
LEVELFIX 550 Serie
Professionele bouwlasers

INSTRUMENTS



Betrouwbare lasers voor de bouw

Met een laser uit de LEVELFIX 550 serie in handen heeft u een professionele partner voor 
alle uitzetwerkzaamheden. De lasers zijn gemaakt voor dagelijks gebruiksgemak, zijn 
eenvoudig te bedienen en beschikken over alle functies die nodig zijn voor de standaard 
werkzaamheden in de bouw, interieur- en afbouw. 

ZEKERHEID
De 550 Serie beschikt over een TILT-functie die ervoor zorgt dat u altijd met de juiste maat werkt. Als 
de TILT-functie is ingeschakeld, zal de laser de hoogte blijven controleren. Verandert de hoogte door 
bijvoorbeeld hevige schokken of ongewenste verplaatsing van de laser? Dan blokkeert de laser om 
vervelende meetfouten te voorkomen. 

FUNCTIONALITEIT
De lasers uit de 550 serie hebben uitstekende specificaties, zoals een IP66 constructie waardoor de laser
beschermd is tegen stof en vocht. De lasers hebben een nauwkeurigheid van 4,8mm/100mtr en een 
uitneembaar Li-ion accupack dat ervoor zorgt dat u tot 55 uur met uw laser kunt werken op 1 lading. 

De manuele afschot functie zorgt ervoor dat u snel en gemakkelijk een afschot kunt instellen op zowel de 
x- of -y as. 

De 550 Serie is voorzien van Bluetooth waarmee u, met de gratis LEVELFIX APP, de laser op afstand kunt 
bedienen en diefstalbeveiliging kunt instellen.

GARANTIE
Onze garantie benadrukt de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. De lasers van LEVELFIX 
hebben 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.)
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LEVELFIX 550H
Horizontale bouwlaser met rode straal

LEVELFIX 550HV
Horizontale en verticale bouwlaser met rode straal

LEVELFIX 550HVG
Horizontale en verticale bouwlaser met groene POWER+ straal

 � Inclusief DLD100R Digitale mm-ontvanger
 � 600 meter werkbereik met ontvanger
 � Nauwkeurigheid 4.8mm/100mtr.
 � Werkduur 55 uur op 1 lading
 � IP 66 constructie (waterdicht)
 � Voorzien van manuele afschot en TILT-functie

 � Inclusief RLD100GR ontvanger
 � 600 meter werkbereik met ontvanger
 � Nauwkeurigheid 4.8mm/100mtr.
 � Werkduur 55 uur op 1 lading
 � IP 66 constructie (waterdicht)
 � Voorzien van scanning, loodlijn, verstelbare rotatiesnelheden, manuele 

afschot en TILT-functie

 � Inclusief RLD100GR ontvanger
 � 600 meter werkbereik met ontvanger
 � Nauwkeurigheid 4.8mm/100mtr.
 � Werkduur 40 uur op 1 lading
 � IP 66 constructie (waterdicht)
 � Voorzien van scanning, loodlijn, verstelbare rotatiesnelheden, manuele 

afschot en TILT-functie

Basis leveromvang
LEVELFIX 550H
Art.nr. 554500

Digitale mm-ontvanger DLD100R, accu en oplader

Set met 1.8mtr statief en laserbaak: Art.nr. 554510

LEVELFIX 550HVG
Art.nr. 554502

Ontvanger RLD100GR, afstandsbediening, doelplaat, 

wandhouder, accu en oplader

Set met 1.8mtr statief en laserbaak: Art.nr. 554514

Set met 3.0mtr statief en laserbaak: Art.nr. 554512

LEVELFIX 550HV
Art.nr. 554501

Digitale ontvanger RLD100GR, afstandsbediening,

doelplaat, accu en oplader 

Set met 1.8mtr statief en laserbaak: Art.nr. 554511

Set met 2.7mtr statief en laserbaak: Art.nr. 554521
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www.levelfixinstruments.com

LEVELFIX DLD100GR 
Digitale ontvanger met mm-weergave

De DLD100R is geschikt voor alle roterende lasers met een rode of groene straal. 
De ontvanger heeft een groot ontvangstvenster, een verlicht en helder display en 
heeft een werkbereik van 300 meter.

Deze unieke ontvanger geeft de afstand tot de 0-lijn aan in millimeters. 
De ontvanger heeft een instelbare 0-positie. Daardoor is het overnemen van hoogtes 
kinderspel. 

De DLD100R is robuust, heeft een stoot- slagvaste behuizing en is waterdicht (IP66). 

DLD/RLD/LLD De ontvangers van LEVELFIX

LEVELFIX RLD100GR & LLD200GR
Digitale ontvanger voor lasers met zichtbare rode en groene straal

De RLD100R is geschikt voor zichtbare roterende lasers en heeft een werkbereik van  
≥300M meter.

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

De ontvangers zijn voorzien van een groot ontvangstvenster, helder display, zijn 
robuust, hebben een stoot- slagvaste behuizing en zijn waterdicht (IP66) 

DLD100G digitale mm ontvanger 554195
RLD100GR ontvanger  554194 
LLD200GR ontvanger  554196

 
550 SERIE

Betrouwbare lasers 
voor de bouw


