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Urządzenie zostało wyposażone w nowoczesne diody 
laserowe, które emitują wyraźne i bardzo dokładne 
linie. Gołym okiem można zauważyć różnicę w jako-
ści emitowanego światła w stosunku do innych mo-
deli. To krzyż wzmocnionych linii laserowych klasy 
SelectionPro, tj. wiązki pracującej w bezpiecznej dla 
oka ludzkiego II klasie. Ponieważ mają one zwiększo-
ny zasięg, zachodzą szerzej na ścianę, podłogę i sufit. 
Każdą z linii można uruchomić osobno, co pozwala 
na istotne zaoszczędzenie baterii – w naszym teście 
laser pracował ok. 41 godzin na jednym zestawie 
baterii. Aby podnieść komfort pracy i użyteczność 
przyrządu, specjalnie zaprojektowana konstruk-
cja umożliwia emisję linii pionowej w zakresie 
aż do 150°. Dzięki trybowi pracy z wyłączonym 
kompensatorem łatwo można wyznaczać pochylenia 
i spadki w każdych warunkach.

W modelu zastosowano niezwykle wytrzymały 
i precyzyjny kompensator najnowszej generacji. 
Dzięki temu przyrząd charakteryzuje się wyjątkową 
wytrzymałością i odpornością na trudne warunki 
pracy, co nasz przypadkowy upadek doskonale po-
twierdził. Gumowana obudowa solidnie zabezpiecza 
urządzenie przed szkodliwym działaniem czynników 
mechanicznych i atmosferycznych. Dodatkowo laser 

Laser liniowy krzyżowy 
FL 40 PowerCross SP

W tym numerze testujemy najnowszą, znacznie rozbudowaną wersję znanego 
już nam lasera FL 40-II, czyli urządzenie FL 40 PowerCross SP. Od razu przykuła 
naszą uwagę jego niebywała trwałość i odporność – po przypadkowym upadku 
z wysokości ponad 1 metra nadal działał bez zarzutu...

może bezawaryjnie pracować w ujemnych tempera-
turach, co nie jest bez znaczenia zwłaszcza w pol-
skim klimacie, gdzie zimy bywają długie i mroźne. 

Urządzenie jest wyposażone w kilka przydatnych 
funkcji, m.in. błyskawiczne samopoziomowanie 
wraz z sygnalizacją optyczną nadmiernego wychy-
lenia przyrządu czy przełączanie automatyki w tryb 
manualny do wyznaczania skosów. Wygodny wielo-
funkcyjny uchwyt z regulacją wysokości umożliwia 
montaż lasera na ścianach, podłogach, profilach 
stalowych, grzejnikach (magnetycznie), rurach czy 
belkach (za pomocą paska). Instrument wyposażono 
w gniazda statywów 1/4” i 5/8”.

Urządzenie można śmiało polecić wszystkim pro-
fesjonalistom poszukującym niezawodnego, trwałego 
lasera pracującego nawet w trudnych warunkach. Za 
jego pomocą można wykonywać wszelkie prace bu-
dowlane i wykończeniowe. Ten precyzyjny przyrząd 
doskonale sprawdzi się zarówno w małych pomiesz-
czeniach, jak i w plenerze. Trzeba tylko pamiętać 
o zakupie trzech baterii AA do zasilania.

Urządzenie jest objęte 24-miesięczną gwarancją (36 
miesięcy po rejestracji). Więcej informacji o produkcie 
można znaleźć na stronie: www.sklepylaserowe.pl. 
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DANE TECHNICZNE:
• Dokładność instrumentu: 

±3 mm/10 m
• Zakres automatyki 

poziomowania: ±3° 
• Zasilanie bateryjne: 3xAA, 

alkaliczne 
• Czas pracy: 40 h 
• Klasa lasera/długość fali: 

2/635 nm
• Średnica strefy widoczności 

lasera N/O*: 64 m/84 m
• Klasa szczelności obudowy: 

IP 54
• Sposób mocowania 

instrumentu: gwint 5/8” i 1/4”, 
uchwyt z regulacją wysokości

*warunki typowe dla pomieszczeń – ściana 
biała, natężenie oświetlenia 250 lx 
N – oko nieuzbrojone, O – okulary 
wzmacniające


