
wypoziomowuj  si  automatycznie w 
kilka sekund.

Elektroniczne libelle oraz serwomotory 
stabilizowane termicznie dla automaty-
cznego spoziomowania urz dze . 
Urz dzenia samoczynnie wracaj  do 
pocz tkowego ustawienia i poziomuj  
si  automatycznie.

Py oszczelno  i wodoszczelno - 
urz dzenia pomiarowe charakteryzuj  
si  szczególn  odporno ci  na py  i 
wod .

Transport LOCK: Urz dzenia oznaczone 
znakiem „Automatic Level” s  chronione 
specjaln  blokad  w czasie transportu. 
Urz dzenia oznaczone znakiem „Sensor 
Automatic” s  chronione automatycznie.

Urz dzenia z technologi  PowerBright 
posiadaj  specjalne diody o wysokiej 
wydajno ci, tworz ce niezwykle jasne 
linie lasera. Pozostaj  one widoczne 
nawet na d u szych dystansach, w silnym 
wietle i na ciemnych powierzchniach.

Zielony laser jest 12 razy ja niejszy od 
czerwonego. Dzi ki temu mo liwe 
jest zastosowanie go na ciemnych 
powierzchniach, nawet na d ugich 
odleg o ciach, w pracy nawet przy 
bardzo jasnym o wietleniu otoczenia. 
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max. 50 m

1H 3V 1D

S

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Budownictwo kubaturowe i aran acja wn trz
PROFESJONALNE NIWELATORY LINIOWO-KRZY OWE

Siatka przestrzenna ilustruje liczb  i 
rozmieszczenie linii lasera.
H = Liczba laserów poziomych  
D = Pion laserowy (ku do owi) 
V = Liczba laserów pionowych
S = Funkcja p aszczyzn pochy ych

RangeXtender 52 TwinLevel

Regulacja poziomu

Regulacja poziomu 
i pionu

Czytelne diody LED 
równiez z boku i z ty u

Proste i szybkie 
wyznaczanie ró nic 
poziomów

Odbiorniki dla laserów krzy owych i liniowych z technologi  RX-Ready: z odbiornikiem praca jest 
mo liwa w ka dych warunkach o wietleniowych. Wspó pracuj  z ka dym laserem z technologi  
RX-Ready. Technologia ta dostarcza wi zk  lasera pulsuj c  z wysok  cz stotliwo c , co pozwala 
na zwi kszenie zasi gu detekcji do 50 m. Odbiorniki s  wyposa one z mocowanie do at 
niwelacyjnych. aty niwelacyjne s  zalecane przy wszystkich pracach w odniesieniu do pod o a.
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PROFESJONALNE NIWELATORY LINIOWO-KRZY OWE

SpeedPowerPack – 
1 godzinne adowanie dzi ki adowarce o wysokiej wydajno ci

Budownictwo kubaturowe i aran acja wn trz

Zestawy bez odbiornika 
RangeXtender
ACL 2C, ACL 3C, ACL 4C, ACL 7C 
w komplecie z okularami laserowymi

Niwelatory liniowo-krzy owe do 
profesjonalnych zastosowa

Przegl d

ALU: Aluminiowa skrzynka transportowa 
W praktycznym pojemniku - 
zawsze gotowy do pracy

Zawiera: EvolutionCross-Laser 8P PowerBright, RangeXtender, mocowanie uniwersalne, akumulatory, 
adowarka, adapter do statywu (dla statywów korbowych), gumowe nak adki, skrzynka transportowa, baterie

Urz dzenia Laserliner dost pne s  w wytrzyma ych torbach 
transportowych lub twardych skrzynkach.

ACL  =   AutoCross-Laser 360°, AutoCross-Laser 2C, AutoCross-Laser 3C, AutoCross-Laser 4C, AutoCross-Laser 7C
PCL  =  Precision-Cross-Laser 5 R, Precision-Cross-Laser 6, Precision-Cross-Laser 8, Precision-Cross-Laser 10
ECL =  Evolution-Cross-Laser 8
GLL =  Greenline-Laser 3P, Greenline-Laser 5P

 ACL 2C ACL 3C ACL 4C ACL 7C PCL 5 R PCL 6 PCL 8 PCL 10 ECL 8 GLL 3P GLL 5P

  = dost pny

Poziom/Pion 1H / 1V 1H / 2V 1H / 3V 3H / 4V 1H / 4V 2H / 4V 4H / 4V 4H / 3V+3V 4H / 4V 1H / 2V 1H / 4V
Technologia 
jasno ci PowerBright PowerBright PowerBright PowerBright Standard Standard Standard Standard PowerBright Zielony Zielony

Dok adno  
mm/10 m 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2

Liczba linii lasera 2 3 4 7 5 6 8 10 8 3 5
Pion laserowy
Zakres 
poziomowania 2,5° 2,5° 2,5° 2,5° 3° 4° 4° 2° 2,5° 2° 2°

Zasada 
poziomowania

Automatic-
Level

Automatic-
Level

Automatic-
Level

Automatic-
Level

Sensor-
Automatic

Sensor-
Automatic

Sensor-
Automatic

Sensor-
Automatic

Sensor-
Automatic

Automatic-
Level

Automatic-
Level

Pozycjonowanie 
linii pionowej za 
pomoc  obroto-
wej podstawy
Precyzyjna regu-
lacja w pionie
AntiShake – – – – – –
Funkcja 
p aszczyzn 
pochy ych

– – – – – – – – elektro-
niczne – –

Mo liwo  
ustawienia 
lasera pionowego 
bardzo blisko 
kraw dzi cian

– – – – – – – – – –

Tryb pracy z 
odbiornikeim
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1H 1V 1D

1H 2V 1D

031.200A 4 021563 663095 1

031.211A 4 021563 667062 1

031.201A 4 021563 668458 1

031.212A 4 021563 668465 1

lock

Laser
635 nm

Laser
635 nm

IQ

IQ

5/8“

lock 5/8“

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

PROFESJONALNE NIWELATORY LINIOWO-KRZY OWE

AutoCross-Laser 2C 
PowerBright

AutoCross-Laser 3C
PowerBright

Laser krzy owy z dodatkow  laserow  lini  
poziomu oraz wbudowanym pionowem laserowym
–  Zakres samopoziomowania 2,5°, 

Dok adno  2 mm / 10 m
– Szeroki zasi g pionowej linii lasera
–  Obudow  mo na obraca  wraz z noniuszem dla 

uzyskania dok adnego ustawienia linii lasera. 
–  Stopki urz dzenia da si  regulowa , posiadaj  

zdejmowalne, gumowe nak adki, zapobiegaj ce 
przesuwaniu si  urz dzenia na g adkich 
powierzchniach. 

–  RX-Ready: Odbiornik lasera, dost pny jako dodatkowa 
opcja, wykrywa promienie lasera w odleg o ci do 
50 m - idealny do zastosowa  na zewn trz.

Niwelator laserowy liniowo-krzy owy z 
dodatkow  lini  referencyjn
–  O  pionowa zostaje wyznaczona przy u yciu górnego 

krzy a laserowego i dodatkowego punktu pionu na 
spodzie niwelatora

–   Dwie pionowe linie laserowe ustawione s  prostopadle 
wzgl dem siebie, dodatkowo przecinaj  si  u góry 
tworz c krzy  na górnej powierzchni odniesienia

–  Zakres samopoziomowania 2,5°, Dok adno  2 mm / 10 m
–  Obudow  mo na obraca  wraz z noniuszem dla 

uzyskania dok adnego ustawienia linii lasera. 
–  Regulowana spodarka ze zdejmowalnymi 

gumowymi nak adkami  
–  RX-Ready: Odbiornik lasera, dost pny jako dodatkowa 

opcja, wykrywa promienie lasera w odleg o ci do 
50 m - idealny do zastosowa  na zewn trz.

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: AutoCross-Laser 2C PowerBright, akumulatory, adowarka, 
okulary laserowe, adapter do statywu (dla statywów korbowych), 
gumowe nak adki, skrzynka transportowa

Zawiera: AutoCross-Laser 3C PowerBright, akumulatory, adowarka, 
okulary laserowe, adapter do statywu (dla statywów korbowych), 
gumowe nak adki, skrzynka transportowa

AutoCross-Laser 2C PowerBright RX 
jak powy ej, jednak zamiast okularów laserowych w zestawie 
odbiornik lasera RangeXtender z bateriami i mocowaniem 
uniwersalnym

AutoCross-Laser 3C PowerBright RX 
jak powy ej, jednak zamiast okularów laserowych w zestawie 
odbiornik lasera RangeXtender z bateriami i mocowaniem 
uniwersalnym

Budownictwo kubaturowe i aran acja wn trz
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1H 3V 1D

3H 4V 1D

031.311A 4 021563 667079 1

049.211A 4 021563 669073 1

031.312A 4 021563 668403 1

lock

Laser
635 nm

IQ

IQ

lock

Laser
635 nm 5/8“

5/8“

049.210A 4 021563 670888 1

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

PROFESJONALNE NIWELATORY LINIOWO-KRZY OWE

AutoCross-Laser 4C
PowerBright

AutoCross-Laser 7C
PowerBright

Solidny niwelator laserowy liniowo-krzy owy z 4 
liniami lasera, lini  pionu oraz wytrzyma  obudow
–  O  pionowa zostaje wyznaczona przy u yciu górnego 

krzy a laserowego i dodatkowego punktu pionu na 
spodzie niwelatora 

–  Dwie pionowe linie laserowe ustawione s  prostopadle 
wzgl dem siebie, dodatkowo przecinaj  si  u góry 
tworz c krzy  na górnej powierzchni odniesienia 

–  Zakres samopoziomowania 2,5°, Dok adno  2 mm / 10 m
–  Obudow  mo na obraca  wraz z noniuszem dla 

uzyskania dok adnego ustawienia linii lasera. 
–  Regulowana spodarka ze zdejmowalnymi 

gumowymi nak adkami 
–  RX-Ready: Odbiornik lasera, dost pny jako dodatkowa 

opcja, wykrywa promienie lasera w odleg o ci do 
50 m - idealny do zastosowa  na zewn trz.

Laser krzy owy z 4 liniami lasera i dodatkow  lini  pionu
–  3 poziome diody wy wietlaj  jednolite linie lasera 

360°, 4 pionowe promienie lasera s  ustawione 
wzgl dem siebie prostopadle

–  O  pionowa zostaje wyznaczona przy u yciu górnego 
krzy a laserowego i dodatkowego punktu pionu na 
spodzie niwelatora

–  Zakres samopoziomowania 2,5°, Dok adno  2 mm / 10 m
–  Obudow  mo na obraca  wraz z noniuszem dla 

uzyskania dok adnego ustawienia linii lasera. 
–  Regulowana spodarka ze zdejmowalnymi 

gumowymi nak adkami  
–  RX-Ready: Odbiornik lasera, dost pny jako dodatkowa 

opcja, wykrywa promienie lasera w odleg o ci do 
50 m - idealny do zastosowa  na zewn trz.

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: AutoCross-Laser 4C PowerBright, akumulatory, adowarka, 
okulary laserowe, adapter do statywu (dla statywów korbowych), 
gumowe nak adki, skrzynka transportowa

Zawiera: AutoCross-Laser 7C PowerBright, akumulatory, adowarka, 
okulary laserowe, adapter do statywu (dla statywów korbowych), 
gumowe nak adki, skrzynka transportowa

AutoCross-Laser 4C PowerBright RX 
jak powy ej, jednak zamiast okularów laserowych w zestawie 
odbiornik lasera RangeXtender z bateriami i mocowaniem 
uniwersalnym

AutoCross-Laser 7C PowerBright RX 
jak powy ej, jednak zamiast okularów laserowych w zestawie 
odbiornik lasera RangeXtender z bateriami i mocowaniem 
uniwersalnym

Budownictwo kubaturowe i aran acja wn trz
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2H 4V 1D

1H 4V 1D

IQ

039.100A 4 021563 663682 1

039.00.00A 4 021563 661329 1

IQ

Laser
635 nm

IP 54

lock

Laser
635 nm

IP 54

lock

5/8“

5/8“

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

PROFESJONALNE NIWELATORY LINIOWO-KRZY OWE

Budownictwo kubaturowe i aran acja wn trz

PrecisionCross-Laser 
6P RX (1)

PrecisionCross-Laser 
5P RXR (1)

Wysoce precyzyjny niwelator laserowy 
liniowo-krzy owy z 6 liniami lasera i lini  pionu
–  2 poziome lasery wy wietlaj  lini  200°, 4 pionowe 

lasery ustawione s  wzgl dem siebie pod k tem 
prostym. Idealny praktycznie do ka dych robót 
niwelacyjnych.

–  O  pionowa zostaje wyznaczona przy u yciu górnego 
krzy a laserowego i dodatkowego punktu pionu na 
spodzie niwelatora

–  Zakres samopoziomowania 4°, Dok adno  1 mm / 10 m
–  Obudow  mo na obraca  wraz z noniuszem dla 

uzyskania dok adnego ustawienia linii lasera.
–  Odbiornik lasera RangeXtender- maksymalny zasi g 

w promieniu 50 m 

Wysoce precyzyjny niwelator laserowy 
liniowo-krzy owy z 5 liniami lasera
–   4 pionowe promienie lasera ustawione s  

prostopadle wzgl dem siebie. Idealny praktycznie 
do ka dych robót niwelacyjnych.

–  O  pionowa zostaje wyznaczona przy u yciu górnego 
krzy a laserowego i dodatkowego punktu pionu na 
spodzie niwelatora

–  Zakres samopoziomowania 3°, Dok adno  1 mm / 10 m
–  Zdalnie sterowana,obracana automatycznie baza 

u atwia obrót linii lasera; mog  one by  dok adnie 
ustawiane przy pomocy noniusza. 

–  Odbiornik lasera RangeXtender- maksymalny zasi g 
w promieniu 50 m

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: PrecisionCross-Laser 6P, RangeXtender, mocowanie
uniwersalne, akumulatory, adowarka, adapter do statywu 
(dla statywów korbowych), skrzynka transportowa, baterie

Zawiera: PrecisionCross-Laser 5P, RangeXtender, mocowanie
uniwersalne, Pilot zdalnego sterowania, akumulatory, adowarka, 
adapter do statywu (dla statywów korbowych), skrzynka 
transportowa, baterie
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4H 4V 1D

039.200A 4 021563 663033 1

IQ

IQ

Laser
635 nm

IP 54

lock

4H 6V

039.400A 4 021563 663712 1

Laser
635 nm

IP 54

lock

5/8“

5/8“
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Budownictwo kubaturowe i aran acja wn trz
PROFESJONALNE NIWELATORY LINIOWO-KRZY OWE

PrecisionCross-Laser 
8P RX (1)

Wysoce precyzyjny niwelator laserowy 
liniowo-krzy owy z 8 liniami lasera i lini  pionu
–  4 poziome diody tworz  jednorodn , poziom  lini  

lasera 360°, 4 pionowe linie ustawione s  prostopadle 
wzgl dem siebie. Idealny praktycznie do ka dych robót 
niwelacyjnych.

–  O  pionowa zostaje wyznaczona przy u yciu górnego 
krzy a laserowego i dodatkowego punktu pionu na 
spodzie niwelatora

–  Zakres samopoziomowania 4°, Dok adno  1 mm / 10 m
–  Obudow  mo na obraca  wraz z noniuszem dla 

uzyskania dok adnego ustawienia linii lasera.
–  Odbiornik lasera RangeXtender- maksymalny zasi g 

w promieniu 50 m 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: PrecisionCross-Laser 8P, RangeXtender, mocowanie
uniwersalne, akumulatory, adowarka, adapter do statywu 
(dla statywów korbowych), skrzynka transportowa, baterie

PrecisionCross-Laser 
10 RX 

Wysoce precyzyjny niwelator laserowy 
liniowo-krzy owy z 10 liniami lasera
–  4 poziome diody tworz  jednorodn  lini  lasera 360°. 

Wszystkie z 6 diod pionowych tworz  dwie jednolite, 
jasne linie 360°, ustawione wzgl dem siebie 
pod k tem prostym. Idealne do wszelkich robót niwe-
lacyjnych, tak e przy posadzkach.

–   Prosta funkcja pionownika
–  Zakres samopoziomowania 2°, Dok adno  1 mm / 10 m
–  Obudow  mo na obraca  wraz z noniuszem, mo na 

te  obraca  baz  dla dok adnego ustawienia linii lasera 
–  Odbiornik lasera RangeXtender- maksymalny zasi g 

w promieniu 50 m 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: PrecisionCross-Laser 10, RangeXtender, mocowanie
uniwersalne, akumulatory, adowarka, adapter do statywu 
(dla statywów korbowych), skrzynka transportowa, baterie
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4H 4V 1D

IQ
048.200A 4 021563 668380 1

IP 54

lock

Laser
635 nm

S

5/8“
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Budownictwo kubaturowe i aran acja wn trz
PROFESJONALNE NIWELATORY LINIOWO-KRZY OWE

EvolutionCross-Laser 
8P PowerBright RX

Wysoce precyzyjny, laserowy niwelator 
liniowo-krzy owy z 8 super-jasnymi 
promieniami lasera i lini  pionu
–  4 poziome diody wy wietlaj  jednolite linie lasera 360°, 

4 pionowe lasery ustawione s  wzgl dem siebie pod 
k tem prostym. 

–  Dodatkowa funkcja spadku do wyznaczania pochy o ci 
– Mechanizm serwo umo liwia zadawanie spadku do ± 2,5 ° 
–  O  pionowa zostaje wyznaczona przy u yciu górnego 

krzy a laserowego i dodatkowego punktu pionu na 
spodzie niwelatora

–  Zakres samopoziomowania 2,5°, Dok adno  1 mm / 10 m
–  Obudow  mo na obraca  wraz z noniuszem, mo na te  

obraca  baz  dla dok adnego ustawienia linii lasera 
–  Odbiornik lasera RangeXtender- maksymalny zasi g 

w promieniu 50 m 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: EvolutionCross-Laser 8P PowerBright, RangeXtender, 
mocowanie uniwersalne, akumulatory, adowarka, adapter do 
statywu (dla statywów korbowych), gumowe nak adki, 
skrzynka transportowa, baterie

Stabilna metalowa 
baza z regulacj  
noniusza

Swobodny obrót 
ko a poziomego
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9 V

9 V

IQ

IQ

IQ

IQ

magnetic
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Budownictwo kubaturowe i aran acja wn trz

RangeXtender 51

RangeXtender 52
TwinLevel

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Odbiornik lasera do wszystkich niwelatorów 
z technologi  RX-READY 
–  Szybkie tyczenie osi na bliskim i dalekim zasi gu
–  Niwelator z technologi  RX-READY emituje wi zk  

wiat a o wysokiej cz stotliwo ci powtórze . Odbiornik 
RangeXtender wykrywa dzi ki temu linie laserowe na 
maksymalnej odleg o ci w promieniu 50 m. 

–  Mocowanie uniwersalne umo liwia mocowanie 
urz dzenia do at niwelacyjnych

Opcjonalnie: mi kka torba transportowa

Nie wspó pracuje z laserami zielonymi.

Odbiornik lasera do wszystkich niwelatorów 
z technologi  RX-READY
–  Dwa ró ne poziomy wra liwo ci dla bliskiego i 

dalekiego zasi gu
–  Niwelator z technologi  RX-READY emituje wi zk  

wiat a o wysokiej cz stotliwo ci powtórze . Odbiornik 
RangeXtender wykrywa dzi ki temu linie laserowe na 
maksymalnej odleg o ci w promieniu 50 m. 

–  Mocowanie uniwersalne umo liwia mocowanie 
urz dzenia do at niwelacyjnych

Opcjonalnie: mi kka torba transportowa

Nie wspó pracuje z laserami zielonymi.

Zawiera: Mocowanie uniwersalne, bateria

Zawiera: Mocowanie uniwersalne, bateria

PROFESJONALNE NIWELATORY LINIOWO-KRZY OWE . AKCESORIA

Magnetyczna tarczka 
celownicza czerwony / 
zielony

Okulary laserowe
czerwony / zielony 

Dla wszystkich niwelatorów obrotowych lub 
urz dze  laserowych
–  Z mocowaniem magnetycznym i dwustronn  skal
–  Mo liwo  obni ania pu apu 

U atwiaj  obserwacj  poprzez zwi kszenie 
widoczno ci plamki lasera przy pomiarach
na du ych odleg o ciach
–  U atwiaj  obserwacj  poprzez zwi kszenie 

widoczno ci plamki lasera przy pomiarach 
na du ych odleg o ciach

NUMER POZYCJI KOD EAN  

NUMER POZYCJI KOD EAN  

023.61A 4 011879 643980 czerwony

023.65 4 021563 663439  zielony

020.70A 4 011879 644000 czerwony

020.71 4 021563 663446 zielony

RX 51 033.20-1 4 021563 662920 1

Torba 033.21 4 021563 663859 1 

RX 52 033.20-2 4 021563 670895 1

Torba 033.21 4 021563 663859 1
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1 Line

IQ
036.00.00A 4 021563 661428 1

Laser
532 nm magnetic

036.10 4 011879 632007 1

RECHARGE

Laser
532 nm
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Budownictwo kubaturowe i aran acja wn trz
PROFESJONALNE NIWELATORY LINIOWO-KRZY OWE

Greenline-Laser 1 Pro (1)

Idealny laser zielony do zastosowa  naziemnych 
oraz jak równie  do pracy na cianach
–  Laser mo e zosta  przymocowany do ciany za 

pomoc  specjalnych pinezek i odpowiednio 
ustawiony dzi ki ustawieniu ekscentru 

–  Zmiany równoleg e mog  by  wykonywane przez 
dok adne dostosowanie linii lasera do kraw dzi korpusu

–  Dok adno  3 mm / 10 m
–  D ugo  i intensywno  linii laserowej mo na ustawia
–  Magnesy w podstawie umo liwiaj  mocowanie na 

konstrukcjach stalowych.
–  Technologia zielonego lasera z zakresem temperatur 

0 °C ... 40 °C 

Zawiera: Greenline-Laser 1 Pro, okulary laserowe, akumulator, 
adownik, skrzynka transportowa

Podstawka monta owa GL 1 Pro (1)

atwe wyznaczenie linii pod k tem 45° i 90° dzi ki podstawce 
monta owej

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Technologia zielonego lasera
Ludzkie oko jest bardziej 
wra liwe na ziele  ni  na 
czerwie , dlatego zielony 
laser jest optycznie ja niejszy. 
W zale no ci od warunków 
o wietlenia otoczenia jest on 
do 12 x ja niejszy. 

W przeciwie stwie do czerwonych laserów wiat o zielonego 
lasera mo e by  generowane tylko po rednio. Ogranicza 
to temperatur  pracy, tak e promie  zielonego lasera jest 
ciemniejszy poza zakresem temperatur 0-40°C lub 0-50°C. 
Zwi ksza to równie  zu ycie energii, co redukuje czas 
dzia ania baterii.

W
ra

liw
o

 o
ka

Zielony laser jest 12 razy ja niejszy od czerwonego. 
Dzi ki temu mo liwe jest zastosowanie go na ciemnych 
powierzchniach, nawet na d ugich odleg o ciach, w pracy 
nawet przy bardzo jasnym o wietleniu otoczenia.

GP_09_01_2011_50-61_uu.indd   60 29.12.2010   11:27:29 Uhr



61

1H 2V 1D

IQ
037.200A 4 021563 677177 1

lock

lock

Laser
532 nm

Laser
532 nm

5/8“

5/8“

IQ
037.210A 4 021563 677184 1

1H 4V 1D

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Budownictwo kubaturowe i aran acja wn trz

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NOWO

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NOWO

PROFESJONALNE NIWELATORY LINIOWO-KRZY OWE

Greenline-Laser 3P

Laserowy niwelator liniowo- krzy owy wyposa ony 
w 3 ekstremalnie jasne linie lasera zielonego z 
funkcj  pionownika laserowego
– Zakres samopoziomowania 2°, Dok adno  2 mm / 10 m
–  O  pionu zostaje wyznaczona przy u yciu górnego 

krzy a laserowego i dodatkowego punktu pionu 
na spodzie niwelatora

– Indywidualnie za czane linie lasera
– Wymienny akumulator Li-Ion
–  GRX-Ready: W po czeniu z opcjonalnym odbiornikiem 

r cznym RX, pozwala na prac  na wi kszych odleg o ciach 
oraz w warunkach zewn trznych i przy mocnym o wietleniu

–  Technologia zielonego lasera z zakresem temperatur 
0 °C ... 40 °C 

Dost pny od kwietnia 2011.

Greenline-Laser 5P

Laserowy niwelator liniowo- krzy owy wyposa ony 
w 5 ekstremalnie jasnych linii lasera zielonego z 
funkcj  pionownika laserowego
– Zakres samopoziomowania 2°, Dok adno  2 mm / 10 m
–  O  pionu zostaje wyznaczona przy u yciu górnego 

krzy a laserowego i dodatkowego punktu pionu 
na spodzie niwelatora

– Indywidualnie za czane linie lasera
– Wymienny akumulator Li-Ion
–  GRX-Ready: W po czeniu z opcjonalnym odbiornikiem 

r cznym RX, pozwala na prac  na wi kszych odleg o ciach 
oraz w warunkach zewn trznych i przy mocnym o wietleniu

–  Technologia zielonego lasera z zakresem temperatur 
0 °C ... 40 °C 

Dost pny od kwietnia 2011.

Zawiera: Greenline-Laser 3P, okulary laserowe, adapter do statywu 
(dla statywów korbowych), gumowe nak adk, akumulator Li-Ion, 
skrzynka transportowa

Zawiera: Greenline-Laser 5P, okulary laserowe, adapter do statywu 
(dla statywów korbowych), gumowe nak adk, akumulator Li-Ion, 
skrzynka transportowa
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Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Niwelatory laserowe obrotowe sta y si  niezast pionymi narz dziami do prac wyko czeniowych i budowlanych. 
Ich podstawowym zastosowaniem jest mo liwo  emitowania niezale nej wi zki laserowej w pe nym 360° okr gu. 
Nowoczesne niwelatory obrotowe Laserliner s  w stanie wykonywa  wiele ró nych dodatkowych zada . Swoj  
wiarygodno  i dok adno  udowadniaj  w trakcie praktycznych zastosowa , nawet w bardzo nietypowych sytuacjach.

Skuteczna technologia

 Zabezpiecza przed b dem  
 pomiaru. System nieprzerwanie 
monitoruje prac , aktywuje si  30-45 sekund 
od rozpocz cia niwelacji. Pomiary zostan  
zawieszone jako zabezpieczenie przed b dnym
pomiarem gdy tylko system wykryje, e
urz dzenie zosta o poruszone niechc cy
czy te  na skutek dzia ania innych
czynników zewn trznych.

Elektroniczne libelle oraz serwomotory 
stabilizowane termicznie dla automatycznego 
spoziomowania urz dze . Urz dzenia 
samoczynnie wracaj  do pocz tkowego 
ustawienia i poziomuj  si  automatycznie.

Automatyczne poziomowanie przy pomocy 
kompensatora. Urz dzenia samoczynnie 
wracaj  do pocz tkowego ustawienia i 
wypoziomowuj  si  automatycznie w 
kilka sekund.

Py oszczelno  i wodoszczelno - 
urz dzenia pomiarowe charakteryzuj  
si  szczególn  odporno ci  na py  
i wod .

Transport LOCK: Urz dzenia oznaczone 
znakiem „Automatic Level” s  chronione 
specjaln  blokad  w czasie transportu. 
Urz dzenia oznaczone znakiem „Sensor 
Automatic“ s  chronione automatycznie.

Zielony laser jest 12 razy ja niejszy od 
czerwonego. Dzi ki temu mo liwe 
jest zastosowanie go na ciemnych 
powierzchniach, nawet na d ugich 
odleg o ciach, w pracy nawet przy 
bardzo jasnym o wietleniu otoczenia. 

 Dodatkowa funkcja dla 
wszystkich urz dze  z funkcj  „Sensor 
Automatic”. Elektronika ustawia urz dzenia 
na bie co w sposób permanentny gdy 
tylko si  porusz . Przeznaczone do szybkiej 
niwelacji na powierzchniach ulegaj cych 
silnym drganiom oraz przy silnym wietrze.

WEWN TRZNE WYKO CZENIA I PRACE BUDOWLANE

Niwelatory laserowe z technologi  
lasera 635 nm posiadaj  wi kszy zakres 
optymalnej temperatury pracy. Widoczno  
jest najlepsza w pomieszczeniach lub 
na zewn trz przy s abszym o wietleniu 
zewn trznym.
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Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Kluczem do optymalnej pracy w przypadku 
wielu narz dzi jest zastosowanie moco-
wania magnetycznego. Dzi ki temu r ce 
pozostaj  wolne, wi c u ytkownik mo e w 
tym czasie wykonywa  te  inne zadania.

Obs uga urz dze  sta a si  prostsza 
dzi ki pilotom zdalnego sterowania 
na podczerwie . Co wi cej - jako e 
ustawienie narz dzi pomiarowych 
nie zmienia si  wyniki pomiarów s  
bardziej wiarygodne.

Szybsza odpowied  odbiornika- szybsze 
wykrycie wi zki podnosi efektywno  pracy

Funkcja SpotLite- wiat o emitowane na 
poziomie promienia lasera pozwala na 
atwe oznakowanie, i zapobiega b dom 
paralaksy.

Technologia odbiorników laserowych

Wewn trzne wyko czenia i prace budowlane

Zasi g odbiornika  czerwony  zielony

SensoLite 120  120 m 120 m

SensoLite 310  300 m 200 m

Siatki przestrzenne ilustruj  funkcje lasera.
1. Niwelacja pozioma   4. Funkcja nachylenia   6. Funkcja pionu 
2. Niwelacja pionowa       jednej osi 7. Funkcja referencyjna 90°
3. P aszczyzny pochy e    5. K t 90°
auto: Poziomowanie automatyczne              man: Poziomowanie r czne

Py oszczelno  i wodoszczelno - 
urz dzenia pomiarowe charakteryzuj  
si  szczególn  odporno ci  na py  
i wod .
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Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Wewn trzne wyko czenia i prace budowlane

Pe na wydajno  akumulatorów tylko przy u yciu oryginalnych akcesoriów

Urz dzenia Laserliner dost pne s  w 
wytrzyma ych torbach transportowych 
lub twardych skrzynkach. 
SOFT: mi kka torba transportowa 
HARD: Plastikowa skrzynka transportowa
ALU: Aluminiowa skrzynka transportowa

Przegl d

    =  dost pny                 

 BeamControl-Master AquaPro AQuaMaster Quadrum Revolution

Poziom auto auto auto auto auto

Pion manualnie manualnie  manualnie  auto auto

Dok adno  / 10 m 2 mm 2 mm 2 mm 1 mm 0,75 mm

Punkt odniesienia lasera     

Pion laserowy  – – –  –

Zakres poziomowania – 3,5° 3,5° 5° 4°

Zasada poziomowania manualnie Automatic-Level Automatic-Level Sensor-Automatic Sensor-Automatic

AntiDriftSystem 
– – – (Tilt) 

Precyzyjna regulacja – – –    w pionie

AntiShake – – – – 

Pochy o ci manualnie manualnie manualnie DualSlope Single-/DualSlope 

Pilot zdalnego sterowania  –

Tryb pracy z odbiornikeim 

Niwelatory laserowe 
rotacyjne do zastosowa  
profesjonalnych

Zawiera: Quadrum Green, SensoLite 310, mocowanie uniwersalne, pilot zdalnego sterowania, adowarka, akumulator, uchwyt baterii, skrzynka transportowa, baterie
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Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Zestaw AquaPro 120

Zestaw 
BeamControl-Master 

Automatyczny obrotowy niwelator laserowy z 
odbiornikiem lasera, statywem i at  niwelacyjn
–  Regulacja w pionie za pomoc  stopki
–  Zakres samopoziomowania 3,5°, 

Dok adno  2 mm / 10 m
–  Tryby pracy: obrotowy i z r cznym odbiornikiem  
– Zasi g odbiornika lasera w promieniu do 120 m

Obrotowy niwelator laserowy z odbiornikiem lasera
– Dok adno  2 mm / 10 m
–  Gwarancj  wysokiej stabilno ci zapewnia specjalne 

mocowanie 
–  Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania, 

obrotowy oraz z r cznym odbiornikiem.
–  Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami.  
– Zasi g odbiornika lasera w promieniu do 120 m 

Zawiera: AquaPro 120, SensoLite 120, mocowanie uniwersalne, 
pokrycie cienne / pod ogowe, statyw alu lekki 165 cm, 
ata pomiarowa, torba transportowa, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera

Zawiera

Zestaw BeamControl-Master 120 zawiera: BeamControl-Master,
SensoCommander 120, mocowanie uniwersalne, statyw alu lekki 
165 cm, ata pomiarowa, torba transportowa, baterie

AquaPro 310 S

Obrotowy niwelator automatyczny z szybkim 
systemem samopoziomowania
–  Regulacja w pionie za pomoc  stopki
–  Zakres samopoziomowania 3,5°, 

Dok adno  2 mm / 10 m
–  Tryby pracy: obrotowy i z r cznym odbiornikiem 
–  Zasi g odbiornika lasera w promieniu do 300 m

Zawiera: AquaPro 310 S, SensoLite 310, mocowanie uniwersalne, 
uchwyt cienny / pod ogowe, akumulatory, adowarka, skrzynka 
transportowa, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Wewn trzne wyko czenia i prace budowlane
UNIWERSALNE OBROTOWE NIWELATORY LASEROWE
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Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

UNIWERSALNE OBROTOWE NIWELATORY LASEROWE

Quadrum 310 S

W pe ni automatyczny laserowy niwelator obrotowy
– Z dodatkowym czerwonym pionownikiem laserowym
–  Zakres samopoziomowania 5°, 

Dok adno  1 mm / 10 m
–  Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania, 

obrotowy oraz z r cznym odbiornikiem.
–  Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami. 
–  Zasi g odbiornika lasera w promieniu do 300 m

Zawiera: Quadrum, SensoLite 310, mocowanie uniwersalne, 
pilot zdalnego sterowania, akumulatory, adowarka, skrzynka 
transportowa, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

AQuaMaster 310 (1)

Obrotowy niwelator automatyczny z szybkim 
systemem samopoziomowania
–  Regulacja w pionie za pomoc  stopki
–  Zakres samopoziomowania 3,5°, 

Dok adno  2 mm / 10 m
–  Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania, 

obrotowy oraz z r cznym odbiornikiem.
–  Dodatkowa funkcja referencyjna 90° do pomiarów 

budowlanych
–  Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami. 
–  Zasi g odbiornika lasera do 300 m

Zawiera: AQuaMaster, SensoCommander 310, mocowanie 
uniwersalne, mocowanie cienne / pod ogowe, akumulator, 
pojemnik baterie, adowarka, skrzynka transportowa, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Wewn trzne wyko czenia i prace budowlane
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Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Wewn trzne wyko czenia i prace budowlane

Zestaw SensoLite 120

Zestaw SensoLite 310

Odbiornik dla niwelatorów laserowych
–  Zasi g do 120 m dla laserów czerwonych i zielonych
–  Wyposa ony w magnetyczn  górn  kraw d  
–  Wbudowane mocne diody LED z przodu i z ty u

Odbiornik dla niwelatorów laserowych
– Wy wietlacz na przedniej i tylnej stronie
–  5-cyfrowy ekran, kilka melodii akustycznych, 

wspomagaj cych sygnalizacj  na wy wietlaczu
–  Bardzo g o ny g o nik piezoelektryczny
–  Magnes górny mocuj cy oraz dwa boczne
–  Zasi g odbiornika 300 m dla czerwonych laserów
–  Zasi g odbiorników 200 m dla zielonych laserów
–  Wyj tkowo wytrzyma a obudowa

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: mocowanie uniwersalne, baterie

Zawiera: mocowanie uniwersalne, baterie

UNIWERSALNE OBROTOWE NIWELATORY LASEROWE . AKCESORIA

Revolution 310 S

W pe ni automatyczny laserowy niwelator obrotowy
–  Zakres samopoziomowania 4°, 

Dok adno  0,75 mm / 10 m
–  Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania, 

obrotowy oraz z r cznym odbiornikiem.
–  Funkcja Single-slope do manualnego ustawiania 

nachyle  osi, nawet przy aktywnej funkcji ADS tilt.
–  Zdalne wywo ywanie wszystkich funkcji za pomoc  

Commander 50. 
–  Zasi g odbiornika lasera w promieniu do 300 m

Zawiera: Revolution, SensoLite 310, mocowanie uniwersalne, 
Pilot Commander 50, akumulator, adowarka, uchwyt baterii, 
skrzynka transportowa, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 
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Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

UNIWERSALNE OBROTOWE NIWELATORY LASEROWE

Wewn trzne wyko czenia i prace budowlane

Technologia zielonego lasera
Ludzkie oko jest bardziej 
wra liwe na ziele  ni  na 
czerwie , dlatego zielony 
laser jest optycznie ja niejszy. 
W zale no ci od warunków 
o wietlenia otoczenia jest on 
do 12 x ja niejszy. 

W przeciwie stwie do czerwonych laserów wiat o zielonego 
lasera mo e by  generowane tylko po rednio. Ogranicza 
to temperatur  pracy, tak e promie  zielonego lasera jest 
ciemniejszy poza zakresem temperatur 0-40°C lub 0-50°C. 
Zwi ksza to równie  zu ycie energii, co redukuje czas 
dzia ania baterii.

Quadrum Green 310 S

W pe ni automatyczny laser obrotowy z 
technologi  zielonego lasera
– Z dodatkowym czerwonym pionownikiem laserowym
–  Zakres samopoziomowania 5°, 

Dok adno  1 mm / 10 m
–  Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania, 

obrotowy oraz z r cznym odbiornikiem.
–  Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami.
–  Technologia zielonego lasera z zakresem 

temperatury pracy 0 °C ... 40 °C
–  Zasi g odbiornika lasera w promieniu do 200 m

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: Quadrum Green, SensoLite 310, mocowanie uniwersalne, 
pilot zdalnego sterowania, adowarka, akumulator, uchwyt baterie, 
skrzynka transportowa, baterie

Revolution Green 310 S

Solidny, w pe ni automatyczny rotacyjny niwelator 
laserowy z technologi  zielonego lasera
–  Zakres samopoziomowania 4°, 

Dok adno  0,75 mm / 10 m
–  Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania, 

obrotowy oraz z r cznym odbiornikiem.
–  Funkcja Single-slope do manualnego ustawiania 

nachyle  osi, nawet przy aktywnej funkcji ADS tilt.
–  Zdalne wywo ywanie wszystkich funkcji za pomoc  

Commander 50.
–  Technologia zielonego lasera z zakresem 

temperatury pracy 0 °C ... 45 °C
–  Zasi g odbiornika lasera w promieniu do 200 m

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: Revolution Green, SensoLite 310, mocowanie uniwersalne, 
Commander 50, adowarka, akumulator, uchwyt baterii, skrzynka 
transportowa, baterie

W
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Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Niwelatory laserowe obrotowe s  u ywane w przeró nych rodzajach prac pomiarowych na placach budowy powy ej i 
poni ej gruntu. Podstawowe przeznaczenie tych specjalnie wzmocnionych urz dze  to precyzyjna niwelacja na du ych 
odleg o ciach oraz  dok adne wyznaczanie osi i spadków. Solidne lasery obrotowe Laserliner s  przeznaczone do prac 
budowlanych w ka dych, nawet najtrudniejszych warunkach.

Skuteczna technologia
 Zabezpiecza przed b dem  
 pomiaru. System nieprzerwanie 
monitoruje prac , aktywuje si  30-45 sekund 
od rozpocz cia niwelacji. Pomiary zostan  
zawieszone jako zabezpieczenie przed b dnym
pomiarem gdy tylko system wykryje, e
urz dzenie zosta o poruszone niechc cy
czy te  na skutek dzia ania innych
czynników zewn trznych.

Elektroniczne libelle oraz serwomotory 
stabilizowane termicznie dla automatycznego 
spoziomowania urz dze . Urz dzenia 
samoczynnie wracaj  do pocz tkowego 
ustawienia i poziomouj  si  automatycznie.

Py oszczelno  i wodoszczelno - 
urz dzenia pomiarowe charakteryzuj  
si  szczególn  odporno ci  na py  
i deszcz.

 Dodatkowa funkcja dla 
wszystkich urz dze  z funkcj  „Sensor 
Automatic”. Elektronika ustawia urz dzenia 
na bie co w sposób permanentny gdy 
tylko si  porusz . Przeznaczone do szybkiej 
niwelacji na powierzchniach ulegaj cych 
silnym drganiom oraz przy silnym wietrze.

PRACE BUDOWLANE POWY EJ I PONI EJ GRUNTU 
W EKSTREMALNYCH WARUNKACH

Siatki przestrzenne ilustruj  funkcje lasera.
1. Niwelacja pozioma   3. Pochy o ci a   5. K t 90°
2. Niwelacja pionowa   4. Funkcja nachylenia  6. Funkcja pionu
3. P aszczyzny pochy e        jednej osi
auto: Poziomowanie automatyczne              man: Poziomowanie r czne

Zasi g odbiornika  czerwony  

SensoLite 410  do 400 m

SensoMaster 400 do 400 m

Ró ne segmenty wi zki laserowej mog  by  
niezale nie wy czane w celu wyeliminowania 
zak óce , odbi  i nak adania si  wi zek lasera 
podczas pracy z wieloma niwelatorami 
rotacyjnymi jednocze nie na placu budowy.

Niwelatory laserowe z technologi  
lasera 635 nm posiadaj  wi kszy zakres 
optymalnej temperatury pracy. Widoczno  
jest najlepsza w pomieszczeniach lub 
na zewn trz przy s abszym o wietleniu 
zewn trznym.
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RECHARGE
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Urz dzenia Laserliner dost pne s  
w mocnych skrzynkach transportowych. 
HARD: Plastikowa skrzynka transportowa
ALU: Aluminiowa skrzynka transportowa

LASEROWE NIWELATORY OBROTOWE DO PRAC ZEWN TRZNYCH

Prace budowlane powy ej i poni ej gruntu w ekstremalnych warunkach 

Niwelatory 
laserowe rotacyjne 
do zastosowa  
profesjonalnych

Zawiera: Centurium 410 S, SensoLite 410, mocowanie uniwersalne, pilot zdalnego sterowania, 
wysokiej jako ci akumulatory, uchwyt baterii, adowarka, skrzynka transportowa, baterie

Przegl d 

 Quadrum OneTouch Centurium  DuraMax XPro DualAxis

Poziom auto auto auto auto

Pion – auto – –

Dok adno  / 10 m 0,75 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm

Punkt odniesienia lasera –  – –

Pion laserowy  –  – –

Zakres poziomowania 5° 5° 5° 5°

Zasada poziomowania Sensor-Automatic Sensor-Automatic Sensor-Automatic Sensor-Automatic

AntiDriftSystem 
(Tilt) 
Precyzyjna   –  – –  
regulacja w pionie 

AntiShake – – 

Pochy o ci DualSlope DualSlope Single-/DualSlope Single-/DualGrade

Pilot zdalnego sterowania 

Tryb pracy z odbiornikeim 

    =  dost pny

Pe na wydajno  akumulatorów tylko 
przy u yciu oryginalnych akcesoriów
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LASEROWE NIWELATORY OBROTOWE DO PRAC ZEWN TRZNYCH

Prace budowlane powy ej i poni ej gruntu w ekstremalnych warunkach 

NOWO

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Quadrum 
OneTouch 410 S

Niwelator rotacyjny laserowy typu One-Touch 
do niwelacji na du ych odleg o ciach
 – Prosta obs uga jednym klawiszem
–  Zakres samopoziomowania 5°, 

Dok adno  0,75 mm / 10 m
–  Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania, 

obrotowy oraz z r cznym odbiornikiem.
–  Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami.  
–  4 diody IR pozwalaj  na sterowanie 

niwelatorem z ka dej strony
–  Zintegrowana funkcja One-Touch dla zwi kszenia 

bezpiecze stwa poziomowania
–  Zasi g odbiornika lasera w promieniu do 400 m

Zawiera: Quadrum OneTouch, SensoLite 410, mocowanie uniwersalne, 
pilot zdalnego sterowania, adowarka, skrzynka transportowa, baterie

  Funkcja One-Touch
Konfiguracja niwelatora za pomoc  jednego przycisku 
funkcyjnego. Laser jest prze czany w trybie 
konfiguracji (AntiShake) oraz trybie bezpiecznym 
(ADS-Tilt). Jeden klawisz = najprostsza obs uga.
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LASEROWE NIWELATORY OBROTOWE DO PRAC ZEWN TRZNYCH

Prace budowlane powy ej i poni ej gruntu w ekstremalnych warunkach 

NOWO

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Centurium 410 S

Wysoce precyzyjny niwelator laserowy rotacyjny 
do pracy w pionie i poziomie na bardzo du ych 
odleg o ciach 
–  Zakres samopoziomowania 5°, 

Dok adno  0,5 mm / 10 m
–  Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania, 

obrotowy oraz z r cznym odbiornikiem.
–  Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami niwelatorem 

na odleg o ci do 40 m za pomoc  pilota Control C40.
–  4 diody IR pozwalaj  na zdalne sterowanie 

niwelatorem z ka dej strony
–  Zasi g odbiornika lasera w promieniu do 400 m

Dost pny od kwietnia 2011.

Zawiera: Centurium 410 S, SensoLite 410, mocowanie uniwersalne, 
pilot zdalnego sterowania, wysokiej jako ci akumulatory, uchwyt baterii, 
adowarka, skrzynka transportowa, baterie

Ekstremalnie stabilna metalowa g owica

Pionowa pozycja wykonywania operacji
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LASEROWE NIWELATORY OBROTOWE DO PRAC ZEWN TRZNYCH

Prace budowlane powy ej i poni ej gruntu w ekstremalnych warunkach 

DuraMax XPro

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

DuraMax XPro 410 S set
Zasi g do 400 m z odbiornikiem SensoLite 410

DuraMax XPro 400 S set 
Zasi g do 400 m z odbiornikiem SensoMaster 400
–  127 mm element detekcyjny
–  Precyzyjny pomiar odleg o ci od linii odniesienia

Funkcja stref pracy
Ró ne segmenty wi zki laserowej mog  by  
niezale nie wy czane w celu wyeliminowania 
zak óce , odbi  i nak adania si  wi zek lasera 
podczas pracy z wieloma niwelatorami rotacyjnymi 
jednocze nie na placu budowy

Precyzyjny niwelator rotacyjny z funkcj  stref pracy, 
do prac na bardzo du ych odleg o ciach
–  Zakres samopoziomowania 5°, 

Dok adno  0,5 mm / 10 m
–  Funkcja stref pracy: zakres pracy wi zki lasera mo e 

by  modyfikowany w trzech ró nych segmentach
–  Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania, 

obrotowy oraz z r cznym odbiornikiem.
–  Funkcja Single-slope do manualnego ustawiania 

nachyle  osi, nawet przy aktywnej funkcji ADS tilt.
–  Zdalne wywo ywanie wszystkich funkcji za pomoc  

Commander 50.

Akcesoria w zestawie:
mocowanie uniwersalne, Commander 50, akumulatory, 
adowarka, skrzynka transportowa, baterie

GP_10+11_01_2011_62-78_u.indd   75 29.12.2010   11:56:40 Uhr



76

043.00.09A 4 021563 677788 1

Laser
635 nm

IP 66

lock

auto auto x auto y man 

5/8“

043.00.10A 4 021563 665709 1

RECHARGE
4 x D

IQ

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

LASEROWE NIWELATORY OBROTOWE DO PRAC ZEWN TRZNYCH

Prace budowlane powy ej i poni ej gruntu w ekstremalnych warunkach 

DualAxis Laser

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Dwuosiowy niwelator laserowy o wyj tkowo 
wytrzyma ej budowie do zastosowa  w 
budownictwie in ynieryjnym
–  Zakres samopoziomowania 5°, 

Dok adno  0,5 mm / 10 m
–  Funkcja stref pracy: zakres pracy wi zki lasera mo e 

by  modyfikowany w czterech ró nych segmentach
–  Odchylenie od p aszczyzny poziomej ustawiane 

cyfrowo jako o  X i Y.
– Tryby pracy: obrotowy oraz z r cznym odbiornikiem
–  Du a pr dko  obrotów 1100 rpm 
–  Lunetka teleskopowa do czana do urz dzenia 

u atwia niwelacj
–  Du y, pod wietlany ekran LCD
–  Zdalne wywo ywanie wszystkich funkcji za pomoc  

Commander DAL. 

Akcesoria w zestawie:
mocowanie uniwersalne, Commander DAL, lunetka 
teleskopowa, akumulatory, adowarka, skrzynka 
transportowa, baterie

Celownik optyczny do precyzyjnego ustawiania 
niwelatora DualAxis-Laser
Celownik optyczny umo liwia precyzyjne ustawienie 
osi X i Y niwelatora DualAxis-Laser. Prosty obrót 90° 
umo liwia mocowanie magnetyczne

DuralAxis 410 S set
Zasi g do 400 m z odbiornikiem SensoLite 410

DualAxis Laser 400 S set
Zasi g do 400 m z odbiornikiem SensoMaster 400
–  127 mm element detekcyjny
–  Precyzyjny pomiar odleg o ci od linii odniesienia
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LASEROWE NIWELATORY OBROTOWE DO PRAC ZEWN TRZNYCH

Prace budowlane powy ej i poni ej gruntu w ekstremalnych warunkach 

Zestaw SensoMaster 
400

Wysokiej jako ci odbiornik laserowy dla 
niwelatorów obrotowych
–  Odbiornik lasera d ugo ci 127 mm
–  Dok adny do milimetra odczyt odleg o ci dla 

niwelacji laserowej
–  Ró nica wysoko ci przy niwelacji laserowej jest 

wskazywana na dwustronnym wy wietlaczu LCD
–  Trzy jasne diody LED z przodu oraz w razie potrzeby 

bardzo g o ny sygna  piezoelektryczny sygnalizuj  
wysoko  w odniesieniu do p aszczyzny lasera. 

– Odporny na trudne warunki pracy
– Zasi g odbiornika 400 m dla czerwonych laserów

Nie wspó pracuje z laserami zielonymi.

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: mocowanie uniwersalne, baterie

Zawiera: mocowanie uniwersalne, baterie

NOWO
SensoLite 410 Set Wysokiej jako ci odbiornik laserowy z bardzo 

du ym zakresem odbioru wi zki laserowej. 
Zastosowanie do czerownych i zielonych 
laserów rotacyjnych
–  Gwarancja d ugiego zasi gu pracy odbiornika, 

zwi kszona czu o  odbiornika pozwala na 
szybsz  detekcj  wi zki lasera

–  Wyposa ony w wy wietlacz LCD przód/ty , sygna  
d wi kowy wspomaga identyfikacj  wi zki lasera

–  Dodatkowo wzbogacony o 3 bardzo jasne diody do 
zdalnej indetyfikacji wi zki lasera, jak równie  g o ny 
sygna  dzwi kowy

–  Uchwyt uniwersalny zapewnia wygodn  prac  
odbiornika na atach niwelacyjnych

–  Mocowanie magnetyczne z boku i od góry
–  Poziomica pude kowa
– Zasi g odbiornika 400 m dla czerwonych laserów
– Zasi g odbiornika 200 m dla laserów zielonych

Dost pny od kwietnia 2011.

Bardzo jasne diody do zdalnej 
indetyfikacji wi zki lasera

Z odbiornikami SensoLite 410 
i SensoMaster 400 zasi g 
niwelatora do 400 m 

GP_10+11_01_2011_62-78_u.indd   77 29.12.2010   11:57:40 Uhr



78

035.02 4 021563 660452 1

IQ

IP 66

magnetic

035.00A 4 021563 658787 1

035.01 4 021563 658800 1

IQ

IQ
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Uchwyt klamrowy Do SensoPilota (2 szt)

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

SensoPilot Pro

Wy wietlacz zdalny 
dla SensoPilot

Odbiornik laserowy do zdalnego sterowania 
maszyn budowlanych
–  W kombinacji z niwelatorem obrotowym, SensoPilot 

mo e s u y  do permanentnej kontroli wysoko ci. 
–  Ka dy z czterech czujników lasera, umieszczonych na 

25 cm d ugo ci urz dzenia mo e odbiera  promienie 
lasera w promieniu 360°.

–  Du e, wyra nie widoczne diody LED wskazuj  
poziom lasera.

– Zasi g pracy do 200m
–  Wysoce wytrzyma a, wodoodporna i py oszczelna 

obudowa
–  Wyposa ony w mocne magnesy dla zamocowania 

na maszynie

Nie wspó pracuje z laserem zielonym.

Wy wietlacz zdalny pozwala kontrolowa  
wysoko  odniesienia od miejsca sterowania 
maszyny
–  Idealne uzupe nienie dla SensoPilot.
–  Bardzo zwarta budowa, prowadzenie na 

magnetycznej podstawie
–  Py o i wodoszczelny

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: wbudowana bateria, adowarka, 
kabel do akumulatora 12/24V, skrzynka transportowa

Zawiera: Kabel po czeniowy do SensoPilot

LASEROWE NIWELATORY OBROTOWE DO PRAC ZEWN TRZNYCH . AKCESORIA

Prace budowlane powy ej i poni ej gruntu w ekstremalnych warunkach 
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ZipLevel 25 zawiera: bateri

ZipLevel Pro 35 zawiera: modu  pomiarowy z r kawem 
gumowym, pr t do ko cówki pomiarowej, 2 ostrza mocuj ce 
w gruncie, bateri

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Prace przy pod o ach i fundamentach
ALTYMETRY PRECYZYJNE

Pr t do 
ko cówki 
pomiarowej

Tyczka zapewnia praktyczn  wysoko  
robocz  i optymaln  kalibracj
–  Wysoko  ok.122 cm

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

ZipLevel

Cyfrowy system pomiarowy do pomiarów 
wysoko ci 
–  Wyj tkowo trwa y przewód pomiarowy jest optymalnie 

zabezpieczony os on  zapobiegaj c  skr ceniom – do 
u ytku w trudnych warunkach. 

– Schowek w obudowie dla modu u pomiarowego

ZipLevel 25
–   Zasi g pracy 50 m
–   Zakres pomiaru: w poziomie: ± 25 m, w pionie ± 6 m,

Dok adno : ± 2 mm

ZipLevel Pro 35
–   Zasi g pracy 70 m
–   Zakres pomiaru: w poziomie: ± 35 m, w pionie ± 6 m,

Dok adno : ± 2 mm

Mocowanie do ziemi za pomoc  szpili

Gumowa ochrona obudowy 
elektroniki (ZipLevel Pro 35)

ZipLevel jest profesjonalnym urz dzeniem do pomiaru wysoko ci. Opatentowany system 
gazowo-cieczowy pozwala na atwy i szybki pomiar wysoko ci bez u ycia jakichkolwiek innych 
narz dzi. Dzi ki temu jedna osoba mo e wykona  efektywny i ekonomiczny pomiar. Cyfrowy 
modu  pomiarowy pokazuje wyniki pomiarów i umo liwia atw  obs ug .

–  Szybki czas pomiaru dzi ki czujnikowi 
nowej technologii

–  Skala i poziom bez wzrokowego kontaktu 
z modu em cyfrowym (np. na du ych 
wysoko ciach lub w g bokich do ach

–  Wszechstronno : Mo e by  ustawiony 
do wszystkich powierzchni modu u 
pomiarowego. Wytrzyma y na trudne warunki pracy
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A

B

Niwelatory optyczne s  niezb dnym narz dziem pracy na ka dej budowie. Wyznaczaj  ró nic  
wysoko ci przy pomocy precyzyjnego uk adu optycznego. Niwelatory automatycznie ustawiaj  
si  w p aszczy nie poziomej.

Pomiar k ta poziomego dzi ki 
niesko czonej podzia ce 360° / 400 gon

Praktyczne, regulowane, sk adane 
lusterko do atwego ustawienia libeli

Podzia  (Skala) aty „E”

Szybkie ustawianie AL 26 umo liwia 
g owica kulista statywu 165 cm.

Zasada pomiaru

Aby okre li  ró nic  wysoko ci najpierw 
umieszczamy at  w punkcie A celujemy 
optyk  niwelatora na at  A i odczytujemy 
z krzy a nitek wysoko  A, Nast pnie 
ustawiamy at  w punkcie B i odczytujemy 
wysoko  B.

Ró nica wysoko ci wynosi wtedy 
H = A - B

NIWELATORY OPTYCZNE
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AUTOMATISCHE NIVELLIERINSTRUMENTE

Automatyczny 
Niwelator
AL22 Classic

Solidny, atwy do poziomowania niwelator 
wysokiej jako ci, z jasn  optyk , wysoka 
dok adno  pomiaru
– Praktyczne szybkie wyszukiwanie celu
– Magnetyczne t umienie kompensatora
–  Powi kszenie 22 x
–  Dok adno  2,5mm/km podwójnej niwelacji
–  360° podzia  ko a poziomego, lub 400 gon
–  Wygodny system kalibracji krzy a nitek
–  Posiada zabezpieczenie podczas transportu

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: AL 22, pion, klucz imbusowy, ig a rektyfikacyjna, 
pojemnik transportowy z paskiem

Zestaw niwelacyjny ze statywem i at  niwelacyjn

Zestaw niwelacyjny ze statywem i at  niwelacyjn

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: niwelator AL 22 Classic, 
lekki statyw aluminiowy 165 cm, 
ata niwelacyjna

Zawiera: niwelator AL 26 Classic, 
lekki statyw 165 cm z g owic  kulist , 
ata niwelacyjna 5 m

Automatyczny 
Niwelator
AL26 Classic

Solidny, atwy do poziomowania niwelator 
wysokiej jako ci, z jasn  optyk , wysoka 
dok adno  pomiaru
– Praktyczne szybkie wyszukiwanie celu
– Magnetyczne t umienie kompensatora
–  Powi kszenie 26 x
–  Dok adno  1,5mm/km podwójnej niwelacji
–  360° podzia  ko a poziomego, lub 400 gon
– Wygodny system kalibracji krzy a nitek
–  Posiada zabezpieczenie podczas transportu

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: AL 26, pion, klucz imbusowy, ig a rektyfikacyjna, 
pojemnik transportowy z paskiem

Zestaw Niwelator
AL22 Classic

Zestaw Niwelator
AL26 Classic

NIWELATORY OPTYCZNE

Praktyczne, uniwersalne urz dzenia
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Do ka dej pracy z poziomic , niwelatorem, laserem obrotowym i innymi urz dzeniami pomiarowymi potrzebny jest dobry 
statyw. Proponujemy szeroki wybór statywów w zale no ci od preferencji i potrzeb. Mocowania cienne u atwiaj  roboty 
sufitowe i dachowe.

Hak na powieszenie pionu dok adnie 
pod rub  mocuj c .

Wysuwana g owica statywu 
z podzia em mm

Szybkoz cze do wygodnego blokowania 
d ugo ci nogi na odpowiedniej wysoko ci

Doskonale wypolerowana g owica 
statywu do mocowania instrumentów

Zwarte stalowe ostrze

Regulowany pasek transportowy

a cuszek zabezpieczaj cy przed
„rozje d aniem si ” nóg statywu
na g adkiej powierzchni

Profesjonalna g owica statywu
korbowego z podzia em mm

PODSTAWA SOLIDNEJ PRACY
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Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Akcesoria do niwelatorów optycznych i laserowych

Statyw Alu lekki 165 cm

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Lekka konstrukcja z p ask  g owic
– Gwint standardowy 5/8“ 
– Solidne okucia nóg
– Szybkoz cza

Nie pasuje do ACL 2C, ACL 3C, ACL 4C, 
ACL 360°, ECL 8P, PCL

Statyw korbowy 300 cm

Statyw z g owic  
kulist  
165 cm

Statyw Alu 170 cm

Lekka konstrukcja z okr g  g owic
– Gwint standardowy 5/8“ 
– Solidne okucia nóg
– Szybkoz cza

Wyj tkowo polecany dla niwelatorów
automatycznych AL22 / AL26.

Solidna konstrukcja z powi kszon  g owic
– Gwint standardowy 5/8“
– Solidne okucia nóg 
– a cuch zabezpieczaj cy 
– Szybkoz cza

Nie pasuje do ACL 2C, ACL 3C, ACL 4C, 
ACL 360°, ECL 8P, PCL

Wysokiej jako ci, bardzo solidny aluminiowy 
statyw teleskopowy
– Gwint standardowy 5/8“
– Okr g a libella
–  Rozsuwane teleskopowo nogi statywu i mechanizm 

korbowy pozwalaj  na regulacj  wysoko ci 
–  Mocne, stabilne nogi z okuciami do stawiania 

na ró nych pod o ach

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

STATYWY, ATY NIWELACYJNE I MOCOWANIA URZ DZE

Zawiera: hak na zawieszenie 
pionu, pasek transportowy

Zawiera: hak na zawieszenie 
pionu, pasek transportowy

Zawiera: hak na zawieszenie 
pionu, pasek transportowy

Statyw korbowy 120 cm

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Wysokiej jako ci aluminiowy statyw teleskopowy
–  Mocne, stabilne nogi z okuciami do stawiania 

na ró nych pod o ach 
– Gwint standardowy 5/8“
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Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Akcesoria do niwelatorów optycznych i laserowych

Statyw Profesjonalny 
Korbowy 
300 cm

Statyw Profesjonalny 
Korbowy 
320 cm

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Konstrukcja z integralnym mechanizmem 
korbowym do regulacji wysoko ci
– Gwint standardowy 5/8“ 
–  Wysoko  regulowana w bardzo du ym zakresie 

dzi ki specjalnemu prowadzeniu wysi gnika. 
–  Mo liwo  atwego zablokowania mechanizmu 

korby na danej wysoko ci
–  Mocne, stabilne nogi z okuciami do stawiania 

na ró nych pod o ach
– Solidne okucia nóg 
– a cuch zabezpieczaj cy

Niezwykle wytrzyma a konstrukcja do prac 
budowlanych
– Gwint standardowy 5/8“ 
–   Odpowiedni do pracy w  trudnych warunkach dzi ki 

stabilnemu monta owi i solidnym szybkoz czom 
– Okr g a libella
– Solidne okucia nóg 
– Trójno na rama dla zwi kszenia stabilno ci
–  Mo liwo  atwego zablokowania mechanizmu 

korby na danej wysoko ci

STATYWY, ATY NIWELACYJNE I MOCOWANIA URZ DZE

Statyw Profesjonalny 
Korbowy 
260 cm

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Solidna konstrukcja z integralnym mechanizmem 
korbowym do regulacji wysoko ci
– Gwint standardowy 5/8“ 
–  Wysoko  regulowana w bardzo du ym zakresie 

dzi ki specjalnemu prowadzeniu wysi gnika. 
–  Mo liwo  atwego zablokowania mechanizmu 

korby na danej wysoko ci
– Solidne okucia nóg
– a cuch zabezpieczaj cy

Zawiera: hak na zawieszenie 
pionu, pasek transportowy

Zawiera: pasek transportowy

Zawiera: pasek transportowy

Statyw korbowy 
160 cm

Konstrukcja z korbow  regulacj  
wysoko ci i szybkoz czem
– Gwint standardowy 5/8“
– Okr g a libella 
– Solidne okucia nóg
– a cuch zabezpieczaj cy

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: hak na zawieszenie 
pionu, pasek transportowy
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Akcesoria do niwelatorów optycznych i laserowych
STATYWY, ATY NIWELACYJNE I MOCOWANIA URZ DZE

Mocowanie cienne

Mocowanie cienne Pro

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Do wszystkich laserów liniowych i 
niwelatorów laserowych
–  Z regulacj  wysoko ci oraz uchwytem do 

mocowania do elementów konstrukcyjnych

Do wszystkich laserów liniowych i 
niwelatorów laserowych
–  Pozwala na ustawienie urz dzenia na danej 

wysoko ci, mocowanie klamrowe, do powieszenia 
na elementach konstrukcji.

Statyw teleskopowy
330 cm

Wysokiej jako ci teleskopowy statyw rozporowy z 
aluminium. Idealny do cz stych zmian pozycji pracy. 
–  Statyw rozpostarty jest mi dzy pod og  a sufitem, 

dzi ki czemu urz dzenie umieszczone na nim mo na 
atwo przesuwa  r cznie na odpowiedni  wysoko . 

– Sk ada si  z 5 cz ci dla atwego transportu 
– Maksymalna wysoko  330 cm

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: torba transportowa

MiniStand 1/4"

FlexPod

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Aluminiowy mini statyw
–  Dla LaserRange Master Pocket, SuperCross Laser 2, 

SuperCross Laser 3 i innych
– cze statywu 1/4”
– Kuliste cze statywu
– Rozsuwane teleskopowo nogi statywu

Ministatyw z tworzywa do dalmierzy 
r cznych serii LRM Pocket
– cze statywu 1/4”
–  G owica kulowa i ruba zaciskowa dla 

p ynnego ustawiania
–  Rzepy Velcro dla stabilengo mocowania 

do wa ów, profili itp.
– Trzy nó ki z gumowymi stopkami
– Sk adany

Dost pny od kwietnia 2011.

Adapter do statywu 
teleskopowego

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Adapter do statywu teleskopowego 330cm
–  Umo liwia korzystanie z kilku niwelatorów 

laserowych na jednym statywie teleskopowym
– cze statywu 1/4”

Dla wszystkich modeli niwelatorów laserowych 

NOWO

NOWO
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Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

STATYWY, ATY NIWELACYJNE I MOCOWANIA URZ DZE

ata pomiarowa

ata pomiarowa 
zielonych

ata Teleskopowa

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Do wszystkich typów powierzchni
–  Wysoko  odniesienia 90- 180 cm, ± 50cm, 

maksymalna wysoko  do 240 cm
–  Bezpo redni odczyt ró nicy wysoko ci 

bez oblicze  
–  Wykonana z profilu aluminiowego

ata pomiarowa do laserów czerwonych 
–  Idealna dla niwelatorów 

laserowych czerwonych

ata pomiarowa do laserów zielonych
–  Idealna dla niwelatorów 

laserowych zielonych

Wyra ny odczyt, do u ytku nawet w 
trudnych warunkach
–  ata wykonana z profilu aluminiowego
–  Do niwelatorów optycznych i laserowych
–  ata Teleskopowa 4 m: maksymalna 

d ugo  4 m, minimalna d ugo  1,19 m
–  ata Teleskopowa 5 m: max. maksymalna 

d ugo  5 m, minimalna d ugo  1,22 m

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN 

Szeroki asortyment at niwelacyjnych do wielu zastosowa . Szczególnie przydatne do wyznaczania 
wysoko ci pod o a, wewn trz jak i na zewn trz. Szczególnie polecane do niwelatorów optycznych 
i laserowych.

Wspornik k towy 5/8” Profesjonalna konstrukcja z podzia em k towym
–  Pasuje do wszystkich niwelatorów laserowych

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

TelePilot
5 m

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Profesjonalny przymiar teleskopowy z
okienkiem odczytowym
–  Pozwala na dok adny odczyt nawet du ych wysoko ci
–  Wbudowana stalowa ta ma miernicza
–  Do pomiarów wewn trznych i zewn trznych
–  Blokowanie ka dej wysuwanej teleskopowo 

cz ci na dowolnej wysoko ci

Akcesoria do niwelatorów optycznych i laserowych

czerwona 

zielona

Uniwersalny uchwyt do szybkiego 
pozycjonowania odbiornika na acie
–    P ynna regulacja wysoko ci umo liwia 

szybkie i proste ustawienie odbiornika
–  Zacisk typu Quick-Action
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Laser
532 nm

2 x 
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IQ
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020.100A 4 021563 665365 1

More than 15 Years Expertise
Modern Measuring Technology

Dodatkowe informacje techniczne dost pne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38  ·  Fax +48 (032) 781-51-39  ·  www.laserliner.pl

Laserpointer
Business Green

Wska nik laserowy do pomocy przy 
prowadzeniu prezentacji 
– Zielony wska nik laserowy
– Czarna obudowa z mi kkim uchwytem
– Klasa lasera 2, < 1mW
– Zasi g 100 m

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Zawiera: Laserpointer Green,
metalowe etui, baterie

SKLEP LASERLINER

Materia y promocyjne

Flaga Flaga masztowa
–  Rozmiar 1,5m x 3,50 m
–  Dwukolorowy poliester (odporny na promienie UV)
–  Wzmocnione szwy – bardzo trwa a
–  4 otwory na haki mocuj ce    

Wewn trzny baner reklamowy
–  Rozmiar 85 x 200 cm
– Aluminium
– Rozwijany baner

Koszulka z krótkim r kawem - czarna
– Nadruk dwustronny
– 100% bawe ny

Kompaktowa latarka LED do gniazda 
zapalniczki samochodowej
– 12V do zastosowania w ka dym samochodzie
– Metalowa, czarna

Notesy firmowe w dwóch 
rozmiarach A4 / A5
– dwukolorowy nadruk,otwory do segregatorów
– 50 stron matowego, bia ego papieru wysokiej jako ci                                                   

D ugopis 
–  Wysoka jako , czarny z 

niebieskim wk adem
– Jednokolorowe logo 

Zawiera: CarSpotLight 
CSL 50, baterii

RollUp Banner

Koszulka Laserliner – 
Polo 

CarSpotLight CSL 50

Laserpointer
Business Green

Notatnik / D ugopis 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

NUMER POZYCJI  OPAKOWANIE 

ARTIKEL-NR EAN-CODE VE 

Zawiera: pokrowiec 
transportowy

NUMER POZYCJI KOD EAN OPAKOWANIE 

Notatniki  A4

Notatniki  A5

D ugopis 

Rozmiar M    1

Rozmiar L    1

Rozmiar XL   1

Rozmiar XXL    1
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UMAREX GmbH & Co. KG
– Laserliner – 
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany
Telefon   +49 2932 638-300
Fax   +49 2932 638-333
laserliner@umarex.de
www.laserliner.com

Oddzia  w Polsce:
Geomatix sp. z o.o.
Ul. Opolska 1,
40084 Katowice, Polska
Tel. 032 78151-38
Fax 032 78151-39
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Wazne od 01.01.2011. Ten cennik anuluje wszystkie poprzednie,
pozostaj  bez zmiany warunki dostaw i sprzeda y.

Oferta cenowa w EUR obowi zuj ca w detalu. Wszystkie ceny
netto obj te s  obowi zuj c  stawk  VAT. (1) zaznaczone artyku y 
s dost pne do wyczerpania zapasów (zewn trzne). Zmiany w 
barwach i wygl dzie oraz ulepszenia techniczne zastrze one.
Wszystkie dane bez gwarancji.

Photo archives: istockphoto · fotolia
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