
FLOX
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 
PROFILLÉZER 
PADLÓBURKOLÓK SZÁMÁRA  NÁLUNK PROFIK

FEJLESZTENEK

PROFIKNAK.

Fedezze fel az előre beállított padló keresztvonallal, valamint a szin-
tezett fali keresztvonallal rendelkező FLOX padló- és keresztvonalas 
lézert, melynek mérési pontossága 0,3 mm/m, illetve 0,5 mm/m. 

FŐBB JELLEMZŐK
 � Előre beállított padló keresztvonal és szintezett  
fali keresztvonal egyetlen lézerben

 � A padló vonalak nagyfokú láthatósága minden 
irányban

 � Forgótalp és finomhangolás 

A padló közelében futó vízszintes lézervonalnak köszönhetően gyorsan 
és egyszerűen elvégezhető a padló egyenletességének mérése. 
Méterrúd segítségével meghatározható a padló egyenetlensége is.

Amennyiben a lézer padlóvonalait a fal közelébe irányítják, könnyen 
megállapítható a falak derékszögűsége.

A FLOX 1/4" és 5/8" hüvelykes menettel rendelkezik, így 
problémamentesen rögzíthető az állványon. Ezáltal a szintezett fali 
keresztvonal használatával a csempék a falon is elhelyezhetők.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
A 4, nagyobb távolságban is jól látható lézervonalnak köszönhetően, 
amelyek előre és hátra is sugározhatók, a készüléket a helyiségben 
előforduló bonyolult kialakítás esetén sem kell átállítani. Csak állítsa 
fel, és a FLOX-tól kiindulva a csempék és padlóburkolatok minden 
lehetséges irányban elhelyezhetők.
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A tartozékokról további tájékoztatás található a www.sola-metal.hu weboldalon.

RENDELÉSRE VONATKOZÓ 
INFORMÁCIÓK 

TARTOZÉKOK

Alaptartozékok:
 � FLOX padló- és keresztvonallézer
 � Lézer-szemüveg LB red
 � Elem adapter
 � 3 × 1.5 V (AA) elem
 � Gyors kezelési útmutató
 � Hordtáska

FLOX  Cikkszám 71017301

Műszaki leírás

Mérési tűrés ±0.30 mm/m (padlókereszt), 
±0.50 mm/m (falkereszt)

Önbeálló szintezés 
tartománya

±3°

Hatótávolság r=30 m (padlókereszt)/ 
10 m (falkereszt)

Tárolási hőmérséklet -10 °C tól +50 °C-ig

Állvány foglalat 1/4  & 5/8

Érintésvédelmi osztály IP54

Tápellátás 3 × 1.5 V (AA) Elem, SOLA-Li-Ion 
Akkumulátor (5200 mAh)

Üzemidő (20 °C-on) Elemmel: 9 h padlókereszt, 
40 h falkereszt, Akkuval: 24 h 
padlókereszt, 65 h falkereszt

Lézerosztály 2, DIN EN 60825-1:2014

Teljesítmény < 1.0 mW

Hullámhossz 635 nm

Hatótávolság 150 × 119 × 122 mm

*A munkavégzés helye szerinti környezeti feltételektől függően.
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A FLOX a stabil forgóláb segítségével rugalmasan beállítható. A 
csempék így közvetlenül a készülék mellett elhelyezhetők, illetve a lézer 
használható ütközési referenciaként. 

A kiegészítő finomszabályozásnak köszönhetően a FLOX milliméter 
pontosan beállítható és beigazítható. 

Menetadapter szett a Sola Építési 
és Kompakt állványhoz

Cikkszám 71115941

SOLA-LI-ION AKKU-SET 5.2 Cikkszám 71113901

Kompakt állvány FST Cikkszám 71121701

Fali tartó Cikkszám 71123901
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