
LEVELFIX CCL210G
2D Lijnlaser groen

INSTRUMENTS



 � Zelfnivellerende 2D lijnlaser met groene straal
 � High power laser diode
 � Projecteert 360° horizontaal en 2 verticale lijnen onder 90°
 � Optioneel: ontvanger MLD40GR - bereik ≤50m

De Levelfix CCL210G is een slimme jongen. Dankzij de cone heeft de horizontale lijn een bereik van 360 graden. Deze wordt gekruist 
door de  twee verticale lijnen onder een hoek van 90 graden. Hierdoor kan de laser worden gebruikt voor veel verschillende meet- en 
uitzetwerkzaamheden. 

Zelfnivellerend
Dankzij zijn pendelsysteem is de CCL210G zelfnivellerend. Om de laser veilig te kunnen vervoeren, is dit systeem te vergrendelen met 
het SmartLock systeem. Wanneer u het zelfnivellerende systeem uitzet, kunt u in alle gewenste hoeken kunt projecteren.

Helder groen
De heldere groene lijnen van de CCL210G zijn tot 30 meter zichtbaar. Om dit bereik te vergroten tot 50 meter, kunt u de MLD40GR 
ontvanger aanschaffen. Hiermee kunt u de laser ook buiten gebruiken, omdat de lijn hierbij niet zichtbaar hoeft te zijn.

LEVELFIX Connect App
Deze slimme laser kan worden verbonden met de LEVELFIX Connect app op uw smartphone of tablet. Hiermee kunt u de CCL210G 
op afstand bedienen, de helderheid van de lijnen aanpassen of de gebruiksaanwijzing downloaden.

De CCL210G is een veelzijdige laser, uitgerust met de hoogste kwaliteit lijnen en uitstekende specificaties. In combinatie met een 
garantie van 4 jaar (indien geregistreerd) en de benodigde accessoires, heeft u alles wat u nodig heeft om aan de slag te kunnen.

Over LEVELFIX™ Smart Precision Tools - Innovatief, nauwkeurig, robuust en 4 jaar garantie*
LEVELFIX lasers zijn met uiterste zorg en precisie geproduceerd. Door meer dan 25 jaar ervaring en kennis toe te passen in onze 
producten heeft u absolute top kwaliteit in handen. Wij zijn overtuigd en durven u daarom zonder zorgen 4 jaar garantie* te geven 
op dit product. LEVELFIX heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding op de markt, hierdoor heeft u gegarandeerd de beste kwaliteit 
uw geld.

* Verleng de standaard 1 jaar fabrieksgarantie naar 4 jaar door uw laser te registreren via internet binnen 2 weken van aankoop.

4 YEAR
WARRANTY

 � Li-ion accu en lader
 � Batterijhouder
 � Magnetische wandhouder
 � Doelplaat

Kenmerken Standaard levering

Omschrijving

Bereik ≤ 30m / ontvanger ≤ 50m

Nauwkeurigheid 3mm / 10m

Functies Horizontaal 360°, 2x verticale groene lijnen onder 90°

Laserklasse 525 nm / Klasse 2m ( groen High Power)

Bedrijfstijd 8 uur - alle lijnen

Constructie IP 54

Oplaadbaar Ja - Li-ion accupack

Specificaties

Artikelnummer 556148

EAN 8712423013315

CCL210G Compacte 2D Lijnlaser groen

Standaard levering

Artikelnummer 556248

EAN 8712423013322

Set met P150IL statief


