
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soluções de 
medição para 
construção 

 
 
 
 
 
 

 



Estamos a trabalhar 
juntos há 18 anos 

 
 
 
 
 
 

NIVEL SYSTEM é a marca global que providencia soluções de 
medição para construção. Foi fundada na Polónia em 2003. 

 
 

A nossa atividade é baseada em muitos anos de 
experiência em ramos de logística e equipamentos 
em setores como construção, arquitetura, vigilância, 
indústria, agricultura e outros mais. Nós temos 
usado a nossa experiência e respondemos com base 
nas exigências do mercado, é por isso que a nossa 
produção é baseada em vendedores de vários 
lugares do mundo que oferecem os melhores 
componentes de medição (por exemplo China, Japão, 
Taiwan, Alemanha, Polónia e Portugal). 

Graças a isto, nós providenciamos aos 
nossos clientes a mais moderna tecnologia 
em medição. Com um extenso portfolio 
europeu de parceiros, os produtos Nivel 
System são conhecidos e disponíveis em 
muitos pontos de venda profissionais. 

Damos suporte às várias regiões pois temos 
um dos serviços mais modernos de 
plataforma de diagnóstico no departamento 
de vendas, caso seja preciso verificar 
alguma situação com os nossos produtos. Os 
produtos são rapidamente revistos e 
reparados antes da venda final. 
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Medições 
Óticas 

Medições 
Precisas 

Instrumentos óticos 
confiáveis e comprovados 
que fornecem medições 
precisas para obras de 
construção. 

Construções 
Sólidas 

 
O nosso equipamento é 
resistente a condições 
climáticas extremas que lhes 
permitem trabalhar mesmo 
nas condições de campo mais 
difíceis. 

Equipamento 
confiável 

 
Todos os níveis óticos e 
teodolitos são verificados 
antes da venda e, se 
necessário, calibrados. Todos 
os procedimentos são 
certificados. Isto garante a 
qualidade das medições 
realizadas. 



N24x, N32x 

Níveis Óticos 

Imagem clara, redução de vibração, 5 anos 
de garantia 

imagem clara e fácil de ler, 
grande eficácia e ampliação 

 Medições de confiança e 
comprovadas 

maior durabilidade para definir 
ângulos 

 

qualidade que amortece até as mais 
leves vibrações do solo 

mesmo em condições difíceis 

verificados antes da venda 

GARANTIA 

 
 
ANOS 

 

N24x N32x 
Precisão 2,0 mm/km  1,5 mm / km 

Ampliação  24x   32x 

Comprimento do telescópio   215 mm 

Diâmetro das lentes 36 mm 42 mm 

Comprimento focal mínimo 0,3 m 

Prova de água IPX6 

Temperatura de operação -20°C~+50°C 

Dimensões 130 x 215 x 140 mm 

Peso do instrumento 1,75 kg 
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Teodolitos Eletrónicos 

DT-2, DT-2L, DT-5 

Imagem brilhante; invólucro de metal 
hermeticamente selado; intuitivo 

destacada 

que permite o uso imediato do teodolito após 
retirá-lo da caixa 

-2L permite 
medir os ângulos e piquetar sem usar um 
telescópio 

água e de pó 

mais leves vibrações do solo, garantindo as 
medições corretas mesmo em condições 
extremas 

 DT-2 DT-2L DT-5 
Precisão    

Ampliação  30x  

Raio Laser não sim não 

Unidade de Exibição 2 lados, 
retro iluminado 

 

Compensador   

Prumo  laser  

Prova de água  IPX6  

Base nivelante  destacável  

Temperatura de Operação -20°C~+50°C  

Dimensões 160 x 190 x 324 mm 

Peso do Instrumento 4,8 kg 

                                                                                                                                                                    6 



EL-32 

Níveis Eletrónicos 

  EL-32 
Ampliação  32x 

Medidas eletrónicas  ± 1,0 mm / km 

Medidas visuais  ± 1,5 mm / km 
  < ±10mm 
Precisão de distância 
de medição 

 

D > 50m 

<±0,1% D 

< ±0,2% D 

Distância de medição  2  100 m 

Tempo de medição  < 3 segundos 

Fonte de energia  2200 mAh, cerca de 20 horas 

 Tipo magnético 
Compensador Faixa de 

compensação, 
precisão 

 

Interno 
Armazenamento de dados 1000 registos 

Interface micro-USB 

Prova de água IP55 

Temperatura de operação -20°C~+50°C 

Dimensões 240 x 130 x 205 mm 

Peso do instrumento 1,9 kg 
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Medições precisas e rápidas, 
equipamentos duráveis e 

 a mais alta precisão de medições 

clássico 

 

 

 



Níveis de 
Construção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rápido, fácil e 
mais preciso 

Os lasers crossliners da 
Nivel System são 
projetados para 
trabalhos em planos 
horizontais, verticais e 
inclinados. 

Vasta gama 
de trabalhos 

 
Colocar tijolos é fácil e 
preciso, graças às linhas do 
laser dispostas no chão nos 
ângulos certos. Os lasers da 
Nivel System garantem a 
colocação de azulejos nas 
paredes, tetos, ou mesmo 
painéis e gesso. 

Sem erros de 
custo 

 
Os lasers de alta-precisão da 
Nivel System são usados 
para definir e controlar o 
nivelamento durante as 
obras internas e externas e 
garantir os melhores 
resultados de trabalho, sem 
erros de custo.



FL1, FL1G 

Laser crossliners 

Laser crossliners 
multifuncionais e fáceis de 
usar 

 projeta 2 linhas  de laser que se 
cruzam em ângulo reto 

linhas de referência no chão 

- visibilidade muito boa da linha de 
laser verde (também em salas 
iluminadas) 

trabalhos de assentamento de piso 
(como azulejos) 

FL1 FL1G 
Laser (visível) vermelho verde 

Precisão ±2,0 mm/10 m 

Exibição / ângulo da linha 2 linha  

Limites operacionais 20 m (50 m com 
recetor) 

Faixa de autonivelamento ±3,5° 

Prova de água IP42 

Fonte de energia 4,5 V (3 x AA) 

Faixa de temperatura operacional -15°C~+45°C 

Rosca  

Dimensões 131 x 109 x 90 mm 

Peso do Instrumento 0,41 kg 
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Laser crossliners 

CL1, CL1G 

Linha de laser vermelho para 
CL1 e linha de laser verde para 
CL1G 
2 planos (1x vertical, 1x horizontal) 

horizontais e verticais (e inclinados) 

linhas (planos vertical e horizontal) + ponto laser 

grande precisão de operação 

recetor 
laser (modo de pulso opcional) 

 

- visibilidade muito boa da linha de laser 
verde (também em salas iluminadas) 

CL1 CL1G 
Laser (visível) vermelho verde 

Precisão ±2,0 mm /10 m 

Exibição / ângulo da linha 2 linha  

Pontos laser 1  

Limites operacionais 15 m (50 m com recetor) 

Faixa de autonivelamento ±3°  

Prova de água IP54  

Fonte de energia 4,5 V (3 x AA) 

Faixa de temperatura 
operacional 

-15°C~+45°C 

Rosca 1/4 , 5/  

Dimensões 105 x 55 x 104 mm

Peso do instrumento 0,42 kg 
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CL2D, CL2D-G 

Laser crossliners 

2 x 360° planos laser, 
controlo de tar (1 x V, 1 x H) 

CL2D CL2D-G 
Laser (visível) vermelho verde 

Precisão ±2,0 mm /10 m 
Linha de exibição 1 vertical (360°), 1 horizontal (360°) 

 

Limites operacionais 30 m (70 m com recetor) 
Faixa de autonivelamento ±3,5° 

 

Prova de água IP54 
Fonte de energia Li-ion 7,4 V (2600 mAh), 6 V (4 x AA) 

 

Temperatura de operação -10°C~+50°C 
Rosca 1/4 , 5/  

 

Dimensões 150 x 65 x 160 mm 
Peso do instrumento 0,7 kg 
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 a função de pulso permite trabalhar ao 
ar livre e a uma distância maior 

linhas de laser brilhantes e ótica de alta 
qualidade geram linhas com boa 
visibilidade 

vibração magnética permite uma preparação 
rápida para o trabalho 

- painel de toque fácil e 
rápido 

 as peças de borracha da carcaça do 
equipamento protege-o de danos dos 
impactos e choques 



Laser crossliners 

CL3D, CL3D-G 

3 x 360° planos laser, 
controlo das tarefas de construção em 3D (2 x V, 1 x H) 

 a função de pulso permite trabalhar ao ar 
livre e a uma distância maior com o laser 

linhas de laser brilhantes e ótica de alta 
qualidade geram linhas com boa 
visibilidade 

magnética permite uma preparação rápida 
para o trabalho 

- painel de toque fácil e 
rápido 

 as peças de borracha da carcaça do 
equipamento protege-o de danos dos 
impactos e choques 

Laser (visível) 

CL3D CL3D-G 

Precisão ±2,0 mm /10 m 

Linha de exibição 2 vertical (360°), 2 horizontal (360°) 

Limites operacionais 30 m (70 m com receptor) 

Faixa de autonivelamento ±3,5° 

Prova de água IP54 

Fonte de energia Li-ion 7,4 V (2600 mAh), 6 V (4 x AA) 

Faixa de temperatura de operação -10°C~+50°C 

Rosca 1/4 , 5/  
Dimensões 150 x 65 x 160 mm 

Peso do instrumento 0,7 kg 
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verde vermelho 



CL4D-G, CL4D-B 

Laser crossliners 

CL4D-G CL4D-B 
Laser (visível) Verde Azul 
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Precisão 

Linha de exibição 

Limites operacionais 

Faixa de autonivelamento 

Prova de água 

Fonte de energia 

Temperatura de operação 

Rosca 

Dimensões 

Peso do instrumento 

±1,0 mm/10 m 

2 vertical (360°), 2 horizontal (360°) 

30 m (70 m com receptor) 

±4° 

IP54 

Li-ion 7,4 V (2600 mAh) 

-10°C ~ +50°C 

 

125 x 75 x 140 mm 

0,9 kg 

4 x 360° planos laser, 
controlo das tarefas de construção em 4D 

 a função de pulso permite trabalhar ao ar 
livre e a uma distância maior com o laser 

 
 linha de laser inovador e ótica de alta 
qualidade geram linhas com boa 
visibilidade 

compensação de vibração permite o 
trabalho de campo mais estável 

 é só ligar e funciona! 

 as peças de borracha da carcaça do 
equipamento protege-o de danos dos 
impactos e choques 



Qual laser 
escolher? 

Visite o site 
nivelsystem.com 
No nosso website tem acesso 
detalhado aos nossos produtos 
e também notícias. 

Siga o nosso 
perfil no 
Facebook 
Ponha like e siga o 
nosso perfil para 
receber atualizações. 

Subscreva ao 
nosso canal do 
YouTube 
Subscreva ao nosso channel 
onde apresentamos os métodos 
de operar os nossos 
dispositivos de medição 



As medições em si são 

importantes, mas os 
resultados têm ainda mais 
significado.  

A escolha do laser depende do tipo de trabalho de 
construção para o qual é necessário 

 escolha um produto de marca 
que foi comprovado durante o 
trabalho no campo de atuação e 
é feito por uma empresa 
confiável que também fornece 
serviços profissionais de 
consultoria e manutenção. 

qualquer lugar onde 
instrumentos óticos também 
são usados. 

 
 quanto maior o alcance do 
laser, maior a precisão 
garantida em distâncias 
mais curtas. 

cuidadosamente selecionados 
permitem o uso do equipamento 
a laser no seu auge total. 

 
Porquê escolher 

lasers de linha 

verde? 

A visibilidade da linha verde é 
quadruplicada em relação à 
linha vermelha. Assim é 
possível trabalhar com 
distâncias maiores e sítios 
mais iluminados onde a linha 
vermelha não é visível. 

As vantagens mais importantes dos lasers de construção: 

 fornecer maior precisão que está 
muito à frente dos métodos 
tradicionais. 

lasers fáceis de usar que 
definem o nível ou 
inclinação de forma 
contínua e, portanto, o 
controlo da altura é mais 
fácil e eficiente. 

 reduzir os custos de materiais: 
alta precisão de medidas reduz a 
quantidade de materiais 
consumidos. 

 uma poupança nos custos de 
trabalho: todas as medições 
podem ser realizadas por 
apenas uma pessoa. 

elimina erros humanos 
decorrentes da leitura 
incorreta dos valores do 
nivelamento tradicional e 
possibilita a deteção de 
erros de empreiteiro durante a 
obra  logo elimina a 
necessidade de fazer 
correções custosas. 

fazer medições em condições 
extremas apto a qualquer 
pessoa. 

Por que as medições corretas 

são tão importantes? 

As medições são o mais 
importante numa obra. 
No início é vital saber a 
quantidade de material 
necessário e o custo de 
obra. Após a obra, 
permitem uma 
performance precisa. 
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PLV-1A PLV-1B 

Laser Prumo 

PLV-1A, PLV-1B 
Pranchas de alta 
precisão para qualquer 
obra de construção 

- 
sistema óptico de alta qualidade, brilho do 
laser ajustável às condições de trabalho 

- alinhamento 
preciso dos pontos de prumo, linha de laser 
claro e preciso 

 

- os botões do 
potenciometro são fáceis de usar ao operar 
o dispositivo. Botão de ajuste de foco 
infinito 

 invólucro apertado e robusto - pode ser 
usado nas condições mais difíceis - o 
equipamento é à prova de água e poeira 
(IP55) 

Cor vermelho 

Tamanho do ponto  m 

Alcance do laser 120 m - dia (250 m - noite) 
Viga inferior ±1 mm / 2 m 

Accuracy 
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Viga superior ±1 mm / 45 m 

Ampliação 26x 

Ângulo de visão  

Diametro 36 mm 

Menor distância 0,4 m 

Base nivelante destacável sim não 

Temperatura operacional -10°C~+50°C 

Fonte de energia 4,5 V (3 x AA) 

Rosca  

Prova de água IP55 

Dimensões 120 x 290 mm 

Peso do instrumento 2,8 kg 



NL500 

NÍVEIS LASER ROTATIVOS

Fácil e rápido de usar e muito 
eficiente; excelente relação 
qualidade-preço 

 horizontais 

linha vermelho visível 

 

 

condições de trabalho 
(IP54) 

(serviços de manutenção e 
suporte) 

Laser (visível) 

 
 

NL500 

Recetores de laser 

compatíveis: RD200, RD700 
Digital 

Verificar página 32 

 

Precisão ±1,0 mm/10 m 
Limites operacionais (diâmetro) 500 m (com recetor) 

Fonte de energia 
DC 8,4V (1000 mA) recarregável 
pilhas Li-ion 7,4V (4000 mAh) 

 

Prova de água IP54 

Faixa de temperatura operacional  -20°C~+50°C 

Dimensões 206 x 206 x 211 mm 

Peso do instrumento   3,0 kg 
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vermelho 



NÍVEIS LASER ROTATIVOS 

NL520, NL520G 

Níveis universais e polivalentes, solução difundida para 
muitas obras de edificação e construção e obras com declive 
manual 

 

uma ou duas direções 

linha 
vermelho visível (NL520) e linha verde 
(NL520G) 

função de scan 

 

(diamêtro de operação): 500 m 

 

 duração segura por anos (serviços 
de manutenção e suporte) 

Laser (visível) 

 
NL520 NL520G 

Recetores de laser 

compatíveis: RD200, RD200G, 
RD700 Digital 

 
Precisão ±1,0 mm/10 m 

Faixa de operação (diâmetro) 500 m 

Inclinação ±10%(X-axis, Y-axis) manual 

Velocidade de rotação variável, max. 600 rpm / min 
DC 8,4V (1000 mA) recarregável Li-ion 

Fonte de energia batteries 7,4V (4000 mAh) 

Prova de água IP54 

Faixa de temperatura operacional -20°C~+50°C 

Dimensões 206 x 206 x 211 mm 

Peso do instrumento 3,0 kg 
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verde vermelho 



NL540 

NÍVEIS LASER ROTATIVOS

Níveis universais e polivalentes, solução generalizada 
para muitas obras de edificação e construção, obras com declive 
digital 

 

uma ou duas direções 

linha 
vermelho visível 

 

 (±1,0 mm/10 m) 

(diamêtro de operação): 500 m 

(IP54) 

(serviços de manutenção e 
suporte) 

Laser (visível) 

 
 

NL540 

Recetores de laser 

compatíveis: RD200, RD700 
Digital 

 
 

Precisão ±1,0 mm/10 m 
Faixa de operação (diâmetro) 500 m 

 

Inclinação ±10% (X-axis, Y-axis) digital 
Velocidade de rotação variable, max. 600 rpm / min 

Fonte de energia 
DC 8,4V (1000 mA) recarregável Li- 
ion batteries 7,4V (4000 mAh) 

 

Prova de água IP54 

Faixa de temperatura operacional  -20°C~+50°C 

Dimensões 206 x 206 x 211 mm 

Peso do instrumento   3,0 kg 
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vermelho 



NÍVEIS LASER ROTATIVOS 

NL600, NL600G 

Níveis multifuncionais, precisos e de 
longo alcance, funcionam com inclinação 
manual 

 

 para obras em planos horizontais e 
verticais ou obras com inclinação 
manual em uma ou duas direções 

linha vermelha visível 
(NL600), linha verde (NL600G) 

 RECETORES DIGITAL  resultados 
digitais para diferenças de altura 

 

(diâmetro de operação): 700 m 

 

trabalho (IP66) 

de manutenção e suporte) 

Laser (visível) 

 
NL600 NL600G 

Recetores de laser 

compatíveis: RD200, RD200G, 
RD700 Digital 

Verificar a página 32 

Precisão ±0,8 mm/10 m 

Faixa de operação (diâmetro) 700 m 

Inclinação ±10%(X-axis, Y-axis) manual 

Velocidade de rotação variável, max. 600 rpm / min 

Fonte de energia  pilhas recarregáveis 

Prova de água   IP66 

Faixa de temperatura operacional -20°C~+50°C 

Dimensões 206 x 206 x 211 mm 

Peso do instrumento 2,8 kg 
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verde verm 



NL610, NL610G 

NÍVEIS LASER ROTATIVOS

Níveis multifuncionais, precisos e de 
longo alcance, funcionam com inclinação 
digital 

 

para execução de obras em planos 
horizontais e verticais ou obras com 
declive digital em uma ou duas direções 

 Execução de trabalhos com linha 
vermelho visível (NL610) e linha 
verde (NL610G) 

 RECETOR DIGITAL - resultados digitais 
para diferenças de altura 

 

(diâmetro de operação): 700 m 

 

(IP56) 

(serviços de manutenção e 
suporte) 

NL610 NL610G 

Precisão ±0,8 mm/10 m 

Faixa de operação (diâmetro) 700 m 

Inclinação ±10% (X-axis, Y-axis) digital 

Velocidade de rotação variável, max. 600 rpm / min 

Fonte de energia pilhas recarregáveis 

Compatível com os recetores: 

RD200, RD200G, RD700 Digital 

 

 

Resistente a difíceis 
condições de trabalho 

IP56 
 

Faixa de temperatura operacional -20°C~+50°C 

Dimensões 206 x 206 x 211 mm 
 

Peso do instrumento 2,5 kg 

21 

Laser (visível) vermelho verde 



Acessórios 
Laser 



MC-1D 
CONTROLO DE MAQUINARIA DE CONSTRUÇÃO 

O sistema de nivelamento permite controlar a altura 
da máquina, a partir da cabine do operador 

máquinas (tratores, escavadeiras, carregadeiras) 

- a 
máquina faz mais ao mesmo tempo 

 

 

 intuitivo 

Modos 
operacionais 
precisos 

MC-1D 

(±10mm), (±20mm) 

Alcance de recepção 25 cm, 360° 

Tipo de linha recebido laser (vermelho) 

Rosca montagens magnéticas 

Energia 7,2V NiMh pilhas recarregáveis (2500mAh) 

Tempo de trabalho 40 horas 

Tempo de bateria 15 horas 

Temperatura de operação -20ºC~+50ºC 

Classe de proteção IP 54 
 

Dimensões 280 x 280 x 130 mm 

Peso 5,5 kg 
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HDM Series 

Medidores de distância a laser 

Funcionalidade prática, perfeita para fazer inventário, medições para projetos de 
interiores, obras de construção e acabamento 

 adição, subtração, área de superfície, 
volume, valor mínimo e máximo 

 Função de pintor que permite o 
cálculo de superfícies de paredes 

base e canto da sala 

 

calibração 

indireta de altura ou largura 

 model HDM-120BC HDM-5G HDM-50G HDM-120BC 

HDM -5G -7G -9G -50G -70G -90G -120BC 
Laser 

Alcance 50 m 70 m 90 m 50 m 70 m 90 m 120m 

Precisão ±2 mm 

Câmera não sim 

Angle of tilt não ±90° 

Nível sim sim, eletrónico 

Gravação 100 

USB não sim 

Bluetooth não sim 

Temperatura de 
Operação 

0°C~+40°C 

Prova de água IP54 

Fonte de energia 2 x 1.5 V(AAA) Ni-MH, 3 x 1,2 V 800 mAh 

Dimensões 118 x 54x 28 mm 125 x 54 x 27 mm 130 x 56 x 29 mm 

Peso 132 g 
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verde 



DL60, DL60L 

Níveis 

Vísor LCD legível; operação na posição invertida, 
calibração fácil durante o trabalho no campo 

usar com leitura digital de posição LCD 

invertida (gira 180 graus) 

display (um bipe indica o nível) 

com o linha de laser 

DL60 DL60L 
Precisão ±0,1° 

Comprimento 600 mm 

Linha de laser não sim 

Modo de operação graus/percentagem 

Dimensões 600 x 51 x 25 mm 

Peso 0,47 kg 
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Fitas 

ST-10, ST-20 

Fácil de usar, resistente e preciso 

construção e trabalho 
topográfico 

 

 

conveniente de usar 

ST-30A /-30B 
ST-50A /-50B 

construção e trabalho 
topográfico 

 

 

conveniente de usar 

disponível com guia de 
fita de 10 cm (ST-30A, ST- 
50A) 

 ST-10 ST-20 ST-30A/-30B ST-50A/-50B 
Comprimento 10 m 20 m 30 m 50 m 

Largura  0,013 m  
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Rodas de medição 

M10, M100, M100 Digital 

Resistente, facil de usar e 
indispensável para obras 
rodoviárias 

 

estrutura robusta feita de alumínio e plástico 

 

 haste dobrável de alumínio com um design de 
alça que se adapta perfeitamente a qualquer 
mão 

dígitos grandes e claros /M100 Digital  no LCD 

apenas um movimento da alavanca 

 

99,999.9 m 

 
dispositivo durante o transporte) Modelo M10 Modelo M100

 

Modelo digital M100 
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Tripés e varas extensíveis 

SJJ1, SJJ1D, SJJ4, SWW8 

Tripé é o acessório mais famoso de medição, 
necessário para realizar 90% das tarefas de medição 

Modelo SJJ1 Modelo SJJ4 Modelo SWW8 

 SJJ1 SJJ1D SJJ4 SWW8
Material alumínio alumínio alumínio madeira 

Min./Max. height 0,97 / 1,6 m 0,97 / 1,6 m 1,1 / 1,88 m 1,16 / 1,79 m 

Tipo de fecho grampos grampos parafusos / 
grampos 

grampos 

Tipo de cabeça plano esférico plano plano 

Peso 3,0 kg 3,0 kg 5,6 kg 8,2 kg 
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Tripés, vara extensível 

SJJ-M1, SJJ32, SJJ40 

Escolher o modelo de tripé certo para o tipo de tarefa 
planeada é metade do sucesso 

Ex-Modelo SJJ-M1 Modelo SJJ32 Modelo SJJ40 

 SJJ-M1 Ex SJJ32 SJJ40
Material alumínio alumínio alumínio 

Min./Max. altura 0,62 / 1,82 m 1,30 / 3,2 m 1,79 / 3,5 m 

Tipo de fecho grampos grampos parafusos/grampos 

Tipo de cabeça 1  parafuso 
 

plano plano 

Peso 1,6 kg 7,2 kg 8,8 kg 
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Tripés, vara extensível 

LP-33, LP-33 EX 

Postes de expansão robustos e resistentes 
projetados para todos os tipos de lasers 

 

 

varas extensíveis com expansão 3,3 m 

 5 seções simplificam o ajuste de 
altura 

 escala métrica - fácil ajuste aos 
requisitos do projeto durante as 
medições 

 

- dobrado para dentro de uma bolsa 

-33 Ex) 

Modelo LP-33 Modelo LP-33 
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LS-24, LS-35 

Pautas clássicas e laser 

Produto de alta qualidade, 
durabilidade e operação sem 
problemas 

-24) ou 3,5 m (LS-35) 

recetor laser prático 

 

 

 

TS-5, TS-50, TS-70 

Prático, durável, preciso 

-50) ou 7,0 m (TS-70) 

 

e precisa do valor de medição 

 

-5  bastão telescópico com código 
impresso para o nível eletrónico EL-32 
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Acessórios 

Seria RD 

Os recetores RD são projetados para níveis rotativos de laser 

 RD100, RD200 para linha 
vermelha e RD100G, 
RD200G para linha verde 

RD700 Digital  
recetor com elevação 
numérica (digital) para 
lasers vermelha / 
verde 

Modelo RD100 Modelo RD200  
Modelo digital RD700 

CLS-1, CLS-3 

Os recetores CLS são 
projetados para lasers 
crossliner 

 

 

-1 para laser vermelho, CLS-1G para 
laser verde, CLS-3 para lasers vermelho / 
verde 

-3 projetado para crossliners a laser CL2D 
/3D / 4D series

Modelo CLS-1 Modelo CLS-3 



Acessórios 

   

Multi-adaptadores para lasers 
de construção CL-BR, CL-BR2 

montá-los num tripé 

 CL-BR2 permite o movimento conveniente do 
laser (para cima / para baixo) e rotação 

Óculos laser GL-R, GL-G 
 perfeito para trabalhar com laser de 

construção 

 GL-R - para lasers de linha vermelho, GL-G - 
para lasers de linha verde 

Prateleira para níveis de 
laser YR 

 

 

Tripod adapter 
GA-XZPT 

 usado para montar um nível de laser 
mum tripé em qualquer ângulo de 0 ° 
a 90 ° 

 
 

Suporte do recetor laserNL-BR, 
NL- BR600 

 recetores laser 

-BR para RD100, RD200 e NL-BR600 para RD700 
 

Alvos laser TR-R, TR-G 
 projetados para trabalhar com linha de 
laser (vermelho - TR-R, verde TR-G) 

 

Carregadores para 
lasers 

System 

Adaptadores 

de tripé para laser crossliners 

 versões disponíveis: 1/4   5/8 , 5/8   5/8 , 5/8   1/4  
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Só aqui! 
Colimador 3D avançado 
 Octopus Prime 

 

Prezando pela mais alta qualidade dos equipamentos 
oferecidos, estamos constantemente desenvolvendo 
os nossos conhecimentos, ampliando as nossas 
instalações de armazenamento e, o mais importante, 
investimos nos equipamentos de diagnóstico. 

 
Atualmente contamos com os equipamentos mais 
especializados que atendem aos elevados padrões dos 
nossos clientes. 

O conjunto de 38 câmeras do colimador Octopus 
Prime garante a precisão na verificação e 
calibração dos instrumentos. Graças a isso, temos 
100% de certeza que o equipamento de medição 
funciona corretamente e a precisão assumida de 
uma forma prática se traduzirá nos efeitos do 
trabalho executado. 



Serviço Autorizado 

Serviço 

Enriquecemos os estúdios de serviço com ferramentas modernas e 
equipamentos de oficina. 
Graças a isso, oferecemos um serviço abrangente e profissional a 
nível global. 

Reparos de 
garantia 

Oferecemos garantia e reparos 
pós-garantia aos nossos 
instrumentos de medição e 
tentamos continuamente 
melhorar nossas instalações 
técnicas. 

Inspeções de um 

dia 
 

Recomendamos inspeções de 
um dia para sua conveniência e 
seu tempo. Dado o nosso 
potencial, somos capazes de 
realizar qualquer serviço 
necessário e tarefas de 
manutenção durante um dia de 
trabalho. 

Calibração 
gratuita 

 
Também oferecemos a verificação 
e serviço de calibração que pode ser 
realizado por você mesmo com o uso 
de colimadores localizados 
nos nossos pontos de vendas 
regionais. 

Importador para Portugal: 
SOFIX INTERNATIONAL  
4470-278 Maia - Portugal  
sofix.international@gmail.com | sofix@sofix.pt 

nivelsystem.com 
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