
 

 

Leica Lino L360 
Paprsek všude kolem Vás! 

 

 

 
360° liniový laser 
 
Leica Lino L360 zobrazuje okamžitě, přesně a 
ostře linii v celém prostoru kolem tzn. 
v rozsahu  360°.  
 
Osvědčená technologie “Power Range 
Technology™” zajišťuje vynikající viditelnost 
linií i ve světlém prostředí.  
 
Široké spektrum využití a výjimečné vlastnosti 
dělají z Lino L360 ceněného a vyhledávaného 
partnera při práci na stavbě s potřebou 
přesného přenosu výšek a vytyčení linií. 

 
 

Vlastnosti: 
 
 360° vodorovná linie blízko v blízkosti podlahy 
 180° svislá linie 
 Samo nivelace pomocí brzděného závěsu kyvadla 
 Přesnost vodorovné linie <1.5mm @ 5m 
 Dobíjecí akumulátor s nabíječkou pro komfortnější práci 
 Vysoce voděodolný a prachotěsný – IP65 
 Sada v praktickém kufru se stojánkem a terčem  
 Přepínač na pulzní laser pro práci s detektorem venku nebo 

ve světlých prostorách 
 Vysoká viditelnost a ostrost paprsku 
 3 roky záruka 
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Dealer stamp 

Laser class 2 
In accordance with 
IEC 60825-1 

   

360° linie nízko nad povrchem 
Nepotřebujete otáčet laserem pro 
přenos referenční výšky z jedné 
strany místnosti na druhou. Laser 
svítí v celém rozsahu prostoru tedy 
360°. Na víc, konstrukce laseru 
umožňuje vysílat paprsek těsně nad 
povrchem podlahy nebo jiné plochy, 
kterou chceme snadno a rychle 
zkontrolovat. Stačí rozsvítit laser a 
odečítat na skládacím metru 
odchylky bez použití stativu. 

Samourovnávání 
Přístroj se sám rychle srovná do 
vodorovné polohy díky tlumenému 
kyvadlu, které zajistí přesné 
zobrazení vodorovných i svislých 
linií. Vychýlení přístroje v rozsahu 
3.5°± 0.5° jsou kompenzována 
automaticky. Pokud je vychýlení 
větší než rozsah samo urovnání, 
laser se rozbliká, aby zamezil 
chybné práci a upozornil na 
nevodorovnost postavení přístroje.  
 

Leica Lino L360 – sada v kufru 
Art. No. 790509 - sada obsahuje: 
 

    přístroj Leica Lino L360 
 plastický kufr na sadu 
 Mini stativ s magnetickým úchytem 

  Nabíječka 
    Integrovaná nabíjecí baterie v přístroji 
    Cílový terčík, červený s mm měřítkem, 

magnetem a stojánkem 
 

Technické parametry 
 

Rozsah měření víc jak 15 m* 

Rozsah měření s 
detektorem 

> 15 m 

Přesnost urovnání 
@ 5 m 

± 1.5 mm 

Rozsah 
samourovnávání 

3.5° ± 0.5° 

Přesnost vodorovné 
linie @ 5 m 

± 1.5 mm 

Svislá přesnost @ 3 
m  

± 0.75 mm 

Výseč vysílaného 
laserového paprsku 

360° (vodorovný) 

Vytvářené paprsky svislý, vodorovný 

Laser 635 nm 
laser class II 

Baterie Nabíjecí integrovaná 
baterie 

Odolnost  IP65 
Vysoce prachu a 

vodotěsný 

Pracovní teplota - 10°C to 40°C 

Teplota uskladnění -25°C to 70°C 

Rozměry (VxŠxH) 131.7 x 145 x 96.2 mm 

Váha s baterií 1009 g 

Závit stativu (foto) ¼” 

* V závislosti na světelných podmínkách 
 
 
 

 

Záruka 3 roky      

  

Dobíjecí akumulátor a nabíječka 
Není třeba stále dokupovat baterie. 
Vestavěná nabíjecí baterie vydrží 
víc jak 20 hodin práce na jedno 
nabití.   
 
Můžete pracovat i s přístrojem 
připojeným přímo k elektrické síti. 

Chytrý mini stativ 
Je to víc než jen malý stativ. 
Vložené magnety umožňují 
připevnit přístroj na železný 
podklad třeba trubky, futra od dveří 
atd. Lze využít i jako běžný 
stěnový držák pro přidělání na 
nemagnetický povrch stěn 
například hřeby nebo jako závěs. 

 


