
PLANO 3D VERDE
LASER LINEAR 360° COM TECNOLOGIA REAL 
GREEN PARA NIVELAMENTO HORIZONTAL E 
VERTICAL

O PLANO 3D GREEN é um laser linear com linhas de laser verdes 
horizontais e verticais de 360°. O PLANO 3D GREEN é melhor do que 
qualquer outro dispositivo a laser para alinhamento preciso da sala. 
Graças às linhas comutáveis   individualmente, pode ser usado para 
uma ampla gama de aplicações. Linhas de laser REAL GREEN nítidas e 
de alta qualidade garantem a melhor visibilidade com precisão 
absoluta. Equipado com potentes baterias de íons de lítio, o PLANO 
3D GREEN também se destaca por sua longa vida útil.

APLICATIVO
Basta configurá-lo e ligá-lo, e o PLANO 3D GREEN projetará três linhas 
de laser verdes precisas de 360° pela sala. As linhas de laser podem 
ser ativadas individualmente com o apertar de um botão, facilitando 
uma ampla gama de aplicações. PLANO 3D GREEN torna o trabalho de 
drywall e interior não apenas mais preciso, mas também mais 
eficiente e confortável. Com a ajuda da cruz no piso e no teto, é 
possível fazer uma instalação vertical precisa, além de transferir 
convenientemente marcas ou medidas,
por exemplo, para instalar pontos de luz ou painéis de teto. Os 
pontos de interseção das linhas de laser criam ângulos exatos de 90° 
para colocação de ladrilhos, montagem de móveis ou mesmo 
trabalhos de instalação.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Maior precisão graças ao nivelamento automático com 
precisão de 0,3 mm/m em uma faixa de ±3°
Você pode alternar individualmente duas linhas de laser verticais de 360° 
e uma linha de laser horizontal de 360°, garantindo total flexibilidade 
para uma ampla variedade de aplicações.
Graças à tecnologia laser REAL GREEN, as linhas são 
especialmente brilhantes, nítidas e fáceis de ver.
Função de inclinação comutável
Função de pulso comutável para uso com o receptor REC 
LGD0 opcional em condições de baixa visibilidade. Suas 
baterias de íon de lítio recarregáveis   padrão de alto 
desempenho oferecem um alcance de até 8 horas e fonte 
de alimentação flexível e econômica.
Este laser compacto e prático, com apenas três botões de controle, 
pode ser usado de forma intuitiva e com uma mão. função de inclinação

O pêndulo é desbloqueado quando é ligado e nivela-se automaticamente. 
Desigualdades de até ±3° são compensadas automaticamente com uma 
precisão de ±0,3 mm/m. Ao ativar a função de inclinação, o PLANO 3D 
GREEN também pode ser usado para trabalhos de inclinação, como a 
instalação de corrimãos de escadas.

REAL
VERDE
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Modo de pulso para trabalhar com receptor manual Ao 
trabalhar a grandes distâncias ou em condições ambientais 
desfavoráveis, recomenda-se o uso de um receptor portátil REC 
LGD0. Em combinação com o modo de laser pulsado, tornará 
visíveis as linhas de laser verdes no receptor portátil ou soará 
um sinal acústico.

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

PLANO 3D VERDE Item número. 71017101

O pedido inclui:
PLANO 3D VERDE
2 baterias de íon de lítio
Carregador com cabo e ficha de alimentação 
Mala

PLANO 3D GREEN PROFISSIONAL Item número. 71017201

O pedido inclui:
PLANO 3D VERDE
2 baterias de íon de lítio
Carregador com cabo e plugue de alimentação 5/8" 
para montagem na parede
Óculos de visão a laser LB Green 

Suitcase

Tecnologia REAL GREEN
A tecnologia REAL GREEN significa que os dispositivos a laser da 
SOLA são equipados com diodos verdes verdadeiros que geram luz 
laser verde diretamente e sem perda. Assim, as linhas de laser são 
visivelmente mais brilhantes e têm maior contraste, tornando-as 
ideais para medições precisas. As linhas de laser verde têm uma 
dispersão significativamente menor, produzindo linhas de maior 
qualidade e muito mais atraentes.

DADOS TÉCNICOS

máx. tolerância de medição ±0,3 mm/m

área de auto nivelamento ±3°

Área de aplicação sem receptor 
manual (Rádio)

30m*

Área de aplicação com receptor 
manual (Rádio)

80m*

Temperatura de operação -10°C a +50°C

Alojamento do suporte 1/4" + 5/8"

Aula de proteção IP54

Alimentando 2 baterias Li-ion 3,6 V (3450 
mAh)

Autonomia (a 20°C) 8 horas da manhã.

aula de laser 2, DIN EN 60825-1:2014tecnologia de bateria
O PLANO 3D GREEN está equipado com tecnologia de bateria de iões 
de lítio. As baterias de lítio padrão duram até 8 horas, podem ser 
recarregadas após um curto período de carregamento e são 
particularmente poderosas.

* Dependendo das condições ambientais no local de trabalho.

Mais informações emwww.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH,Unteres Tobel 25, A-6840 Götzis, Tel: +43 (0)5523 53380-0, Fax: +43 (0)5523 53385, sola@sola.at , www.sola.at
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