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Leica LINO™ L2
Idealne urządzenie do pionowania 
i poziomowania
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Leica LINO™ L2 wyświetla 
linie z milimetrową dokład-
nością, a Twoje ręce wyko-
nują właściwe zadanie. Praw-
dziwe ułatwienie w pracy!

Leica LINO™ L2 potrafi 
wykonać samopoziomowanie 
w zakresie ±4°.

W poziomie, w pionie i na 
przecięciu – wyświetlane 
na czerwono linie są 
zawsze i wszędzie bardzo 
wyraźnie widoczne.

Po prostu idealne 
w całej linii!
Z Leica LINO™ L2 wszystko 
doprowadzisz do pionu

Koniec z mozolnym rysowaniem linii!

Wyjątkowa jakość optyki jest warunkiem 
decydującym o doskonałej widoczności 
i wysokiej precyzji wyświetlanych linii. To 
właśnie wspomniana jakość oraz technologia 
Power Range Technology™ charakteryzują 
instrument Leica LINO™ L2.
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Urządzenie intuicyjne i łatwe 
w obsłudze.

Ustaw
Włącz

I gotowe!
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Leica LINO™ L2
Z tak wyraźnymi liniami możesz wiele zbudować

Żmudne i niewygodne rysowanie linii należy już do przeszłości. 
Leica LINO™ L2 wyświetla je precyzyjnie, szybko i prosto – Ty zajmujesz 
się wówczas swoimi zadaniami.

Funkcja Puls oraz 
tryb oszczędzania energii:
rozwiązania wprost 
nieocenione podczas pracy 
w warunkach zewnętrznych 
z użyciem detektora 
(zajrzyj do akcesoriów) 
oraz podczas wyświetlania 
linii przy dłuższych odle-
głościach.

Funkcja blokady:
dobre rozwiązanie podczas 
wyświetlania ukośnego oraz 
zabezpieczenie w czasie 
transportu.

Nowoczesna 
i ergonomiczna obudowa:
pyłoszczelność i bryzgosz-
czelność zgodne z IP54.
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SWISS Technology
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Samopoziomowanie
By uzyskać linie poziome oraz prostopadłe 
do nich – pionowe, urządzenie nie wymaga 
mozolnego ustawiania i ręcznego poziomo-
wania. Czynności te instrument wykonuje 
automatycznie w zakresie ±4°. Gdy przekro-
czony zostanie zakres kompensacji, nie poja-
wią się żadne linie. Wyklucza to możliwość 
powstania jakiegokolwiek błędu.

Bardzo wyraźnie widoczne 
linie laserowe
Dzięki nim możesz przenieść punkty odnie-
sienia z jednej ściany na drugą, przeciwległą.
Klasyczną poziomicę (waserwagę) i sznurek 
odłóż do skrzynki z narzędziami.

Dokładny kąt prosty 90° 
Prace realizacyjne, jak wyznaczanie 
kątów prostych 90° wykonywane są jednym 
wciśnięciem przycisku. Prawdziwa oszczęd-
ność czasu!

Funkcja blokady
Dzięki tej funkcji można wyłączyć samopo-
ziomowanie urządzenia. Linie mogą być 
wówczas wyświetlane w dowolnym położeniu.

Obsługa przyjazna 
dla użytkownika:
urządzenie Leica LINO™ L2 
obsługiwane jest w sposób 
intuicyjny za pomocą jedynie 
dwóch przycisków.

Duże soczewki szklane:
zapewniają optymalny kąt 
wyjścia wiązki laserowej.
Wpływa to na doskonałą 
widoczność oraz na wyjąt-
kową długość wyświetlanych 
linii.
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Leica LINO™ L2
Samopoziomujący precyzyjny laser krzyżowy

Zalecany oryginalny zestaw akcesoriów 

Statyw Leica TRi 100
Nr artykułu: 757938
Precyzyjny statyw 
zapewniający łatwe 
i wygodne ustawianie.

Dostarczany komplet: praktyczny i pomocny

Tarcza celownicza
Jest rozwiązaniem zalecanym 
podczas prac na wolnych 
przestrzeniach.

Wielofunkcyjny adapter magnetyczny
Używany jako ministatyw lub 
uchwyt ścienny.

Torba transportowa
Dzięki niej spakujesz cały 
komplet łatwo i pewnie.

Adapter kulkowy
Umożliwia wyświetlanie 
linii przy dowolnym 
nachyleniu.

Detektor
Nr artykułu: 758448
Sygnalizuje zlokalizowana 
linie na zewnatrz.

Uchwyt ścienny
Nr artykułu: 758839
Uniwersalny, przykrecany,
latwy montaz.

759294_pl_Lino-Folder.indd   6759294_pl_Lino-Folder.indd   6 2.4.2007   13:18:09 Uhr2.4.2007   13:18:09 Uhr



W Leica LINO™ L2 kryje się 
sprawdzona jakość Leica DISTO™!
W roku 1993 wymyśliliśmy ręczny dalmierz laserowy 
i od tego czasu oferujemy Państwu szeroki asortyment 
miernicznych urządzeń laserowych.

Leica LINO™ L2
Po prostu idealny w całej linii!

Klasa lasera 2
w zgodności z 
IEC 608251
oraz EN 608251

Zaprezentowane rysunki, opisy oraz dane 
techniczne nie są wiążące i mogą podlegać 
zmianom.Wydrukowano w Szwajcarii. Wszelkie 
prawa zastrzeżone – Leica Geosystems AG, 
Heerbrugg, Szwajcaria, 2007

Dane technincze Leica LINOTM L2

Zasięg
do 15 m (w zależności od 

warunków oświetlenia)
>30 m z detektorem

Dokładność poziomowania ±1 mm @ 5 m

Zakres samopoziomowania 4° ±0,5°

Dokładność w płaszczyźnie 
poziomej ±1 mm @ 5 m

Dokładność w płaszczyźnie 
pionowej ±0,75 mm @ 3 m długości linii

Typ lsera 635 nm, Klasa lasera II

Rodzaj baterii AA, 3 x 1,5 V

IP54 pyłoszczelność, 
bryzgoszczelność

Temperatura używania 10°C do 40 °C

Temperatura przechowywania 25°C do 70 °C

Wymiary (wys. x głęb. x szer.) 96 x 91 x 54 mm

Waga (bez baterii) 320 g

Gwint statywu 1/4"

3-k
rot

ne 

cyfr
owe powiększenie

NOWOŚĆ
Czujnik nachylen

ia
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Jürgen Lippmann
(specjalista zabudowy 
kuchennej)

„Leica LINO™ L2 umożliwia 
mi wyznaczenie linii prostej 
po wciśnięciu tylko jednego 
przycisku. Mam wolne ręce, 
co znacznie ułatwia mi pracę.
Dzięki temu każda kuchnia 
wygląda perfekcyjnie.“
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Semra Kaya
(właścicielka galerii)

„Krzywo zawieszone obra-
zy? To już na szczęście 
przeszłość. Leica LINO™ 
L2 wyświetla idealnie proste 
linie, które można rzutować 
także na przeciwległe 
sciany.“

Dave Andrews
(monter instalacji)

„Na podłodze, na scianie 
czy ponad głową – moje 
rury są ułożone zawsze 
idealnie prosto. Również 
dokładne podwieszanie 
instalacji jest przy użyciu 
Leica LINO™ L2 dziecinnie 
proste.“

Twój Specjalistyczny Punkt Handlowy

www.disto.com
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PROSSPER
Strzelecka 12

64-800 Chodziez

www.sklep.prossper.pl

504 164 772
0 801 98 98 96 

www.sklep.prossper.pl
www.sklep.prossper.pl

