
A Crossline P2 Green olyan, önszintező vonal- és pontlézer, ami a profi  
szakemberek és a barkácsolók számára egyaránt jól használható. A 
kompakt készülék egy vízszintes és egy függőleges REAL GREEN 
lézervonallal, valamint két függőponttal rendelkezik, és a kiegészítő 
tulajdonságoknak, pl. a dőlésfunkciónak köszönhetően sokrétűen 
használható a szintezési és átjelölési munkákhoz. A felhasználóbarát 
egygombos kezelés egyszerű átváltást tesz lehetővé az egyes funkciók 
között.

CROSSLINE P2 GREEN 
AZ ÖNSZINTEZŐ VONAL- 
ÉS PONTLÉZER REAL GREEN 
TECHNOLÓGIÁVAL

Függőpontok átvitele  
A két központosított piros függőpont a referenciapontok precíz átvitelét 
teszi lehetővé. A Crossline P2 Green egy-egy függőpontot vetít a padlóra 
és a mennyezetre, amelyek segítségévével a referenciajelek precízen 
átvihetők. 

Megbízható alkalmazás és optimális láthatóság  
A Crossline P2 Green egy vízszintes és egy függőleges lézervonalat 
bocsát ki, amelyek pontosan 90° fokban álló lézerkeresztet képeznek a 
falon. A világos, zöld REAL GREEN lézervonalak lényegesen pontosabb 
munkavégzést tesznek lehetővé, és nagy távolság esetén is optimális 
láthatóságot szavatolnak. A kézi jelfogóval kombinálva a lézer max. 80 
m hatótávolsággal rendelkezik és kedvezőtlen fényviszonyok esetén is 
használható.

TULAJDONSÁGOK
   Vízszintes, valamint függőleges REAL GREEN lézervonal az 

optimális láthatóság érdekében egészen 25 m, sőt jelfogóval 80 m 
távolságig

   Központosított piros függőpontok a referenciapontok precíz 
átviteléhez

   Bekapcsolható dőlésfunkció a kényelmes munkavégzéshez ferde 
helyzetben is

   Állítható magasságú, forgatható és fi noman szabályozható 
mágneses fali tartó falon és mennyezeten történő rugalmas 
használathoz

   IP54 védettségű, robusztus ház

NÁLUNK PROFIK

FEJLESZTENEK

PROFIKNAK.

ALKALMAZÁS
A Crossline P2 Green precíz és egyszerű szintezési és átjelölési 
feladatokhoz használható szárazépítési és beépítési munkáknál. A 
készülék ideálisan használható az olyan tevékenységeknél, mint pl. 
a függőbe hozás, a szintezés, egy vonalba állítás vagy a derékszögű 
merőleges beállítás.

REAL
GREEN
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RENDELÉSI INFORMÁCIÓ 
Crossline P2 Green Cikkszám 71013901

Alaptartozékok:
   Crossline P2 Green
  WH fali tartó
  3x 1,5 V ceruzaelem (AA)
  LB Green lézerszemüveg
  Táska

A
 v

ál
to

zt
at

ás
 jo

gá
t f

en
nt

ar
tju

k,
 a

 n
yo

m
ta

tá
si

 h
ib

ák
ér

t é
s 

az
 e

se
tle

ge
s 

el
írá

so
ké

rt
 fe

le
lő

ss
ég

et
 n

em
 v

ál
la

lu
nk

.

További tájékoztatás található a www.sola-metal.hu weboldalon.

Max. mérési tűrés ±0.20 mm/m 
±0.50 mm/m (függőpontok)

Önszintezési tartomány ±4°

Alkalmazási tartomány kézi  
jelfogó nélkül (sugár)

25 m*

Alkalmazási tartomány kézi  
jelfogóval (sugár)

80 m*

Üzemi hőmérséklet -10 °C és  +50 °C között

Állványrögzítő aljzat 1/4" + 5/8“

Áramellátás 3 x 1,5 V ceruzaelem (AA)

Üzemidő (20 °C-on) 7 óra (minden dióda)

Lézerosztály 2, DIN EN 60825-1 : 2014

MŰSZAKI ADATOK 

* A munkahely környezeti feltételeitől függően.

Dőlésfunkció  
A kiegészítő tulajdonságoknak köszönhetően a Crossline P2 Green 
sokoldalúan használható. A dőlésfunkció és az opcionálisan kapható 
döntőék segítségével a Crossline P2 Green ferde jelölést is fel tud 
vinni a felületre. Lépcsőknél, tetőtér-beépítésnél vagy vakolatra történő 
szerelésnél optimális megoldás.

Ötletes tartozékok 
Az alap felszerelés részét képező mágneses fali tartó nagyon 
rugalmassá teszi a Crossline P2 Green használatát. Az állítható 
magasságú fali tartóval - a szeglyuk használatával - a lézer egyszerűen 
felrögzíthető a falra, továbbá kényelmesen felszerelhető például 
a szárazépítési sínekre vagy elhelyezhető a padlón. A praktikus 
finombeállító segítségével még a legprecízebb beigazításokhoz is 
elfordítható a lézer. 


