
Červený krížový laser Nivel System CL1 je určený pre stanovenie horizontálnej a vertikálnej 

roviny a taktiež oboch rovín zároveň vo forme kríža s ramenami pretínajúcimi sa pod pravým 

uhlom. Tento prístroj možno použiť vďaka veľmi výrazným referenčným čiaram v 

otvorených aj v uzavretých priestoroch. Pulzná funkcia umožňuje využívať laserový senzor a 

pracovať tak s prístrojom na väčšie vzdialenosti a tiež vonku. V balení s laserom sa nachádza 

aj praktický adaptér, ktorý umožňuje pohodlné nastavenie lasera. 

 presnosť a spoľahlivosť - výrazný červený laserový lúč zaručuje pohodlnú prácu za 

každých podmienok, prístroj umožňuje prácu s presnosťou ± 1 mm / 5m 

 ešte väčší dosah - pulzná funkcia umožňuje pracovať s laserovým senzorom vonku na 

veľké vzdialenosti 

 všestrannosť - horizontálne a vertikálne laserové lúče môžu byť zobrazené 

samostatne alebo súčasne (napr. vo forme kríža), laserový bod umožňuje dodatočne 

horizontálny prenos bodov bez potreby zapnutia vertikálneho lúča (úspora batérie) 

 rýchle vyrovnanie - inovačný magnetický kompenzátor vibrácií zabezpečuje rýchlu 

prípravu zariadenia k práci. Laser nepretržite premieta lúč, a to aj na nestabilnom 

povrchu. Po zablokovaní umožňuje pracovať so šikmými rovinami. 

 intuitívne ovládanie - ovládanie jedným tlačidlom - stačí zapnúť a môžete začať 

merať, univerzálna montáž na statív alebo tyče (pripevnenie skrutkou: 1/4 "a 5/8") 

 zariadenie odolné voči poškodeniu - gumové prvky laserového krytu chránia laser 

pred poškodením v dôsledku úderov a nárazov,prístroj je odolný voči vode a prachu 

(IP54) 

 POUŽITIE PRE: 

 vyrovnávanie podláh - nivelácia 

 murárske práce - vnútri a vonku (základy stavby, steny, schody, vybetónovanie, 

debnenie) 

 dlažobné práce - pokládka dlažby a obkladačiek  

 montážne a dokončovacie práce - montáž drevených a hliníkových konštrukcií 

 inštalačné práce - inštalácie káblov, premiestnenie bodov, k rozmiestneniu zásuviek a 

elektrických spínačov na rovnakú úroveň 

 tesárske práce - nábytok, zástavby, zavesenie nábytku do rovnakej výšky 

 sádrokartonárske práce - pre položenie stavebného sadrokartónu  

  

Zostava 

Krížový laser CL1 1 ks 

Batérie 1 ks 

Púzdro 1 ks 

Adaptér 1 ks 

  

Záruka 



Záruka je poskytovaná na dobu 12 mesiacov (s možnosťou predĺženia na 24 mesiacov). 

Zákazníci získajú podporu v prípade akýchkoľvek problémov s prístrojom počas záručnej 

doby a aj po jej uplynutí. 

  

Špecifikácia 

Technické parametre 

Laserový lúč červený, >1 mV (trieda II)  

Presnosť  ±1 mm/5 m  

Zobrazenie lúča / uhol zobrazenia 90° ±60"  

Dosah 15 m (vo vnútri), 50 m s laserovým senzorom  

Stupeň odolnosti IP54  

Rozsah samovyrovnávania ±3°  

Zdroj energie 4,5 V (3 alkalické batérie AA)  

Prevádzková teplota -15 °C až +45 °C  

Pripevnenie (závit) 1/4”, 5/8"  

Rozmery 105 x 55 x 104 [mm]  

Hmotnosť 0.419 kg  

 


