
MULTILASERY KRZY¯OWE 
NIVEL SYSTEM CL8, CL8G

 bardzo dok³adny i niezawodny sprzêt

3 pe³ne p³aszczyzny laserowe (360°)

do pracy wewn¹trz i na zewn¹trz
zielona wi¹zka lasera (CL8G)
elektroniczny kompensator

Wielozadaniowe lasery budowlane



Dane techniczne

Specyfi kacja mo¿e zostaæ zmieniona bez powiadomienia.
Wszystkie prawa zastrze¿one 01/14.
Dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

Wi¹zka laserowa
1mw, 

class II - czerwona

Dok³adnośæ

Wyświetlane p³aszczyzny
k¹t wyświetlania 3 (2 pionowo, 1 poziomo) / 360°

Zakres pracy 20m (60m z czujnikiem laserowym, CL8)

Elektroniczny 
kompensator Tak

3.7V 5400mah Li-ion

Zakres temperatur 
pracy -10°C do +45°C

Wymiary 200 x 120 [mm] 

Waga 1,8 kg

Mocowanie (śruba) 5/8”

Gwarancja 12 miesiêcy (+ 12 miesiêcy - po bezp³atnej 
rejestracji zakupu produktu na www)

Zasilanie

± 1 mm/10 m

1mw-5mw,Laser
class 3R - zielona

7.4V 2700mah Li-ion

Dok³adny i niezawodny sprzêt

CL8 

Wyraźna wi¹zka lasera gwarantuje komfortow¹ pracê w ka¿dych warunkach, sprzêt 

umo¿liwia pracê z wysok¹ dok³adności¹ ±1 mm/10 m.

Jeszcze wiêkszy zasiêg

Wszechstronnośæ i wielozadaniowośæ

Intuicyjna obs³uga

Jedno-przyciskowe sterowanie – w³¹cz i mierz!

Szybkie poziomowanie

Wbudowany kompensator elektroniczny automatycznie poziomuje laser, zapewni 

komfort pracy u¿ytkownikom nawet w trudnym terenie na budowie.

Precyzyjne wyświetlanie wi¹zki

Wysokiej  jakości  optyka  generuje   linie   laserowe,   które  s¹   widoczne   nawet 

w nas³onecznionych pomieszczeniach. Model CL8G oferuje wi¹zkê zielon¹, 4 razy 

lepiej widzialn¹ w porównaniu z wi¹zk¹ czerwon¹.

Funkcja pulsacyjna (CL8), pozwala pracowaæ z czujnikiem laserowym na zewn¹trz 

budynków w du¿ych odleg³ościach. 

P³aszczyzny laserowe (360°) pionowe i pozioma - mog¹ byæ wyświetlane oddzielnie 

lub wszystkie razem.

NIVEL SYSTEM – SPRZÊT DLA WYMAGAJ¥CYCH

Nivel System  jest   mark¹   instrumentów   pomiarowych  dla  bran¿y   budowlanej i geodezyjnej 

wprowadzon¹ na polski rynek przez  TPI Sp. z o.o. w 2003 r. Produkty skierowane s¹  do  szerokiego  

krêgu  odbiorców,  dla  których  jednym  z  podstawowych   kryteriów  wyboru jest  przystêpna cena 

z jednoczesn¹ gwarancj¹ odpowiedniej jakości, co zapewnia mo¿liwośæ wykorzystania w wielu 

zastosowaniach profesjonalnego zestawu pomiarowego kosztem ni¿szym ni¿ dotychczas.  Instrumen-

ty    Nivel System    wyró¿niaj¹ siê    w³asnym    oryginalnym    wzornictwem i kolorystyk¹ co sprawia, 

¿e rozpoznanie tej ciesz¹cej siê zaufaniem marki jest proste i jednoznaczne. To pewnośæ bezpiecznej 

i komfortowej pracy w wielu typowych zastosowaniach. Dziêki sieci punktów serwisowych rozmiesz-

czonych na terenie ca³ego kraju, ka¿dy u¿ytkownik ma ³atwy dostêp do profesjonalnego serwisu.

Multilasery krzy¿owe Nivel System CL8 i CL8G to jedne z najbardziej precyzyjnych 

laserów, zastêpuj¹ce w wiêkszości prac budowlanych poziomicê czy klasyczny 

niwelator. Pozwalaj¹ wyznaczaæ na ścianie poziome i pionowe linie odniesienia, 

które s³u¿¹ jako referencje przy wszelkich pracach ogólnobudowlanych i konstruk-

cyjnych. Sprzêt wyznacza 3 p³aszczyzny laserowe: 2 w pionie i jedn¹ w poziomie 

(360° ka¿da). Jednoczesne wyświetlanie wi¹zek pionowej i poziomej umo¿liwia 

określanie k¹ta prostego. Leniwka ko³a poziomego zapewni wpasowanie wi¹zki 

pionowej nawet przy precyzyjnych pracach wykoñczeniowych (glazurnictwo, 

sztukateria). Model CL8G wyposa¿ony jest w zielone świat³o lasera – przez co 

widzialnośæ jest 4 razy lepsza w porównaniu z laserami z wi¹zk¹ czerwon¹. Ma to 

du¿e znaczenie szczególnie przy wykorzystaniu sprzêtu w pomieszczeniach 

jasnych, nas³onecznionych. Lasery zbudowane zosta³y w oparciu o elektroniczny 

kompensator, eliminuj¹cy drgania i zapewniaj¹cy precyzyjnie poziomowanie 

p³aszczyzny laserowej. Akumulatorowe zasilanie zapewnia ekonomiczne do³ado-

wywanie sprzêtu bez dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zakupem baterii alkalicz-

nych..Wzmocnione, gumowe elementy obudowy lasera, chroni¹ przed uszkodze-

niami w skutek uderzeñ czy otaræ.

NIVEL SYSTEM CL8, CL8G

W zestawie
Laser krzy¿owy (CL8, CL8G)                                     1 szt.

Adapter na statyw geodezyjny                                 1 szt.

Tarczka laserowa                                  1 szt.

Okulary laserowe 1 szt.

Akumulator                                   1 szt.

£adowarka                                 1 szt.

Kufer transportowy                                1 szt.

CL8G 

CL8

CL8G


