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Cílová skupina výrobků Nivel System zahrnuje širokou škálu 
zákazníků, kteří svými požadavky nastavili základní kritéria 
přístrojů za přijatelnou cenu a současně se zárukou odpoví-
dající kvality, což umožňuje využívat profesionální měřické 
sady za nižší ceny než dosud.

Přístroje Nivel System se vyznačují vlastním originálním de-
signem a barvami, což způsobuje, že výrobky této značky lze 
bez jakýchkoliv pochybností snadno rozpoznat. Nivel System 
je zárukou bezpečného a pohodlného využití při mnoha ty-
pických aplikacích. Přístroje splňují mezinárodní standard pro 
stupeň krytí (IP). Síť servisních středisek poskytuje každému 
uživateli přístup k profesionálním službám.

www.nivelsystem.com

Nivel System, obchodní značka přístrojů pro staveb-

nictví a geodézii, byla uvedena na trh v roce 2003.

Historie
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Spolehlivé a osvědčené vybavení. Všechny lasery a teodo-
lity jsou před prodejem zkontrolovány - pokud je nutné – i seřízeny. Pro daný přístroj 
je vydán protokol o vstupní kontrole, který zaručuje připravenost přístroje k přesnému 
měření. V případě potřeby provádíme měření pro vydání kalibračního listu.
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N24x, N32x

Jeden z nejrozšířenějších optických nivelačních přístrojů na 

trhu. Osvědčené a spolehlivé optické přístroje poskytují-

cí přesné měření při stavebních pracích. Jejich předností je 

jasný a čitelný obraz, velká přesnost měření, záruka stability 

při měření (magnetický kompenzátor), odolnost vůči těžkým 

pracovním podmínkám (IPX6) a 5-letá záruka. Jejich dobré 

vlastnosti jsou potvrzeny zástupci významných stavebních 

a geodetických firem.

Model N24x N32x

Přesnost 2.0 mm/km 1.5 mm/km

Zvětšení 24x 32x

Délka dalekohledu 215 mm

Průměr objektivu 36 mm 42 mm

Minimální zaostření 0.3 m

Stupeň krytí IPX6

Rozměry 130 x 215 x 140 mm

Hmotnost přístroje 1.75 kg

Nivelační přístroje 

Špičková optika; jasný 
a čitelný obraz, velké 
zvětšení

Bezpečný provoz po mnoho let;
5-letá záruka poskytnutá autori-

zovaným servisním střediskem

Jasný a čitelný obraz, stabilita při měření, 
5-letá záruka

Spolehlivost;
kontrola přístroje před 
prodejem, vydání protokolu 
pro každý přístroj

Spolehlivé a osvědčené měření 
v terénu; špičkové vlastnosti 
magnetického kompenzátoru, který 
eliminuje i ty nejmenší vibrace 
a zajišťuje správná měření v nároč-
ných podmínkách stavby

Odolný vůči obtížným 
pracovním podmínkám; 
robustní kovová konstrukce, 
voděodolná konstrukce 
(IPX6)

Krytý horizontální kruh;
větší odolnost stupnice kruhu pro 
následné nastavení úhlu

Vysoká přesnost měření; 
1.5 – 2.0 mm / 1 km 
oboustranného nivelační-
ho pořadu
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DT-2, DT-2L, DT-5

Elektronické teodolity Nivel System jsou přesné měřicí přístro-

je s širokou škálou aplikací: měření úhlů, směrů, výšek, svahů, 

vytýčení, přenášení azimutů do šachet, atd. Vysoce kvalitní 

optika zaručuje jasné a čitelné měření. Výjimečně snadné a in-

tuitivní ovládání je možné díky velkému podsvícenému displeji. 

Jednoosý kompenzátor a laserová olovnice usnadňují ustavení 

teodolitu při práci v terénu, a jeho vodotěsné pouzdro (IPX6) 

umožňuje provoz i v nejtěžších podmínkách na staveništi. 

DT-2 model

DT-2L model DT-5 model

Elektronické teodolity

Jasný obraz; odolný kovový plášť; snadné 
ovládání

Model DT-2 DT-2L DT-5

Přesnost 2” 5”

Zvětšení 30x

Laserový paprsek ne ano ne

Displej 2-stranný, podsvícený

Kompenzátor jedna osa, ±3’

Olovnice laserová

Stupeň krytí IPX6

Trojnožka odpojitelná

Rozměry 160 x 190 x 324 mm

Hmotnost přístroje 4.8 kg
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DL60 model

DL60L model

DL60, DL60L

Přesné a rychlé vodováhy s digitálním čtením na LCD displeji. Mo-

hou být také používány v obrácené poloze (otočení o 180 stupňů 

a vzhůru nohama). Pokud je obtížné číst hodnoty na LCD displeji, 

hodnoty mohou být zafixovány na displeji (pípnutí indikuje rovi-

nu). Model DL60L je vybaven laserovým paprskem.

Digitální vodováhy

Čitelný LCD displej; použití v obrácené poloze, 
snadná kalibrace přímo na stavbě

Model DL60 DL60L

Přesnost  ±0.1°

Délka 600 mm

Laserový paprsek ne ano

Pracovní módy stupně/procenta

Rozměry 600 x 51 x 25 mm

Hmotnost přístroje 0.47 kg
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Rychlejší, 
jednodušší 
a přesnější

Široká 
škála 
použití  

Vyhněte 
se zbytečným 
chybám  

Křížové lasery Nivel System jsou 
určeny pro práce v horizontální, 
vertikální a šikmé rovině.

Pokládka obkladů a dlažby je díky laserovým 
paprskům rychlá a přesná. Na podlaze nebo 
stěně jsou vytvořeny pomocí laserových pa-
prsků pravé úhly. Křížové lasery Nivel System 
poskytují záruku přesného kladení obkladů 
a sádrokartonových desek na stěny a stropy. 

Vysoce přesné lasery značky Nivel System 
použijte při vyrovnávání vnitřních i vnějších 
ploch! Zaručíte nejlepší výsledky provede-
ných prací.
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FL1, FL1G

Víceúčelové a snadno použitelné podlahové křížové lasery.

• Promítají dva laserové paprsky protínající se v pravém úhlu

• Použití pro přesné nastavení referenčních linií na podlaze

• FL1G - velmi dobře viditelný zelený laserový paprsek v jasném 

prostředí

• Výborný pro dokončovací práce na stavbě, například při 

  pokládání dlažby

Červený laserový paprsek pro FL1 a zelený 
laserový paprsek pro FL1G; kombinuje 
vlastnosti podlahového a křížového laseru

Křížové lasery

FL1G model

FL1 model

Model FL1 FL1G

Laser (viditelný) červený zelený

Přesnost ±1 mm/5 m

Zobrazení 2 paprsky / 90° (±60”)

Pracovní rozsah 20 m (50 m se senzorem)

Rozsah samourovnání ±3°

Stupeň krytí IP42

Napájení 4.5 V (3 x AA)

Provozní teplota -15°C až +45°C

Uchycení 1/4”

Rozměry 131 x 109 x 90 mm

Hmotnost přístroje 0.41 kg
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Křížové lasery
CL1, CL1G

Víceúčelové a snadno použitelné křížové lasery.

• Pro provádění prací v horizontální a vertikální (případně 

šikmé) rovině

• 2 paprsky (vertikální a horizontální rovina) + laserový bod

• Vysoká přesnost stanovení roviny

• CL1G – velmi dobře viditelný zelený laserový paprsek 

   v jasném prostředí

• Možnost práce s laserovým senzorem (volitelný pulzní mód) 

• Výborný pro práci ve vertikálních, horizontálních a pravoúh-

lých rovinách 

• Odolný ve složitých pracovních podmínkách (IP54)

• Adaptér CL-BR2 – používaný pro nastavení výšky a směru 

generovaného laseru

Červený laserový paprsek pro CL1 a zelený 
laserový paprsek pro CL1G, 2 roviny 
(1x vertikální, 1x horizontální)

CL1 model

CL1G model
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Křížové lasery

Červený laserový paprsek pro CL2, 2 roviny 
(1x vertikální,1x horizontální), 5 laserových bodů

CL2

Víceúčelový křížový laser s volbou laserového bodu.

• Pro provádění prací v horizontální a vertikální (a šikmé) rovině

• 2 paprsky (vertikální a horizontální roviny)

• 5 laserových bodů (nastavitelné 3 osy)

• Vysoká přesnost měření

• Možnost práce s laserovým senzorem (volitelný pulzní mód) 

• Výborný pro práci ve vertikálních, horizontálních a pravoúhlých 

rovinách 

• Odolný ve složitých pracovních podmínkách (IP54)

CL2 model

Model CL1 CL1G CL2

Laser (viditelný) červený zelený červený

Přesnost ±1 mm/5 m

Zobrazení paprsků/úhel 2 paprsky / 90° (±60”)

Laserové body 1 5 (3 osy)

Pracovní rozsah 15 m (50 m se senzorem)

Rozsah samourovnání ±3° ±4°

Stupeň krytí IP54

Napájení 4.5 V (3x AA)

Provozní teplota -15°C až +45°C -10°C až +45°C

Uchycení 1/4", 5/8" 1/4"

Rozměry 105 x 55 x 104 mm 112 x 113 x 63 mm

Hmotnost přístroje 0.42 kg 0.55 kg
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Nejúčinnější a nejefektivnější. CL1 a CL3D křížové lasery vytváří 
360° roviny a poskytují tím plnou kontrolu nad vodorovnými a vertikálními rovinami během 
stavebních prací. Nivel System – ověřte si efektivitu laserových přístrojů na vlastní kůži.
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Model CL1D CL1D-G CL3D CL3D-G

Laser (viditelný) červený zelený červený zelený

Přesnost  ±1 mm/5 m

Zobrazení paprsků/úhel horizontální (360°), vertikální (90°) 2x horizontální (360°), vertikální (360°)

Rozsah 20 m (60 m se senzorem)

Rozsah samourovnání ±3.5°

Stupeň krytí IP44 IP54

Napájení 6 V (4 x AA)

Teplotní rozsah -10°C  až +50°C

Uchycení 1/4”

Rozměry 110 x 60 x 121 mm 115 x 68 x 107 mm

Hmotnost přístroje 0.8 kg

Křížové lasery
CL1D, CL1D-G, CL3D, CL3D-G

Víceúčelový a snadno použitelný 3D univerzální křížový laser.

• Přesný a spolehlivý

• Křížové lasery pracující v rovinách 360° 

• Odolný ve složitých pracovních podmínkách 

• Jasný červený laserový paprsek

• Intuitivní obsluha

Červený laserový paprsek pro CL1D a zelený 
laserový paprsek pro CL1D-G, 2 roviny 
(1x vertikální, 1x 360° horizontální), snadné 
a rychlé použití

Červený laserový paprsek pro CL3D a zelený 
laserový paprsek pro CL3D-G, 3 roviny 
(2x 360° vertikální, 1x 360° horizontální), 
snadné a rychlé použití

CL1D modelCL1D-G model

CL3D modelCL3D-G model



14

CL4, CL4G

CL4 a CL4G jsou multifunkční křížové lasery, které je možné 

použít při všeobecném měření a nejrůznějších stavebních pra-

cích. Jako jsou zednické práce i vysoce přesné práce dokončo-

vací. Vysoce kvalitní laserová optika poskytuje přesná měření 

a jasné viditelné paprsky. Dvě 360° referenční roviny jsou zob-

razeny pomocí čtyř vertikálních paprsků a jedním horizontál-

ním paprskem. CL4 a CL4G jsou vybaveny otočným šroubem 

se znázorněným vodorovným kruhem, který umožňuje přesné 

nastavení laseru do požadovaného směru.

Přístroj je navíc vybaven laserovou olovnicí, která usnadňuje 

nastavení paprsku při pracích ve vertikálních rovinách, a to na-

příklad z podlahy na strop.

• Pro provádění prací v horizontálních a vertikálních rovinách - 

3 roviny (2 vertikální a 1 horizontální) + laserový bod

• Laserová olovnice 

• Vysoce přesné práce

• Pro interiérové a venkovní práce (s laserovým senzorem – 

volitelný pulzní mód)

• Odolný ve složitých pracovních podmínkách (IP54)

• CL4G – velmi dobrá viditelnost zeleného laserového paprsku 

v jasném prostředí

Křížové lasery

Červený laserový paprsek pro CL4 a zelený 
laserový paprsek pro CL4G, 3 roviny 
(2x 360° vertikální, 1x  horizontální), 
snadné a rychlé použití

CL4 model CL4G model

Model CL4 CL4G

Laser (viditelný) červený zelený

Přesnost ±1 mm / 5 m

Zobrazení / roviny 3 (2 vertikální a 1 horizontální)

Pracovní rozsah 15 m (50 m se senzorem)

Rozsah urovnání ±3°

Laserový bod / provážení 1/ano (dolů)

Napájení 4.5V (3 x AA)

Pracovní teplota -15°C až +45°C

Uchycení 5/8"

Stupeň krytí IP54

Rozměry 110 x 191 mm

Hmotnost přístroje 0.997 kg
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CL8, CL8G

CL8 a CL8G Nivel System jsou univerzální křížové lasery. Patří 

k nejpřesnějším laserům nahrazujícím vodováhu nebo klasické 

urovnání nástroje u většiny stavebních prací. Jsou používá-

ny na promítání vodorovné a svislé referenční linie na stěnu, 

které pak slouží jako srovnávací pro všechny obecné stavební 

a konstrukční práce. Přístroj nastaví 3 laserové roviny: 2 ver-

tikální a 1 horizontální (všechny 360°). Současně zobrazuje 

vertikální a horizontální laserový paprsek, což umožňuje pro-

mítnout pravý úhel. Jemná ustanovka na horizontálním kruhu 

zaručuje urovnání svislého paprsku i při přesných dokončova-

cích pracích (obklady, štuky, atd.).

• Vysoce přesné a spolehlivé zařízení

• 3 plné laserové roviny (360°)

• Pro interní a venkovní práce (s laserovým senzorem 

  - volitelný pulzní mód)

• CL8G – velmi dobrá viditelnost zeleného laserového 

  paprsku v jasném prostředí

• Elektronický kompenzátor

• Ekonomické dobíjecí baterie

Křížové lasery

Červený laserový paprsek pro CL8 a zelený 
laserový paprsek pro CL8G, 3 roviny (2x 360° 
vertikální, 1x 360° horizontální), elektronický 
kompenzátor – nejlepší kompenzace vibrací 
v terénu.

CL8 model CL8G model

Model CL8 CL8G

Laser (viditelný) červený zelený

Přesnost ±1 mm/10 m

Zobrazení roviny 3 (2 vertikální a 1 horizontální)/360°

Pracovní dosah 20 m (60 m se senzorem)

Elektronický kompenzátor Ano

Laserová olovnice Ano (dolů)

Napájení 3.7V 5400 mAh 7.4V 2700 mAh

Pracovní teplota -10°C až +45°C

Rozměry 200 x 120 mm

Hmotnost přístroje 1.8 kg
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Měření patří mezi 
nejvýznamnější aktivity na 
staveništích. Na počátku jsou 
nezbytné ke stanovení odhadu 
potřebného množství materiálů 
a stanovení nákladů na práci. 
V průběhu je jejich funkcí pomoc 
při přesném provádění stavebních 
prací. V poslední fázi, je pomoc při 
dokončovacích pracích a ověřit 
kvalitu provedených stavebních 
prací.

Samotné měření je velmi důležité, 
ale dosažené výsledky mají ještě 
větší význam. Jakékoli chyby 
nebo nepřesnosti mohou zmařit 
úsilí a práci mnoha lidí, stejně 
jako způsobit značné ztráty 
stavebních materiálů, zapříčinit 
smluvní pokuty a ztratit důvěru 
vašich zákazníků. Pokrok v oblasti 
stavebních technologií, kde 
je kladen důraz stavět přesněji 
a rychleji, nutí dodavatele staveb 
k používání přesných a moderních 
přístrojů.

Moderní a profesionální přístroje 
značky Nivel System patří mezi 
nejdokonalejší měřické přístroje 
na trhu, které poskytují komplexní 
rozsah možných aplikací. Lze 
nastavit horizontální, vertikální, 
kolmé nebo šikmé roviny, 
provádět měření v nepřístupných 
prostorech nebo ovládat řízení 
zemních strojů.

Proč zvolit lasery se zeleným paprskem? Viditelnost zeleného paprsku je 4x větší 
než u paprsku červeného. Můžete tedy pracovat s delšími vzdálenostmi ve světlých a slunných prostorech, kde je červený 
paprsek špatně nebo minimálně viditelný.

Jaký přístroj 
vybrat?

Poskytují vysokou  
přesnost, která předchází tradiční 
metody.

Vyberte   si značkový 
produkt, který je kvalitní a osvědčený 
při použití v terénu. Je nabízený 
spolehlivým prodejcem, který navíc 
poskytuje odborné poradenství 
a servisní služby. 

Zrychlují  práci a jsou 
uživatelsky přívětivé: lasery stále 
poskytují rovinu nebo sklon, a tím 
je nepřetržitá kontrola výšky snadná 
a efektivní.

Lasery   mohou být použity 
na jakémkoli místě, kde jste dosud 
používali optické přístroje.

Úspora  nákladů na práci: 
veškerá měření mohou být provedena 
pouze jednou osobou.

Větší    laserový rozsah 
garantuje vyšší přesnost v kratších 
vzdálenostech.

Snížení nákladů   
 na materiály: vysoká přesnost měření 
snižuje množství spotřebovaných 
materiálů.

Pouze   pečlivě vybrané 
příslušenství umožňuje použití 
laserového přístroje v plném rozsahu.

Odstranění     lidských 

chyb způsobených nesprávným 

odečítáním hodnot při tradičních 

metodách a možnost identifikovat 

chyby dodavatelů během jejich

práce – odstranění potřeb 

nákladných oprav.

Poskytněte   možnost 
provádět měření v podmínkách, které 
jsou příliš obtížné nebo nebezpečné 
pro zaměstnance.

Pamatujte si!

Nejdůležitější 
výhody 
stavebních 
laserů!

Výběr laserového 
přístroje závisí na 
druhu stavebních 
prací, které 
potřebujete.
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NL200, NL200G

Rotační lasery určené pro horizontální rovinu - ekonomické řešení 

pro všechny stavební práce.

• Pro provádění prací v horizontální rovině.

• Provádění prací s viditelným - červeným paprskem (NL200), 

zeleným paprskem (NL200G)

• Vysoká přesnost (±1.0 mm /10 m)

• Dlouhý dosah – velký průměr činnosti: 300 m

• Odolný ve složitých pracovních podmínkách (IP64)

• Bezpečná práce po mnoho let

Rotační lasery

Model NL200 NL200G

Laser (viditelný) červený zelený

Přesnost ±1.0 mm/10 m 

Pracovní rozsah (průměr) 300 m

Napájení dobíjecí baterie

Stupeň krytí IP64

Rozměry 160 z 160 x 200 mm

Hmotnost přístroje 1.9 kg

Velmi efektivní, snadné a rychlé použití, 
vynikající poměr ceny a kvality

RD100/RD100G

RD600 Digital

Laserový 
senzor

(volitelně)

Laserový 
senzor

NL200 model

NL200G model
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Rotační lasery 

NL400 model

NL400G model

RD600 Digital

RD400/RD400G

Univerzální a víceúčelové rotační lasery, 
rozšířené řešení pro mnoho staveb a prací, 
práce s manuálním sklonem

NL400, NL400G

Víceúčelové rotační lasery pro horizontální a vertikální práce 

s možností nastavení sklonů ve dvou osách zajišťující snadné 

a rychlé laserové měření.

• Pro provádění prací v horizontální i vertikální rovině.

• Pro provádění prací se sklonem v jedné nebo ve dvou osách.

• Provádění prací s viditelným červeným paprskem (NL400), 

zeleným paprskem (NL400G)

• Funkce skenování

• Vysoká přesnost (±1.0 mm / 10 m)

• Dlouhý dosah – velký průměr činnosti: 500 m

• Odolný ve složitých pracovních podmínkách (IP64)

• Bezpečná práce po mnoho let

Laserový 
senzor

Laserový 
senzor
(volitelně)
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NL410, NL410G

Víceúčelové rotační lasery pro horizontální a vertikální práce 

s možností digitálního nastavení sklonu ve dvou osách, zajiš-

ťující snadné a rychlé laserové měření. Vysoká kvalita za přija-

telnou cenu! 

• Pro provádění prací v horizontální i vertikální rovině.

• Pro provádění prací se sklonem v jedné nebo ve dvou osách.

• Provádění prací s viditelným červeným paprskem (NL410), 

zeleným paprskem (NL410G)

• Funkce skenování

• Vysoká přesnost (±1.0 mm/10 m)

• Dlouhý dosah – velký průměr činnosti: 500 m

• Odolný ve složitých pracovních podmínkách (IP64)

• Bezpečná práce po mnoho let

Univerzální a víceúčelové rotační lasery, 
rozšířené řešení pro mnoho staveb a prací, 
práce s manuálním sklonem

RD600 Digital

RD400/RD400G

Rotační lasery

Model NL400 NL400G NL410 NL410G

Laser (viditelný) červený zelený červený zelený

Přesnost ±1 mm/5 m

Pracovní rozsah (průměr) 500 m

Rozsah náklonu ±8% (v osách X a Y - digitálně) ±8% (v osách X a Y - digitálně)

Rychlost rotace nastavitelná, max. 600 ot./min

Napájení dobíjecí baterie

Stupeň krytí IP64

Rozměry 180 x 180 x 220 mm

Hmotnost přístroje 2.8 kg

NL410 model

NL410G model

Laserový 
senzor

Laserový 
senzor

(volitelně)
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NL600, NL600G

Víceúčelové rotační lasery pro horizontální a vertikální práce 

s možností nastavení sklonu ve dvou osách, zajišťující snad-

né a rychlé laserové měření díky digitálnímu senzoru. Vysoká 

kvalita za přijatelnou cenu!

• Pro provádění prací v horizontální i vertikální rovině.

• Pro provádění prací se sklonem v jedné nebo ve dvou osách.

• Provádění prací  s viditelným červeným paprskem (NL600), 

zeleným paprskem (NL600G)

• Digitální senzor - číselné zobrazení hodnoty převýšení

• Funkce skenování

• Vysoká přesnost (±0.8 mm/10 m)

• Dlouhý dosah – velký průměr činnosti: 700 m

• Odolný ve složitých pracovních podmínkách (IP66)

• Bezpečná práce po mnoho let

Víceúčelové, přesné, pracující na dlouhé 
vzdálenosti s manuálním sklonem

Rotační lasery

NL600G model

NL600 model RD500 Digital

Laserový 
senzor
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Rotační lasery

Model NL600 NL600G NL610 NL610G

Laser (viditelný) červený zelený červený zelený

Přesnost ±0.8 mm/10 m

Pracovní rozsah (průměr)  700 m

Rozsah náklonu ±10% (v osách X a Y - manuálně) ±10% (v osách X a Y digitálně)

Rychlost rotace nastavitelná, max. 600 ot./min

Napájení dobíjecí baterie

Stupeň krytí IP66 IP56

Rozměry 206 x 206 x 211 mm

Hmotnost přístroje 2.8 kg 2.5 kg

NL610G model

NL610 model

Víceúčelový, přesný, pracující na dlouhé 
vzdálenosti s digitálním sklonem

NL610, NL610G

Víceúčelové rotační lasery pro horizontální a vertikální práce 

s možností digitálního nastavení sklonu ve dvou osách, 

zajišťující snadné a rychlé laserové měření díky digitálnímu 

senzoru. Vysoká kvalita za přijatelnou cenu!

• Pro provádění prací v horizontální i vertikální rovině.

• Pro provádění prací se sklonem (digitálním) v jedné nebo ve 

dvou osách.

• Provádění prací s viditelným červeným paprskem (NL610), 

zeleným paprskem (NL610G)

• Digitální senzor – číselné zobrazení hodnoty převýšení

• Funkce skenování

• Vysoká přesnost (±0.8 mm/10 m)

• Dlouhý dosah – velký průměr činnosti: 700 m

• Dálkové rádiové ovládání

• Odolný ve složitých pracovních podmínkách (IP56)

• Bezpečná práce po mnoho let

RD500 Digital

Laserový 
senzor
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Rotační lasery
NL810 

Nejvýkonnější řada rotačních laserů na dlouhé vzdálenosti, ur-

čené pro práce na silnicích a zemní pracích v obtížných podmín-

kách. Vysoká přesnost a rychlá obsluha velmi dobře fungují při 

řízení zemních strojů.

• Pro provádění prací v horizontální i vertikální rovině.

• Pro provádění prací se sklonem (digitálním) v jedné nebo 

   ve dvou osách.

• Optický kolimátor usnadňuje nastavení laseru s osou svahu

• Možnost pracovat s laserovým řízením stavebních strojů

• Provádění prací s viditelným červeným paprskem

• Funkce skenování

• Vysoká přesnost (15“, ±0.7 mm /10 m)

• Dlouhý dosah – velký průměr činnosti: 800 m

• Dálkové rádiové ovládání

• Odolný ve složitých pracovních podmínkách (IP54)

• Bezpečná práce po mnoho let

Dlouhý dosah, vysoká přesnost a odolnost 
- nejlepší pro řízení zemních strojů

Model NL810

Laser (viditelný) červený

Přesnost ±0.7 mm/10 m

Pracovní rozsah (průměr) 800 m

Rozsah náklonu ±8.0% (v osách X a Y - digitálně)

Rychlost rotace nastavitelná, max. 600 ot./min

Napájení dobíjecí baterie

Stupeň krytí IP54

Rozměry 160 x 160 x 240 mm

Hmotnost přístroje 3.2 kg

Będzie inne 
zdjęcie

RD100 model RD600 model

Laserový 
senzor

Laserový 
senzor
(volitelně)



23

PLV-1A, PLV-1B

PLV-1 laserové provažovače jsou vybaveny vysoce kvalitní 

optikou, jejich provoz je založen na laserové technologii. 

Přístroje lze použít k nastavení svislé reference a provažování 

bodů nahoru a dolů. Viditelný laserový paprsek přesně nastaví 

srovnávací svislost pro stavební a geodetické práce, stejně 

jako pro práce v průmyslu, v dolech a dalších strojírenských 

oblastech.

• Vysoké rozlišení a velké zorné pole, vysoce kvalitní optický 

systém, nastavení jasnosti laseru dle pracovních

   podmínek 

• Inovativní laserová technologie - přesné zarovnání bodů na 

svislici, jasný a čistý laserový paprsek

• Odolné proti nárazům

• Snadná obsluha – ovladače potenciometrů jsou vhodné k 

použití při nastavení funkcí přístroje. 

  Ovladač nastavení zaostření na nekonečno. 

• Utěsněný a robustní obal může být použit v těch nejtěžších 

podmínkách. Zařízení je odolné vůči vodě a prachu (IP55)

Model PLV-1A PLV-1B

Laserový paprsek červený (635 nm, 5 mW třída II)

Velikost bodu ≥3 mm / 80 m

Dosah laseru 120 m - den (250 m - noc)

Přesnost - dolní laserový paprsek ±1 mm / 2 m

Přesnost - horní laserový paprsek ±1 mm / 45 m

Zvětšení 26x

Zorné pole 1°30'

Průměr 36 mm

Minimální zaostření 0.4 m

Odpojitelná trojnožka Ano Ne

Provozní teplota -10°C až +50°C

Napájení 4.5V (3 x AA)

Uchycení 5/8"

Stupeň krytí IP55

Rozměry 120 x 290 mm

Hmotnost přístroje 2.8 kg

Laserové provažovače

Vysoce přesné provažování pro většinu 
stavebních prací
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Moderní a funkční laserové dálkoměry. Laserové dálkoměry 
Nivel System – určeny pro rychlé a přesné měření, v nejnáročnějších podmínkách. Modelová 
řada dálkoměrů HDM poskytuje řadu praktických funkcí, které zvyšují efektivitu prací.
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HDM řada

Řada laserových dálkoměrů, které jsou určeny pro všechny sta-

vební práce. Dálkoměr je malý, lehký a výkonný.  Přesně měří 

vzdálenosti a získané hodnoty mohou být použity k provádění 

různých výpočtů. Červený a jasný laserový bod usnadňuje zamě-

ření na různé objekty. Velký, snadno čitelný a podsvícený displej 

se používá ke čtení aktuálních výsledků měření a výpočtů. Intuitiv-

ní software umožňuje jednoduché, rychlé a přesné měření.

HDM-5/-7/-9/-12 řada

HDM-50/-70/-90/-120 řada

• Nejmodernější a nejrychlejší procesor

• Rozsah měření: 50, 70, 90 a 120 m

• 13 praktických funkcí

• Paměť až na 100 měření

• Vysoká přesnost: 2 mm

• Nejmodernější a nejrychlejší procesor

• Rozsah měření: 50, 70, 90 a 120 m

• 14 praktických funkcí

• Paměť až na 100 měření

• Přenos dat: USB, Bluetooth

• Praktická aplikace

• Vysoká přesnost: 2 mm

Model HDM-5 HDM-7 HDM-9 HDM-12 HDM-50 HDM-70 HDM-90 HDM-120

Přesnost ±2mm

Rozsah 50m 70m 90m 120m 50m 70m 90m 120m

Laser třída II, <1 mW, 635 nm

Kontinuální délkové měření ano

Plocha / objem ano

Pythagorova věta měření ano

Sčítání / odečítání délky ano

Délka/plocha, objem přičíst/odečíst ano

MAX / MIN hodnota ano

Vytyčování ano

Zpoždění měření ano

Auto kalibrace ano

Úhel náklonu - ±90°

Urovnávací libela ano ano, elektronická

Podsvícení ano

Záznam 100

USB konektor - ano

Bluetooth - ano

Automatické vypnutí ano

Pracovní teplota 0~+40°C

Stupeň krytí - voděodolnost IP54

Měření v rohu ano

Napájení 2 x 1,5V (AAA) Ni-MH 3 x 1,2V 800 mAh

Rozměry 118 x 54 x 28 mm 125 x 54 x 27 mm

Váha 132 g

Laserové dálkoměry

Praktické funkce, určený pro inventarizaci, 
měření pro návrhy interiérů, stavební 
a dokončovací práce.

HDM-120 model HDM-12 model
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M10, M100, M100 Digital

Přesný přístroj pro silniční měření, který je velmi snadno použitelný.

•  Robustní konstrukce z hliníku a plastu

• Stabilní stojan

• Pohodlné použití brzd

• Skládací hliníkové držadlo s rukojetí, které přesně padne do 

ruky

• Žluté provedení pro snadnou viditelnost, kolo z plastu

• Přesné a čitelné počítadlo umístěné nad kolem / velké a jasné 

číslice (M100 DIGITAL - na podsvíceném LCD)

• Snadný restart počítadla na „0”

• Odečítání, při zpětném pohybu

• Měřená vzdálenost až 99999.9 m

• Odolný transportní vak (chrání přístroj během přepravy

Měřická kolečka

Odolný, rychlý, nepostradatelný pro práce 
na silnicích

M10 model M100 model M100 Digital model
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ST-10, ST-20, ST-30A, ST-30B, ST-50A, ST-50B

Řady ocelových měřických pásem navržené pro jakékoli stavební a 

měřické práce. S povrchovou úpravou, odolné proti oděru a korozi. 

K dispozici s odsazením nuly 0.1m (ST-30A, ST-50A). Měření 

ve II třídě přesnosti. Odolné, robustní, vhodné k použití ve staveb-

nictví.

Model ST-10 ST-20 ST-30A ST-30B ST-50A ST-50B

Délka 10 m 20 m 30 m 50 m

Šířka 13 mm

Odsazení nuly - 0.1 m - 0.1 m -

Ocelová měřická pásma

Rychle použitelné, odolné a přesné

ST-10, ST-20 model ST-30B model

ST-30A model ST-50A model

ST-50B model
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SJJ-M1, SJJ1, SJJ1D, SJJ4, SJJ32, SJJ40, SWW8

Stativ je jedním z měřického příslušenství, které je nezbytné 

pro měření. Volba vhodného typu stativu pro konkrétní práci 

je polovina úspěchu. Měření pomocí totální stanice nebo teo-

dolitem vyžadují dřevěné stativy, které se vyznačují značnou 

tuhostí a zaručují stabilitu přístroje. Zatímco hliníkové stativy, 

které jsou lehké a snadno přepravitelné, jsou dobré pro měře-

ní s optickými nebo laserovými přístroji. Nivel System nabízí 

ucelenou řadu stativů, které jsou vhodné pro všechny typy 

měření v oblasti geodézie a stavebnictví.

Model SJJ-M1 SJJ1/SJJ1D SJJ4 SJJ32 SJJ40 SWW8

Materiál hliník dřevo

Min./Max. výška 0.62 / 1.82 m 0.97 / 1.6 m 1.1 / 1.88 m 1.30 / 3.2 m 1.79 / 3.5 m 1.16 / 1.79 m

Typ aretace klipsy šrouby, klipsy klipsy šrouby, klipsy klipsy

Typ hlavy
1/4" šroub (+ 5/8" 

redukce)
rovná/kulová rovná

Hmotnost 1.6 kg 3.0 kg 5.6 kg 8 kg 8.8 kg 8.2 kg

Stativy

Rychle použitelné, odolné a přesné

SJJ1 model

SJJ-M1 model

SJJ4 model

SJJ40 modelSJJ32 model

SWW8 model
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Měřicí latě

Měřící latě v podobě velkého pravítka po-

užívané ke čtení hladiny vody, umístěné 

vedle mostů, plavebních komor a stavidel. 

Měřící latě jsou používány ve státních 

hydrologických a meteorologických 

sítích, hydrologických službách a vodních 

stavbách. 

Základní dělící jednotka je 2 cm a údaj je 

uveden každých 10 cm. Hladina vody je 

čtena s přesností do 1 cm pozorovatelem 

ve stanovené době pozorování.

Značení latě je vyryto na bílém pozadí. 

Barva dělení latě může být černá nebo 

červená.

Rozpěrná lať LP-32

•Teleskopická - 3.2 m

• Robustní hliníková konstrukce

Teleskopické nivelační 
LATĚTS-50, TS-70

• 5.0 m (TS-50) nebo 7.0 m (TS-70)

• Vhodné pro optické nivelační 

přístroje

• E-typ lať pro snadné a přesné čtení 

měřené hodnoty

• Součástí transportní obal a 

krabicová libela

Latě pro lasery 

LS-24, LS-35

• 2.4 m (LS-24) nebo 3.5 m (LS-35)

• Praktický držák laserového senzoru

• Lať s libelou a kovovými západkami 

• Přesné milimetrové dělení

• Součástí transportní obal a krabicová libela

Latě, nivelační latě

 Rychle použitelné, odolné a přesné
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Brýle pro lasery                                                     
GL-R, GL-G

• Vhodné pro práci se stavebními 

lasery (GL-R - pro lasery s 

červeným paprskem, GL-G - pro 

lasery se zeleným paprskem)

Adaptéry na stativ                                            
GA-XZPT, 3D

• GA-XZPT - slouží k upevnění rotačního 

laseru na stativ pro nastavení 

libovolného sklonu od 0 ° do 90 °

• 3D – se používá k uchycení křížového 

laseru (s 1/4” stativovým závitem), nebo 

laserového dálkoměru na stativ (typ: 

SJJ-M1) a jejich náklonu v libovolném 

směru ve 3 osách

Konzola pro rotační lasery

YR

• Používá se pro zavěšení laseru na zeď v 

nastavené výšce

• Přesné výškové nastavení

• Robustní konstrukce

Multifunkční adaptéry 
pro stavební lasery                       
CL-BR, CL-BR2

• Používá se pro zavěšení laserů nebo 

jejich uchycení na stativ

• CL-BR2 umožňuje pohodlný pohyb 

laseru (nahoru / dolů) a otočení

Terče pro lasery                                                        

TR-R, TR-G

•  Terče určené pro práci s laserovými paprsky 

(červený - TR-R, zelený TR-G)

• Součástí je magnet pro uchycení

Adaptéry

• Řada redukcí pro stativy a křížové lasery

• Dostupné redukce: 1/4”-5/8”, 5/8”-5/8”, 5/8”-1/4”

Nabíječky pro lasery
CH-1, CH-2, CH-3

• Řada nabíječek pro lasery značky Nivel 

System (pro rotační lasery od řady NL: 

CH-1, pro křížový laser CL8: CH-2, pro 

křížový laser CL8G: CH-3)

Držák laserových senzorů                   
NL-BR, NL-BR500, NL-BR600

• Držák určený pro laserové sensory řady RD

Příslušenství pro lasery

Laserové senzory                                                       
RD600 Digital, RD500 Digital,
RD400, RD100, CLS-1

•  Řada senzorů RD je určena pro rotační lasery. Senzory jsou 

vyráběny ve dvou verzích: pro červený a zelený laserový 

paprsek. RD500 a RD600 jsou digitální senzory s numerickou 

hodnotou převýšení

• Řada senzorů CLS je určena pro křížové lasery s pulsním 

režimem

RD600 Digital RD500 Digital CLS-1RD100RD400
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Service

Záruční 
opravy

Jednodenní 
prohlídky

Poskytujeme záruční i pozáruční opravy na-
šich měřicích přístrojů. Neustále zlepš  jeme 
naše technické zázemí.

Chceme vám ušetřit čas, doporučujeme 
rezervaci jednodenní prohlídky. Vzhle-
dem k našemu potenciálu jsme schopni 
provádět veškeré potřebné servisní a 
kontrolní práce během jednoho pracov-
ního dne.

NIVEL SYSTEM AUTORIZOVANÝ SERVIS 
Velký profesionální team 

E-mail: serwis@tpi.com.pl
Tel. +48 22 632 91 40

Profesionální služby Nejmodernější servisní vybavení 

Servis

KONTAKT



Distributor Nivel System

www.nivelsystem.com

TOPGEOSYS s.r.o.
ČECHY - Beranových 130, 199 04 Praha

MORAVA - Hněvkovského 65, 617 00 Brno
prodej  724 013 045  /  servis  724 013 025                  
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