
Levering omvat
 �Kruislijnlaser SMART
 � 2 x 1.5 V (AA) batterijen
 �Koffer
 �Cd met gebruiksaanwijzing

SMART
DE PRAKTISCHE 
KRUISLIJNLASER OM MEE 
TE BEGINNEN 
KLEIN. HANDZAAM. NAUWKEURIG.

Kruislijnlaser SMART art.nr. 71013401

ACCESSOIRES

BESTELINFORMATIESOLA-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

Meer informatie over de accessoires vindt u op www.sola.at*Afhankelijk van omgevingsomstandigheden op de werkplek.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kruislijnlaser SMART
Max. meettolerantie ±0.50 mm/m

Zelfnivellerend bereik ±3°

Bereik (radius) 10 m*

Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +50 °C

Statiefopname 1/4"

Voeding 2 x 1.5 V mignon-batterijen (AA)

Bedrijfsduur (bij 20 °C) 20 uur

Laserklasse 2, DIN EN 60825-1:2014

Uitgangsvermogen < 1.0 mW

Golflengte 635 nm

Afmetingen 97 x 71 x 85 mm

Zwengelstatief KST art.nr. 71121101 
Compact statief FST art.nr. 71121701
Universele houder UH art.nr. 71123701
Schroefdraadadapterset GA-SET art.nr. 71115941
Laserbril rood LB RED art.nr. 71124501
Magnetische doelschijf ZS RED art.nr. 71126401

WIJ ONTWIKKELEN

MET PROFESSIONALS.

VOOR PROFESSIONALS.
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90°

Planken, keukenkastjes of schilderijen ophangen? De SMART 
is uw onmisbare partner bij elke klus. Met de SMART boekt 
u altijd een perfect resultaat, wat u ook op de muur wilt 
aanbrengen.

Neerzetten en inschakelen: meer komt er niet bij kijken. De 
compacte kruislijnlaser projecteert direct twee nauwkeurige, 
goed zichtbare laserlijnen.

Geen gedoe meer met potlood en meetlat. Met de SMART 
hebt u beide handen vrij, zodat u snel en efficiënt kunt werken. 
Terwijl de SMART een nauwkeurig laserkruis weergeeft, 
concentreert u zich op uw klus.

Met de SMART markeert u in een handomdraai het oppervlak 
dat geschilderd moet worden.

Bij het behangen legt u de behangbaan gewoon langs de 
verticale laserlijn.

De duidelijk zichtbare laserlijnen 
beginnen direct voor het 
apparaat. Ideaal als u tegels 
of andere vloerbedekking wilt 
leggen.

De SMART blinkt uit in bedieningsgemak. We hebben ’m 
zo ontworpen dat alles voor zich spreekt. Zo kunnen ook 
beginnende vaklui profiteren van uitgekiende technologie voor 
professionals. Dankzij de lange bedrijfsduur maakt de SMART 
hierbij ook graag overuren.

Eén beweging met de 
draaiknop en de horizontale 
en verticale laserlijnen worden 
zichtbaar. Eenvoudiger bestaat 
gewoon niet.

SMART
UITSTEKENDE PRESTATIES, 
EENVOUDIGE BEDIENING.

SMART
PERFECT INSTELLEN 
OP ELKE MUUR.

SMART
EENVOUDIGER BESTAAT 
GEWOON NIET.

SMART
HANDEN VRIJ VOOR EEN 
ONBERISPELIJK RESULTAAT.

Bij het precies inpassen van meubelelementen zorgt de 
SMART voor een optimale oriëntatie.

110° breedte  
van de laserlijnen

Eenvoudige 
bediening: slechts 
één schakelaar


