
Niwelator laserowy
EL 515 Plus MaxiBox

EL 515 Plus MaxiBox to nowoczesny laser rotacyjny zbudowany w oparciu 
o najnowsze trendy, w pełnym zestawie gotowym do pracy. 

Niwelator wyposażono w standardowy gwint 5/8” 
oraz w zintegrowany uchwyt do ustawiania go bez-
pośrednio na podłodze lub zawieszenia na ścianie. 
Urządzenie objęte jest 12-miesięczną gwarancją (18 mie-
sięcy po rejestracji). Pełna prezentacja produktu znajduje 
się na www.sklepylaserowe.pl. 

Redakcja

Urządzenie należy do linii ekonomicznej niemieckiej 
marki geo-FENNEL, będącej jednym z najbardziej po-
pularnych, renomowanych, specjalistycznych twórców 
przyrządów pomiarowych o bogatej, ponad 160-letniej 
tradycji – na polskich budowach obecnym już od po-
nad 20 lat. Dzięki bardzo atrakcyjnej cenie EL 515 Plus 
MaxiBox jest dostępny dla każdej fi rmy budowlanej 
chcącej rozwinąć paletę usług, zwiększyć możliwości 
operacyjne, czy też po prostu przyspieszyć tempo pro-
wadzenia robót. 

Kompletny zestaw do niwelacji laserowej został 
przygotowany z myślą o oszczędnych i zarazem 
wygodnych użytkownikach. W dużej i poręcznej 
walizce znajduje się wszystko, co potrzebne do wy-
znaczania prawidłowych poziomów, pionów i kątów 
prostych. Oprócz niwelatora laserowego znajdziemy 
w niej detektor z uchwytem do łaty, uchwyt z regulo-
waną wysokością do sufi tów podwieszanych, statyw 
z kolumną na korbę i wbudowaną libellą, łatę 2,47 m 
z podziałem E/mm, tarczkę celowniczą magnetyczną, 
okulary oraz akumulatory z ładowarką.

Innowacyjna i znacznie udoskonalona względem 
poprzednika konstrukcja charakteryzuje się większą 
funkcjonalnością i wszechstronnością. Serce zestawu 
– nowoczesny niwelator laserowy został przystoso-
wany do pracy w pozycji poziomej oraz pionowej 
z zablokowanym kompensatorem. Laser emituje czer-
wone światło widzialne w postaci dwóch wzajemnie 
prostopadłych wiązek – rotacyjnej i stałej. Ma system 
błyskawicznego poziomowania wraz z sygnalizacją 
optyczną i akustyczną nadmiernego wychylenia poza 
zakres samoniwelacji.

Wykorzystanie lasera rotacyjnego zwiększa dokład-
ność oraz przyspiesza wykonywanie wielu prac budow-
lanych, takich jak wyznaczanie poziomu fundamentów, 
posadzek, stropów, murów, montaż płotów i altan, 
układanie kostki brukowej, montaż konstrukcji i stolarki, 
układanie płytek, montaż sufi tów podwieszanych i pod-
łóg podniesionych.

Niwelator wyposażono w wytrzymałą obudowę wy-
konaną z wysokiej jakości tworzywa, dodatkowo ogumo-
waną, która zapewnia bardzo dobrą ochronę przed wni-
kaniem pyłu i wody, zgodnie z normą IP 54. Urządzenie 
może pochwalić się osiąganiem ponadprzeciętnych 
parametrów: zasięg 400 m, dokładność ±1,5 mm/10 m, 
zakres automatyki poziomowania ±3°, prędkości obro-
towe głowicy 200, 400, 600 obr/min., wydajność pracy 
nawet do 20 godzin z jednego ładowania. 
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