
Multilaser Nivel System CL3D-G je viacúčelový krížový laser. Tento prístroj premieta na stenu 

referenčné čiary (horizontálne a vertikálne), ktoré prídu vhod pri všetkých dokončovacích a 

všeobecných stavebných prácach. Laser má 3 laserové hlavy, vďaka ktorým má užívateľ možnosť 

pracovať s tromi laserovými rovinami - každá má rozsah 360 °. Súčasné zobrazenie rovín umožňuje 

určenie pravého uhla, ktoré je užitočné napr. pri obkladačských prácach. Blokovanie kompenzátora 

znamená, že je možné prístroj nakláňať a zobrazovať diagonálne čiary. Vstavané 1/4 "závity 

umožňujú bezpečné a stabilné pripevnenie prístroja na statív alebo adaptér. Zosilnené gumové prvky 

laserového krytu chránia laser pred poškodením v dôsledku nárazov a otrasov. 

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

každých podmienok, presnosť ± 1 mm / 5 m 

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

veľké vzdialenosti 

 presné zobrazenie lúča - jasný zelený laserový lúč a vysoko kvalitná optika vytvára 

čiary, ktoré sú veľmi dobre viditeľné 

 všestrannosť - 3 laserové roviny (360 °), 3D kontrola stavebných prác 

 rýchle samovyrovnanie - inovačný magnetický kompenzátor zabezpečuje rýchlu 

prípravu prístroja k práci, laser zobrazuje 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 

 laserový adaptér - bezpečné pripevnenie aj v náročných podmienkach na stavenisku, 

ponúka možnosť nastavenia v určenej výške 

 zariadenie odolné voči poškodeniu - gumové prvky laserového krytu chránia laser 

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

(IP54) 

JEDNODUCHÉ A RÝCHLE MERANIE 
Multilaser CL3D-G disponuje funkciou automatického vyrovnania, po zapnutí sa sám 

vyrovná a je ihneď pripravený na použitie. Generovaný zelený lúč je veľmi dobre viditeľný a 

pri premietaní lúčov na steny, vytvára referenciu pre horizontálne i vertikálne práce. 

VYSOKOFLEXIBILNÉ 
Zariadenie umožňuje pracovať s horizontálnym a vertikálnym lúčom. Tri roviny môžu byť 

zobrazené naraz. 

SPOĽAHLIVÝ NA STAVENISKÁCH 
Zariadenie je odolné voči vode a prachu (IP54). Laserový kryt zosilnený, vďaka čomu je 

zariadenie odolnejšie a funguje dobre aj v ťažkých podmienkach na stavenisku. 

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE 
CL3D disponuje intuitívnym ovládacím panelom. Riadenie funkcií sa vrátane presného 

umiestnenia lúča vykonáva rýchlo a efektívne. Celá sada je doplnená o kompaktný kufrík, 

vďaka ktorému máte laser ihneď po ruke a je ľahké ho nainštalovať na mieste alebo ho 

prepravovať. 

Sada obsahuje: 



CL3D-G krížovy laser 1 ks 

laserový terč a 

okuliare 
1 ks 

laserový adaptér CL-

BR 
1 ks 

batérie, Li-ion, 

nabíjačka 
1 ks 

prepravný kufrík 1 ks 

Záruka 

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

Zákazníci získajú podporu v prípade akýchkoľvek problémov so zariadením počas záručnej 

doby a aj po jej uplynutí. 

Špecifikácia 

Presnosť ±1mm/5m 

Vyrovnávací rozsah ±3.5° 

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

Závit pre statív 1/4", 5/8" 

Typ lasera zelený, 520 nm, II. trieda 

Zobrazenie lúčov / roviny 1 x horizontálna (360°), 2 x vertikálna (360°) 

Prevádzková teplota -10℃ to 50℃ 

Rozmery 150 x 65 x 160 mm 

Trieda odolnosti IP54 

Hmotnosť 0.7kg 

 


