
NÍVEL LASER MULTILINHAS MLLG 18 Laser de linhas de qualidade, 
eletrónico e autonivelante com 
linhas verdes de excelente 
visibilidade. Inclui óculos para 
laser e uma bateria.

Nivelamento rápido, máxima 
precisão e grande economia de 
tempo de trabalho
Nivelamento eletrónico automático

As linhas podem ser ativadas 
individualmente
• Linha contínua de 360° na horizontal 

e vertical.
• Linhas 4 x 90° na vertical. Ângulo de 

90° no chão.

Longa vida útil da bateria 
Pack de baterias de iões de lítio

Para aplicação horizontal e 
vertical sem mover o laser
Com função de prumo

Aplicação sem problemas 
em condições de muita 
luminosidade com grandes 
distâncias
Em conjunto com o recetor universal

Pode ser usado com chuva e em 
ambientes com elevada poeira
Classe de proteção IP 55

1 ano de garantia contra 
defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso 
impróprio, sobrecarga, intervenção não 
autorizada ou qualquer utilização que 
não esteja de acordo com as instruções 
de uso.

Acessórios para Art.-Nr. Descrição Art.-Nr. Qt.

5709 300 110
Carregador 5709 300 103 1

Placa refletora verde 5709 300 916 1

Bateria para MLLG 18 5709 300 925 1

Produtos complementares Art.-Nr.
Régua telescópica 0714 64  425
Tripé telescópico alumínio 0714 649 303
Recetor laser universal LRU 22 5709 300 454
Suporte para parede 5/8" 5709 300 900

Campos de aplicação
Trabalhos de nivelamento e prumagem no interior e exterior. O recetor universal 
permite trabalhos de nivelamento no exterior.

Art.-Nr. 5709 300 110
Qt./Emb. 1

Classe do laser 2M

Precisão de nivelamento (+/- por distância) 1 mm/10m

Limite de autonivelamento (+/-) 4º

Alcance 50 m

Alcance com recetor Até 80 m

Temperatura de trabalho min. -10 °C

Temperatura de trabalho máx. 45 °C

Comprimento 215 mm

Largura 150 mm

Altura 156 mm

Tipo de proteção IP IP 55

Tipo de bateria/pilha Li-lon
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