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–  PowerBright-Laser+: Speciella högkvalitativa 
laserdioder skapar extremt synliga laserlinjer.

–  De 2 väl synbara laserlinjerna lämpar sig  
utmärkt för injustering av kakel, reglade  
väggar, fönster, dörrar med mera.

–  Med det magnetiska kläm- och vägghållare 
kan enheten användas separat eller i kombination, 
både horisontellt och vertikalt.

–  Idealisk för horisontell och vertikal fastsättning 
av profiler i torra utrymmen

–  Automatic Level: Automatisk injustering genom 
magnetiskt dämpat pendelsystem

– Extra lutningsläge för injustering av lutningar
–  Enskilt kopplingsbara laserlinjer
–  Out-Of-Level: Optiska signaler indikerar när  

korslinjelasern ligger utanför nivelleringsområdet.
 –  RX-Ready: Det integrerade handmottagarläget 

möjliggör identifiering av laserlinjerna med tillvalet 
lasermottagare med upp till 50 m räckvidd, vilket 
är idealiskt för såväl inomhus- som utomhusbruk.

–  Transport Lock: Ett pendellås som skyddar  
rotationslasern vid transport

–  Enkel enhetlig styrning

TEKNISKA DATA
NOGGRANNHET 2 mm / 10 m

SJÄLVNIVELLERINGSOMRÅDE ± 3°

ARBETSOMRÅDE (i förhållande  
till hur ljust det är i rummet) 20 m

NIVELLERING automatisk

LASERVÅGLÄNGD 635 nm

LASER  
Linjelaserklass 2 < 1 mW

STRÖMFÖRSÖRJNING  
4 x 1,5V AA, Drifttid: cirka 15 tim

ARBETSTEMPERATUR  
0°C … +50°C

FÖRVARINGSTEMPERATUR  
-10°C … +70°C

VIKT MCL 2 inklusive batterier 570 g 
(utan vägghållare)

MÅTT MCL 2 
66 x 100 x 125 mm (B x H x Dj)

MasterCross-Laser 2
inkl. bärväska
+ kläm- och vägghållare
+ batterier

Förpackningsstorlek (B x H x Dj) 
340 x 275 x 123 mm

 
Krysslaser med två tydliga laserlinjer  
och integrerade handmottagarläget

 ARTIKEL ARTIKELNR EAN-KOD FE

 MasterCross-Laser 2 031.350A 4 021563 695324 1

Kan användas separat eller 
i kombination: Kläm- och 
vägghållare

Enkel justering av  
mätinstrumentets  
höjd och position

För horisontell och  
vertikal fastsättning


