
Alaptartozékok:
 �SMART keresztvonallézer 
 � 2 x 1.5 V (AA) elemek
 �Hordtáska 
 �Használati utasítás CD

SMART
PRAKTIKUS 
KERESZTVONALLÉZER  
KEZDŐKNEK 
KICSI. PRAKTIKUS. PONTOS.

SMART keresztvonallézer Cikkszám 71013401

TARTOZÉK

RENDELÉSRE VONATKOZÓ 
INFORMÁCIÓK

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

FEJLESZTENEK

PROFIKNAK.* A munkavégzés helye szerinti környezeti feltételektől függően.

MŰSZAKI ADATOK

SMART keresztvonalas lézer 
Mérési pontosság ±0.50 mm/m
Önszintezési tartomány ±3°
Alkalmazási tartomány (sugár) 10 m*
Üzemi hőmérséklet -10 °C és +50 °C között
Állványbefogadó 1/4"
Áramellátás 2 x 1.5 V (AA) ceruzaelemek
Üzemidő (20 °C-on) 20 h
Lézerosztály 2, DIN EN 60825-1:2014
Kimeneti teljesítmény < 1.0 mW
Hullámhossz 635 nm
Méretek 97 x 71 x 85 mm
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KST Kurblis állvány Cikkszám 71121101
FST Kompakt állvány Cikkszám 71121701
UH Univerzális tartó Cikkszám 71123701
GA-SET Csavarmenet-adapter 
készlet

Cikkszám 71115941

LB RED Lézerszemüveg, piros Cikkszám 71124501
ZS RED Mágneses céllap Cikkszám 71126401

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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Legyen szó polcszerelésről, konyhaszekrények vagy képek 
felfüggesztéséről – a SMART készülék nélkülözhetetlen partner 
a pontos beállítás során. Bármit szeretnénk elhelyezni a falon, a 
SMART lézerrel kifogástalanul sikerül minden mozdulat.

Csak fel kell állítani és bekapcsolni: a kompakt keresztvonal-
lézerkészülék máris két pontos, fényes lézervonalat vetít a 
helyiségben. 

Takarítsa meg a körülményes jelölgetést! A SMART készülék
használatával mindkét keze szabad, így gyorsabban és 
hatékonyabban dolgozhat. Mivel a készülék teljesen pontos 
lézerkeresztet vetít a felületre, Önnek csak a munkára kell 
koncentrálnia.

A SMART lézerrel pillanatok alatt kijelölhető a felület, amelyet le 
szeretnénk festeni.

Tapétázás során a leszabott tapétát egyszerűen a függőleges 
lézervonal mellé illesztjük. 

A jól kivehető lézervonalak 
közvetlenül a készülék előtt 
kezdődnek, ami ideális 
megoldás, ha járólapokat, vagy 
más padlóburkolatot fektetünk. 

A kényelmes kezelhetőség különösen fontos szempont volt 
a SMART kialakítása során. Úgy terveztük meg a készüléket, 
hogy használata magától értetődő legyen. Így a kezdők 
is egyszerűen alkalmazhatják ezt az érett, letisztult profi 
technológiát. A hosszú üzemidőnek köszönhetően a SMART 
túlóra esetén sem hagyja Önt cserben! 

A forgatókapcsoló 
elmozdításával azonnal 
láthatóvá válnak a vízszintes és 
függőleges lézervonalak.
Egyszerűbb már nem is lehetne.

SMART
TELJESÍTMÉNYBEN ERŐS, 
KEZELÉSÉBEN EGYSZERŰ.

SMART
TÖKÉLETES BEÁLLÍTÁS 
BÁRMELY FALON.

SMART
EGYSZERŰBBEN MÁR NEM IS  
LEHETNE.

SMART
MINDKÉT KÉZ SZABAD - 
GYORSABBAN HALAD A MUNKA.

A bútorok pontos beillesztése során optimális segítséget nyújt 
a SMART lézer.

110° kibocsátási szög

Egyszerű kezelhetőség –  
egyetlen kapcsolóval.


