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200 SERIE

Professionele
kruislasers

Basis leveromvang

LEVELFIX CL202R
Art.nr. 556120

Compleet met multifunctionele montagevoet, 

doelplaat, batterijen in stevige tas

Set met 1.5mtr statief: Art.nr. 556220

LEVELFIX CL202G
Art.nr. 556122

Compleet met multifunctionele montagevoet, 

doelplaat, batterijen in stevige tas

Set met 1.5mtr statief: Art.nr. 556222

LEVELFIX CPL206G
Art.nr. 556128

Compleet met multifunctionele montagevoet, 

doelplaat, batterijen in stevige tas

Set met 1.5mtr statief: Art.nr. 556228

1H/1V
rood

4 JAAR
GARANTIE

Auto 
level

IP54

2mm/10m < 20m > 40m

1H/1V
groen

4 JAAR
GARANTIE

Auto 
level

IP54

2mm/10m < 20m > 40m

1H/1V/5P
groen

4 JAAR
GARANTIE

Auto 
level

IP54

2mm/10m < 20m > 40m



Professioneel, betrouwbaar en compact

De 200 serie van LEVELFIX bestaat uit professionele en robuuste kruis / -puntlasers. 
Deze lasers zijn uitgevoerd met extra ver doorlopende heldere laserlijnen (rood of groen). 
Daarnaast is er de unieke combinatie van kruislijn- en 5 puntslaser. 
Hierdoor kunt u snel en eenvoudig alle hoeken en niveaus bepalen. 

COMPACT, HOOGWAARDIG EN GOED ZICHTBAAR
De 200 serie bestaat uit hoogwaardige en handzame kruislasers. De lijnen zijn goed zichtbaar en de 
stralen zijn apart en gelijktijdig inschakelbaar. Het pendelsysteem zorgt ervoor dat het instrument zich 
zuiver waterpas stelt. Als het instrument niet correct is ingesteld, knipperen de lijnen.
Het zelfnivellerende systeem is ook uitschakelbaar, hierdoor kunt u alle gewenste hoeken projecteren. 
Met een ontvanger, die optioneel verkrijgbaar is, zijn de lasers ook buiten te gebruiken. 

3 MODELLEN, VOOR ELKE DOELGROEP
De lasers uit de 200 serie zijn veelzijdig inzetbaar door een precieze, heldere kruislijn (CL202) of de
unieke combinatie kruislijn en 5 laserpunten (CPL206) waarmee eenvoudig hoeken uitgezet kunnen 
worden. 
De CL202 is leverbaar met rode (R) of groene (G) lijnen en de CPL206 met groene (G) lijnen.

Door gebruik te maken van een hoogwaardige en stabiele groene laserdiode zijn de CL202G en 
CPL206G extreem goed zichtbaar en uitstekend geschikt voor alle toepassingen binnen.

4 JAAR GARANTIE
Onze garantie benadrukt de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. 
De lasers van LEVELFIX zijn voorzien van 4 jaar fabrieksgarantie*. 

Mocht een instrument defect raken door productie- of materiaalfouten, dan wordt deze door ons 
zonder kosten gerepareerd of vervangen.

(* na registreren via internet binnen 8 weken na aankoop.)

LEVELFIX CL202R
Kruislaser met rode straal

LEVELFIX CL202G
Kruislaser met groene straal

 � Projecteert horizontale (>190°) en verticale rode lijn 
 � Tot 20 m werkbereik, 80 m met ontvanger (optioneel)
 � Nauwkeurigheid 2.0mm/10mtr.
 � Laserklasse 2M High Power
 � IP 54 constructie
 � Compleet met multifunctionele montagevoet

 � Projecteert horizontale (>190°) en verticale groene lijn 
 � Tot 30 m werkbereik, 80 m met ontvanger (optioneel)
 � Nauwkeurigheid 2.0mm/10mtr.
 � Laserklasse 2M High Power
 � IP 54 constructie
 � Compleet met multifunctionele montagevoet200 Serie Professionele kruislasers

4 JAAR
GARANTIE

LLD200GR De nieuwe ontvanger van LEVELFIX (optioneel)

LEVELFIX LLD200GR
Robuuste ontvanger voor lasers met zichtbare rode en groene straal

De LLD200GR is geschikt voor rode en groene lijnlasers met ontvanger (puls) stand
en heeft een werkbereik van ≥80M meter.

De ontvanger is voorzien van een groot ontvangstvenster (80mm), helder display,
twee sterke magneten, instelbaar geluidsniveau, twee nauwkeurigheden (1mm/2mm),
stoot- slagvaste behuizing en is waterdicht (IP66). 

LLD200GR ontvanger  554196

LEVELFIX CPL206G
Kruis- 5 puntlaser met groene straal

 � Projecteert horizontale (>190°) en verticale lijn 
 � Projecteert 5 punten onder 90° 
 � Tot 30 m werkbereik, 80 m met ontvanger (optioneel)
 � Nauwkeurigheid 2.0mm/10mtr.
 � Laserklasse 2M High Power
 � IP 54 constructie
 � Compleet met multifunctionele montagevoet


