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Tym razem do naszego testu trafił, prosto z centrali niemieckiego producenta, świeżo wyprodukowany laser  
o symbolu Geo3X HP. Zaprezentowano go po raz pierwszy szerszej publiczności na targach Intergeo w Berlinie. 
Szybko zabraliśmy się do oględzin ponieważ oceny zachodniej prasy, które pojawiły się niedługo potem rozbudziły 
do maksimum naszą ciekawość.  

Laser liniowy krzyżowy Geo3X HP 
 

Zaraz po otwarciu kartonowego opakowania, wyciągamy laser z futerału i przeglądamy całe wyposażenie. Naszym 
oczom ukazuje się solidny, całkiem sporych rozmiarów przyrząd wraz z uchwytem i bateriami. Geo3X HP należy  
do linii profesjonalnej marki geo-FENNEL. To światowa czołówka producentów, spodziewać się możemy zatem 
najwyższej klasy wykonania i najlepszych osiągów.  

 

prac niwelacyjnych w terenie czy np. w dużych 
halach. 
 
Warto podkreślić, że Geo3X emituje wiązki laserowe 
klasy HP czyli High Power. Jak sami przekonaliśmy się 
na własne oczy, są one widoczne nawet w silnie 
nasłonecznionych pomieszczeniach. 
 

 

Na koniec musimy jeszcze pochwalić laser za tryb 
manualny, który pozwala wyznaczać dowolne 
płaszczyzny ukośne.  
 
Naszym zdaniem: Trudno doszukać się wad czy 
niedociągnięć. Cena ustalona na rynek polski wydaje 
się być atrakcyjna, zatem jednogłośnie: polecamy. 
 
Więcej informacji o prezentowanym produkcie 
można znaleźć na stronie www.sklepylaserowe.pl.  
A.P. 

Jak podaje producent Geo3X HP jest następcą długo 
produkowanego i wciąż jeszcze obecnego na rynku lasera 
FL 40-3 HP. Producent obiecuje, że nowy model jest 
znacznie ulepszony i oferuje jeszcze więcej możliwości. 
Sprawdźmy zatem, czy rzeczywiście stanowi on idealne 
rozwiązanie dla każdego profesjonalnego wykonawcy  
i instalatora.  
 
Laser bardzo dobrze leży w rękach, materiały z jakiego 
został wykonany sprawiają bardzo dobre wrażenie,  
a obudowa jest ze wszystkich stron ogumowana. 
Dostarczony w zestawie uchwyt ma wbudowane 
magnesy, posiada regulację wysokości oraz umożliwia 
montaż na wiele sposobów. Bezpośrednio na podłożu, 
paskiem do rur, magnesem do elementów stalowych lub 
na statywie. Głowica laserowa ma wbudowany gwint 
1/4”, natomiast uchwyt zarówno 1/4" jak i 5/8”. 
 
Geo3X HP emituje na ścianach aż trzy krzyże laserowe 
wyznaczając w pełni automatycznie poziomy, piony i kąty 
proste. Dlatego znajdzie zastosowanie nie tylko przy 
typowych pracach wykończeniowych jak układanie 
kafelek, ale również przy montażu ścian działowych, 
mebli kuchennych - czyli wszędzie tam, gdzie konieczne 
będzie szybkie wyznaczenie dokładnego kąta 90°.  
Istotną zaletą jest także możliwość współpracy  
z detektorem, co umożliwi wykonywanie podstawowych  
 


