Akciós szórólap
2019. 2. negyedév június 30-ig
Leica Lino L2s vonallézer
• 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
Központosan mágneses, többfunkciós
adapter
Alkáli elemkazetta
Mágneses céltábla
Gyári kalibrálási jegyzőkönyv
Víz- és porálló (IP54)
2+1 év költségmentes időszak

Bruttó listaár:
Akciós bruttó ár:

67.723 Ft
54.900 Ft

Akciós nettó ár:

43.228 Ft

Leica Rugby 610 forgólézer +
Rod Eye 120 Digital érzékelő csomag
• 600 méteres hatótávolság érzékelő
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

használatával
2,2 mm pontosság / 30 méter
Vízszintes sík használata
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

Kiemelt
akció

Bruttó listaár:
384.175 Ft
Akciós bruttó ár: 299.900 Ft
Akciós nettó ár: 236.142 Ft

Válassza Rod Eye 160
digitális érzékelővel
+ bruttó 40 ezer forintért!
(Részletek a hátoldalon)

CTP104 állvány +
Flexibilis szintezőléc +
alkáli elemcsomag

Az árak ajánlott akciós árak, érvényesek 2019. június 30-ig! További információért kérjük, keresse viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Akciós szórólap
2019. 2. negyedév június 30-ig
Leica NA324 optikai szintező csomag
•
•
•
•
•
•
•
•

Megbízható, 24x nagyítású optika
Automata szerkezet
Robosztus és termelékeny
Víz- és porálló (IP54)
CTP104 alumínium műszerállvány
CLR102 5 m teleszkópos szintezőléc
Leica Protect Garancia
1 év költségmentes időszak

Bruttó listaár:
Akciós bruttó ár:

140.589 Ft
88.900 Ft

Akciós nettó ár:

70.000 Ft

Leica NA532 optikai
szintező csomag
• Felsőkategóriás, 32x nagyítású
•
•
•
•
•
•
•

optika
Automata szerkezet
Mérnöki feladatok ellátására is alkalmas
Fokozottan víz- és porálló (IP56)
CTP104 alumínium műszerállvány
CLR102 5 m teleszkópos szintezőléc
Leica Protect Garancia
2+1 év költségmentes időszak

Bruttó listaár:
179.959 Ft
Akciós bruttó ár: 107.900 Ft
Akciós nettó ár:

84.961 Ft

CTP104 állvány +
CLR102 5m
szintezőléc

CTP104 állvány +
CLR102 5m szintezőléc

Leica
iCON

Szintezők
és forgólézerek
Leica Rugby CLX300 forgólézer +
COMBO érzékelő és távirányító csomag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1300 méteres hatótávolság érzékelő használatával
1,5 mm pontosság / 30 méter
Vízszintes és ferde sík használata
X és Y tengely manuális dönthetősége
Smart Target és Smart Lock funkció (detektor pozíció keresés)
X tengelyen digitálisan dönthető
Szoftveresen frissíthető és fejleszthető
Teljesen automatikus, HI. funkcióval
Li - Ion akkumulátorok
COMBO távirányító és detektor egyben
Maximális por- és vízállóság (IP68)		
Flexibilis szintezőléc forgólézerekhez
CTP104 alumínium műszerállvány
Leica Protect Garancia
MIL-STD810G szabvány
2 év ütésgarancia		
5 év költségmentes időszak

Bruttó listaár:
759.079 Ft
Akciós bruttó ár: 599.900 Ft
Akciós nettó ár: 572.362 Ft

CTP104 állvány +
Flexibilis szintezőléc
+ Li-ion akkumulátor
csomagok

Válassza Rod Eye 160
digitális érzékelővel
+ bruttó 40 ezer forintért!
Leica Rugby 640 forgólézer +
Rod Eye 120 Digital érzékelő csomag (Részletek a hátoldalon)
• 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
•
•
•
•
•

Bruttó listaár:
474.345 Ft
Akciós bruttó ár: 379.900 Ft
Akciós nettó ár: 299.134 Ft

CTP104 állvány +
Flexibilis szintezőléc +
alkáli elemcsomag

Az árak ajánlott akciós árak, érvényesek 2019. 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 Disto X4 kézi lézertávmérő
- kültérre
• 150 méter hatótávolság
• 1 mm pontosság
• DST360 aktív dőlésadapterre

csatlakoztatható

• Beépített célzó kamera 4x digitális zoom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- kültéri használathoz
Színes, nagy fényerejű kijelző
Bluetooth 4.0 kapcsolat
Disto Plan, Transfer alkalmazás
Alkalmazáson keresztül frissíthető
az eszköz
360 fokos dőlésérzékelő
Összetett mérési feladatok
Fokozottan víz- és porálló (IP65)
Ütésálló - 2 méter ejtésig tesztelve
2+1 év költségmentes időszak
Gyári kalibrálási jegyzőkönyv

DST360 adapter +
TRI120 állvány +
IP67 robosztus koffer

Bruttó listaár:
142.113 Ft
Akciós bruttó ár: 119.900 Ft
Akciós nettó ár:

94.409 Ft

Leica Disto DST360 aktív
dőlésadapter csomag		
• Intelligens adapter, amelyet a Disto X3 vagy

X4 működtet

• Független pontok távolság és magasság

számítása

• 3D pontok mérése és rögzítése (Disto Plan

Leica Lino L2P5G ZÖLD pont- és
vonallézer csomag + TRI70 állvány
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

35 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
UAL130 állítható töbfunkciós konzol
Közponotosan mágneses adapter
Li-ion akkumulátor csomag - 28 óra használat!
Alkáli elemkazetta
Mágneses céltábla
Gyári kalibrálási jegyzőkönyv
Víz- és porálló (IP54)
2+1 év költségmentes időszak

Bruttó listaár:
224.536 Ft
Akciós bruttó ár: 169.900 Ft
Akciós nettó ár: 133.780 Ft

Műanyag koffer + Li-ion
akkumulátor csomag
+ UAL130 falitartó +
állvány

•
•
•
•
•
•

Lézeres
távolságmérők
Vonallézerek

használatával)
Homlokzatok felmérése
Alaprajzok felmérése
„Okos” terület mérés, pl. tetőfelületek
Precíz célzás és irányzás
Víz- és porálló (IP54)
2+1 év költségmentes időszak

Bruttó listaár:
307.213 Ft
Akciós bruttó ár: 199.900 Ft
Akciós nettó ár: 157.402 Ft

Leica Disto D1 kézi lézertávmérő beltérre
•
•
•
•
•
•
•
•

40 méter hatótávolság
2 mm mm pontosság
Bluetooth 4.0 kapcsolat
Leica Disto Plan alkalmazás
Folyamatos mérés
Víz- és porálló (IP54)
2+1 év költségmentes időszak
Gyári kalibrálási jegyzőkönyv

Bruttó listaár:
Akciós bruttó ár:

39.243 Ft
29.900 Ft

Akciós nettó ár:

23.543 Ft

Az árak ajánlott akciós árak, érvényesek 2019. 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 DA230, 1 Watt jeladó
• Li-ion akkumlátorral és töltővel.
• Elérhető frekvenciák: 512Hz, 640Hz,

8kHz, 33kHz és 131kHz.

• Kompatibilis DD130 & DD230
• 3 év garancia

Bruttó listaár:
388.112 Ft
Akciós bruttó ár: 349.900 Ft
Akciós nettó ár: 275.512 Ft

Leica

DETECTION
Vezetékkutatók
Leica DD230 SMART
• GPS, Bluetooth®, 8 GB belső memória
• Áram, Rádió és Autó módok
• Jeladó mód, 131 kHz, 33 kHz, 8 kHz, 512 Hz,
•
•
•
•
•
•

640 Hz vagy Autó
10 m-es mélységig
Good-to-Go™ Állapotellenőrzés
Előre telepített vídeók a használatról
IP66 védelem
Jel áramerősség mérés
3 év garancia

Teljes készlet

Leica DD120 vezetékkutató
•
•
•
•
•
•
•

Automatikus kijelölés
Áram, Rádió, Autó módok
Jeladó mód, 33k Hz, 8 kHz
3 m-es mélységig
Good-to-Go™ Állapotellenőrzés
IP54 védelem
1 év garancia

Bruttó listaár:
690.880 Ft
Akciós bruttó ár: 619.900 Ft

Bruttó listaár:
363.728 Ft
Akciós bruttó ár: 329.900 Ft

Akciós nettó ár: 488.110 Ft

Akciós nettó ár: 259.764 Ft

MIÉRT VÁLASSZA A ROD EYE 160 DIGITAL ÉRZÉKELŐT?
• Kivételesen hosszú, 120 mm munkatartomány – nagy szintkülönbségek
vagy egyenetlen terepviszonyok között is dolgozhat akár a lécen való
mozgatás nélkül
• Eltérés numerikus kijelzése – olvassa le folyamatosan az értéket a teljes
vételi tartományban anélkül, hogy számolnia kellene a szintkülönbségeket
(mm vagy cm)
• Érzékenység 5 fokozatban állítható – igazítsa pontosságát az igényekhez
megfelelően. Legyen szó aljzatkiegyenlítésről vagy földmunkáról, minden
munkafolyamathoz tud alkalmazkodni a Rod Eye 160
• LED kijelző – rossz fényviszonyok esetén, vagy egy gépkezelőnek nagyobb
távolságban nagy segítség lehet a kiegészítő, nagy fényerejű ledsor az
eszközön
• Memória funkció – gombnyomásra rögzítheti az aktuális kijelző értékeket a
jelfogón
• IP67 – fokozottan víz- és porálló besorolása révén nem akadály a szélsőséges
építési körülmény a detektornak
• 3 év garancia – akár napi szintű használat mellett sem kell foglalkoznia az
esetleges javítási költségekkel
Az árak ajánlott akciós árak, érvényesek 2019. június 30-ig! További információért kérjük, keresse viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

