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Levering omvat
 �Kruislijnlaser CROSSLINE
 � 3 x 1.5 V (AA) batterijen
 �Batterijadapter BA
 �Magneethouder MH
 �Koffer
 �Cd met gebruiksaanwijzing

Levering omvat
 �Kruislijnlaser CROSSLINE GREEN
 � 3 x 1.5 V (AA) batterijen
 �Batterijadapter BA
 �Magneethouder MH
 �Koffer
 �Cd met gebruiksaanwijzing

CROSSLINE
DE KRACHTIGE 
KRUISLIJNLASER VOOR 
AFBOUWWERKZAAMHEDEN 
VEELZIJDIG. DUURZAAM. 
NAUWKEURIG.

ACCESSOIRESACCESSOIRESSOLA-Messwerkzeuge GmbH
Unteres Tobel 25
A-6840 Götzis
Tel: +43 (0)5523 53380-0
Fax: +43 (0)5523 53385
sola@sola.at
www.sola.at

Ing. Guido Scheyer
SOLA-Meßwerkzeuge GmbH & Co.
Wannental 50
D-88131 Lindau
Tel: +49 (0)8382 28585
Fax: +49 (0)8382 977002
sola@sola.de
www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
CH-9430 St. Margrethen
Tel: +41 (0)71740 1616
Fax: +41 (0)71740 1818
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

*Afhankelijk van omgevingsomstandigheden op de werkplek.

CROSSLINE art.nr. 71013501
Max. meettolerantie ±0.20 mm/m
Zelfnivellerend bereik ±4°
Bereik 
zonder handontvanger (radius)

20 m*

Bereik 
met handontvanger (radius)

80 m*

Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +50 °C
Statiefopname 1/4"
Beschermingsklasse IP54
Voeding 3 x 1.5 V penlite-batterijen (AA) 

SOLA-Li-ion-accu 5.2 (5.200 mAh)
Bedrijfsduur (bij 20 °C) 30 uur 3 x 1.5 V penlite-batterijen (AA) 

45 uur SOLA-Li-ion-accu (5.200 mAh)
Laserklasse 2M, DIN EN 60825-1:2014
Uitgangsvermogen < 1.0 mW
Golflengte 635 nm
Afmetingen 120 x 65 x 105 mm

CROSSLINE GREEN art.nr. 71013701
Max. meettolerantie ±0.20 mm/m
Zelfnivellerend bereik ±4°
Bereik 
zonder handontvanger (radius)

25 m*

Bereik 
met handontvanger (radius)

80 m*

Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +50 °C
Statiefopname 1/4"
Beschermingsklasse IP54
Voeding 3 x 1.5 V penlite-batterijen (AA) 

SOLA-Li-ion-accu 5.2 (5.200 mAh)
Bedrijfsduur (bij 20 °C) 7 uur 3 x 1.5 V penlite-batterijen (AA) 

17 uur SOLA-Li-ion-accu (5.200 mAh)
Laserklasse 2M, DIN EN 60825-1:2014
Uitgangsvermogen < 5.0 mW
Golflengte 520 nm
Afmetingen 120 x 65 x 105 mm

Handontvanger REC LRD0 art.nr. 71110801
Bereik (radius) 2 – 80 m*
Max. meettolerantie fijn: ±0.50 mm/grof: ±2.00 mm
Beschermingsklasse IP54
Bedrijfsduur 40 uur (bij 20 °C)
Voeding 1 x 9 V blokbatterij
Afmetingen 195 x 70 x 30 mm

Handontvanger REC LGD0 art.nr. 71111901
Bereik (radius) 2 – 80 m*
Max. meettolerantie fijn: ±0.50 mm/grof: ±2.00 mm
Beschermingsklasse IP54
Bedrijfsduur 40 uur (bij 20 °C)
Voeding 1 x 9 V blokbatterij
Afmetingen 195 x 70 x 30 mm

Meer informatie over de accessoires vindt u op www.sola.at

SOLA-Li-ion accu 5.2 art.nr. 71114001 SOLA-Li-ion accu 5.2 art.nr. 71114001
CC Auto-adapter art.nr. 71110901 CC Auto-adapter art.nr. 71110901

FST Compact statief art.nr. 71121701 FST Compact statief art.nr. 71121701

FL Flexilat art.nr. 71132101 FL Flexilat art.nr. 71132101
ML 5 Baak art.nr. 71130501 ML 5 Baak art.nr. 71130501

MH Magneethouder art.nr. 71124001 MH Magneethouder art.nr. 71124001

GA-SET Schroefdraadadapterset art.nr. 71115941 GA-SET Schroefdraadadapterset art.nr. 71115941
LB RED Laserbril rood art.nr. 71124501 LB-G Laserbril groen  art.nr. 71124601

SOLA-Li-ion accuset 5.2 art.nr. 71113901 SOLA-Li-ion accuset 5.2 art.nr. 71113901 
ZS RED Magnetische doelschijf art.nr. 71126401 ZLM-G Doel groen   art.nr. 71126301

WIJ ONTWIKKELEN

MET PROFESSIONALS.

VOOR PROFESSIONALS.
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NK1 Hulpstuk voor hoeken art.nr. 71128501 NK1 Hulpstuk voor hoeken art.nr. 71128501

WH Wandhouder art.nr. 71123901 WH Wandhouder art.nr. 71123901

Voor het detecteren van de 
laserlijnen bij ongunstige 
lichtverhoudingen of op grote 
afstanden tot 80 m.

Voor het detecteren van de 
laserlijnen bij ongunstige 
lichtverhoudingen of op grote 
afstanden tot 80 m.

CROSSLINE CROSSLINE GREEN
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Of u nu batterijen gebruikt of de speciale accu: met zijn 
lange bedrijfsduur laat de CROSSLINE de concurrentie ver 
achter zich. Om nog maar te zwijgen over de uitgekiende 
functionaliteit, die uw werk optimaal ondersteunt. De 
CROSSLINE is een onmisbare partner op de bouwplaats.

Met de unieke draaivoet 
stelt u de CROSSLINE 
in een mum van tijd heel 
nauwkeurig in.

De robuuste softgrip-
behuizing beschermt 
de CROSSLINE tegen 
opspattend water en stof 
(beschermingsklasse 
IP54).

Ontdek onze kruislijnlaser met optimaal zichtbare lasersttralen 
voor compromisloos nivelleren met een meettolerantie van 
slechts 0.2 mm/m.

De CROSSLINE maakt uw dagelijkse werkzaamheden een 
stuk gemakkelijker. Of u nu tegels zet, verwarmingssystemen 
installeert, schildert, behangt, meubels maakt of op beurzen 
stands bouwt: dankzij de uiterst nauwkeurige CROSSLINE van 
SOLA bespaart u waardevolle tijd.

De duidelijk zichtbare horizontale en verticale laserlijnen 
vormen een kruis met een hoek van exact 90°.

Dit heldere lijnenpatroon maakt het plaatsen van meubels, 
installatiewerk en het leggen van vloeren een stuk eenvoudiger.

In welke ruimte u ook werkt, de CROSSLINE biedt u met 
zijn heldere lijnen altijd optimale zichtbaarheid. De veelzijdige 
kruislijnlaser is intuïtief te bedienen en heeft in combinatie met 
een handontvanger een werkbereik van maximaal 80 m.

Met het optionele 
hulpstuk voor hoeken 
kan de CROSSLINE ook 
diagonalen markeren. 
Ideaal voor de inbouw 
van trappen, het 
plaatsen van dakkapellen 
en de montage van 
wanddecoratie.

CROSSLINE
PRECISIE VOOR TAL VAN 
TOEPASSINGEN

CROSSLINE
PERFECT WERKEN DANKZIJ DE 
DUIDELIJKE LASERLIJNEN.

CROSSLINE
EIGENSCHAPPEN DIE 
PROFESSIONALS OVERTUIGEN

CROSSLINE
NAUWKEURIGE HOEK VAN 90°

SOLA LI-ION ACCU
TOT 45 UUR VERMOGEN VOOR UW 
CROSSLINE

Optioneel kan de CROSSLINE worden voorzien van de 
nieuwste SOLA Li-Ion accutechnologie. Deze maakt een 
bedrijfsduur van maximaal 45 uur mogelijk en staat garant voor 
een betere zichtbaarheid van de laserlijnen. Dankzij de korte 
laadtijd en de hoge beschikbaarheid is de CROSSLINE met 
recht een compacte krachtpatser.

Pulsefunctie: met de 
handontvanger kunt u 
de CROSSLINE ook 
buiten gebruiken. U hebt 
dan een werkbereik van 
maximaal 80 m. Hiermee 
is de CROSSLINE de 
krachtigste kruislijnlaser in 
zijn klasse.

125° breedte van
de laserlijnen

Eenvoudige 
bediening: slechts 
één schakelaar

Geen memory-effect. Opladen zoals u wilt.

Geen zelfontlading. Altijd klaar voor gebruik.

100% werking tot het einde.

Onregelmatig opladen 
(bijvoorbeeld bij een 
halfvolle accu)

1 maand 6 maandenWerkingsduur

Accucapaciteit
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NIEUW: REAL GREEN 
ECHT. BETER. ZICHTBAAR.

ZICHTBAARDER 

 LICHTER EN SCHERPER 

FLEXIBELER 

HOOGWAARDIGER 

LANGDURIGER 

Het menselijke oog is niet voor alle kleuren (golflengtes) van 
het lichtspectrum even gevoelig. De golflengte van groen licht 
wordt door het oog het best waargenomen. 

De innovatieve laserdioden produceren zonder tussenstappen 
groen licht. Deze directe methode zorgt ervoor dat de nieuwe 
REAL GREEN-lasertechnologie preciezer is dan ooit tevoren. 
Ten opzichte van de voorheen toegepaste indirecte methode zijn 
verlies en onnauwkeurigheid tot een absoluut minimum beperkt. 

De nieuwe REAL GREEN-lasertechnologie staat garant voor 
laserlijnen met duidelijk minder verstrooiingen (speckles). Hierdoor 
hebben de laserlijnen een zeer hoge kwaliteit, wat het uitvoeren 
van de gewenste werkzaamheden een stuk aangenamer maakt. 

Dankzij het grotere temperatuurbereik van de nieuwe 
technologie kunnen groene lasers flexibeler worden ingezet. 
Temperaturen van -10° tot +50° C zijn probleemloos mogelijk 
en vergroten het inzetgebied. 

Vergeleken met traditionele groene lasers wordt de nieuwe 
REAL GREEN-technologie gekenmerkt door een hogere 
energie-efficiëntie en een lager stroomverbruik. Dit zorgt voor 
een langere gebruiksduur. 


