
HORIZON GREEN
KOMPAKTNÍ 360° LINIOVÝ LASER 
PRO HORIZONTÁLNÍ NIVELACI 

TECHNICKÉ ÚDAJE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada VA Obj. č. 
HORIZON GREEN BASIC Kufřík 71012701
HORIZON GREEN PROFESSIONAL Kufřík 71012801
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Více informací na www.sola.at

OBJEDNACÍ INFORMACE

*Podle okolních podmínek na pracovišti. 

WH Nástěnný držák Obj. č. 71123901

Ruční přijímač REC LGD0 Obj. č. 71111901

Sada závitových adaptérů GA-SET 1/4" – 5/8"  Obj. č. 71115941
BA Bateriový adaptér Obj. č. 71116201
CC Adaptér do vozidla Obj. č. 71110901
LB-G Zelené laserové ochranné brýle Obj. č. 71124601
ZLM-G Zelený terč  Obj. č. 71126301

FST Kompaktní stativ  Obj. č. 71121701 
SADA SOLA LI-ION AKUMULÁTORŮ 5.2  Obj. č. 71113901

Pro detekci laserových čar 
za nepříznivých světelných 
podmínek nebo u větších 
vzdáleností do 80 m. 

HORIZON GREEN
2 VÝKONNÉ SADY  

Rozsah dodávky přístroje HORIZON BASIC:
 � Laser HORIZON GREEN
 � Bateriový adaptér BA
 � Tužkové baterie 3 x 1.5 V (AA) 
 � Návod k použití
 � Nástěnný držák WH

V provedení Pro je laser HORIZON GREEN připraven pro 
přesný průmět metrové rysky jako kompletní sada. Díky 
praktickému příslušenství a vysoce výkonné technologii 
akumulátorů Li-Ion se laserový přístroj perfektně hodí k 
rychlému a správnému vyznačování referenční výšky. 

Dodatečný rozsah dodávky přístroje HORIZON GREEN 
PROFESSIONAL: 

 � Kompaktní stativ FST HORIZON GREEN Basic plus
 � LI-ION akumulátorová sada 5.2

HORIZON GREEN Liniové lasery
Max. tolerance měření ±0.20 mm/m
Rozsah samonivelace ±4°
Rozsah použití bez ručního 
přijímače (rádius)

25 m*

Rozsah použití s ručním 
přijímačem (rádius)

80 m*

Provozní teplota od -10° do +50° C
Upevnění stativu 1/4" + 5/8"
Stupeň krytí IP54
Elektrické napájení
Basic (s baterie)
Pro (s akumulátor)

3 x 1.5 V tužková baterie (AA)
Li-Ion akumulátor SOLA 5.2  
(5200 mAh)

Doba provozu (při 20 °C) 4h baterie/14h akumulátor
Laserová třída 2M, DIN EN 60825-1 : 2014
Výstupní výkon < 1.0 mW
Vlnová délka 512 - 520 nm
Rozměry 110 x 100 x 130 mm 

Ruční přijímač REC LGD0
Dosah (rádius) 2 – 80 m*
Max. tolerance měření jemná: ±0.50 mm/ 

hrubá: ±2.00 mm
Závit pro průvlačnici 1/4"
Hmotnost bez baterie 210 g
Stupeň krytí IP54

SOLA-Messwerkzeuge GmbH
Unteres Tobel 25
A-6840 Götzis
Tel: +43 (0)5523 53380-0
Fax: +43 (0)5523 53385
sola@sola.at
www.sola.at

Ing. Guido Scheyer
SOLA-Meßwerkzeuge GmbH & Co.
Wannental 50
D-88131 Lindau
Tel: +49 (0)8382 28585
Fax: +49 (0)8382 977002
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www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
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PROFESIONÁLY. 

PRO PROFESIONÁLY.
REAL
GREEN



Užijte si práci se zeleným liniovým laserem s 360° svislou 
a vodorovnou čarou a tolerancí měření pouze 0,2 mm/m. 
Obratem ruky připraveno k použití: Liniový laser HORIZON 
GREEN od společnosti SOLA lze intuitivně ovládat pouze 
jedním stisknutím tlačítka! 

HORIZON GREEN
PŘESNOST 360 STUPŇŮ 

HORIZON GREEN 
PŘESNÁ METROVÁ RYSKA 

Ve vnějším prostoru nabízí 
liniový laser HORIZON GREEN 
cenově výhodnou alternativu 
k rotačnímu laseru: Zrovna na 
malých staveništích lze pomocí 
stativu a měřičské latě rychle a 
bezproblémově kontrolovat výškové 
rozdíly. Díky stupni krytí IP54 je 
robustní pouzdro laseru chráněno 
před ostřikující vodou a prachem. 

Prostřednictvím výškově 
nastavitelného nástěnného 
držáku lze liniový laser 
HORIZON GREEN komfortně 
zafixovat. K upevnění 
slouží otvor na hřebík nebo 
alternativně integrované 
magnety, které umožňují 

upevnění na kovovém podkladu. Prostřednictvím praktického 
jemného nastavení lze laser od společnosti SOLA ve 
vodorovné a svislé poloze otočit i za účelem minimálních 
úprav. 

HORIZON GREEN
PRECIZNÍ PRÁCE SE ZELENÝMI 
LASEROVÝMI ČARAMI

SOLA LI-ION AKUMULÁTOR 
MAXIMÁLNÍ SÍLA. MAXIMÁLNÍ 
NASAZENÍ. VÝDRŽ AŽ 14 HODIN. 

Žádný paměťový efekt. Nabíjení kdykoliv se zachce. 

Žádné samovybíjení. Vždy připraven k provozu.

Plný výkon až do konce. 

Nepravidelné nabíjení 
(např. při polovybitém 
akumulátoru) 

1 měsíc 6 měsíců Doba použití

Kapacita akumulátoru 

Delší doba provozu. Světlejší laserové čáry. 
Vybavili jsme laser HORIZON GREEN PROFESSIONAL 
nejnovější technologií Li-Iontových akumulátorů: Umožňuje 
dobu provozu až 14 hodin. Plný výkon a dobrá viditelnost 
zůstane zachována až do konce. 

Jako pravý profesionál je 
liniový laser HORIZON GREEN 
schopen až do 25 metrů 
vodorovně a svisle nivelovat. 
Díky své obzvláště dobře 
viditelné zelené laserové 
čáře je ideálně vhodný pro 

mnohostranné použití, jako např. přípravu bednění, betonování 
podlahových desek, lití potěru nebo stanovení metrové rysky.

Svislá čára tvoří společně s 
vodorovnou 360° laserovou 
čarou úhel 90°. Ten se ideálně 
hodí pro vyrovnávání např. 
při obkládání nebo montáži 
zařízení a nábytku. 

Průběžně viditelná zelená laserová čára usnadňuje i ve světlém 
prostředí mnoho úkolů, jako např. montáž nábytku, natírání zdí 
nebo tapetování. 

Vyzařovací úhel 125° 

Snadné ovládání: 
Pouze jeden spínač 

NOVINKA: REAL GREEN 
EFEKTIVNÍ. LEPŠÍ. VIDITELNĚJŠÍ.

LEPŠÍ VIDITELNOST 

SVĚTLEJŠÍ A OSTŘEJŠÍ 

FLEXIBILNĚJŠÍ 

VYŠŠÍ KVALITA 

VYŠŠÍ VÝDRŽ 

Citlivost oka není pro všechny barvy (vlnové délky) světelného 
spektra stejná. Vlnová délka zeleného světla je okem vnímána 
nejlépe.

Díky novým laserovým diodám je zelené světlo emitováno 
přímo. Zajišťují, že je nová laserová technologie REAL GREEN 
přesnější, než kdy byla. Ztráty a nepřesnosti, které vnikaly 
dosavadní nepřímou metodou emise světla, byly sníženy na 
minimum. 

Nová laserová technologie REAL GREEN generuje laserové 
čáry se zřetelně nižším rozostřením. Tak lze generovat 
kvalitnější laserové čáry, které činí práci znatelně příjemnější. 

Díky vyššímu teplotnímu rozsahu nové technologie lze nyní 
zelené lasery používat flexibilněji. Teploty od -10° do +50° C 
nejsou žádný problém a rozšiřují tak možné oblasti použití. 

Ve srovnání s běžnými zelenými lasery přesvědčuje nová 
technologie REAL GREEN vyšší efektivitou a nižším příkonem 
a zajišťuje tak delší dobu provozu. Li-Ion100% 70%NiMH 100% 100% Li-IonNiMH
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