
Eenvoudige bediening

Crossline laser-serie optische 
waterpastoestellen 
Schnell und einfach präzise Lasermarkierungen  
auf Flächen projizieren

Eigenschappen 

 Exact en snel aanbrengen van lasermarkeringen binnenshuis 

 Eenvoudige en intuïtieve bediening   

 Compacte uitvoering met magnetische zelf-nivellering

Doorlopende 360° laserprojectie
aan alle wanden met Crossline 360



Stempel van de handelaar

Malerwerkzeuge  
& Profigeräte GmbH 

Pijkestraat 122, bus 001 
B - 9041 Oostakker

Tel.: +32 (0)9 . 238 21 81
Fax: +32 (0)9 . 229 31 99

info@storch.be 
www.storch.be

Verdere functies  

 Lasersterkte instelbaar voor
 betere zichtbaarheid

 Grove uitlijning met
 geïntegreerde libel

 Automatische waarschuwing
 bij afwijking > +/- 2,5°

 Nauwkeurige positie-nastelling van
 de verticale laserlijnen met wieltje
 voor fijninstelling

 Stof- en waterafstotende knoppen

 Transportborging van de laser
 via de aan/uit-schakelaar

 Geïntegreerde 5/8“-statief-
 schroefdraad aan de wandhouder  
 of het statief

Toebehoren Art.-Nr.

Wandhouder 5/8“ 44 15 12

Statief tot 1,8 m hoogte 5/8“ 44 15 05

Artikelbenaming Art.-Nr.

Crossline 360 44 15 20

In de levering inbegrepen: 
- met adapter (aansluitkabel 1,2 m)
- alu-transportbox 
- laserbril
- AA-batterijen 
- gebruiksaanwijzing

Crossline 44 15 10

In de levering inbegrepen: 
- alu-transportbox 
- laserbril
- AA-batterijen 
- gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Model Crossline 360 Crossline
Laserstraal 4V4H1D 4V1H1D

Laserdiode / loodstraal 635 nm / 650 nm

Laserklasse / uitgangsvermogen Klasse 2 > 1 mw

Nauwkeurigheid +/- 2 mm / 10 m

Werkbereik 15 m (binnen)

Gevoeligheid libel 60' / 2 mm

Draaiing n 360 graden

Stroomvoorziening 4 x AA 3 x AA

Statiefschroefdraad 5/8“

Bereik zelf-nivellering +/- 2,5‘

Bedrijfstemperatuur -10° C / + 40° C

Gewicht (incl. batterijen) 1,2 kg 1,1 kg

Formaat Ø 90 mm x 195 mm 

Gebruiksvoorbeelden 

Crossline 360: 
Doorlopende 360° laserprojectie aan
alle wanden zeer nuttig voor de exacte
verwerking en uitlijning van:

 Motiv-Behang met motieven 
 en behangranden 
 Stucelementen 
 Verlaagde plafondconstructies

Kan ook zonder adapter worden  
gebruikt 

Crossline:  
 Wand- en plafondmarkeringen voor
 insnijden voor stekkers, schakel-
 dozen, lampen etc.

 Droogbouw- en tegelwerkzaam-
 heden

 Vervanging van / aanvulling op
 waterpas

Wandhouder en 5/8“ statiefschroefdraad

Statief tot 1,8 m hoogte  

en 5/8“ statiefschroefdraad


