
Snadné použití

Crossline Laser - tříosý křížový nivelační laser 
Pro snadné, rychlé a přesné laserové značení promítané
přímo na povrch 

Výhody a přínos

 Přesné a rychlé vytvoření laserového značení v interiéru

 Jednoduché a intuitivní ovládání

 Kompaktní provedení s magnetickou samonivelací

Nepřerušované 360° laserové značení
na všech stěnách s Crossline Laser 360



Další přednosti

 Nastavitelná intenzita laserového
paprsku pro lepší viditelnost

 Integrovaná vodováha
pro hrubé vyrovnání 

 Automatické varování
při odchylce > ± 2,5°

 Přesné nastavení polohy
svislých čar pomocí jemného
regulačního kolečka 

 Tlačítka s ochranou proti
prachu a vodě

 Automatická aretace při vypnutí
měřidla 

 Integrovaný závit 5/8“ pro montáž
laseru na nástěnný držák nebo
na stativ

Příslušenství Obj. č.

nástěnný držák 5/8“ 44 15 12

stativ 5/8“do 1,8 m výšky 44 15 05

Popis produktu Obj. č.

Crossline 360 44 15 20

V dodávce: 
- napájení (připojovací kabel 1,2 m) 
- hliníkový přepravní box 
- ochranné brýle proti laseru 
- AA baterie 
- návod k obsluze

Crossline 44 15 10

V dodávce: 
- hliníkový přepravní box 
- ochranné brýle proti laseru 
- AA baterie 
- návod k obsluze

Technické údaje

Model Crossline 360 Crossline
Laserový paprsek 4V4H1D 4V1H1D

Laserová dioda / olovnice 635 nm / 650 nm

Laserová třída / výstupní výkon třída 2 > 1 mw

Přesnost +/- 2 mm / 10 m

Pracovní rozsah 

Citlivost vodováhy

15 m (v interiéru)

60' / 2 mm

Rozsah nastevení kolem svislé osy 360 stupňů

Napájení 4 x AA 3 x AA

Závit na stativ 5/8“

Samonivelační rozsah +/- 2,5‘

Provozní teplota -10° C / + 40° C

Hmotnost (včetně baterií) 1,2 kg 1,1 kg

Rozměry Ø 90 mm x 195 mm 

Příklady použití

Crossline 360: 
Kontinuální 360° laserové značení
na všech stěnách je velmi vhodné
např. pro přesné zpracování
a vyrovnání při: 

 tapetování a ohraničování
 obkladačských pracech 
 zakládání závěsných stropních

konstrukcí

Provoz je také možný s napájecím
zdrojem

Crossline:
 Značení na stěnách a stropech

pro zaměření zástrček, vypínačů,
zásuvek, svítidel atd. 

 Pro sádrokartonářské
a obkladačské práce

Nástěnný držák se závitem 5/8“

Stativ do 1,8 m výšky se závitem 5/8“
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