
Rotačný laser 

NL500 

 Jednoduché a rýchle vyrovnanie, práca s vodorovnou rovinou 

 Vysoká presnosť merania, 1,0 mm / 10 m 

 Vynikajúci pomer ceny a kvality 

 Bezpečná práca po celé roky, spoľahlivý, preverený dizajn (IP54) 

NL500 - rotačný laser s červeným lúčom za skvelú cenu, rýchly, jednoduchý, stačí 

zapnúť a môžete pracovať 
 

Rotačný laser Nivel System NL500 je univerzálny a viacúčelový prístroj na vykonávanie prác v interiéri 

(viditeľný červený laserový lúč) a na otvorených priestranstvách (pomocou senzora). Prístroj určuje 

horizontálnu laserovú rovinu. NL500 je určený na všeobecné použitie.Jeho silnou stránkou je 

vysoká životnosť, odolnosť voči náročným pracovným podmienkam a účinné batérie, ktoré 

poskytujú niekoľkohodín nepretržitej prevádzky v teréne. Zariadenie je užívateľsky prívetivé 

a intuitívne. 

  

  

 všetko vidíte voľným okom - laser červenej farby je taký intenzívny, že lúč premietaný 

na objekt je zreteľne viditeľný vo vzdialenosti niekoľkých metrov  

 ešte väčší rozsah práce - laserový senzor umožňuje prácu v exteriéri vo vzdialenosti 

500 m (priemer), zlepšuje niveláciu a zvyšuje presnosť 

 rýchle samovyrovnávanie - prístroj je rýchlo a presne vyrovnaný kompenzátorom a 

alarm „otrasov“ eliminuje vykonávanie chybných meraní, keď nie je prístroj správne 

nastavený 

 obsluha jedným človekom - len jedna osoba stačí na ovládanie lasera a určovanie 

sklonov 

 všetko v balení - NL500 je štandardne dodávaný s praktickým príslušenstvom, ktoré 

podporuje prácu (laserový senzor, držiak laserového senzoru, batérie Li-ion, nabíjačka, 

laserové okuliare, laserový terč, prepravný kufrík) 

 práca za všetkých podmienok - pevná otočná hlava je najdôležitejší prvok laseru, ktorá 

je chránená pred mechanickým poškodením. Utesnené telo lasera (dodatočne zaistené 

gumeným krytom, ktoré chráni prístroj pred poškodením v dôsledku úderov) spĺňa 

štandard IP54, čo vám umožňuje pracovať v daždi a prachu. 



 

JEDNODUCHÉ A 
RÝCHLE 
MERANIA 
Prístroj NL500 má 
funkciu 
automatického 
vyrovnávania, po 
zapnutí sa 
zariadenie 
automaticky 
vyrovná  
a okamžite bude 
pripravené na 
prevádzku. 
Generovaný 
červený laserový 
lúč je dobre 
viditeľný,  
zobrazený na stene 
predstavuje 
referenciu pre 
horizontálne práce. 
So senzorom a 
laserovou latou  
získate presnú 
nivelačnú súpravu, 
pomocou ktorej 
budú merania 
vykonávané 
jedným človekom. 

 

UNIVERZÁLNE 
VYUŽITIE 
Prístroj vám 
umožňuje pracovať 
s horizontálnou 
rovinou. Laser 
možno použiť na 
také práce,  
ako je liatie podlahy 
alebo nivelácia a 
príprava povrchu 
vozoviek, ihrísk, 
ktoré musia byť v 
súlade  
s navrhnutými 
sklonmi. Pri 
prácach v exteriéri 
a na väčšie 
vzdialenosti 
poskytuje laserový 
senzor  
schopnosť prijímať 
signál v rozsahu 
500 m (priemer). 



                        

PRESNÉ A 
SPOĽAHLIVÉ 
ZARIADENIA 
Vyrovnávanie je 
postavené na báze 
elektronického 
kompenzátora, 
eliminuje vibrácie a 
zaisťuje  
presné 
vyrovnávanie 
lasera. Elektronický 
kompenzátor je v 
porovnaní s 
magnetickým oveľa  
presnejší, najmä v 
prípade keď môže 
počas merania 
terén vibrovať v 
dôsledku práce  
ťažkých strojov. 
Preto NL500 
poskytuje presné a 
spoľahlivé merania. 
Prístroj je odolný 
voči  
prachu a vode s 
certifikátom triedy 
IP64. Rotačná 
hlava je navyše 
pokrytá skleneným 
telom  
a telolasera má 
gumený kryt, ktorý 
chráni laser pred 
poškodením. 



 

POHODLNÁ 
PRÁCA 
NL500 má intuitívny 
ovládací panel. 
Funkcie sa ovládajú 
manuálne. Laser je 
možné napájať z 
batérií,  
nabíjateľných 
batérií alebo priamo 
zo siete. Celá 
súprava je 
doplnená 
kompaktným 
prepravným  
kufríkom, vďaka 
čomu je laser 
šikovný, ľahko sa 
inštaluje a 
prepravuje. 

Využitie: 

 vyrovnanie krajiny - nivelácia 

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

debnenie) 

 dlažobné práce - stavba parkovísk, príjazdových ciest, terás 

 montážne a dokončovacie práce - montáž drevených a hliníkových konštrukcií, 

podhľadov 

 inštalačné práce - inštalácie káblov, premiestnenie bodov 

 tesárske práce - nábytok, zástavby 

Obsahuje: 

NL500 - Rotačný laser 1 ks 

RD200 - laserový senzor s NL-BR - držiakom 1 ks 

AKU LI-ION - sada nabíjateľných Li-on batérií 1 ks 

CH-6 - nabíjačka 1 ks 

TR-R - laserový terč 1 ks 

GL-R - laserové okuliare 1 ks 



Manuál 1 ks 

Prepravný kufrík 
1 ks 

  

  

Špecifikácia: 

Zdroj svetla červený laser (635nm), II. trieda 

Presnosť ± 1,0 mm/10 m 

Pracovný rozsah 500 m (priemer, so senzorom) 

Stanovenie sklonov ± 5° 

Zdroj energie DC 8,4V (1000mA), Li-ion 7,4V (4000mAh) 

Praconý čas okolo 50 hodín 

Vodotesnosť a prachotesnosť IP54 

Prevádzková teplota -20°C to +50°C 

Rozmery 206 x 206 x 211 mm 

Hmotnosť 3,0 kg 

 


