
NÍVEL LASER DE PONTOS E LINHAS PLL 18 Nível laser de pontos e linhas, 
autonivelante para interior e 
exterior com linhas e pontos laser 
facilmente visíveis.

Excelente visibilidade das linhas e 
pontos laser
• As ranhuras de grandes dimensões 

permitem linhas de maior alcance.
• Linhas finas mas intensas

Economia de tempo
Autonivelamento em segundos

Operação só com um botão
Todas as linhas podem ser rápida e 
facilmente ligadas e desligadas só com um 
botão

Pode ser usado para distâncias 
mais longas
Em conjunto com o receptor LRU 22 é 
possível nivelar com distâncias mais longas

Adequado para projetar linhas 
perpendiculares e dividir salas
As linhas perpendiculares e a divisão das 
salas podem ser realizados com 4 pontos 
laser que estão alinhados a 90°

Controlo de nivelamento
As linhas tornam-se intermitentes quando 
o limite de autonivelamento é excedido. 
É impossível acontecerem erros de 
nivelamento

Fixação flexível
• O laser pode ser fixado em perfis de teto 

com o suporte universal para parede 
WM 1 ou num suporte de 1/4" e 5/8"

• O adaptador PLL-A dispõe dum sistema 
magnético muito forte que segura 
facilmente o nível em superfícies de aço

Ecológico e económico
• O conjunto de pilhas Li-Ion permite usar 

o laser enquanto carrega
• Também é possível usar pilhas 

alcalinas (Suporte de pilhas incluído na 
encomenda)

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.

Art.-Nr. 5709 300 222
Qt./Emb. 1

Classe laser 2

Precisão de nivelamento (+/-) 4º

Temperatura de trabalho min. -10 °C

Temperatura de trabalho máx. 40 °C

Comprimento 120 mm

Largura 65 mm

Altura 100 mm

Tipo de proteção IP IP 54

Tipo de bateria/pilha Li-Ion

Alcance com receptor 80 m

Alcance sem receptor 25 m

Precisão de medição (por distância) 2 mm/10m

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

5709 300 222

Placa refletora 5709 300 102 1

Suporte para pilhas 5709 300 905 1

Suporte universal PLL-A 5709 300 907 1

Bateria para CLL 18, CLLG 18 e PLL 18 5709 300 920 1

Carregador para CLL 18, CLLG 18 e PLL 18 5709 300 921 1

Mala plástica para CLL 18, CLLG 18 e PLL 18 5709 300 922 1

Produtos complementares Art.-Nr.
Tripé telescópico alumínio 0714 649 303
Receptor laser universal LRU 22 5709 300 454
Suporte para parede WM 1 5709 300 908
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