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Robust multilinjelaser med 5 ultraljusa,  
gröna laserlinjer och lodfunktion

Robust metallsockel  
med drivenhet för  
fininställning i sidled

–   Grön laserteknologi
–  Extremt ljust grönt laserkors framtill i DLD-

utförandet ger hög kvalitet på linjerna:  
ren, klar och därmed

–  Automatic Level: Automatisk injustering genom 
magnetiskt dämpat pendelsystem

–  De 4 vertikala laserlinjerna är rätvinkligt  
riktade mot varandra.

–   Enkel och exakt lodfunktion med extra lodlaser 
nedtill och laserkors upptill

–  Lutningsfunktion för inriktning av lutning
–  Enskilt kopplingsbara laserlinjer
–  Out-Of-Level: Optiska signaler indikerar när  

korslinjelasern ligger utanför nivelleringsområdet. 
–  GRX-Ready: I kombination med lasermottagaren  

som tillval möjliggör det integrerade handmottagar-
läget en identifiering av laserlinjerna på långa 
avstånd och vid ogynnsamma ljusförhållanden.

–  Lång drifttid tack vare effektstarka  
litiumjonsbatterier med laddningsfunktion

–  Roterbar skala och mekanisk finjustering av det  
vridbara höljet för exakt positionering av laserlinjerna

–  Libell och i höjdled ställbara fötter för  
förjustering av korslinjelasern.

–  Transport Lock: Ett pendellås som skyddar  
rotationslasern vid transport

Fritt vridbara  
horisontalkretsen

Borttagningsbart fack  
för litiumjonsbatteri,  
med laddningsfunktion PowerCross-Laser 5G 

inkl. Sortimo® L-BOXX® 136
+ adapter för stativ
+ nätdel/laddare
+ gummihättor
+ litiumjonsbatteri

Förpackningsstorlek (B x H x Dj) 
442 x 151 x 357 mm

 ARTIKEL ARTIKELNR  EAN-KOD  FE

 PowerCross-Laser 5G 032.060L 4 021563 692736 1

TEKNISKA DATA
NOGGRANNHET 1,5 mm / 10 m

SJÄLVNIVELLERINGSOMRÅDE ± 2°

NIVELLERING automatisk

LASERVÅGLÄNGD  
Linjelaser 510 nm / Lodlaser 650 nm

LASER 
Linjelaserklass 2 / < 1 mW  
Lodlaserklass 2 / < 1 mW

STRÖMFÖRSÖRJNING  
Litiumjonsbatteri, Drifttid: cirka 3 tim

ARBETSTEMPERATUR  
0°C … +50°C

FÖRVARINGSTEMPERATUR  
-10°C … +60°C

SKYDDSKLASS IP 54

VIKT 1,5 kg

MÅTT (B x H x Dj) 
130 x 200 x 135 mm


