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Nedo X-LINER 6 GREEN 

Groene multiline-laser met horizontale 360° laserlijn



www.nedo.com

Clevere details: 
De Nedo X-Liner 6 beschikt over een fijninstelling 
voor een eenvoudige en snelle asuitlijning. De fijninstelling 
is in de bodem van de behuizing van de multiline-laser 
geïntegreerd, waardoor de fijninstelling ook bij afgenomen 
tripod, bijv. bij gebruik op een statief, kan worden gebruikt.



Nedo X-Liner 6 green

Nedo X-Liner 6 green
De groene, zeer goed zichtbare laserlijnen en de robuuste zelfnivellering 

maken snel waterpassen, uitzetten, in het lood stellen en het overbrengen van 

rechte hoeken in de interieurbouw mogelijk. 

Het symmetrische ontwerp van de X-Liner 6 green, de geïntegreerde fijninstelling 

en de oploodstraal maken een snelle asuitlijning mogelijk. Dankzij de 

robuuste metalen poten kan de laser over afbouwprofielen worden geplaatst. 

Voor de voeding wordt een krachtige lithium-ion-accu gebruikt. 

Bestelnr. 460 877 

Tolerantie ± 0,3 mm/m 

Bereik zelfnivelleren ± 3° 

Bereik Ø ca. 50 m zonder ontvanger 

ca. 120 m met ontvanger 

Laser laserklasse 2, 515 nm, 1 mW 

IP-classificatie IP 54 

Voeding Li-ion accu 7,4 V, 2600 mAh of 

4 x 1,5 V type AA 

Gebruiksduur tot 25 h (afhankelijk van de gebruiksmodus) 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’ 

Meegeleverd wordt X-Liner 6 green: 
X-Liner 6 green, statief met fijninstelling, 
laserbril, doelplaat, accu, accuoplader, 
reserve-batterijenvakje en koffer 
Réf. 460 877

Ideaal voor het snel en nauwkeurig waterpas stellen, uitzetten, in het lood stellen en 
overbrengen van rechte hoeken. Perfect voor de volgende toepassingen: 
 
– Meterprojecties in de afbouw 
– Binnenwerk 
– Montage van verlaagde plafonds 

– Tegels leggen 
– Montage van deuren en ramen 
– Staalconstructies

Kenmerken: 
 
– Op elk van de vier muren een kruis, één laserkruis op het plafond, één op de vloer 
– Groene laserlijnen voor een zeer goede zichtbaarheid 
– Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger Acceptor X green 
– Eenvoudige asuitlijning, omdat de snijas van de verticale laservlakken, het draaipunt van de 

tripod en het loodpunt overeenstemmen 
– De fijninstelling is in de bodem van de behuizing geïntegreerd, waardoor de fijninstelling ook 

bij afgenomen tripod, bijv. bij gebruik op een statief, kan worden gebruikt. 
– Robuuste constructie voor het intensieve gebruik op de bouw 
– Stevige behuizing, spatwaterdicht vlg. IP 54 
– Betrouwbare zelfnivellering, met magnetische demping 
– Afneembaar statief 
– Geïntegreerde fijninstelling, ook bij afgenomen statief 
– 5/8" schroefdraadaansluiting in de laser en op het statief 
– Li-ion-accu, accuoplader en vakje voor de reserve-accu 
– Incl. transportkoffer, doelplaat 

Groene multiline-laser met een 
horizontale 360º laserlijn en vier 
verticale laserlijnen, elk 
gerangschikt onder een hoek 
van 90º en een verticale 
oploodstraal naar beneden

Optionele toebehoren: 
Laserontvanger ACCEPTOR X green



Nedo GmbH & Co. KG 
 
Hochgerichtstrasse 39-43 
D-72280 Dornstetten 
Tel.  +49 (0) 7443 24 01-0 
Fax   +49 (0) 7443 24 01-45 
 
info@nedo.com 
www.nedo.com

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden
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