
NÍVEL LASER ROTATIVO RL5-14 Laser para interior e exterior. 
A aplicação horizontal e 
vertical permite todo o tipo de 
nivelamento. O corpo revestido 
com fibra de vidro torna o 
RL5-14 ideal para trabalhos de 
nivelamento na construção civil.  

Cumpre com a norma 
ISO 16123-6
Grande precisão mesmo em condições 
climatéricas adversas.

Nivelamento automático em 
segundos
Grande economia de tempo

Com comando à distância para 
controlar as linhas do laser

Aplicação horizontal e vertical

Controlo de altura automático
Evita erros de nivelamento causados 
pelo vento, fundações macias e 
pancadas contra o tripé.

Grau de proteção IP67
Total segurança contra sujidade e água.

Inclui duas pilhas de lítio
O aparelho dispõe de um carregador 
de pilhas.

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 300 305
Qt./Emb. 1

Classe do laser 2

Raio de ação 300 m

Precisão de medição (por metro) 0,75 mm/10 m

Grau de autonivelamento (+/-) 6º

Grau de proteção IP IP 67

Tipo de pilhas NiMH

Número de pilhas 1

Temperatura de armazenagem min./máx. -20 até 70°C

Temperatura de trabalho min./máx. -20°C a 50°C

Incluído no Art.-Nr. Descrição Art.-Nr. Qt.

5709 300 305
Comando à distância 5709 300 306 1

Akku Li-Ion 12 V 5709 300 902 1

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

5709 300 305

Régua telescópica 0714 64  425
Tripé telescópico alumínio 95-269 cm 0714 649 303
Recetor universal LRU 22 5709 300 454
Recetor LR5-14 5709 300 451
Suporte de parede 5709 300 900

Campos de aplicação
• Transferência de alturas
• Nivelamento horizontal e vertical
• Transferência de ângulos direitos
• Transferência de pontos de prumo do chão
• Monotorização das escavações
• Calibração de gabaritos
• Alinhamento de cofragens
• Suspensão de tetos
• Alinhamento de paredes interiores
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