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Együtt építjük már 2003 óta

A jelenlegi tevékenységünket az elmúlt években 
szerzett tapasztalatainkra építjük, amit a termékek 
értékesítésében és szervizelésében szereztünk az 
építőipar, építészet, földmérés és a mezőgazdaság 
területén. Ezeket az ismereteket felhasználva képesek 
vagyunk azonnal válaszolni a piaci igényekre, amiben 
legjobb méréstechnikai alkatrészgyártók segítenek 
a világ minden tájáról. ( pl: Kína, Japán, Taiwan, 
Németorszég és Lengyelország).

A NIVEL SYSTEM egy nemzetközi márka, amely professzionális mérési 
megoldásokat kínál az építőipar számára.

Ennek köszönhetően tudjuk biztosítani ügyfeleinknek  
a méréstechnika modern trendjeit. A széles körben 
kiterjedt értékesítői hálózatunknak köszönhetően 
termékeink Európa szerte már ismertek és elérhetőek 
a  legtöbb szerszámgép boltban vagy a professzionális 
méréstechnikai szaküzletben. 

Szervizszolgáltatásunk minden termékünkre kiterjed, 
modern eszközökkel rendelkezünk melyek segítségével 
az összes szintezőműszerünket (optikai és lézeres) 
bevizsgálunk és szabályzunk mielőtt az a forgalomba 
kerül. Emellett a termékeinket garancia időn túl is javítjuk 
vagy szabályozzuk.
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N24x, N32x

N24x N32x
Pontosság 2,0 mm / km 1,5 mm / km

Nagyítás 24x 32x

Teleszkóp hossza 215 mm

Objektív átmérője 36 mm 42 mm

Min. fókuszálható távolság 0,3 m

Környezeti index IPX6

Működési hőmérséklet -20°C~+50°C

Méretek 130 x 215 x 140 mm

Tömeg 1,75 kg

Optika 
mérőműszerek

Masszív 
felépítés
Szintezőink ellenállóak akár 
a szélsőséges időjárási 
körülményekkel szemben, 
ezáltal akár a legnehezebb 
terepi körülmények között is 
használhatóak maradnak.

Ellenőrzött 
műszerek
Minden optikai szintezőt és 
teodolitot eladás előtt ellenőrzünk 
és - szükség esetén - kalibrálunk. 
Az adott műszerre vonatkozó 
teljes eljárást egy kiállított 
tanúsítvány igazolja.  
Ez garantálja a pontos és 
megbízható működést.

Preciz  
mérések
Megbízható és jól ismert optikai 
szintezőműszerek a pontos 
méréshez az építőipar számára.

Optikai szintezők

 → magas minőségű optika; tiszta és 
éles kép, nagy pontosság, széles 
munkatartomány

 → megbízható pontos működés  terepi 
használat közben

 → beépített vízszintes kör; tartósabb 
használat, a szögek még pontosabb 
beállítása

 → robosztus szerkezet, vízálló burkolattal

 → magas minőségű, mágnesesen csillapított 
kompenzátor kiszűri még a legkisebb 
rezgéseket is - ez biztosítja a pontos 
méréseket még a nehéz körülmények 
között is az építkezésen

 → minden szintezőműszer egyedileg 
bevizsgálva, (tanúsítvánnyal ellátva)

Kristálytiszta kép, hatékony rezgés csillapítás ,  
5 év garancia
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DT-2, DT-2L, DT-5 EL-32

Elektronikus teodolitok

Tiszta kép; masszív fém ház,  
egyszerű használat

Elektonikus szintező

Precíz és gyors mérések, 
Tartós és megbízható eszközök

DT-2 DT-2L DT-5
Pontosság 2″ 5″

Nagyítás 30x

Lézeres mutató nem igen nem

Kijelző egység 2 oldali, háttérvilágítással

Kompenzátor egytengelyes, ±3′

Függélyező lézer

Környezeti index IPX6

Műszertalp levehető

Működési hőmérséklet -20°C~+50°C

Méretek 160 x 190 x 324 mm

Tömeg 4,8 kg

 → a mérési eredmények a nagyméretű kijelzőről könnyen 
leolvashatóak

 → precíz mérések - a modern leolvasó rendszer lehetővé 
teszi az teodolit azonnali használatát, amint kivette a 
kofferből

 → a DT-2L modell lézermutatója lehetővé teszi a szögek 
mérését és a kitűzést a távcső használata nélkül

 → víz- és porálló kialakítás

 → az egytengelyes kompenzátor a legfinomabb rezgéseket 
is csillapítja, így biztosítja a helyes méréseket, akár még 
szélsőséges körülmények között is 

 → nagyobb pontosságú mérések

 → magasság és távolság leolvasása 
gombnyomásra

 → folyamatos mérési mód

 → a nehezebb terepviszonyoknak is ellenálló

 → mérések tárolása

EL-32
Nagyítás 32x

Elektronikus mérés ± 1,0 mm / km

Optikai mérés ± 1,5 mm / km

Távolságmérés  
pontossága

T ≤ 10m < ±10mm

10m < T ≤ 50m < ±0,1% T

T > 50m < ±0,2% T

Mérési hatótávolság 2 – 100 m

Mérési idő < 3 másodperc

Áram ellátás 2200 mAH, kb. 20 óra

Kompenzátor
Típus mágneses

Kompenzálás tartománya, 
pontosság ± 15′, 0,3″/perc

Adattárolás
Beépített 1000 mérés

Csatlakozó micro-USB

Környezeti védelem IP55

Működési hőmérséklet -20°C~+50°C

Méretek 240 x 130 x 205 mm

Tömeg 1,9 kg
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Melyik lézert válasszam?

A padlóburkolat lerakása nem 
volt még soha ilyen pontos és 
egyszerű, köszönhetően a pontos 
beállítást segítő lézervonalaknak. 
A Nivel System keresztlézerei 
garantálják, hogy a mennyezet 
szerelése, falak beállítása, 
burkolatok lerakása még 
egyszerűbben és pontosabban 
legyenek elvégezve.

Költséges hibák 
nélkül

A nagypontosságú Nivel System 
lézerek ideálisak szintek 
kijelölésére és élek ellenőrzésére 
külső és belső munkák során, 
amely garantálja a gyorsabb és 
pontosabb munkavégzést.

Építőipari
lézerek

Gyorsabb, 
könnyebb, 
pontosabb

Széleskörű
 felhasználás

 

  

A Nivel System keresztlézereit az 
építőipari munkákhoz tervezték, 
vízszintes, függőleges vagy 
akár ferde sík kijelöléshez is 
használhatóak.

Miért válasszon kék 
fényű keresztlézert?

Új kék lézertechnólógia elsőként 
a Nivel System kínálatában: 
A kék lézerfény láthatósága a 
zöld lézerfénnyel megegyezően 
négyszer jobban látható a 
piroshoz fényhez képest. Ezáltal 
nagyobb hatótávolságban 
és világosabb környezetben 
pontosabban és könnyebben 
használható mint a piros. A 
zöld lézerfényhez képest a 
kék lényegesen vékonyabb, 
határozottabb és tisztább. Emiatt 
egy a kijelölések pontossága 
növekszik és a másik jelentős 
előnye, hogy egész napos 
használat során kevésbé fárad el 
az ember szeme.

 → olyan megbízható műszergyártót 
válasszon, amely már bizonyított 
az építési területen, szakmai 
tanácsadással és karbantartási 
szolgáltatásokkal látja el önt a 
mérőeszközök kiválasztásában 

 → a lézeres szintezők minden olyan 
munkaterületen használhatóak, 
ahol az optikai szintező is

 → a lézeres szintezők pontossága 
garantált rövid és hosszabb 
távolságban egyarán.

 → válasszon megfelelő kiegészítőt 
a lézeres műszeréhez, hogy 
megfelelően tudja használni a 
munkaterület bármely részén

A megfelelő lézeres készülék kiválasztása attól 
függ, hogy milyen jellegű építési munkákhoz van 
rá szükség.

Miért fontos  
a helyes mérés?

A kivitelezés során a pontos 
mérés nagy jelentőséggel bír. A 
munkálatok megkezdése előtti 
létfontosságú felmérni a szükséges 
anyagszükségletet és a munkadíj 
költségeit. Ez teszi lehetővé a 
hatékonyabb teljesítményt 

Az építési lézerek legfontosabb előnyei:

 → a lézerszintezők pontossága 
messze megelőzi a hagyományos  
módszereket

 → a felhasználó barát felépítésnek 
köszönhetően a lézerek 
használatával felgyorsítja a 
szintezési munkálatot, mivel 
folyamatosan kivetíti a beállított 
szintet, ami így még gyorsabban 
és hatékonyabban ellenőrizhető

 →  csökkenti az anyagköltséget: 
a még pontosabb mérésekkel 
csökkenthető a felesleges 
anyaghasználat

 →  költséghatékonyabb 
munkavégzés: az összes 
szintezési feladathoz csak egy 
ember szükséges

 → kiküszöböli az emberi hibákat, 
amelyek az értékek hibás 
leolvasásából származnak a 
hagyományos szintezés során, 
és lehetővé teszi a kivitelezők 
hibáinak ellenőrzését munkáik 
során - ezáltal megszűnnek a 
költséges javítások

 → lehetőséget nyújt mérések 
végzésére szélsőséges 
körülmények között bármely 
alkalmazott számára

A mérések önmagukban
is nagyon fontosak,  
de a mérési eredmények még 
nagyobb jelentőséggel bírnak.
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KeresztlézerekKeresztlézerek

Univerzális és könnyen  
használható padló lézerek

FL1 FL1G
Lézerfény  piros zöld

Pontosság ±2,0 mm/10 m

Lézersugár  2 lézersugár / 90° (±60")

Hatótávolság 20 m (50 m detektorral)

Önszintezési tartomány ±3,5°

Környezeti védelem IP42

Áramellátás  4,5 V (3 x AA)

Működési hőmérséklet -15°C~+45°C

Állványmenet mérete 1/4″

Méretek 131 x 109 x 90 mm

Tömeg 0,41 kg

 → két lézersugarat vetít ki egymásra 
merőleges síkban

 → borkolatok precíz beállítása a kivetített 
derékszög vonalak segítségével

 → aljzat kiszintezése a vízszintes 
lézervonallal

 →  FL1G - jól látható, zöld színű lézervonalak 
(világosabb helységben ideális)

 → ideális a befejező munkákhoz, pl.: 
burkolás

 → kiegészítő jelfogóval akár 50 méterig 
használható 

FL1, FL1G

CL1 CL1G
Lézer (látható)  piros zöld

Pontosság ±2,0 mm /10 m

Lézersugár kivetítése 2 lézersugár / 90° (±60")

Lézerpont 1 darab

Hatótávolság 15 m (50 m detektorral)

Önszintezési tartomány ±3°

Környezeti védelem IP54

Áramellátás  4,5 V (3 x AA)

Működési hőmérséklet -15°C~+45°C

Állványmenet mérete 1/4″, 5/8″

Méretek 105 x 55 x 104 mm

Tömeg 0,42 kg

 → vízszintes, függőleges (és ferde) síkban végzett 
munkák elvégzésére

 →  2 lézervonal (függőleges és vízszintes sík)  
+ 1 lézerponttal

 → nagy pontosságú működés

 → működési lehetőség kiegészítő lézeres jelfogóval 
(detektor funkcióval)

 → ellenáll a nehéz munkakörülményeknek

 → CL1G - a zöld lézersugár nagyon jól látható  
(világos helyiségekben is)

Piros lézerfénnyel a CL1 és zöld 
lézerfénnyel a CL1G, 
2 lézersík (1 x vízszintes; 1 x függőleges)

CL1, CL1G
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KeresztlézerekKeresztlézerek

CL2R, CL2G, CL2B

2 x 360° -os lézersík, 
építési feladatok ellenőrzése 2D-ben (1 x 
függ.; 1 x vízsz.)

CL2R CL2G CL2B
Lézer (látható)  piros zöld kék

Pontosság ±2,0 mm /10 m

Lézersugár kivetítése 1 vízszintes (360°), 1 függőleges (360°)

Hatótávolság 30 m (70 m detektorral)

Önszintezési tartomány ±3,0°

Környezeti védelem IP54

Áramellátás Li-ion 3,7 V (4000 mAh)

Működési hőmérséklet -10°C~+50°C

Állványmenet mérete 1/4″, 5/8″

Méretek 130 x 90 x 133 mm

Tömeg 0,86 kg

 → jól látható erős és vékony lézervonal a 
minőségi lézerdiódának köszönhetően

 → innovatív mégnesesen csillapított 
ingarendszer lehetővé teszi a gyors 
szintezést a munka megkezdéséhez

 → intuitív működtetés - gyors és egyszerű 
érintőpanel a funkciók kiválasztásához

 → a készülék házát masszív gumiborítás védi 
a külső káros behatástól, mint pl ütések és 
rázkódás

 → Bluetooth - távoli kezelés mobil eszközökkel

3 x 360°-os lézersík 
az építési feladatok elvégzéséhez 
3D-ben ( 2 x függ., 1 X vízsz.)

CL3R, CL3G, CL3B

 → jól látható, erős és vékony lézervonal a 
minőségi lézerdiódának köszönhetően

 → az innovatív mágneses csillapított 
ingarendszer lehetővé teszi a gyors 
szintezést a munka megkezdéséhez

 → új intuitív működtetés - gyors és egyszerű 
érintőpanel a funkciók kiválasztásához

 → a készülék házát masszív gumiborítás védi 
a külső káros behatástól, mint pl ütések és 
rázkódás

 → Bluetooth - távoli kezelés mobil eszközökkel

CL3R CL3G CL3B
Lézer (látható)  piros zöld kék

Pontosság ±2,0 mm /10 m

Lézersugár kivetítése 2 vízszintes (360°), 1 függőleges (360°)

Hatótávolság 30 m (70 m detektorral)

Önszintezési tartomány ±3,0°

Környezeti védelem IP54

Áramellátás Li-ion 3,7 V (4000 mAh)

Működési hőmérséklet -10°C~+50°C

Állványmenet mérete 1/4″, 5/8″

Méretek 148 x 90 x 133 mm

Tömeg 0,89 kg

Kompatibilis lézeres vevők: 
CLS-4, RD800 Digital

 → részletek a 32. oldalon

Kompatibilis lézeres vevők: 
CLS-4, RD800 Digital

 → részletek a 32. oldalon
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KeresztlézerekKeresztlézerek

CL4R, CL4G, CL4B

4 x 360°-os lézersíkkal, 
az építési feladatok elvégézéshez  
4D-ben ( 2 x függ., 2 X vízsz.)

 → lehetőség van kiegészítő jelfogó 
használatára a nagyobb távolsághoz vagy 
kültéri használathoz

 → jól látható erős és vékony lézervonal a 
minőségi lézerdiódának köszönhetően, 
egyedülálló még vékonyabb és szemet 
kímélőbb kék lézerfénnyel (CL4D-B esetén)

 → intuitív működtetés - gyors és egyszerű 
érintőpanel a funkciók kiválasztásához

 →  új intuitív működtetés - gyors és egyszerű 
érintőpanel a funkciók kiválasztásához, 
lézersíkok kapcsolása okostelefonon 
keresztül - bluetooth

 → a készülék házát masszív gumiborítás védi 
a külső káros behatástól, mint pl. ütések és 
rázkódás

 →  Bluetooth - távoli kezelés mobil eszközökkel

CL4R CL4G CL4B
Lézer (látható)  piros zöld kék

Pontosság ±2,0 mm /10 m

Lézersugár kivetítése 2 vízszintes (360°), 2 függőleges (360°)

Hatótávolság 30 m (70 m detektorral)

Önszintezési tartomány ±3,0°

Környezeti védelem IP54

Áramellátás Li-ion 3,7 V (4000 mAh)

Működési hőmérséklet -10°C~+50°C

Állványmenet mérete 1/4″, 5/8″

Méretek 148 x 90 x 151 mm

Tömeg 0,92 kg

CL4D-G, CL4D-B

Kompatibilis lézeres vevők: 
CLS-4, RD800 Digital

 → részletek a 32. oldalon

Kompatibilis lézeres vevők: 
CLS-4, RD800 Digital

 → részletek a 32. oldalon

4 x 360°-os lézersíkkal, 
az építési feladatok elvégézéshez  
4D-ben ( 2 x függ., 2 X vízsz.)

 → lehetőség van kiegészítő jelfogó 
használatára a nagyobb távolsághoz vagy 
kültéri használathoz

 → jól látható erős és vékony lézervonal a 
minőségi lézerdiódának köszönhetően, 
egyedülálló még vékonyabb és szemet 
kímélőbb kék lézerfénnyel (CL4D-B esetén)

 → egyedülálló elektronikus kompenzáló motor 
mechanizmus a még nagyobb pontosság 
érdekében - 1 mm / 10 m 

 →  új intuitív működtetés - gyors és egyszerű 
érintőpanel a funkciók kiválasztásához, 
lézersíkok kapcsolása okostelefonon 
keresztül - bluetooth

 → a készülék házát masszív gumiborítás védi 
a külső káros behatástól, mint pl. ütések és 
rázkódás

 → Bluetooth - távoli kezelés mobil eszközökkel

CL4D-G CL4D-B
Lézer (látható)  zöld kék

Pontosság ±1,0 mm/10 m

Lézersugár kivetítése 2 vízszintes (360°), 2 függőleges (360°)

Hatótávolság 30 m (70 m detektorral)

Önszintezési tartomány ±4°

Környezeti védelem IP54

Áramellátás Li-ion 7,4 V (2600 mAh)

Működési hőmérséklet -10°C~+50°C

Állványmenet mérete 1/4″

Méretek 125 x 75 x 170 mm

Tömeg 0,9 kg
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NL500PLV-1A, PLV-1B

Forgólézerek

Gyors és könnyű használat, nagy hatékonyság; 
kiváló ár-érték arány

Kompatibilis lézeres vevők: 
RD200, RD700 Digital

 → részletek a 32. oldalon

 → vízszintes szintezéshez

 → látható piros lézerfénnyel 

 → nagy pontosság 1 mm / 10 m

 → hatótávolság jelfogóval 500 méter 
(átmérőben)

 → nehéz terepen is használható - IP54 

 → évekig tartó biztonságos használat 
( karbantartási és szervíz szolgáltatással)

NL500
Lézerfény (látható)                piros

Pontosság ±1,0 mm/10 m

Hatótávolság (átmérőben) 500 m (jelfogóval)

Áram ellátás Li-ion 7,4 V (4000 mAh)

Környezeti védelem IP54

Működési hőmérséklet  -20°C~+50°C

Készülék méretei 206 x 206 x 211 mm

Tömeg 3,0 kg

Lézeres függélyező

Nagy pontosságú függőleges 
kijelölésekhez az építőipari munkához

 →  nagy felbontás, nagy látómező - kiváló 
minőségű optikai rendszer, a lézer fényereje 
állítható a munkakörülményekhez 

 → innovatív lézeres technológia - a lézerpont 
precíz beállítására, jól látható erős lézerfénnyel

 → rázkódás elleni védelem

 → könnyű használat - a beállító gombok helye 
kényelmesen elérhető, végtelenített beállító 
csavarral

 → erős ház, masszív felépítés - nehéz  
körülmények között is használható-  
IP55 víz- és porálló

PLV-1A PLV-1B
Lézerpont piros

Lézerpont mérete ≥3 mm/80 m

Látható hatótávolság 120 m világosban (250 m sötétben)

Pontosság 
felső lézerpont ±1 mm / 2 m

alsó lézerpont ±1 mm / 45 m

Nagyítás 26x

Betekintési szög 1°30′

Átmérő 36 mm

Legrövidebb távolság 0,4 m

Levehető talp igen nem

Működési hőmérsékelt  -20°C~+50°C

Áram ellátás 4,5 V (3 x AA)

Állvány menet mérete 5/8″

Környezeti index IP55

Készülék méretek 120 x 290 mm

Tömeg 2,8 kg
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NL520, NL520G NL540

ForgólézerekForgólézerek

Univerzális és többfunkciós lézerek, széles körben kínál 
megoldásokat az építési munkálatokhoz, kézi lejtés beállítással

Univerzális és többcélú lézerek, széles körben kínál 
megoldásokat az építési munkálatokhoz, digitális lejtés beállítással 

 → vízszintes és függőleges szintezéshez

 → manuálisan dönthető egy vagy két tengelyen

 → látható piros (NL520) vagy zöld (NL520G) 
lézersugárral

 → szkennelés funkció

 → nagy pontosság (± 1.0 mm / 10 m)

 → nagy hatótávolság ( átmérőben ): 500 m

 → nehéz terepen is használható - IP54

 → évekig tartó biztonságos használat  
(karbantartási és szerviz szolgáltatással)

 → vízszintes és függőleges szintezéshez

 → digitálisan dönthető egy vagy két tengelyen

 → látható piros lézersugárral

 → szkennelés funkció, ádiófrekvenciás 
távirányító

 →  nagy pontosság (± 1.0 mm / 10 m)

 → nagy hatótávolság ( átmérőben ): 500 m

 → nehéz terepen is használható - IP54

 → évekig tartó biztonságos használat 
(karbantartási és szerviz szolgáltatással)

NL520 NL520G
Lézerfény (látható)                piros zöld

Pontosság ±1,0 mm/10 m

Hatótávolság (átmérőben) 500 m (jelfogóval)

Lejtés beállítás ±10% (X és Y tengelyen) manuálisan

Forgási sebesség állítható, max. 600 fordulat/perc

Áram ellátás Li-ion 7,4 V (4000 mAh)

Környezeti védelem IP54

Működési hőmérséklet  -20°C~+50°C

Készülék méretei 206 x 206 x 211 mm

Tömeg 3,0 kg

NL540
Lézerfény (látható)                piros

Pontosság ±1,0 mm/10 m

Hatótávolság (átmérőben) 500 m

Lejtés beállítás ±10% (X és Y tengelyen) digitálisan

Forgási sebesség állítható, max. 600 fordulat/perc

Áram ellátás Li-ion 7,4 V (4000 mAh)

Környezeti védelem IP54

Működési hőmérséklet  -20°C~+50°C

Készülék méretei 206 x 206 x 211 mm

Tömeg 3,0 kg

Kompatibilis lézeres vevők: 
RD200, RD700 Digital

 → részletek a 32. oldalon

Kompatibilis lézeres vevők: 
RD200, RD200G, RD700 Digital

 → részletek a 32. oldalon
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NL720R, NL720G NL740R, NL740G

ForgólézerekForgólézerek

Univerzális használat, nagypontosságú univerzális forgólézerek még 
nagyobb hatótávolsággal, jelfogó keresés funkcióval, manuális lejtés 
beállítással

Univerzális használat,nagypontosságú univerzális forgólézerek még 
nagyobb hatótávolsággal, jelfogó keresés funkcióval, digitális lejtés 
beállítással

 → vízszintes és függőleges szintezéshez

 → vízszintes és függőleges síkban végzett 
munkákhoz, vagy rézsű szintezéshez egy 
vagy akár két tengelyen

 → beltéren jól látható lézervonallal - piros 
(NL720R) vagy zöld fénnyel (NL740G)

 → digitális jelfogóval - eltérés numerikus 
kijelzése

 → nagy pontosság - ±0,72 mm / 10 méteren

 → még nagyobb szintezési hatótávolság: 700 
méter jelfogóval

 → automatikus illesztés funkció - a lézervonal 
automatikus igazítása az érzékelőhöz

 → távirányító (rádió)

 → a legnehezebb terepen is használható: IP65 
védelem

 → évekig tartó biztonságos használat 
(karbantartási és szerviz szolgáltatással) 

 → vízszintes és függőleges szintezéshez

 → vízszintes és függőleges síkban végzett 
munkákhoz, vagy rézsű szintezéshez egy 
vagy akár két tengelyen

 → beltéren jól látható lézervonallal - piros 
(NL740R) vagy zöld fénnyel (NL740G)

 → digitális jelfogóval - eltérés numerikus 
kijelzése

 → nagy pontosság - ±0,72 mm / 10 méteren

 → még nagyobb szintezési hatótávolság: 700 
méter jelfogóval

 → automatikus illesztés funkció - a lézervonal 
automatikus igazítása az érzékelőhöz

 → távirányító (rádió)

 → a legnehezebb terepen is használható: IP65 
védelem

 → évekig tartó biztonságos használat 
(karbantartási és szerviz szolgáltatással)

NL720R NL720G
Lézerfény (látható)                piros zöld

Pontosság ±0,72 mm/10 m

Hatótávolság (átmérőben) 700 m

Lejtés beállítás ±10% (X és Y tengelyen) manuálisan

Forgási sebesség állítható, max. 800 fordulat/perc

Áram ellátás Li-ion 7,4 V (4000 mAh)

Környezeti védelem IP65

Működési hőmérséklet  -20°C~+50°C

Készülék méretei 274 x 173 x 232 mm

Tömeg 2,83 kg

NL740R NL740G
Lézerfény (látható)                piros zöld

Pontosság ±0,72 mm/10 m

Hatótávolság (átmérőben) 700 m

Lejtés beállítás ±10% (X és Y tengelyen) digitálisan

Forgási sebesség állítható, max. 800 fordulat/perc

Áram ellátás Li-ion 7,4 V (4000 mAh)

Környezeti védelem IP65

Működési hőmérséklet -20°C~+50°C

Készülék méretei 274 x 173 x 232 mm

Tömeg 2,85 kg

Kompatibilis lézeres vevők: 
RD500 Digital

 → részletek a 32. oldalon

Kompatibilis lézeres vevők: 
RD500 Digital

 → részletek a 32. oldalon
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MC-1D

MC-1D MAGNETS MC-1D CLAMPS
Érzékelés pontossága dokładny (±10mm), zgrubny (±20mm)

Érzékelési tartomány 25 cm, 360°

Érzékelhető lézerfény piros lézerfény

Rögzítés módja mágnessel bilinccsel

Áramellátás 7,2V Ni-MH (2500mAh)

Működési idő 40 óra

Töltési idő 15  óra

Működési hőmérséklet -20ºC~+50ºC

Környezeti index IP 54

Méretek 280 x 280 x 130 mm

Tömeg 5,5 kg

Kiegészítők 
Munkagépre szerelhető rendszer

A szintező rendszer lehetővé teszi a magasság ellenőrzését  
és szabályozását akár közvetlenül a kabinból

 → univerzális megoldás a legtöbb munkagép számára 
(dózer, kotró, homlokrakodó)

 → gyorsabb munka, nagyobb teljesítmény - azonos idő 
alatt a munkagéppel több megmunkálás lehetséges

 → a szintezés pontossága megnő

 → anyagtakarékosság a pontosabb munkavégzés által

 → a legegyszerűbb megoldás a gépi szintek 
ellenőrzésére - felhasználóbarát kialakítás
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DL60, DL60LHDM Sorozat

Jól leolvasható LCD kijelző, fordított helyzetben is működik, 
könnyen kalibrálható akár terepen is

Digitális vízmértékek (vagy lejtésmérők)

 → precíz és gyors használata, könnyű 
leolvasásá a digitális LCD kijelzőnek 
köszönhetően

 →  fordított helyzetben is használható (fejjel 
lefelé), a kijelző automatikusan átfordul

 → a kijelzett érték rögzíthető (hangjelzéssel 
figyelmeztet)

 → a DL60L modell esetén beépített lézerponttal 

DL60 DL60L
Pontosság ±0,1°

Hosszúság 600 mm

Lézerpont nem igen

Kijelzett érték fok/százalék

Méretek 600 x 51 x 25 mm

Tömeg 0,47 kg

Lézeres távolságmérők

Gyakorlatias funkciók, ideális épület és belsőépítészeti felméréshez, 
építészeti és befejező munkákhoz

HDM -5G -7G -9G -50G -70G -90G -120BC
Lézerfény zöld piros

Hatótávolság 50 m 70 m 90 m 50 m 70 m 90 m 120 m

Pontosság ±2 mm

Kamera funkció nem igen

Dőlésérzékelő nem ±90°

Beépített libella igen igen, digitális

Memória 100 mérés

USB csatlakozó nem igen

Bluetooth nem igen

Működési 
hőmérséklet 0~+40°C

Környezeti index IP54

Áramellátás 2 x 1.5 V (AAA) Ni-MH, 3 x 1,2 V 800 mAh

Méretek 118 x 54 x 28 mm 125 x 54 x 27 mm 130 x 56 x 29 mm

Tömeg 132 g

 → összeadás, kivonás, felület, térfogat, 
minimális és maximális érték

 → festő funkció - lehetővé teszi a falfelületek 
gyors számítását

 → mérés kezdése a készülék aljáról, elejéről 
vagy a kihajtható végdarabtól - sarok mérése

 → automatikus lézerfény / automatikus 
kikapcsolás

 → folyamatos mérés, kalibrálás funkció, mérés 
késleltetése

 → pitagorasz funkció - a magasságok és 
szélességes méréséhez

 → kamera a HDM-120BC model esetén

HDM-50G modellHDM-5G modell HDM-120BC modell
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M10, M100, M100 Digital  ST-10, ST-20 

ST-30A / -30B 
ST-50A / -50B

Kerekes távolságmérőMérőszalagok

ST-10 ST-20 ST-30A / -30B ST-50A / -50B
Hosszúság 10 m 20 m 30 m  50 m

Szélesség 0,013 m

 → építési és földmérési munkákhoz 
tervezve

 → rozsda és kopásálló bevonattal

 → II osztályú mérési pontosság

 → masszív és tartós kialakítás az építőipari 
munkákhoz

 → építési és földmérési munkákhoz 
tervezve

 → rozsda és kopásálló bevonattal

 → II osztályú mérési pontosság

 → masszív és tartós kialakítás az 
építőipari munkákhoz

 → belső nullponttal is elérhető -  
10 cm (ST-30A, ST-50-A)

Terepen és útburkolaton való  
távolságméréshez nélkülözhetetlen eszköz

M10 modell

M100 Digital modell

M100 modell

 → stabil kitámasztóval (M10 model kivételével)

 → masszív konstrukció - alumínium és műanyagból

 → kereket fékező gombbal

 → összecsukható alumínium rudazattal a könnyebb 
szállítás érdekében

 → pontos és könnyen leolvasható kijelzővel - M100 digital 
esetén

 → a számláló gombnyomásra egyszerűen nullázható

 → hátrafelé menetben a kijelző visszafelé számol

 → mérési hatótávolság 9999,99 méterig

 → kiegészítő hordtáskával - védi a készüléket

Egyszerű használat, pontos és masszív felépítés
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SJJ-M1, SJJ32, SJJ40SJJ1, SJJ1D, SJJ4, SWW8

Állványok és rögzítő rudakÁllványok és rögzítő rudak

SJJ1 SJJ1D SJJ4 SWW8
Anyaga alumínium alumínium alumínium fa

Min./Max magassága 0,97 / 1,6 m 0,97 / 1,6 m 1,1 / 1,88 m 1,16 / 1,79 m

Szorító típusa rögzítő kar rögzítő kar csavaros / rögzítő kar rögzítő kar

Fej típusa sík domború sík sík

Tömeg 3,0 kg 3,0 kg 5,6 kg 8,2 kg

SJJ-M1 Ex SJJ32 SJJ40
Anyaga alumínium alumínium alumínium

Min./Max magassága 0,62 / 1,82 m 1,30 / 3,2 m 1,79 / 3,5 m

Szorító típusa rögzítő kar rögzítő kar csavaros / rögzítő kar

Fej típusa 1/4″ csavar (+5/8″) síkfejű síkfejű

Tömeg 1,6 kg 7,2 kg 8,8 kg

A megfelelő állvány kiválasztása már fél siker 
a tervezett munka kivitelezéséhez

SJJ1 modell SJJ4 modell SWW8 modell SJJ-M1 Ex modell SJJ32 modell SJJ40 modell

Az állványok a leggyakrabban használt kiegészítők, 
a mérések 90%-ában elengedhetetlen a használata
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LS-24, LS-35LP-36, LP-36 EX

TS-5, TS-50, TS-70 

TS-50/70 TS-5

LS-24 LS-35

Hagyományos és flexibilis lécekÁllványok és rögzítő rudak

Robosztus és masszív rögzítőrúd,  
a legtöbb keresztlézerhez használható

 → masszív alumínium konstrukció

 → stabil használat a legtöbb keresztlézerhez

 → rögzítő rúd 3,6 m magasságig

 → 5 tagból álló szerkezet a különböző 
magasságokhoz

 → metrikus kiosztással a rudazaton - segíti a 
könnyebb beállítást és szintezést

 → gyorskioldású rögzítő fej a gyors beállításhoz

 → könnyű szállítás - hordtáskával

 → kiegészítő tartóállvánnyal (LP-36 EX modell)

 → állítható magasságú és forgatható adapterrel

 → 2,4 m (LS-24) vagy 3,5 m (LS-35)

 → univerzálisan használható a lézeres 
vevőkhöz

 → használatot segítő libellával és fém 
rögzítőkkel

 → egyszerű szintkülönbség számításhoz 
(milliméterben)

 → tartozék hordtáskával

 →  5,0 m (TS-50) vagy 7,0 m (TS-70)

 → ideális optikai szintezőműszerekhez

 → E beosztással a távolabbi szintezéshez

 → tartozék hordtáskával és libellával

 → TS-5 teleszkópos léc csak a digitális 
szintezővel (EL-32) használható

Kiváló minőség, tartósság  
és problémamentes működés

Praktikus, tartós és precíz

LP-36 modell LP-36 Ex modell
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Az RD jelfogókat a fogólézerekhez tervezték

 → RD200 - érzékelő kézi 
leolvasással forgó lézerekhez

 → RD700 Digital - eltérés 
numerikus kijelzése (piros és 
zöld lézerekhez) 

 → RD500 Digital - digitális 
jelfogó automatikus keresés 
funkcióval az NL720/NL740 
forgólézerekhez milliméteres 
kijelzéssel

 → nagy pontosság

 → minden keresztlézerhez amin van pulzáló 
funkció

 → CLS-4 jelfogó a CL2 / 3 / 4 / 4D sorozathoz

 → RD800 Digital - egyedülálló megoldás: 
keresztlézerhez és forgólézerhez is 
használható, milliméter kijelzéssel

A CLS jelfogókat a keresztlézerekhez tervezték

Kiegészítők

RD200, RD700, RD500

CLS-1, CLS-4, RD-800

CLS-1 modell

RD200 modell RD700 Digital modell

RD800 Digital modellCLS-4 modell

RD500 Digital modell

Falitartó YR
 → lézeres készülék falra szereléséhez és beállításához 

 → pontos magasság beállításhoz, masszív felépítéssel

Kiegészítők

Állvány adapter  
GA-XZPT
 → használatával 0° és 90° között beállítható  
a lézeres készülék síkja

Jelfogó tartó NL-BR, NL-BR600
 →  tartó konzol a forgólézeres jelfogókhoz

 → - NL-BR az RD100 és RD200 vevőhöz,  
és  NL-BR600 a RD700 jelfogóhoz

Hálózati töltő
 → töltő adapter a Nivel System lézerekhez

Adapterek
 → átalakító adapterek a lézerek állványra szereléséhez

 → típusok: 1/4″ – 5/8″, 5/8″ – 5/8″, 5/8″ – 1/4″

Lézeres céltábla TR-R, TR-G
 → a céltábla ideális az építőipari lézerszintezőkhöz  
(piros - TR-R, zöld TR-G)

 → beépített mágneses rögzítővel

Többfunkciós adapterek 
lézerekhez CL-BR és CL-BR2
 → keresztlézerek rögzítésére falra vagy állványra

 → CL-BR adapterrel a lézer magassága  
és a forgatás is állítható

Lézer szemüvegek GL-R, GL-G
 → ideális minden építőipari lézerhez

 → GL-R a piros fényű, GL-G a zöld fényű lézerekhez
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nivelsystem.com

Fejlett 3D-s kollimátor  
– Octopus Prime

Csak nálunk! 
Garanciális és garancia utáni szerviz:
 → Bau Tools Kft  
1032 Budapest, Bécsi út 217-219

 → t: +36 70 360 8287

 → e: info@bautools.huGondoskodunk a forgalmazott szintezőműszerek 
legmagasabb minőségéről,  folyamatosan fejlesztjük 
tudásunkat, bővítjük a raktározási lehetőségeinket, 
és ami a legfontosabb, befektetünk  a diagnosztikai 
eszközparkunkba is.

Jelenleg a legkülönlegesebb berendezésekkel 
rendelkezünk, amelyek megfelelnek azoknak a magas 
követelményeknek, amelyekkel a világ legnagyobb 
mérőberendezés-gyártói rendelkeznek.

Egynapos 
szabályozás

Az Ön kényelme és ideje 
érdekében vállaljuk a szintező 
műszerek szabályozását és 
karbantartását mindössze egy 
munkanap alatt.

Kedvezményes 
műszer szabályozás

Javasoljuk a műszereink 
időszakos szabályozását. Ezeket 
kedvező áron éves szinten 
vállaljuk.

Garanciális 
javítások

A Nivel System műszereinkre nem 
csak garanciaidőn belül nyújtunk 
támogatást. Amennyiben már nem 
garanciális az eszköz, alkatrész és 
szervizszolgáltatást továbbra is 
elérhető.

 Az Octopus Prime kollimátor 38 darab kamerából 
áll, ezzel a megoldással a legnagyobb pontossággal 
végezhető el a műszerek ellenőrzése és szabályozása. 
Ennek köszönhetően 100% -os pontossággal tudjuk 
műszereinket szabályozni, hogy az építőipari munkánál 
a lehető legnagyobb pontosságot érjül el vele.

Szerviz

Minősített szerviz

Szervizünkben magas színvonalon modern eszközökkel vállaljuk az 
építőipari mérőműszerek javítását, szabályozását és karbantartását.
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