
LEVELFIX CL618G
Gemotoriseerde multilijnlaser



 � Zelfnivellerend door servomotoren
 � Compleet met Li-ion accupack en lader
 � Nauwkeurigheid 1.5 mm/ 10 mtr
 � Ontvangerfunctie (optioneel)
 � High Power+ groene diode

Volautomatisch nivelleringssysteem
De CL618G is een nieuwe generatie multilijnlaser die precisie en nauwkeurigheid naar een hoger niveau tilt. In tegenstelling tot 
traditionele lijnlasers heeft deze laser ingebouwde servomotoren voor een optimale zelfnivellering en een ongelooflijk nauwkeurig 
resultaat. Bovendien biedt de manuele stand gebruikers de mogelijkheid om het zelfnivelleringssysteem uit te schakelen en een 
manueel afschot in te stellen - perfect voor bijvoorbeeld scheepsbouw, het uitlijnen van autocarrosserieën of zonnepanelen.

Helder groen
De CL618G heeft alle mogelijke lijnen; vier verticale, 360 graden horizontaal en een vast punt op de vloer. De High Power+ diode 
projecteert helder groene lijnen die tot wel 4x beter zichtbaar zijn dan de klassieke rode. Hierdoor kun je op grotere afstanden 
werken. De CL618G heeft een bereik van 30 meter dat, in combinatie met de LLD200GR ontvanger, uitgebreid kan worden tot 
80 meter. De LLD200GR ontvanger is apart vergkrijgbaar en maakt het ook mogelijk de laser buiten te gebruiken, omdat de lijnen 
niet zichtbaar hoeven te zijn. 
 
Nooit meer vertraging door een lege accu
Met de Work&Charge functie, laadt u de accu van uw laser terwijl u gewoon doorwerkt! Dankzij deze handige functie kunt u uw 
productiviteit maximaliseren. Met Charge&Work kunt u nu meer doen in minder tijd en met minder gedoe. Uw werk hoeft niet meer 
stil te liggen om uw apparaat op te laden; Charge&Work regelt het voor u.

LEVELFIX+
De LEVELFIX CL618G is onderdeel van ons LEVELFIX+ assortiment. De LEVELFIX+ lasers kenmerken zicht door de beste kwaliteit, 
hoogst haalbare nauwkeurigheid en uitstekende specificaties. Daarnaast zijn ze uitgerust met handige en slimme accessoires en 
toebehoren.
 
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 registratie binnen 2 weken van aankoop via internet.

4 YEAR
WARRANTY

 � Li-ion accu en lader
 � Doelplaat
 � Laserbril
 � In aluminium koffer

Kenmerken Standaard levering

Omschrijving

Bereik ≤ 30m / ontvanger ≤ 80m

Nauwkeurigheid 2mm @ 10m

Functies 360° horizontaal, 4 verticale lijnen en oploodpunt

Laserklasse 525 nm / Klasse 2M (groen HighPower+)

Bedrijfstijd ≤ 8 uur - alle lijnen

Constructie IP 54

Oplaadbaar Ja - Li-ion accupack

Specificaties

Artikelnummer 554032

EAN 8712423012097

CL618G Gemotoriseerde multilijnlaser

Standaard levering  

Artikelnummer 554132

EAN 8712423012110

Set met P150IL statief  


