
Ficha de dados de produtos
Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Nível laser de linhas

GLL 3-80 C

Raio de ação com recetor até 120 m

Alcance até 30 m

Precisão de nivelamento +/- 0,2 mm/m*/**
(*para os quatro

pontos de
interseção

horizontal ; **com
desvio em função

do uso)

Número de encomenda 0 601 063 R03

Visibilidade a um novo nível em 3 x 360°. Simply 
Connected.

Os dados mais importantes

Dados técnicos
Dados técnicos
Díodo laser Linha: 630 - 650

nm, < 10mW

Temperatura de serviço -10 – 40°C

Temperatura de armazenagem -20 – 70°C

Classe de laser 2

Alcance até 30 m

Raio de ação com recetor até 120 m

Precisão de nivelamento +/- 0,2 mm/m*/** (*
para os quatro

pontos de
interseção

horizontal ; **com
desvio em função do

uso)

Intervalo de autonivelamento ± 4°

Tempo de nivelamento 4 s

Proteção contra pó e salpicos de água IP 54 *** (***exceto
para a bateria de

lítio e o adaptador
de pilha AA1)

Alimentação de energia Bateria de lítio de
12 V, 4 x 1,5-V-LR6

(AA)

Tempo de autonomia, máx. 8 h (lítio) e 6 h (4 x
AA) no modo de 3

linhas

Rosca do tripé 1/4", 5/8"

Peso aprox. 0,9 kg

Cor da linha laser vermelho

Projeção 3 linhas de 360°

Recetores laser compatíveis LR 6 + 7
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Vantagens:
■ Monitorização CAL Guard muito precisa e utilização por

controlo remoto com a aplicação para smartphone ligada
via Bluetooth®

■ A elevada clareza visual é assegurada pelos díodos de alta
potência

■ As 3 linhas de 360° permitem aplicações de nivelamento
horizontal e vertical simultâneo para um trabalho
altamente eficiente
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