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NÁLUNK PROFIK 

FEJLESZTENEK

PROFIKNAK.

A készülékkel együtt szállított 
tartozékok:

 �QUBO vonal- és pontlézer
 �Elemadapter BA 
 � 3 x 1.5 V (AA) ceruzaelemek
 �Gipszkarton adapter TBA
 �Hordtáska, kicsi 

A készülékkel együtt szállított 
tartozékok:

 �QUBO vonal- és pontlézer
 �Elemadapter BA
 � 3 x 1.5 V (AA) elemek Mignon
 �Gipszkarton adapter TBA
 �SOLA Li-ion akku szett 5.2
 �  EU és UK szabvány szerinti 
csatlakozó
 � Lézerszemüveg, piros LB RED
 �Mágneses Céllap ZS RED
 �Hordtáska, nagy

QUBO
VONAL- ÉS PONTLÉZER  
SZÁRAZ- ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI 
MUNKÁKHOZ
KÉNYELMES. IDŐTAKARÉKOS.
PONTOS.

QUBO BASIC Cikkszám 71014401

QUBO PROFESSIONAL Cikkszám 71014501

RENDELÉSRE VONATKOZÓ 
INFORMÁCIÓK

* A munkavégzés helye szerinti környezeti feltételektől függően.

MŰSZAKI ADATOK

QUBO vonal- és pontlézer
Max. mérési tűréshatár ±0.20 mm/m / ±0.30 mm/m

(függő pont)
Önszintezési tartomány ±4°
Alkalmazási tartomány kézi 
jelfogó nélkül (sugár)

20 m*

Alkalmazási tartomány kézi 
jelfogóval (sugár)

80 m*

Üzemi hőmérséklet -10 °C és +50 °C között
Állványbefogadó 1/4"
Védelmi osztály IP54
Áramellátás 3 x 1.5 V (AA) ceruzaelemek

SOLA Li-ion akku 5.2 (5200 mAh)
Üzemidő (20 °C-on) 12 h LR6, AA ceruzaelemek 

28 h SOLA Li-ion akku (5200 mAh)
Lézerosztály 2, DIN EN 60825-1 : 2008
Kimeneti teljesítmény < 1.0 mW
Hullámhossz 3 x 635 nm/1 x 650 nm
Méretek 115 x 103 x 135 mm

REC LRD0 jelfogó
Alkalmazási tartomány (sugár) 2 – 80 m*
Mérési pontosság finom: ±0.5 mm / durva: ±2.0 mm
Rögzítő csavarmenet 1/4"
Súly elemek nélkül 210 g
Védelmi osztály IP54
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REC LRD0 Jelfogó Cikkszám 71111801

TARTOZÉKOK

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

SOLA-LI-ION AKKU-SET 5.2 Cikkszám 71113901
FST Kompakt állvány Cikkszám 71121701
UH Univerzális tartó Cikkszám 71123701
GA-SET Csavarmenet-adapter 
készlet 1/4" – 5/8"

Cikkszám 71115941

BA Elemadapter Cikkszám 71116201
CC Gépjármű adapter Cikkszám 71110901
LB RED Lézerszemüveg Cikkszám 71124501
ZS RED Céllap Cikkszám 71126401

A tartozékokról további tájékoztatás található a  
www.sola-metal.hu weboldalon.

SOLA-Messwerkzeuge GmbH
Unteres Tobel 25A-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
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Vízszintes vagy függőleges szintezéskor a QUBO megmutatja,
mire képes: egyetlen gombnyomásra átmásolódnak a 
referenciavonalak és -pontok, hogy pontosan fektessük le a 
csempéket, járólapokat, ill. pontosan illeszkedve függesszük fel 
a konyhaszekrényt. 

A pontos 90°-os szög megkönnyíti pl. a karnisok, spotlámpák, 
mennyezetburkolatok szerelési munkálatait is. 

A széles kibocsátási szögnek köszönhetően nagy munkaterü-
leten dolgozhatunk még akkor is, ha szűk a hely. 

Fedezze fel a SOLA által fejlesztett, 0,2 mm/m mérési 
tűréshatárral rendelkező lézerkészüléket, amely rendkívül 
pontos szintezést tesz lehetővé.

A QUBO készülék két, 
egymással pontosan 90°-ot 
alkotó függőleges lézervonalat 
vetít, amelyek a metszéspontja 
mennyezeten található.
A készülék intelligens 
kialakításának köszönhetően 
a vonalak közvetlenül a készülék 
előtt a talajon kezdődnek.

A függőpont és a mennyezeti 
keresztpont használatával
gyorsan és kényelmesen 
másolhatók a mérési pontok. 

A QUBO által kibocsátott vonalak révén gyorsan és pontosan 
ellenőrizhetők a derékszögek és az egyenletesség a talajon és 
a falakon egyaránt. 

A SOLA QUBO lézeres készüléke ideális partnert jelent 
Önnek a száraz- és belsőépítészeti munkák során. A speciális 
fejlesztésű SOLA-adaptereknek köszönhetően optimális 
segítséget nyújt a falazásban és mennyezetfüggesztésben.

A 360°-ban elforgatható 
gipszkarton-adapter segítségével 
a QUBO készülék egyszerűen és 
stabilan rögzíthető a padlósínen. 
Bármelyik irányba forgatjuk is el
a készüléket, az alsó függőpont 
mindig a sín pereme fölött 
marad. 

Az univerzális tartó fokozat 
nélküli magasság-állításával 
problémamentesen lehet men-
nyezeti burkolatokat elhelyezni. A 
beépített mágnes és a praktikus 
rögzítőegység segítségével a 
QUBO készüléket mindenütt
gyorsan és biztonságosan lehet 
rögzíteni.

QUBO
SPECIÁLISAN KIFEJLESZTETT 
SOLA-ADAPTEREKKEL

QUBO
TÖKÉLETES MUNKAVÉGZÉS  
A LEGÚJABB TECHNOLÓGIÁVAL.

QUBO
VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES  
SZINTEZÉSHEZ

QUBO
PONTOSAN 90°-OS SZÖGBEN.

LITHIUM-IONEN-AKKU
28 ÓRA TELJES TELJESÍTMÉNY 
A LEGÚJABB AKKU-TECHNOLÓ-
GIÁNAK KÖSZÖNHETŐEN.

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 QUBO készüléket a legújabb Li-ion akkumulátor-techno-
lógiával szereltük fel, amely lényegesen hosszabb üzemidőt 
tesz lehetővé és javítja a lézervonalak láthatóságát. A rövi-
debb feltöltési idő és a hosszabb üzemkész állapot révén a 
QUBO igazi kompakt „erőgép“.

Mennyezeti  
keresztvonalak

Függőpont

125°°-os kibocsátási szög 

Egyszerű  
kezelhetőség –  
egyetlen  
kapcsolóval.

Meghossz-
abbított
vízszintes
lézervonalak


