
Leica Lino
Presné, automatické
bodové a čiarové lasery



Leica Lino zobrazuje laserový lúč, alebo bodky s milimetrovou presnosťou a pritom ponecháva 
Vaše ruky voľné na prácu. Uľahčí Vám prácu.  

Leica Lino automaticky kompenzuje nerovnosti samourovnávaním v rozsahu ± 4°.  Vyhnete sa
tak chybám zo zlého urovnania.

 
 

Optika špičkovej kvality a osvedčená Power Range Technology™ zaručuje, že zobrazené 
línie a body sú jasne viditeľné a presné.  

Ľahko pochopiteľný prístroj s jednoduchým ovládaním. 

Postavte, zapnite a je to!
S Leica Lino bude všetko perfektne zarovnané



Function P3 P5 L2 L2P5

Olovnice - hore a dole • • •
Vytýčenie pravých uhlov • •
Horizontálne zarovnávanie • • • •

• •
• •

Zarovnávanie so sklonom • •

Ktoré Lino je pre mňa to pravé?



Leica Lino P3 a P5
Presne na bod!

Jednoduché ovládanie 
 Iba jediné tlačidlo na všetky aplikácie.

Samourovnávanie 
  Prístroj sa rýchlo a presne urovná.  

Malé nerovnosti pri postavení prístroja sú automaticky  
kompenzované v rozsahu ± 4°. Ak je postavený mimo 
spomenutého rozsahu, prestane zobrazovať body. Vďaka
tomu sa vyhnete chybám pri práci.

Robustné telo   
  Leica Lino je odolné voči prachu a striekajúcej vode podľa

normy IP54. Páčka na uzamknutie slúži na ochranu prístroja
počas prepravy.

Zabudnite na olovnice, lanká, alebo vodováhy! Praktické a jednoduché ovládanie.
Bodové lasery Leica Lino P3 a P5 prenesú každý bod, ktorý potrebujete, rýchlo a presne.
Sú efektívnym riešením pre každého, kto potrebuje prenášať body, alebo čokoľvek 
zarovnať.



Prenos bodov

Otočením podstavca prenesiete referenčné body okamžite po celej 

miestnosti, z jednej steny na druhú. Nechajte vodováhu, alebo lanko 

odpočívať v kufríku. Alebo ich vyhodťe! S Leica Lino sa k nim už nikdy

nevrátite.

Rozšírený rozsah využitia

Adaptér, ktorý je dodávaný s Leica Lino P3 a P5 umiestni prístroj

rýchlo a s absolútnou presnosťou. Adaptér môžete umiestniť

do rohov a profilov, alebo ho pevne pripevniť k stene. Vďaka extra

silným magnetom sa ani nepohne. Môžete sa spoľahnúť.

Určovanie pravých uhlov

Leica Lino P5 má k dispozícii 5 laserových lúčov, ktoré zovierajú 

90° uhol. To uľahčuje prácu pri zarovnávacích prácach a prenášaní

viacerých bodov naraz. Vaša práca bude presná a výsledok bude 

vyzerať ohromujúco.

Laserová olovnica

Leica Lino P3 a P5 sú vynikajúce prístroje pre zarovnávanie bodov.

Laserová bodka je premietaná smerom hore a dole od prístroja, čo

umožňuje rýchle prenášanie bodov zo zeme na strop a naopak.

Majte všetko presne zarovnané s Leica Lino P3, alebo P5.

Zarovnávanie

Leica Lino P5 zobrazuje tri body presne v jednej výške. 

Zarovnávanie okien, stien a ostatných stavebných elementov

tak bude oveľa rýchlejšie a presnejšie. 



 

Leica Lino L2
 Spoľahnite sa na jasné línie!

Samourovnávanie 
Prístroj je nastavený rýchlo a presne, aby mohol
zobrazovať horizontálne a vertikálne línie. 
Leica Lino L2 automaticky kompenzuje 
nesprávne položenie prístroja v rozsahu ± 4°.
Pokiaľ je prístroj mimo spomenutého rozsahu,
zobrazovanie čiar sa preruší a nezobrazujú sa
žiadne čiary. To zaručuje prácu bez chýb.

Veľký sklenený objektív 
Optimálne navrhnutý tvar zaručuje perfektnú 
viditeľnosť a rozšírenie dosahu zobrazovanej 
laserovej línie.

 

 

Časovo náročné a nudné kreslenie čiar na steny je už dnes minulosťou.
Leica Lino L2 zobrazujú čiary rýchlo a presne. Vy sa môžete sústrediť
na Vašu prácu.



Presné 90° uhly

Zarovnávacie aplikácie ako vytváranie 90° uhlov je hotové stlačením

jedniného tlačidla. Prístroj Vám šetrí čas a zvyšuje produktivitu.

Vertikálne zarovnávanie

Veľký objektív je výhodou pri prácach vo veľkom priestore.

Obrázok znázorňuje použitie pri pokladaní podlahy. Tá bude končiť

presne zarovno so stenou.

Horizontálne zarovnávanie

Vodováhy a lanká sú vecou minulosti. Leica Lino L2 a 

sú vynikajúcim pomocníkom pre prenášanie referenčných bodov

z jednej steny na druhú.

Zarovnávnie pod sklonom

Môžete manuálne vypnúť funkciu samourovnávania - zamknutím

do prepravnej polohy. Následne je lasrový lúč premietaný pod

akýmkoľvek uhlom. Funkcia zámku tiež chráni prístroj pri preprave.

Práca vo veľmi jasných podmienkach

“Pulzná” funkcia neplní iba úlohu šetrenia energie, ale tiež umožňuje

použitie prijímača laserového lúča v exteriéri, alebo za veľmi jasných

podmienok. Séria akustických signálov Vám oznamuje, ktorým smerom

treba prijímač posunúť, aby ste sa dostali do požadovanej roviny. 



Leica Lino L2P5 v sebe kombinuje všetky výhody modelu  
Lino L2 s krížovým a bodovým laserom v jednom. Obsahuje
5 laserových bodov, navzájom presne odstupňovaných po 90°,  
ktoré poskytujú perfektný spôsob na prenášanie bodov.
Horizontálny a vertikálny laserový lúč extrémne uľahčujú 
zarovnávacie aplikácie. Rokmi overená a optimálne navrhnutá
optika Leica poskytuje jasne viditeľné laserové lúče aj na dlhú
vzdialenosť.  

S prístrojom Leica Lino L2P5 ste výborne vybavený pre akúkoľvek 
prácu.

Leica Lino L2P5
Pokiaľ preferujete multifunkčnosť



Obsah balenia
Praktické a rozumné riešenie

Leica Lino P3
   

Terčová platňa 
Magnetický multifunkčný adaptér 
Alkalické batérie    
Púzdro 

Leica Lino P5
   

Terčová platňa 
Magnetický multifunkčný adaptér 
Alkalické batérie    
Púzdro 

Leica Lino L2  
  
  

Terčová platňa, červená - zelená 
Magnetický multifunkčný adaptér 
Guličkový adaptér na statív 
Alkalické batérie    
Púzdro s ramenným popruhom 

Leica Lino L2P5
 

Terčová platňa 
Magnetický multifunkčný adaptér 
Alkalické batérie 
Púzdro 



Nabíjačka batérii

4 nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia
(typ AA).

Tyč CLR290
  

S upevňovacou podložkou,
do miestností, kde nemôžete
upevniť prístroj na stenu.

CET103 statív s elevátorom
  

Kvalitný hliníkový statív s rýchlym
posuvom, libelou a ramenným po-
pruhom.

Statív TRI 100
  

Kvalitný statív s veľmi 
ľahkou presnou  
adjustáciou.

Prijímač

S akustickým / optickým signálom 
na určenie potrebnej roviny aj na 
veľké vzdialenosti.

Držiak na stenu

Univerzálne použitie, montáž 
so skrutkami.

Originálne príslušenstvo pre
radu Leica Lino



Leica Lino - všestrannosť
 Bod po bode dokonalá zostava

 

Všetky práva rezervované. Copyright Leica Geosystems AG, 
Heerbrugg, Switzerland 2009 Laserová trieda 2 v súľade s IEC 60825-1

Technické parametre P3 P5 L2 L2P5

Dosah až do 15  m*

Dosah s prijímačom — — > 30 m

Presnosť urovnania
na 5 m ± 1.5 mm ± 1.5 mm ± 1 mm  ± 2 mm

Rozsah samourovnania 4° ± 0.5°

Presnosť bodov 
na 5 m ± 1.5 mm ± 1.5 mm — ± 1.5 mm

Presnosť horizontálnej 
línie na 5 m — — ± 1.5 mm

Presnosť vertikálnej 
línie na 3 m — — ± 0.75 mm

Počet bodov 3 5 — 4

Počet línií — — 2 2

Smer lúčov hore, dole,
dopredu

hore, dole,
dopredu, doľava, 

doprava

vertikálny 
horizontálny

 vertikálny, horizontálny,
hore, dole, vpravo, vľavo

Typ lasera 635  nm, laserová trieda II   635  nm,  
las. trieda II

Napájanie typ AA 3  × 1.5 V typ AA  
4 × 1.5 V

Oddolnosť
striekajúca voda / 
prach 

IP54

Rozsah pracovnej
teploty

 –10  °C do 40 °C   –10  °C do 40 °C

Uskladnenie pri –25  °C to 70  °C

Rozmery
(V  × H × Š) 99.1  × 108. 1 × 59.3  mm 96  × 91  × 54  mm 117.8  × 130.7 × 75.4  mm

Hmotnosť bez  
batérii 310  g 320  g 321  g  370  g

Skrutka na statív ¼”

* záleží na poveternostných podmienkach



www.leica-geosystems.com

Matthias Grunert
(Inštalatér)
”Stlačením jediného tlačidla
mi Leica Lino P3 ukáže
body a ja mám ruky voľné
na prácu. Odkedy používam
Leica Lino P3, moje trubky sú
vždy perfektne zarovnané.”

Jürgen Lippmann
(Kuchynské štúdio)
”Leica Lino L2 zobrazuje
presné a jasne viditeľné 
línie po celej miestnosti.
Keď dokončím kuchyňu,
zákazníci sú očarení.”

Horst Bauermeister
(práca so sadrokartónom)
”Používam Leica Lino L2P5 
s multifunkčným adaptérom.
Zarovnanie stien a prvkov
je rýchle a veľmi presné. 
Široká paleta funkcií robí 
tento prístroj dokonalým pre
moju prácu.”
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