
De Crossline P2 Green is een zelfnivellerende lijn- en puntlaser 
waarmee zowel vaklui als doe-het-zelvers perfect uit de voeten 
kunnen. Het compacte apparaat projecteert een horizontale en een 
verticale REAL GREEN-laserlijn, evenals twee loodpunten. Dankzij de 
extra functies, zoals de kantelfunctie, is het apparaat heel geschikt 
voor een breed scala aan nivelleer- en markeerwerkzaamheden. Met 
één knop kan eenvoudig worden gewisseld tussen de verschillende 
functies, wat de bediening uiterst gebruiksvriendelijk maakt.

CROSSLINE P2 GREEN 
DE ZELFNIVELLERENDE LIJN- 
EN PUNTLASER MET REAL 
GREEN-TECHNOLOGIE

Loodpunten overbrengen  
Dankzij de twee gecentreerde rode loodpunten is het nauwkeurig 
overbrengen van referentiepunten kinderspel. De Crossline P2 Green 
projecteert één loodpunt op de vloer en één op het plafond, zodat u de 
gewenste punten zeer nauwkeurig kunt markeren. 

Betrouwbaar in gebruik en optimale zichtbaarheid 
De Crossline P2 Green projecteert een horizontale en een verticale 
laserlijn, die samen op de wand een laserkruis van exact 90° vormen. 
De heldere, groene REAL GREEN-laserlijnen zorgen ervoor dat u 
nauwkeuriger kunt werken dan ooit en staan garant voor optimale 
zichtbaarheid, ook op grotere afstanden. In combinatie met een 
handontvanger bereikt de laser een afstand van maar liefst 80 meter en 
kan deze ook bij minder gunstig licht worden gebruikt.

VOORDELEN
   Horizontale en verticale REAL GREEN-laserlijn voor optimale 

zichtbaarheid tot 25 meter (tot 80 meter met ontvanger)
   Gecentreerde rode loodpunten voor het nauwkeurig overbrengen 

van referentiepunten
   Naar behoefte inschakelbare kantelfunctie om ook in schuine 

positie comfortabel te kunnen werken
   Magnetische, in hoogte verstelbare wandhouder met draaifunctie 

en fi jnafstemming voor maximale fl exibiliteit bij wand- en 
plafondwerkzaamheden

   Robuuste behuizing met beschermingsklasse IP54

WIJ ONTWIKKELEN

MET PROFESSIONALS. 

VOOR PROFESSIONALS.

GEBRUIK
De Crossline P2 Green is een onmisbaar hulpmiddel voor zowel 
eenvoudige als precieze nivelleer- en markeerwerkzaamheden bij 
afbouw en afwerking binnenshuis. Zo is het apparaat ideaal voor 
het uitzetten van rechte lijnen en loodlijnen, het markeren van rechte 
hoeken en het uitvoeren van allerhande nivelleerklussen.

REAL
GREEN
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BESTELINFORMATIE
Crossline P2 Green Artikelnr. 71013901

Meegeleverd in de verpakking:
   Crossline P2 Green
  Wandhouder  WH
  3 x 1,5 V AA-batterijen
  Laserbril  LB Green
  Koffer
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Meer informatie op www.sola.at

Max. meettolerantie ±0.20 mm/m 
±0.50 mm/m (loodpunten)

Zelfnivellerend bereik ±4°

Werkbereik zonder handontvanger 
(radius)

25 m*

Werkbereik met handontvanger 
(radius)

80 m*

Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +50 °C

Schroefdraad voor statief 1/4" + 5/8“

Voeding 3 x 1,5 V AA-batterijen

Gebruiksduur (bij 20 °C) 7 uur (alle dioden)

Laserklasse 2, DIN EN 60825-1 : 2014

TECHNISCHE GEGEVENS

* Afhankelijk van omgevingsomstandigheden op de werkplek.

Kantelfunctie  
De handige extra functies maken de Crossline P2 Green veelzijdig 
inzetbaar. Met behulp van de kantelfunctie en het optioneel 
verkrijgbare hulpstuk voor hoeken kunt u met de Crossline P2 Green 
ook diagonalen markeren. Ideaal voor de inbouw van trappen, de 
plaatsing van dakkapellen, schilderwerkzaamheden en wandmontage.

Slimme accessoires  
De meegeleverde magnetische wandhouder zorgt ervoor dat de 
Crossline P2 Green heel flexibel kan worden gebruikt. Met de in 
hoogte verstelbare wandhouder bevestigt u de laser via een spijkergat 
eenvoudig aan de wand, zet u deze in een handomdraai vast op 
bijvoorbeeld een gipsplaatrail of plaatst u deze stabiel op de vloer. U 
kunt de positie van de laserlijnen dan nog nauwkeuriger instellen door 
heel kleine aanpassingen uit te voeren met behulp van de praktische 
fijnafstemming. 


