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 Leica LINOTM L2
Täydellinen linjaustyökalu



Leica LINO™ L2 heijastaa 
viivoja millimetrin tarkkuu-
della jättäen kätesi vapaiksi 
työskentelyä varten. Siitä 
on iso apu.

Leica LINO™ L2 korjaa 
automaattisesti pieniä kul-
mavirheitä ± 4°:n alueella.

Sekä vaakasuorat, pysty-
suorat että risteävät punai-
set viivat näkyvät selkeästi 
seinän joka kohdalla.

Yksinkertaisesti täydellinen 
kaikissa vaiheissa!
Leica LINO™ L2:n avulla kaikki 
on linjassa

Enää et tuhlaa aikaa viivojen piirtelyyn seinälle!

Optiikan laatu vaikuttaa merkittävästi siihen, 
kuinka hyvin laserin heijastetut viivat näkyvät ja 
kuinka tarkkoja ne ovat. Korkea laatu ja Power 
Range Technology™ ovat Leica LINO™ L2:n 
avainominaisuuksia.



Erittäin helppo ja luonteva 
käyttää.

Asennus
Kytke virta päälle

Valmis!



Leica LINOTM L2
Tarkat viivat, joihin voit luottaa

Aikaavievä ja työläs viivojen piirtäminen seinälle on nyt historiaa. 
Leica LINO™ L2 heijastaa tarkasti, nopeasti ja helposti – antaen sinun 
keskittyä käsillä olevaan työhön.

Pulssitoiminto ja 
virransäästötila:
Välttämätön ulkotöissä 
ilmaisimen kanssa (lisävaruste) 
ja heijastettaessa pitkillä 
etäisyyksillä.

Lukitustoiminto:  
Lukitse kuljetuksen 
ajaksi.

Moderni, 
ergonominen kotelo:
Pölynkestävä ja roiske-
vesitiivis IP54:n mukaisesti.
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Itsetasaava

Laitteen tarkka kohdistaminen ei ole 
välttämätöntä vaaka- tai pystysuorien 
viivojen saamiseksi. Pienet ± 4°:n kulma-
virheet kompensoidaan automaattises-
ti. Jos kulmavirhe on suurempi, laite ei 
heijasta mitään viivoja. Näin ehkäistään 
virheet.

Laserviivojen näkeminen on 
hyvin helppoa

Esim. vertailupisteiden siirtäminen seinäl-
tä toiselle on mahdollista. Jätä vesivaaka 
ja naru työkalupakkiin.

Tarkka 90°:n kulma

Kohdistus, kuten 90°:n kulmien 
merkitseminen, tehdään painamalla 
painiketta. Säästät todella paljon aikaa!

Lukitustoiminto

Voit kytkeä itsetasauksen pois päältä 
manuaalisesti käyttäen lukitustoimintoa. 
Silloin laserviivan voi heijastaa missä 
kulmassa tahansa.

Erittäin helppo 
käyttää: 
Koska Leica LINO™ 
L2:ssa on vain kaksi 
painiketta, sen käytön  
oppiminen on helppoa.

Suuri lasilinssi:
Optimaalinen esiintulo-
kulma. Varmistaa laser-
viivojen hyvän näkyvyyden 
ja ulottuvuuden.



Leica LINOTM L2
Itsetasaava tarkkuusviivalaser

Suositellut alkuperäiset lisävarusteet

Leica-kolmijalka TRi 100
Varastonro 757938
Laadukas kolmijalka, jonka 
hienosäätö on hyvin 
helppoa.

Käytännölliset ja näppärät lisävarusteet

Tähyslevy
Voidaan käyttää heijastuspin-
tana avoimessa tilassa.

Magneettinen monitoimikiinnitin
Voidaan käyttää pienenä kolmijalkana 
tai seinäkiinnikkeenä.

Säilytyslaukku
Kaikki suojassa silloin, 
kun et varusteita tarvitse. 

Kuulasovitin
Missä tahansa kulmassa 
heijastamista varten.

Ilmaisin
Varastonro 758448
Tarjoaa akustisen/optisen 
signaalin. Viivan löytämiseen 
ulkotiloissa.

Seinäkiinnike
Varastonro 758839
Ruuvikiinnityksen ansiosta 
voidaan käyttää monella 
tavalla.



Leica LINO™ L2 sisältää 
Leica DISTO™-laatua!

Vuonna 1993 keksimme maailman ensimmäisen kädessä 
pidettävän lasermittarin. Nyt meillä on suurin valikoima 
laseretäisyysmittauslaitteita.

Leica LINOTM L2
Yksinkertaisesti täydellinen - kaikissa vaiheissa!

Laserluokka 2
seuraavien normien 
mukainen:
IEC 608251
ja EN 608251

Kuvat, kuvaukset ja tekniset 
tiedot ovat vain ohjeellisia; 
ne voivat muuttua. 
Painettu Sveitsissä. 
Copyright Leica Geosystems AG, 
Heerbrugg, Sveitsi, 2007

Tekniset tiedot Leica LINOTM L2

Toiminta-alue
15 m saakka (riippuu 
valaistusolosuhteista) 

>30 m ilmaisimen kanssa

Itsetasauksen tarkkuus ± 1 mm – 5 m

Itsetasausalue 4° – 0,5°

Vaakasuora tarkkuus ± 1 mm – 5 m

Pystysuora tarkkuus ± 0,75 mm – 3 m viivan pituus

Lasertyyppi 635 nm, laserluokka II

Paristotyyppi AA, 3 x 1,5 V

IP54 Suojattu 
pölyltä ja roiskeilta

Käyttölämpötila –10°C – 40°C

Säilytyslämpötila –25°C – 70°C

Mitat (K x S x L) 96 x 91 x 54 mm

Paino (ilman paristoja) 320 g

Kolmijalan ruuvi 1/4"
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Jürgen Lippmann
(Keittiöasentaja)

"Leica LINO™ L2:lla saan joka 
kerta täysin suorat ja hyvin 
näkyvät viivat napin painal-
luksella. Jalustan ja seinäkiin-
nikeen ansiosta kädet jäävät 
vapaiksi työskentelyä varten. 
Jokainen keittiö on täydelli-
sesti suorassa." 
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Semra Kaya
(Taidegallerian omistaja)

"Eivätkö taulut ole suoras-
sa? Vinossa olevat 
taulut ovat menneisyyttä. 
Leica LINO™ L2 heijastaa 
erittäin suoran viivan, jonka 
voi siirtää vaivattomasti 
vastakkaisille seinille." 

Dave Andrews
(Putkiasentaja)

"Ovatpa putket sitten 
lattialla, seinällä tai pään 
yläpuolella: ne kaikki 
ovat nyt täysin suorassa. 
Tarkka ripustamimen 
on kuin lasten leikkiä 
Leica LINO™ L2:lla."

Jälleenmyyjäsi

www.disto.com

Kysy lähin jälleenmyyjäsi:
Leica Geosystems Oy
Puh. (09) 615 3555
geo@leica.fi

     
 


