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CUBE 3D 
Линеен лазерен нивелир 

ADA Cube 3D – това е най-компактният, 
самохоризонтиращ се лазерен нивелир, който 
проектира две хоризонтални и една вертикална линии. 
Подходящ за интериорни ремонти и дейности: да 
поставите рафт, картина на стената, когато лепите 
тапети, поставяте кабелни канали, конструкция за 
гипсокартон, релси за окачени тавани и др. 
Гумираното покритие от всички страни предпазва 
уреда от повреда, а оребрената повърхност 
подсигурява захвата и намалява възможността за 
изтърване. Резбата 1/4“ позволява да бъде използван 
със стойка на фотоапарат или с универсалната стойка. 
Опростено управление. Включване и разблокиране от 
удобен голям бутон. Надеждно заключване защитава 
махалото по време на транспорт. 
Автонивелиране. При включване на уреда, той се 
нивелира автоматично. 
Точността на лазерните линии е ±0.2 мм/м. Звуков 
сигнал оповестява края на цикъла на автонивелация. 
Максимално отклонение от вертикалната ос - 3°. 
Проектира ярък и точен лазерен кръст — 
перпендикулярни линии във формата на кръст. CUBE 
намира отлично приложение в строителството. Ярки 
лазерни линии – при проекцията се използват отделни 
лазерни излъчватели. Това осигурява ярки линии, без 
разсейване, проектирани на впечатляващо разстояние 
за размера на CUBE. 
УНИВЕРСАЛНА СТОЙКА Universal Clamp (компл. 
Home, Ultimate). Надеждна стоманена щипка с винт за 
закрепване в желан ъгъл. За закрепване на: врата, 
радиатор, дръжка на прозорец, шкаф, парапет на 
стълбище, стол и т.н. Челюстите на универсалната 
стойка не оставят следи при захващане върху 
повърхностите, защото са снабдени с меки подложки.
Регулируем статив. Лек алуминиев статив с 
регулиране на височина от 35 до 110 см. Плавно 
регулиране с ръкохватката до 25 см. Стативът 
позволява бърза настройка на височината на 
нивелиране, където и да е. 

BASIC EDITION 

HOME EDITION 

PROFESSIONAL  EDITION 

ULTIMATE EDITION 

2 вертикала кръст вертикал хоризонтал 
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ЛАЗЕРНИ ОЧИЛА. Необходими за подобряване на 
видимостта на лазерния лъч. Особено, когато има 
предпоставки за избледняване на лъча (пример – при 
много ярка дневна светлина). 

КЕЙС. Твърд пластмасов калъф/куфар за лесно 
съхранение и транспортиране на целия набор. Всичко 
на една ръка разстояние. 

Функции 

Цвят на лъча Червен 
Работа с приемник не 
Превключвател линии / точки да 
Въртящ накрайник - 
Резба за закрепване към статив 1/4” 
Работа със зарядно устройство - 

Базова окомплектовка BASIC HOME PROFESSIONAL ULTIMATE 

Лазерен нивелир v v v v 
Статив - - v v 
Чанта за носене - v v v 
Универсална стойка - v - v 
Батерии v v v v 
Инструкция за експлоатация v v v v 
Кейс - - - v 
ЛАЗЕРНИ ОЧИЛА - - - v 
АРТИКУЛ А00382 А00383 А00384 А00385 

Технически характеристики 

Работен диапазон*, м 20 
Точност, мм/м ± 0,2 
Проекция на лазера 3 линии 
Резба на статива 1/4” 
Клас на лазера 2/635 нм, < 1 мВт 
Влагоустойчивост IP 54 
Захранване 2 батарии ААА / 1.5 В 
Размери 65х65х65 мм 
Тегло, кг. 0,24 


