
Az árak ajánlott akciós árak, érvényesek 2020. március 31-ig! További információért kérjük keresse viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 

Akciós szórólap 2020. 1. negyedév  
2020. március 31-ig

Bruttó listaár: 152.019  Ft
Akciós bruttó ár: 99.900  Ft

Akciós nettó ár: 78.661  Ft 

Bruttó listaár: 167 259  Ft
Akciós bruttó ár: 114 900  Ft

Akciós nettó ár: 90 472  Ft 

Bruttó listaár: 405.765  Ft
Akciós bruttó ár: 319.900  Ft

Akciós nettó ár: 251.890  Ft 

Bruttó listaár: 474.345  Ft
Akciós bruttó ár: 379.900  Ft

Akciós nettó ár: 299.134  Ft 

Leica NA332 optikai  
szintező csomag 

Leica NA524 optikai 
szintező csomag 

Leica Rugby 620 forgólézer  
+ Rode Eye 120 érzékelő csomag

Leica Rugby 640 forgólézer 
+ Rode Eye 120 érzékelő csomag

• Megbízható, 32x nagyítású optika
• Automata szerkezet
• Robosztus és termelékeny
• Por- és vízálló (IP54)
• CTP104 alumínium műszerállvány
• CLR102 5 m teleszkópos szintezőléc
• Leica Protect Garancia
• 1 év költségmentes időszakszak 

• Felsőkategóriás, 24x nagyítású optika
• Automata szerkezet
• Mérnöki feladatok ellátására is alkalmas 
• Fokozottan por- és vízálló (IP56) 
• CTP104 alumínium műszerállvány 
• CLR102 5 m teleszkópos szintezőléc 
• Leica Protect Garancia  
• 2+1 év költségmentes időszak 

 
CTP104 állvány 
+ CLR102  
5 m szintezőléc

CTP104 állvány 
+ CLR102  
5 m szintezőléc

CTP104 állvány  
+ Flexibilis szintezőléc  

+ alkáli elemcsomag

CTP104 állvány  
+ Flexibilis szintezőléc  

+ alkáli elemcsomag

• 800 méteres hatótávolság érzékelő 
használatával

• 2,2 mm pontosság / 30 méter
• Vízszintes sík használata
• x és y tengely manuális dönthetősége
• Teljesen automatikus, HI. funkcióval
• Alkáli elemcsomag
• Rod Eye 120 professzionális érzékelő
• Fokozottan víz - és porálló (IP67)
• Flexibilis szintezőléc forgólézerekhez
• CTP104 alumínium műszerállvány
• Leica Protect Garancia
• 3 év költségmentes időszak

• 600 méteres hatótávolság érzékelő 
használatával

• 2,2 mm pontosság / 30 méter
• Vízszintes és függőleges sík használata
• X és Y tengelyen dönthető
• Forgási sebesség változtatása, szken funkció
• Teljesen automatikus, HI. funkcióval
• Alkáli elemcsomag
• Rod Eye 120 professzionális érzékelő
• Fokozottan víz - és porálló (IP67)
• Flexibilis szintezőléc forgólézerekhez
• CTP104 alumínium műszerállvány
• Leica Protect Garancia
• 3 év költségmentes időszak

Leica 
iCON
szintezők  

és forgólézerek

Válassza 
Rod Eye 160 
Digital érzékelővel 
+ bruttó 40 ezer 
Forintért!

Válassza Rod Eye 160 Digital érzékelővel 
+ bruttó 40 ezer Forintért!
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Ismerje meg szakmai blogunkat:  www.svajcipontosan.com
Szakmai tartalmak, oktató videók, tippek és érdekességek szakemberektől szakembereknek.

Ha mérni kell, akkor csak svájci pontosan...

Leica Disto D510 kézi lézertávmérő – kültérre 

Leica Lino L2 vonallézer 

Leica Disto X310 kézi lézeres távolságmérő – beltérre 

Bruttó listaár: 223.393  Ft
Akciós bruttó ár: 179.900  Ft

Akciós nettó ár: 141.654  Ft 

Bruttó listaár: 88.773  Ft
Akciós bruttó ár: 69.900  Ft

Akciós nettó ár: 55.039  Ft 

Bruttó listaár: 147.193  Ft
Akciós bruttó ár: 119.900  Ft

Akciós nettó ár: 94.409  Ft 

Bruttó listaár: 25.273  Ft
Akciós bruttó ár: 12.637  Ft

Akciós nettó ár: 9.950  Ft 

Bruttó listaár: 67.183  Ft
Akciós bruttó ár: 33.592  Ft

Akciós nettó ár: 26.450  Ft 

Távolságmérők
Vonallézerek 

Az árak ajánlott akciós árak, érvényesek 2020. március 31-ig! További információért kérjük keresse viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 

• 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
• 360 fokos dőlésérzékelő
• Összetett mérési feladatok
• Fokozottan víz -és porálló (IP65)
• 2+1 év költségmentes időszak
• Gyári kalibrálási jegyzőkönyv

• 25 méter hatótávolság – a kategória  
legerősebb fényereje

• 80 méter hatótávolság detektor használatával
• 2 mm pontosság / 10 méter
• 180º vízszintes és függőleges lézersík
• Lock funkció manuális dőléshez
• Közponotosan mágneses, töbfunkciós adapter
• Li-ion akkumulátor csomag – 44 óra használat!
• Alkáli elemkazetta
• Mágneses céltábla
• Gyári kalibrálási jegyzőkönyv
• Víz- és porálló (IP54)
• 2+1 év költségmentes időszak

• 40 méter hatótávolság – a kategória  
legerősebb fényereje

• 80 méter hatótávolság detektor használatával
• 2 mm pontosság / 10 méter
• 180º vízszintes és függőleges lézersík
• Lock funkció manuális dőléshez
• Közponotosan mágneses, töbfunkciós adapter
• Li-ion akkumulátor csomag – 28 óra használat!
• Alkáli elemkazetta
• Mágneses céltábla
• Gyári kalibrálási jegyzőkönyv
• Víz- és porálló (IP54)
• 2+1 év költségmentes időszak

• 120 méter hatótávolság
• 1 mm pontosság
• 360 fokos dőlésérzékelő
• Smart Horizontal mód
• Összeadás, kivonás, terület,  

térfogat számítás

Műanyag koffer 
+ Li-ion akkumulátor csomag

„Speciális kiadás” 
ajándék Latherman Style PS multitool

Ajándék kulacs

Leica Lino L2G vonallézer 

TRI70 kurblis állvány

RGR200 kültéri detektor

Válasszon egy kiegészítőt 
féláron vonallézeréhez!

Műanyag koffer 
+ Li-ion akkumulátor csomag 
+ UAL130 tartó

Bruttó listaár: 91.313  Ft
Akciós bruttó ár: 45.900  Ft

Akciós nettó ár: 36.142  Ft 

• Magasság követés funkció
• 20 adat memória, automatikus végelem
• Fokozottan víz- és porálló (IP65)
• Ütésálló szerkezet (2 méterig tesztelve)
• 2+1 év költségmentes időszak
• Gyári kalibrálási jegyzőkönyv
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