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Nível, prumo, alinhamento e esquadria 

Perfeito para aplicações em trabalhos de interiores com visibilidade de linha laser excepcional devido à 

Tecnologia PowerSwitch. 

Incorporando um diodo laser de raio verde para maior visibilidade em condições de luz difícil, Ideal para 

uso em ambientes brilhantes, em longas distâncias e contra superfícies de medição escuras. O auto 

nivelamento instantâneo torna este laser ideal quando as aplicações exigem mudanças frequentes da 

sua localização. 

 

 Auto nivelamento automático. 
 

 Laser rotativo com nivelamento horizontal 

totalmente automático. 
 

 Nivelamento vertical através de parafuso 

de ajuste. 
 

 Desliga o raio laser automaticamente e soa 

um alarme sonoro sempre que sai de nível. 
 

 Rotação da cabeça, variável. 
 

 Raio de prumo a 90° do plano laser, 

permanente. 
 

 Baterias recarregáveis NiMH com 

carregador inteligente. 
 

 Suporte de chão/parede integrado com 

parafuso de ajuste para a verticalidade. 

Para alinhar paredes de gesso cartonado, instalar tectos ou níveis de transferência e trabalhos de 

construção exteriores - o laser rotativo é robusto e preciso na medição horizontal e vertical. É ideal para 

pequenos trabalhos. Com três velocidades de rotação e auto nivelamento instantâneo para garantir um 

trabalho profissional para tarefas de medição rápidas e precisas. Um outro ponto importante - único 

nesta classe - é o facto de que a cabeça girar apenas se auto nivelado. Isto impede os resultados 

incorrectos.  

Conjunto: Emissor laser FLG 190ª-GREEN, receptor laser FR 45, conjunto de baterias NiMH, carregador de 

baterias, manual e mala. 

Especificações 

Auto nivelamento     

Precisão   

Alcance sem receptor Ø 

Alcance com receptor Ø 

Velocidades de rotação (rpm) 

Alimentação 

Autonomia 

Protecção 

Diodo laser/classe 

Temperatura de trabalho 

Peso 

± 3° 

± 1,5 mm / 10 m 

40 m* 

600 m 

200, 400, 600 

Baterias NIMH 

10 horas 

IP 54 

635 / 2 

- 10°C a + 45°C 

1,5 Kg  

*Dependendo da luminosidade 
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