
LEICA LINOTM L2 
 

Křížový laser LEICA LINOTM L2 je novinkou 
mezi laserovými měřícími přístroji od Leica 
Geosystems. Kvalitní optika s laserovou 
technologií „Power RangeTM“ zajišťuje 
dokonale ostrý obraz jednotlivých na sebe 
kolmých čar. Úzká, dobře viditelná laserová 
stopa umožňuje rychlou a přesnou práci 
s tímto laserem. Objektiv vysílá paprsky 
v max. zorném úhlu 120°, což zajišťuje 
zobrazení dlouhé čáry i při kratších 

vzdálenostech od objektu např. od stěny. Na delší vzdálenosti nebo na 
velmi světlých místech např. v exteriérech, lze laser přepnout na pulsní a 
vyžívat tak detektor laserových paprsků. Je možné vypínat jednotlivé 
čáry podle druhu práce, na kterou LINO využíváte.  

 
 
Automatický kompenzátor sám urovnává laser do vodorovné a 

svislé roviny a lze jej také vypnout pro tvorbu šikmých čar. Přístroj je 
prachotěsný a vodotěsný a jeho obsluha je velmi snadná. Je malý a 
lehký, s úchyty pro stativ a stěnové držáky. K Leica LINO nabízíme 
širokou paletu příslušenství včetně brašny, stativu a terčů, které rozšiřují 
možnosti využití a velmi usnadňují práci. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Technické parametry LEICA LINOTM L2 
<15m (podle světelných podmínek)  Dosah 
>30m s detektorem 

Přesnost +/-1 mm na 5m 
Rozsah kompenzátoru  
(samourovnání) 4° +/-0,5° 

Horizontální přesnost +/-1 mm na 5m 
Vertikální přesnost +/-0,75 mm na 3m 
Typ laseru 635 nm, II. Třída laseru 
Typ baterie AA, 3 x 1,5 V 

IP54 
Ochrana proti prachu a stříkající 
vodě 

Pracovní teplota -10°C až  40°C 
Skladovací teplota -25°C až +70°C 
Rozměry (V x D x Š) 96 x 91 x 54 mm 
Hmotnost (bez baterií) 320 g 
Závit na stativ  ¼´´ 
Záruka 2roky 

 
 

Funkce křížového laseru LEICA LINOTM L2  
 

• vodorovná laserová linie 
• svislá laserová linie 
• zobrazení obou linií současně 

(kříž) 
• samourovnávání do vodorovné 

roviny 
• pulsní laser – možnost využití 

detektoru na větší vzdálenosti 
• „zámek“ – pro tvorbu šikmých skloněných čar, 

(možnost vypnout kompenzátor)  
• Automatické vypnutí při chybě tzn. při překročení 

max. rozsahu urovnání kompenzátoru  
 
 



 
 

Příslušenství a náhradní díly LEICA LINOTM L2 
 

758832 

 

Magnetický multifunkční adaptér 
"červený stojánek" 

758831 Cílový terč pro LINOTM L2 

758830 

 

Kuličkový adaptér pro vytváření skloněné 
roviny 

758833 
 

Polstrovaná brašna s popruhem pro 
LINOTM L2 

758448 

 

Laserový detektor LLD2 

758839 

 

Stěnový a stropní držák s posuvným 
úchytem 

757938 

 

Foto stativ TRI100 



 
 
 
Možnosti využití laserového kříže LEICA LINOTM L2: 

• Pokládání podlah a obklady 
• Práce se sádrokartony 
• Stavba kuchyní a montování 

nábytku 
• Elektrické rozvody a 

instalace 
• Dekorace, výstavnictví – 

upevnění rámů na stěnu, 
konzole, svislé stojky atd. 

• Instalace oken 
• Tesařské práce 
• Konstrukce z betonových prefabrikátů 
• Rychlá kontrola svislosti a 

vodorovnosti  
• Využití i pro venkovní práce – 

s detektorem 
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