
Laser liniowy krzyżowy EL 609 

Tym razem do testu MT otrzymaliśmy laser liniowy krzyżowy EL 609. Przybył 
do nas model w czarno-niebieskiej obudowie, ze stosownym uniwersalnym 
uchwytem i kompletem baterii zasilających, a wszystko spakowane 
w eleganckiej torbie. 

1/4”. Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych 
czynności regulacyjnych. Przed przystąpieniem 
do pracy wystarczy ustawić laser w wybranym 
miejscu, a automatyka wyreguluje się samoczynnie 
w poziomie i pionie. Zakres automatyki samo-
poziomowania wynosi ±3 mm, a jeśli niechcący 
przekroczymy dopuszczalne granice, włączy się 
alarm ostrzegawczy. Dokładność instrumentu wy-
nosi ±5 mm/10 m. Zastosowanie profesjonalnych 
diod laserowych sprawia, że zasięg rzucanego 
światła sięga nawet do 50 m. Oczywiście zależy to 
jeszcze od nasłonecznienia pomieszczenia, w któ-
rym urządzenie będzie działać. 

Niemiecki producent, renomowana firma geo-
-FENNEL, zapewnia, że model EL 609 to obecnie 
najnowocześniejszy przyrząd tego typu na rynku. 
Wykonany jest z bardzo trwałych komponentów 

najwyższej 
jakości. Został 

wyposażony w naj-
nowszej generacji kompensator. 

Parametry techniczne urządzenia są 
podobne do osiąganych przez inne, zdecydowa-

nie droższe modele. 
Urządzenie wymaga zastosowania trzech alka-

licznych baterii typu AAA. Może na nich pracować 
bez wyłączania, czyli w trybie ciągłym, przez ok. 
osiemnaście godzin. Istnieje też opcja osobnego 
włączania wybranej linii świetlnej, co pozwala 
oszczędzać baterie, dodatkowo przedłużając goto-
wość lasera do pracy. 

Przyrząd prawidłowo eksploatowany i użyt-
kowany, zgodnie z przyjętymi standardami, 
odwdzięczy się użytkownikowi długim okresem 
eksploatacji. Producent daje roczną gwarancję na 
prawidłowe działanie.

Laser EL 609 to wydajny i dokładny przyrząd 
dostępny w dobrych sklepach narzędziowych na 
terenie całego kraju. Pełne dane techniczne oraz 
szczegółowe informacje na jego temat można odna-
leźć na platformie www.sklepylaserowe.pl. 

Podsumowując, laser EL 609 polecamy tak dla 
profesjonalistów wykonujących prace budowla-
ne i montażowe, jak i dla bardzo wymagających 
amatorów, cieszących się z posiadania naprawdę 
nowoczesnych narzędzi. 

Adam Łowicki

Praca z wykorzystaniem tego lasera jest prosta. 
Polega na włączeniu urządzenia i następnie odczy-
cie wyświetlanych linii umożliwiających precyzyj-
ne wyznaczanie pionów i poziomów w rozmaitych 
pomieszczeniach, w których przeprowadzamy 
różnego rodzaju roboty budowlane, remonty, pra-
ce montażowe itd. Może to być układanie płytek 
ceramicznych, wyznaczanie pozycji wierconych 
otworów, przenoszenie poziomów lub precyzyjne 
wyrównywanie położenia drzwi i okien, ale także 
mniej skomplikowane działania, w rodzaju wiesza-
nia półek i obrazów. 

W komplecie z laserem użytkownik otrzymuje 
wielofunkcyjny uchwyt umożliwiający ustawienie 
lasera na ścianie, na elementach stalowych albo 
po prostu na statywie fotograficznym z gwintem 
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