
Nivel laser em cruz a
bateria

SK106GDZ
SK105GDZ

Código EAN

0088381851923

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Amplitude com detetor 30 m
Precisão ± 3 mm - 10 m mm
Classe do Laser II
Tipo de laser 525 nm
Peso 085 Kg
Dimensões (CxLxA) 138x64x102 mm
Temperatura máx. 0 / 4 °
Autonivelante ✓
Rosca para tripé ✓

Página do produto - www.makita.pt

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Para el uso de la batería CXT (10.8V - 12 Máx.). Hasta
20 horas de iluminación continua en modo de alta
visibilidad con BL1041B.

• Precisión +/- 3 mm. y rango de visibilidad de línea de
hasta 30/60 m.

• O bloqueio do pêndulo permite aplicações de
inclinação, para uma mais ampla versatilidade e
oferece proteção adicional ao laser durante o
transporte e armazenamento.

• Quando se coloca o acessório de parede (o suporte
magnético) não se pode colocar a bateria BL1041B
(4,0Ah).

• Prático e preciso laser de linha reta autonivelante
(linha reta: horizontal / vertical) e de 4 pontos.

• Seleção de brilho: 2 modos (modo brilhante / modo
ecológico).

• A tecnologia de proteção extrema (XPT) está
desenhada para melhorar a resistência ao pó e à água
para o funcionamento em condições adversas.

• A autonivelação pode corrigir-se até 4° de inclinação,
o que permite o funcionamento em superfícies
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO
Cartão e suporte magnético, estojo de tecido e manual em CD + guia
rápido para consulta. Não inclui bateria nem carregador no equipamento
básico.

197363-4
DC10SB Carregador 12V

197406-2
Bateria BL1041B 12V. MAX (CXT)

ACESSÓRIOS

LE00855702
Recetor de laser SK105/SK106

LE00870134
Suporte Magnético de parede

LE00870137
Suporte simples de parede

Suporte
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