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Mérőműszerek akciós ajánlata: Érvényes: 2016. december 31-ig

– építsen bármit, mérnie kell…

Leica NA332 optikai szintező csomag

Leica NA524 optikai szintező csomag

Leica NA720 optikai szintező csomag
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• 20x nagyítású „szürkületi” optika
• Kategóriájának legélesebb optikája
• Extrém körülmények között is
tökéletes pontosság
• 360º zárt szögleolvasó
• Teljes vízállóság (IP57)
• Tartozék nehéz alumínium állvány
• Tartozék 4 m mérőléc
• Leica Protect Garancia
• 2+1 év költségmentes időszak

Megbízható, 32x nagyítású optika
Automata szerkezet
Robosztus és termelékeny
Por- és vízálló (IP54)
Tartozék nehéz alumínium műszerállvány
Tartozék 4m mérőléc
Kompenzátor ellenőrző gomb
Leica Protect Garancia
1 év költségmentes időszak

Felsőkategóriás, 24x nagyítású optika
Automata szerkezet
Mérnöki feladatok ellátására is alkalmas
Fokozottan por- és vízálló (IP56)
Tartozék nehéz alumínium műszerállvány
Tartozék 4m mérőléc
Leica Protect Garancia
2+1 év költségmentes időszak
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Bruttó listaár: 132.969 Ft
Akciós bruttó ár: 89.900 Ft

Bruttó listaár: 145.669 Ft
Akciós bruttó ár: 96.900 Ft

Bruttó listaár: 171.069 Ft
Akciós bruttó ár: 139.900 Ft

Akciós nettó ár: 70.787 Ft

Akciós nettó ár: 76.299 Ft

Akciós nettó ár: 110.157 Ft

Leica Rugby 620 forgólézer + Rode Eye 160 Digital érzékelő csomag
Rode Eye 160 digital
• 120 mm érzékelési tartomány
• Eltérés numerikus kijelzése (mm vagy cm)
• 5 fokozatban állítható érzékenység
• Memória funkció
Bővebb információkat a termékről:
www.svajcipontosan.com

Rugby 620
• 600 méteres hatótávolság érzékelő
használatával
• 1,5 mm pontosság / 30 méter
• Vízszintes sík használata
• X és Y tengelyen dönthető
• Alkáli elemcsomag
• Teljesen víz - és porálló (IP67)
• CTP 104 alumínium műszerállvány
• CLR 101 4m teleszkópos szintezőléc
• Leica Protect Garancia
• 2+1 év költségmentes időszak

+

Leica Disto D510 kézi lézertávmérő csomag
(TRI70 állvány + FTA360 adapter)
• 200 méter hatótávolság
• 1 mm pontosság
• Beépített célzó kamera 4x digitális
zoom - kültéri használathoz
• Színes, nagy fényerejű kijelző
• Bluetooth 4.0 kapcsolat
• Disto Sketch, Transfer alkalmazás
• iPhone 4S, 5, iPad és Android 4.3
kompatibilis
• 30 adat belső memória
• Tetőfelmérés funkció
• Szintezés funkció (keresztszelvény)
• Magasság követés funkció
• 360 fokos dőlésérzékelő
• Összetett mérési feladatok
• Fokozottan víz -és porálló (IP65)
• Leica Protect Garancia
• 2+1 év költségmentes időszak

Bruttó listaár: 421.259 Ft
Akciós bruttó ár: 349.900 Ft

Bruttó listaár: 266.573 Ft
Akciós bruttó ár: 219.900 Ft

Akciós nettó ár: 275.512 Ft

Akciós nettó ár: 173.150 Ft

KERESKEDŐ
Az árak ajánlott akciós árak, érvényesek 2016. december 31-ig! További információért kérjük keresse viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Ismerje meg szakmai blogunkat,

www.svajcipontosan.com
Szakmai tartalmak, oktató videók, tippek és érdekességek szakemberektől szakembereknek.
Ha mérni kell akkor csak svájci pontosan...

Leica Lino ML180 precíziós vonallézer + CET300 professzionális állvány
ML 180 vonallézer
• 20 méter hatótáv beltérben
• 100 méter hatótávolság kültérben
(XCR Catch jelfogóval)
• 0.7 mm pontosság / 10 méter
• Szervómotoros, önbeálló mechanika
• 3 darab 90° függőlegges lézersík
• 1 darab kb. 180° vízszintes lézersík
• 1 darab lézer pont függélyezéshez
• Automata vagy manuális kitűzés funkció
• Lézerszemüveg és 2 darab mágneses céltábla
• NiMH akkumulátor töltővel
• Alkáli elemkazetta
• Víz- és porálló (IP54)
• 2+1 év költségmentes időszak
• Leica Protect Garancia

XCR Catch jelfogó
• 80 mm érzékelési tartomány
• 3 fokozatban állítható érzékenység
• Távirányító funkció (50 méterig)
• Érzékelő hatótávolság 100 méterig
• Smart targeting funkció (jelfogó helyének
lokalizálása)
• Fokozottan víz- és porálló (IP65)

+

Akciós bruttó ár: 499.900 Ft
Akciós nettó ár: 393.622 Ft

Leica Disto D2 kézi lézeres távolságmérő
• 100 méter hatótávolság
• 1,5 mm pontosság
• ISO 16331-1 - valós körülmények között
tesztelve
• Folyamatos energiatakarékos
megvilágítás
• Bluetooh Smart
• Leica Disto Sketch alkalmazás telefonra
és tabletre
• Összeadás, kivonás, terület, térfogat
számítás
• Kitűzés program
• 10 adat memória, automatikus végelem
• Víz- és porálló (IP54)

• 2+1 év költségmentes időszak
• Leica Protect Garancia
• Magyarországon gyártott termék

Leica Lino L2 vonallézer + Állítható falitartó
• Több, mint 15 méter hatótáv beltérben
• Több, mint 50 méter hatótávolság
kültérben (érzékelővel)
• 2 mm pontosság / 10 méter
• 130º vízszintes és függőleges lézersík
• Többfunkciós, mágneses mini állvány,
dőlésadapterrel
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Önbeálló mechanika
Lock funkció manuális dőléshez
Power Range Technológia
Mágneses céltábla
Víz- és porálló (IP54)
Leica Protect Garancia
2+1 év költségmentes időszak

+

Bruttó listaár: 67.183 Ft
Akciós bruttó ár: 49.900 Ft

Bruttó listaár: 87.376 Ft
Akciós bruttó ár: 69.900 Ft

Akciós nettó ár: 39.291 Ft

Akciós nettó ár: 55.039 Ft

www.leica-geosystems.hu

hungary.office@leica-geosystems.hu

