
HORIZON GREEN
KOMPAKT 360°-OS VONALLÉZER 
VÍZSZINTES SZINTEZÉSHEZ 

MŰSZAKI ADATOK

TARTOZÉKOK

Szett Csomagolás Cikkszám
HORIZON GREEN BASIC táska 71012701
HORIZON GREEN PROFESSIONAL táska 71012801

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

RENDELÉSRE VONATKOZÓ 
INFORMÁCIÓK

* A munkavégzés helye szerinti környezeti feltételektől függően.

Kézi jelfogó REC LGD0 Cikkszám 71111901

A lézersugarak kedvezőtlen látási 
viszonyok melletti könnyebb 
érzékeléséhez, vagy nagyobb 
távolság esetén, max. 80 m-ig. 

HORIZON GREEN
2 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SZETT 

HORIZON BASIC szett alaptartozékai:
 � HORIZON GREEN lézer
 � Elemadapter BA
 � 3 x 1.5 V (AA) ceruzaelemek
 � Használati utasítás
 � Fali tartó WH

A profi elemekből összeállított, komplett készletként kapható 
HORIZON GREEN a pontos szerelési referenciamagasság 
meghatározásában alkalmazható. A lézerkészülék a praktikus 
tartozékok és a nagy teljesítményű Li-ion akkutechnológia 
révén kiválóan alkalmas a referenciamagasság gyors és helyes 
jelölésére.

HORIZON GREEN PROFESSIONAL szett alaptartozékai:
 � HORIZON GREEN Basic szett tartozékain felül  
kompakt állvány FST 

 � Li-ion akku szett 5.2

HORIZON GREEN vonallézer 
Mérési pontosság ±0.20 mm/m
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
Állványbefogadó 1/4" + 5/8"
Védelmi osztály IP54
Áramellátás
Basic (elemes)
Profi (akkus)

3 × 1.5 V (AA) ceruzaelemek
SOLA Li-ion akku 5.2 
(5200 mAh)

Üzemidő (20 °C-on) 4h elem/14h akku
Lézerosztály 2M, DIN EN 60825-1 : 2014
Kimeneti teljesítmény < 1.0 mW
Hullámhossz 512 - 520 nm
Méretek 110 x 100 x 130 mm

Kézi jelfogó REC LGD0
Alkalmazási tartomány (sugár) 2 – 80 m*
Mérési pontosság finom: ±0.50 mm /durva: ±2.00 mm
Rögzítő csavarmenet 1/4"
Súly elemek nélkül 210 g
Védelmi osztály IP54

SOLA LI-ION AKKU szett 5.2 Cikkszám 71113901
FST Kompakt állvány Cikkszám 71121701
WH Fali rögzítő Cikkszám 71123901
GA-SET Csavarmenet-adapter  
készlet 1/4" – 5/8" Cikkszám 71115941

BA Elemadapter Cikkszám 71116201
CC Gépjármű adapter Cikkszám 71110901
LB-G Lézerszemüveg, zöld Cikkszám 71124601
ZLM-G Céllap, zöld Cikkszám 71126301

SOLA-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

Sola-Metál Kft.
Nagy-berki út 6
7634 Pécs
Tel: +36 72 252 823
Fax: +36 72 252 823
ertekesites@sola-metal.hu
www.sola-metal.hu

REAL
GREEN



Li-Ion100% 70%NiMH 100% 100% Li-IonNiMH

Fedezze fel a zöld vonallézert, amely 360 °-os vízszintes 
és függőleges vonallal és csupán 0.20 mm/m-es mérési 
tűréshatárral működik. Pillanatok alatt üzembe helyezhető: a 
SOLA által gyártott HORIZON GREEN egyetlen gombnyomásra 
intuitív módon kezelhető!

HORIZON GREEN
360 FOKOS PONTOSSÁG 

HORIZON GREEN 
PONTOS SZERELÉSI 
REFERENCIAMAGASSÁG

Külső területen a HORIZON GREEN 
költségkímélő alternatívát jelent a 
rotációs lézerek helyettesítésére: 
Az állvány és mérőléc segítségével 
kifejezetten a kisebb építési
területeken teszi lehetővé a 
magasságkülönbségek gyors és 
problémamentes ellenőrzését. 
Az IP54-es védelemnek 
köszönhetően a lézerkészülék 
masszív burkolata megvédi a 
készüléket a ráfröccsenő víztől és a 
portól. 

A készülékkel együtt szállított, 
állítható magasságú fali tartóval 
kényelmesen lehet rögzíteni  
a HORIZON GREEN 
készüléket. A rögzítésre 
szögfurat vagy alternatívaként 
beépített mágnesek szolgálnak, 

amelyek fémes felületen gondoskodnak a tapadásról. A 
praktikus finombeállítás segítségével a SOLA lézer mind 
vízszintes, mind függőleges irányban minimális mértékben 
is elforgatható, ha csak apró korrekciót szándékozunk 
végrehajtani. 

HORIZON GREEN
PONTOS MUNKAVÉGZÉS ZÖLD 
LÉZERSUGARAKKAL

SOLA LI-ION AKKU
TELJES ERŐBEDOBÁS, TELJES 
KAPACITÁS. AKÁR 14 ÓRÁN 
KERESZTÜL.

Nincs memory-hatás, bármikor tölthető.

Nincs önkisülés. Mindig használatra kész. 

Mindvégig teljes teljesítmény.

Rendszertelen töltés 
(pl. félig feltöltött  
akku esetében)

1 hónap 6 hónapAlkalmazhatóság 

Akku-kapacitás

Hosszabb üzemidő, fényesebb lézervonalak.
A HORIZON GREEN PROFESSIONAL készüléket 
a legújabb Li-ion akku-technológiával szereltük fel,  
amely akár 14 óra üzemidőt is lehetővé tesz,  
mindvégig teljes teljesítmény és jó láthatóság mellett.

A HORIZON GREEN igazi profi 
építőipari eszköz: Akár 25 
méteres távolságban képes 
vízszintes és függőleges 
szintezésre. Különösen jól 
látható zöld lézervonalainak 
köszönhetően ideális sokféle 

munkavégzésre, mint pl. zsaluzat készítése, padlólapok 
betonozása, terülőbeton (estrich) terítése, szerelési 
referenciamagasság meghatározása.

A függőleges vonal a vízszintes, 
360 °-os lézervonallal együtt 
90 °-os szöget alkot. Ez a 
pontos beállítást szolgálja 
például csempézéshez, 
járólapozáshoz, berendezések 
és bútorok beépítéséhez.

A folyamatosan látható zöld lézervonal világos környezetben is 
sok feladatot megkönnyít, pl. a bútorok beépítését, falfestést, 
tapétázást. 

90°

125° kibocsátási szög

Egyszerű kezelhetőség: 
Egyetlen kapcsolóval

ÚJ: REAL GREEN 
HITELES. JOBB. LÁTHATÓ.

JOBBAN LÁTHATÓ

Szemünk nem egyformán érzékeny a fényspektrum minden 
színére (hullámhosszára). Az emberi szem a zöld szín 
hullámhosszát érzékeli a legjobban.

FÉNYESEBB ÉS ERŐSEBB

Az új lézerdiódák közvetlenül hozzák létre a zöld fényt, s 
gondoskodnak arról, hogy az új REAL GREEN lézertechnológia 
pontosabb legyen, mint eddig bármikor. Az eddigi közvetett 
módszer okozta veszteségek és pontatlanságok abszolút 
minimumra csökkennek.

KIVÁLÓ MINŐSÉG

Az új REAL GREEN lézertechnológia lényegesen kisebb 
szóródású lézervonalakat hoz létre. Ezáltal jobb minőségű 
lézervonalakat alkot, amelyek érzékelhetően kellemesebbé 
teszik a munkavégzést. 

RUGALMASABB

Az új technológia nagyobb hőmérsékleti tartományban is 
működik, ezért a zöld lézer rugalmasabban alkalmazható. 
Problémamentesen használható -10° és +50° C között, ezáltal 
bővül az alkalmazhatóság köre.

KITARTÓBB

A hagyományos zöld lézerekkel összehasonlítva meggyőző 
érv az új REAL GREEN technológia jobb energiahatékonysága 
és a csekélyebb áramfelvétel, amelyeknek köszönhetően 
hosszabb az üzemidő.
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