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EL 601 to jeden z najpopularniejszych laserów krzyżowych oferowanych na naszym rynku. Bez problemu można 
go znaleźć w dobrej cenie w sklepach jak i w sieci. Czy za niesłabnącą popularnością tego modelu kryje się wysoka 
jakość? Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie dlaczego nasi wykonawcy upodobali sobie właśnie ten laser. 

Laser liniowy krzyżowy EL 601 zestaw 
 
Pierwsze spojrzenie na laser i tu niespodzianka. Mieści się on w całkiem poręcznej walizce z odpornego tworzywa. 
W środku zapakowany jest nie tylko sam przyrząd, ale ponadto komplet baterii, okulary wzmacniające widoczność 
linii i co najważniejsze statyw z regulowaną wysokością. Całość jest opakowana w oryginalny karton.  

 

 

Wiemy już że laser zapewni nam porządną  
i wiarygodną dokładność i wysoką funkcjonalność, co 
jest zasługą dużego zasięgu jak i dołączonego 
statywu. Gdzie zatem możemy go wykorzystać?  
Z pewnością przyspieszy nam większość prac 
wykończeniowych i remontowych wewnątrz lokali. 
Zarówno mniejszych jak i tych większych. Z jego 
pomocą równo ułożymy kafle na ścianach, równo 
zamocujemy obrazy, półki i wieszaki. Dla 
zawodowego wykonawcy może być pierwszym 
laserem na start, a w domu może zostać naszym 
wiernym pomocnikiem na wiele lat. Pod warunkiem 
oczywiście, że prace remontowe nam nie straszne.  

Nie ma więc na co czekać. Bierzemy kilka dni urlopu, 
kupujemy laser i niebawem - pokój, łazienka czy 
kuchnia odnowiona. Z tym laserem z pewnością 
łatwiej i szybciej. Jednogłośnie polecamy.  

Więcej informacji o prezentowanym produkcie 
można znaleźć na stronie www.sklepylaserowe.pl.  
A.P.  

Wyciągamy laser i montujemy go na statywie. Wszystko 
jest solidnie spasowane, a użyte materiały są naprawdę 
wysokiej jakości. Geo-FENNEL  to znana nam nie od 
dzisiaj marka specjalistyczna, stąd wewnątrz urządzenia 
zainstalowano wysokiej klasy moduł pomiarowy. 
Wyświetlany na ścianie krzyż laserowy składający się  
z dwóch linii – poziomej i pionowej, jest bardzo wyraźny  
i powinien zadowolić nawet najbardziej wymagających. 
Wszystko odbywa się w pełni automatycznie, więc nie 
musimy sami nic regulować aby uzyskać idealnie równe 
płaszczyzny poziomie i pionowe.  

 

Ponieważ laser dostarcza firma, która jest jednym  
z czołowych producentów techniki pomiarowej, 
uzyskiwane parametry są już na pierwszy rzut oka lepsze 
od tzw. masówki. Po pierwsze należy podkreślić okazały 
zasięg, nawet do 50 m - zdecydowanie większy niż  
u konkurentów oraz dobrą dokładność 4 mm/10 m. 

 


