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Um laser de linha VERDE auto nivelável com excelente visibilidade da linha até 50 m 

Combinação de um laser de 5 pontos e linhas cruzadas 

Projecta 6 pontos de referência a 90 ° entre si 

 

 

 
• A linha horizontal com ângulo de 180 ° intersecta os 

pontos esquerdo / direito 

• Linha vertical com ângulo de 160 ° (além do ponto 

de prumo 

• Os pontos laser giram 360 ° em torno do eixo 

vertical 

• Função de receptor para aumentar o alcance de 

trabalho com o receptor (opcional) 

 
                     

Emissor 

• 2 linhas de laser formam uma cruz laser verde 

• 5 pontos laser: traseiro, esquerdo, direito, tecto, piso 

• Os pontos do laser giram 360 ° em torno do eixo vertical 

• A função de auto nivelamento pode ser desligada para uso manual 

• Alarme sonoro e visual quando fora de nível 

• Trabalha com receptor FR 75-MM ou FR 55/55-M (opcional) 

• Suporte multifuncional 

• Altura ajustável 

• Pode-se pendurar na parede com parafuso 

• Imanes fortes na face traseira 

• Rosca de 1/4 "e 5/8" para uso com tripés etc. 

Composição de conjunto: 

CrossPointer5 GREEN SP 
Suporte multi funcional 
Bateria Li-Ion 
Carregador de baterias 
Alvo magnético 
Manual 
Mala 

 

Especificações: 

Capacidade de auto nivelamento ± 3° Autonomia com traços e pontos 6 h 

Precisão ± 3 mm a 10 m Autonomia só com traços 8 h 

Alcance do traço, sem receptor  50 m* Autonomia só com pontos 24 h 

Alcance do traço com receptor  80 m Protecção IP 54 

Cobertura linha horizontal 180° Diodo laser Verde 

Cobertura linha vertical 160° Classe laser 2 

Alcance dos pontos 50 m Temperatura de trabalho 110° a +45°C 

Alimentação Bateria Li-Ion Peso com bateria 0,7 kg 
*Dependendo da luminosidade do local 
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