
 

Leica Lino L360 
En synlig linje hele vejen rundt! 

 

 
360° linjelaseren 
 
Leica Lino L360 udsender laserlinjer nøjagtigt, 
hurtigt og hele vejen rundt – og øger 
arbejdsområdet til 360°. Den velprøvede 
Power Range Technology™ sikrer enestående 
synlighed for linjerne. Denne kombination gør 
Lino L360 til en værdifuld partner på enhver 
byggeplads og giver perfekt niveau og retning. 

 
 
Udstyret med 
 

 360° horisontal linje tæt ved gulvniveau 
 180° vertikal linje 
 Vel-dæmpet pendul-baseret selv-nivellering 
 1,5 mm @ 5m horisontal nøjagtighed 
 Genopladelig batteripakke for udvidet drifttid 
 Støvtæt og beskyttet mod vandsprøjt – IP65 
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Forhandlerstempel 

Laserklasse 2 
I overensstemmelse med 
IEC 60825-1 

 

360° horisontal linje tæt ved 
gulvet 
Du behøver ikke dreje apparatet for 
at overføre referencepunkt fra en 
side til den modsatte. Desuden er 
laserlinjen meget tæt på gulvet. Det 
gør især niveau-kontrol meget let. 

Pendul-baseret selv-nivellering 
Instrumentet opsættes hurtigt takket 
være det vel-dæmpede pendul og 
overfører uden besvær horisontale 
og vertikale linjer. Mindre 
fejlretnings-vinkler på 3,5°± 0,5° 
kompenseres automatisk. Hvis 
hældningen er udenfor disse 
grænser, vil laserlinjerne blinke for 
at undgå fejl. 
 
 

 

Genopladelig batteripakke 
Intet behov for at købe en masse 
batterier. Med den indbyggede 
genopladelig batteripakke og 
udvidet driftstid over 20 timer er 
L360 et pålideligt værktøj på ding 
byggeplads. 

Smart mini stativ-adapter  
Det er meget mere end et 
lille stativ. Med de integrerede 
magneter kan det sættes på stålrør 
eller jernrød og anvendes som 
vægbeslag. For at sætte det på en 
ikke-magnetisk overflade tages 
bare et søm, og det hænges op. 

Leica Lino L360 
Varenr. 790509 
 

 Leica Lino L360 linje-laser 
 Målplade - rød 
 Mini stativ-adapter 
 International oplader med 4 stik 

 
 
 
Tekniske specifikationer 

 
Rækkevidde op til 15 m* 
Rækkevidde med 
detektor 

> 15 m 

Nivellerings-
nøjagtighed @ 5 m 

± 1,5 mm 

Selv-nivellerings-
område 

3,5° ± 0,5° 

Nøjagtighed for 
horisontal linje  
@ 5 m 

± 1,5 mm 

Vertikal nøjagtighed 
@ 3 m linjes længde 

± 0,75 mm 

Stråle-afvigelse 360° (horisontal) 
Stråle retning vertikal, horisontal 
Lasertype 635 nm 

Laserklasse 2 
Batterier genoplade 

batteripakke 
Beskyttelses-klasse  IP65 

Støvtæt og beskyttet 
mod vandsprøjt 

Arbejdstemperatur - 10°C til 40°C 
Opbevarings-
temperatur 

-25°C til 70°C 

Dimensioner 
(HxDxB) 

131,7 x 145 x 96,2 mm 

Vægt med batterier 1009 g 
Stativgevind ¼” 

* Afhænger af lysforhold 
 
 
 
 

 
  


