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– építsen bármit, mérnie kell…

Leica NA332 optikai szintező csomag

Leica NA524 optikai szintező csomag

Leica NA720 optikai szintező csomag

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Felsőkategóriás, 24x nagyítású optika
Automata szerkezet			
Mérnöki feladatok ellátására is alkalmas
Fokozottan por- és vízálló (IP56)
Tartozék 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: 94.900 Ft

Bruttó listaár: 173.609 Ft
Akciós bruttó ár: 139.900 Ft

Akciós nettó ár: 70.787 Ft

Akciós nettó ár: 74.724 Ft

Akciós nettó ár: 110.157 Ft

Leica Rugby 810 forgólézer + Rode Eye 120 érzékelő csomag
• 800 méteres hatótávolság érzékelő
használatával
• 1,5 mm pontosság / 30 méter
• Vízszintes sík használata
• Alkáli elemcsomag		
• Rod Eye 120 professzionális
érzékelő
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Maximálisan víz - és porálló (IP68)
GST103 alumínium műszerállvány
CLR 101 4 m teleszkópos szintezőléc
Leica Protect Garancia
5 év költségmentes időszak
2 év garancia ütésre is

+

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
• IOS, Andriod, Windows kompatibilis
• 30 adat belső memória
• Tetőfelmérés funkció		
• Szintezés funkció (keresztszelvény)

•
•
•
•

Magasság követés funkció
360 fokos dőlésérzékelő
Összetett mérési feladatok
Fokozottan víz -és porálló (IP65)		
2+1 év költségmentes időszak
• Leica Protect Garancia

Bruttó listaár: 416.179 Ft
Akciós bruttó ár: 339.900 Ft

Bruttó listaár: 272.923 Ft
Akciós bruttó ár: 219.900 Ft

Akciós nettó ár: 267.634 Ft

Akciós nettó ár: 173.150 Ft

KERESKEDŐ
Az árak ajánlott akciós árak, érvényesek 2017. június 30-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 L2+ vonallézer + TRI70 állvány

Leica Roteo 35 forgólézer csomag

• Több, mint 15 méter hatótáv beltérben
• Több, mint 50 méter hatótávolság kültérben
(érzékelővel)
• 3 mm pontosság / 10 méter		
• 180º vízszintes és függőleges lézersík
• Többfunkciós, központosan forgatható konzol
• Önbeálló mechanika 		

• 300 méter hatótávolság
jelfogóval
• 1 mm pontosság/ 10 méter
• Motorizált, táviírányítható
falikonzol
• Multifunkcionális falikonzol
• Vízszintes és függőleges sík
használata
• X és Y síkban motorosan
dönthető
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Lock funkció manuális dőléshez		
Power Range Technológia		
Mágneses céltábla		
Víz- és porálló (IP54)
2+1 év költségmentes időszak
Leica Protect Garancia

•
•
•
•
•
•
•

Szervómotoros önbeállás
Változtatható forgási sebesség
Szkennelés funkció
Távirányító, akku, töltő
Lézerszemüveg, céltábla
2+1 év költségmentes időszak
Leica Protect Garancia

+

Bruttó listaár: 115.506 Ft
Akciós bruttó ár: 89.900 Ft

Bruttó listaár: 366.903 Ft
Akciós bruttó ár: 289.900 Ft

Akciós nettó ár: 70.787 Ft

Akciós nettó ár: 228.268 Ft

Kiemelt akció!
Leica Disto X310 kézi lézertávmérő - beltéri használatra
• 120 méter hatótávolság
• 1 mm pontosság
• ISO 16331-1 - valós körülmények
között tesztelve
• 360 fokos dőlésérzékelő,
Smart Horizontal Mode
• Folyamatos energiatakarékos
megvilágítás
• Összeadás, kivonás, terület,
térfogat számítás

• Magasság követés funkció
• 20 adat memória
• Ütésálló szerkezet
(2 m leesésig tesztelve)
• Fokozottan víz -és porálló (IP65)
• 2+1 év költségmentes időszak
• Leica Protect Garancia
• Magyarországon gyártott
termék

Bruttó listaár: 91.313 Ft
Akciós bruttó ár: 66.900 Ft
Akciós nettó ár: 52.677 Ft

www.leica-geosystems.hu

hungary.office@leica-geosystems.hu

