
CL2D-G - 2D viacučelový krížový laser - 360 ° 

Nivel system CL2D je viacúčelový krížový laser 2D-360 °. Prístroj vyznačuje na stene, dokonale 

vodorovné a zvislé referenčné čiary, ktoré podporujú všetky dokončovacie a všeobecné stavebné 

práce. Laser má 2 laserové hlavy, vďaka ktorým môže užívateľ pracovať s dvoma laserovými rovinami 

- každá v rozsahu 360 °. Súčasný displej obsahuje konfiguráciu pravých uhlov, ktorá je k dispozícii 

napr. pri stavebných a dokončovacích prácach (napr. obklady). Zablokovanie kompenzátora 

znamená, že je možné prístroj nakloniť a používať diagonálne čiary. Vstavané závity 1/4 "a 5/8" 

zabezpečujú stabilné upevnenie prístroja na statíve alebo adaptéri. Vystužené gumené prvky krytu 

laseru ho chránia pred poškodením v dôsledku nárazov a otrasov. 

 presnosť a spoľahlivosť - jasný lúč zeleného lasera zaručuje pohodlnú prácu vo 
všetkých podmienkach, zariadenie umožňuje prácu s presnosťou ± 1 mm / 5 m 

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

 presný displej lúča - jasný, červený laserový lúč a kvalitná optika vytvárajú čiary, ktoré 
sú veľmi dobre viditeľné 

 univerzálnosť a multitasking - 2 laserové roviny (360 °) 
 rýchle vyrovnanie - inovatívny magnetický kompenzačný systém zaisťuje rýchlu 

prípravu zariadenia na prácu, laser stabilne nastavuje lúč, a to aj na nestabilnom základe, 
a po zablokovaní umožňuje prácu s naklonenými rovinami 

 intuitívne ovládanie - jednoduchý a rýchlo použiteľný dotykový panel 
 laserový adaptér - bezpečné pripevnenie aj v ťažkých podmienkach na stavenisku, 

dodatočne nastaviteľné v danej výške 
 pohodlný zdroj napájania - Li-ion batéria a alkalická batéria sú súčasťou balenia 
 odolné voči poškodeniu a trvanlivé vybavenie - gumené časti krytu lasera ho chránia 

pred poškodením v dôsledku otrasov a nárazov, zariadenia odolné proti prachu a vode 
(IP54) 

 JEDNODUCHÉ A RÝCHLE MERANIE  
 CL2D Multilaser sa po zapnutí vyrovná a bude okamžite pripravený na použitie. Generovaný 

červený laserový lúč je veľmi dobre  

 viditeľný, zobrazený na stene predstavuje referenciu pre horizontálne alebo vertikálne práce. 
Pri práci s laserovým senzorom  

 a latou získa zákazník presnú nivelačnú súpravu, merania sa potom vykonávajú pomocou 
jedného človeka. 

  

 UNIVERZÁLNE VYUŽITIE 

 Zariadenie umožňuje prácu s horizontálnymi a vertikálnymi lúčmi. 

 Celkovo je možné zobraziť 2 roviny. 

  

 SPOĽAHLIVOSŤ PRI PRÁCI 

 Zariadenie je odolné voči prachu a vode (IP54). Kryt lasera je zosilnený, vďaka čomu je 
odolný. Zariadenie funguje dobre  

 v náročných podmienkach na stavenisku. 

  

 POHODLNÁ PREVÁDZKA 

 CL2D má intuitívny ovládací panel vďaka čomu sa funkcie vykonávajú rýchlo a efektívne. 
Laser funguje pomocou  

 batérií 4xAA alebo nabíjateľných batérií Li-Ion. Celá súprava je doplnená kompaktným 
kufríkom, vďaka čomu sa 

 ľahko laser nainštaluje na mieste a prepravuje sa. 
 

 

  



Sada obsahuje: 

CL2D-G krížový laser 1 ks 

laserový terč 1 ks 

laserove okuliare 1 ks 

laserový adaptér CL-BR 1 ks 

zásobník na batérie 1 ks 

batérie Li-ion 1 ks 

nabíjačka 1 ks 

prepravný kufrík 
1 ks 

  

   

 Špecifikácia: 

Presnosť ±1mm/5m 

Vyrovnávací rozsah ±3.5° 

Pracovný rozsah / s detektorom 30 m (70 m so senzorom) 

Závit pre statív 1/4", 5/8" 

Typ lasera zelený, 635 nm, laserová trieda II 

Zobrazenie lúčov / roviny  1 x horizontal (360°), 1 x vertical (360°) 

Prevádzková teplota -10℃ to 50℃ 

Rozmery 150 x 65 x 160 mm 

Trieda odolnosti IP54 

Hmotnosť 0.7kg 

 


