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Poświęceni innowacyjnej technologii i jakości

Leica Geosystems jest jednym z wiodących dostawców
nowoczesnego sprzętu geodezyjnego. Jakość to nie tylko nasza
aspiracja, lecz zobowiązanie. To rezultat ponad 200 letniej tradycji i
ciągłych innowacji opartych na intensywnych badaniach.
Nasze instrumenty spełniają surowe wymagania dokładnościowe i
jakościowe, ponieważ produkowane są w najnowocześniejszych
fabrykach na całym świecie, gdzie szwajcarska technologia łączy się z
wyjątkowym kunsztem.

Narzędzia budowlane Leica Geosystems -
wytrzymałe i niezawodne

Narzędzia budowlane Leica Geosystems znane są z
wytrzymałości i niezawodności na wszystkich placach
budowy; działają niezawodnie przez wiele lat, nawet w
ekstremalnych warunkach środowiskowych. Wszystkie
narzędzia budowlane Leica Geosystems przechodzą
surowe testy mechaniczne i środowiskowe przed
opuszczeniem naszych fabryk. Twoja korzyść – narzędzia
budowlane Leica Geosystems zapewniają Ci wiarygodne
pomiary, jakich oczekujesz od swojego instrumentu.

Wydłużona gwarancja

Przez dziesięciolecia miliony użytkowników zaufały produktom Leica Geosystems. Podstawą naszego sukcesu jest nie
tylko siła naszej innowacyjności, ale także ogromy nacisk jaki kładziemy na jakość i niezawodność naszych
instrumentów. Od maja 2008, Leica Geosystems oferuje jednoroczne przedłużenie gwarancji dla wielu instrumentów.
Gwarancja wszystkich instrumentów budowlanych znajdujących się w tym katalogu może zostać wydłużona.
Wystarczy, że zarejestrujesz swój instrument w przeciągu 8 tygodni od daty zakupu na www.leica-
geosystems.com/registration.

Szwajcarska technologia
Jakość buduje zaufanie

Jakie warunki muszę spełnić aby przedłużyć gwarancję?
Użytkownik końcowy musi zarejestrować produkt na stronie www.leica-geosystems.com/registration w ciągu 8
tygodni od zakupu, w przeciwnym wypadku będzie obowiązywać gwarancja standardowa.

∧

Gwarancje jest liczona od daty zakupu instrumentu przez Użytkownika (po 1.1.2008).∧

Rozszerzona gwarancja jest obecnie oferowana dla Leica DISTO™ A2, A3, A5, A6, D2, D3, D5 oraz D8, Rugby
50/55, Rugby 260/270SG & 280DG, Rugby 320SG & 410/420DG, Piper 100/200, Roteo 35 i NA700.

∧

Dalsze informacje znajdą Państwo na stronach internetowych Leica Geosystems.

Test sprawności: przyciski na nowej klawiaturze są wciskane 500000 razy.
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04 Niwelatory Leica Geosystems

Przegląd niwelatorów

Ekstremalna odporność, wysoka precyzja pomiaru i
maksymalnie konkurencyjna cena. To wszystko robi różnicę!
Ponadto, niwelatory Leica Geosystems są tak łatwe w
użyciu, że nie ma potrzeby tracić czasu na szkolenia.

Nasza optyka jest prawdopodobnie najlepsza na świecie. Zapomnij o
przemęczonych oczach i miej pewność, że faktycznie celujesz tam
gdzie chcesz, nawet przy ekstremalnych warunkach oświetlenia.
Niwelatory Leica Geosystems można skonfigurować w sposób
odpowiedni do Państwa pracy i preferencji. Kąty poziome
odczytywać można w stopniach lub gradach.

Na wszelki wypadek, niektóre z niwelatorów Leica Geosystems są
odporne na wstrząsy, można je więc używać nawet po upadku.

ZASTOSOWANIA NA720 NA724 NA728 NA730 NA2/ NAK2
Do codziennych prac niwelacyjno-
poziomujących - dla majstrów,
stolarzy, firm budowlanych i
architektury krajobrazu

X X X X -

Do codziennych prac niwelacyjno-
poziomujących które wymagają
wysokiej odporności instrumentu, np.
przy budowie dróg, parkingów i
budynków

X X X X -

Wysoka dokładność niwelacji,
spełniająca nawet wymagania geodezji
budowlanej i inżynierskiej

- - - X X X

Niwelacja precyzyjna, nawet do
pomiaru osadzania się  budynków,
pomiaru odkształcenia się mostów i
ich monitoringu

- - - - - - X

CHARAKTERYSTYKA
Wodoodporność X X X X X X

Wodoszczelność (przy zanurzeniu) i
pyłoszczelność

- X X X X -

Odporność na wstrząsy - X X X X -

Dostrajanie - - - X X -

Mikrometr z płytką płasko-
równoległą do poziomowania
precyzyjnego (opcja)

- - - - - X

Gwarancja 1 rok 2 lata + 1 2 lata + 1 2 lata + 1 2 lata + 1 3 lata
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05

Praca na niwelatorach cyfrowych firmy Leica Geosystems
jest bardzo prosta. Po wciśnięciu guzika wyświetlają się
automatycznie wysokości, różnice wysokości i odległości.
Koniec z błędnymi odczytami i błędami interpretacji przy
odczytywaniu łaty.

Niwelator cyfrowy można też używać jako optyczny. W porównaniu
z niwelatorem tradycyjnym, cyfrowy umożliwia jednak wygodne,
szybkie pomiary oszczędzające czas i redukujące błędy. Nasze
niwelatory cyfrowe posiadają dodatkowe funkcje redukcji błędu, takie
jak wbudowane czujniki przechyłu uniemożliwiające pomiar jeśli
użytkownik operuje poza zakresem działania kompensatora.

Do prac wymagających wysokiej precyzji, Leica Geosystems dostarcza
dodatkowo niwelatory cyfrowe takie jak Leica DNA03/10.
Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie
internetowej www.leica-geosystems.pl.

ZASTOSOWANIA Sprinter
50

Sprinter
150

Sprinter
150M

Sprinter
250M

Niwelacja do wszelkich zastosowań budowlanych, np.
budowy dróg, parkingów i budynków

X X X X

Niwelacja do wszelkich zastosowań budowlanych
wymagających przechowywania i transferu danych, np.
budowa dróg i budynków

- - X X

Niwelacja o wysokiej dokładności we wszystkich
obszarach zastosowania, np. budowa dróg i budynków,
inżynieria lądowa i wodna, topografia i kataster

- - - X

Niwelacja o wysokiej dokładności we wszystkich
obszarach wymagających przechowywania i transferu
danych, np. architektura i inżynieria  geodezyjna

- - - X

CHARAKTERYSTYKA
Optyczny odczyt łaty X X X X

Automatyczny odczyt łaty X X X X

Pomiar na odwróconą łatę X X X X

Automatyczne obliczanie wysokości i odległości X X X X

Różnica wysokości - X X X

Wielojęzyczne menu - X X X

Pomiar ciągły - X X X

Wykop & Nasyp oraz Monitoring - - X X

Program "Niwelacja ciągu" - - X X

Pamięć wewnętrzna & USB - - X X
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Wytrzymały i dokładny

Leica Runner 20 i 24 to dwa wytrzymałe,
automatyczne niwelatory budowlane,
zaprojektowane do ciężkiej pracy na budowie.
Szybkie w ustawieniu, łatwe w użyciu i
niezwykle niezawodne. Automatyczny
kompensator i wysokiej jakości optyka
przyspiesza pomiar na placu i zwiększa
dokładność.

Runner to idealny niwelator budowlany dla
majstrów, inżynierów, architektów,
ogrodników, stolarzy, firm budowlanych i
wielu innych użytkowników.

Niwelator automatyczny Runner 20
Powiększenie 20x, odchylenie standardowe podwójnej
niwelacji - 2.5mm/km.

1 Art nr: 727 585

Niwelator automatyczny Runner 24
Powiększenie 24x, odchylenie standardowe niwelacji
podwójnej 2.0mm/km.

Art nr: 727 586

Statyw aluminiowy CTP104
Statyw aluminiowy z paskiem na ramię i klamrami
(Statyw z głowicą kulistą CTP104D - nr art.: 767 711)

2 Art nr: 767 710

Łata teleskopowa niwelacyjna, CLR102
Długość 5m, 4-częściowa, z podwójnym podziałem E i mm

3 Art nr: 727 588

CHARAKTERYSTYKA Runner 20 Runner 24
Powiększenie 20x 24x

Pomiar kątów 360° 360°

Odchylenie standardowe (na km niwelacji podwójnej) 2,5 mm 2,0 mm

Zabezpieczenie przed pyłem i wodą IP55 IP55

Temperatura pracy -20°C do +50°C -20°C do +50°C

Waga 2,0 kg 2,0 kg

Leica Runner 20/24
6
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08 Niwelatory optyczne

Niwelatory Leica NA700

Niwelatory dla budowlańców,
inżynierów i geodetów

Nic nie zatrzyma niwelatora Leica NA700.
Upadek z niewielkiej wysokości, wpadnięcie
do wody, drgania od ciężkiego sprzętu - Leica
NA700 pracuje nadal. Optyka najlepsza w
swej klasie umożliwia precyzyjną pracę nawet
w półmroku. Instrumenty NA728 i NA730
posiadają automatyczne dostrojenie
ogniskowej, co jeszcze bardziej ułatwia pracę.
Z jakim wynikiem? Zmniejszony czas
przestojów, wyższa produktywność,
niezawodność i dokładność za bardzo
rozsądną cenę.

Niwelator automatyczny NA720
Powiększenie 20x. Niwelator automatyczny do wszelkich
zastosowań na placu budowy.

1 Art nr: 641 982

Niwelator automatyczny NA724
Powiększenie 24x. Niezawodność i odporność dla
wymagającego użytkownika budowlanego.

Art nr: 641 983

Niwelator automatyczny NA728
Powiększenie 28x, precyzyjny kompensator. Urządzenie
uniwersalne do pomiarów budowlanych  lub inżynieryjnych.

Art nr: 641 984

Niwelator automatyczny NA730
Powiększenie 30x. Najbardziej precyzyjny niwelator
spełniający najwyższe standardy w budownictwie, inżynierii i
pomiarach topograficznych.

Art nr: 641 985

Statyw aluminiowy CTP104
Statyw aluminiowy z paskiem na ramię i klamrami
(Statyw z głowicą kulistą CTP104D - nr art.: 767 711)

2 Art nr: 767 710

Łata teleskopowa niwelacyjna, CLR102
Długość 5m, 4-częściowa, z podwójnym podziałem E i mm

Art nr: 727 588

CHARAKTERYSTYKA NA720 NA724 NA728 NA730
Powiększenie 20x 24x 28x 30x

Pomiar kątów 360°/400 grad 360°/400 grad 360°/400 grad 360°/400 grad

Odchylenie standardowe (na km niwelacji
podwójnej)

2,5 mm 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm

Zabezpieczenie przed pyłem i wodą IP57 IP57 IP57 IP57

Temperatura pracy -20°C do +50°C -20°C do +50°C -20°C do +50°C -20°C do +50°C

Waga 1,6 kg 1,6 kg 1,7 kg 1,7 kg
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Uniwersalny niwelator automatyczny NA2
Powiększenie 32x. Odchylenie standardowe podwójnej
niwelacji 0.7 mm/km (zależy od zastosowanych łat i techniki)

1 Art nr: 352 036

Uniwersalny niwelator NAK2 (400 gradów)
Powiększenie 32x. Odchylenie standardowe podwójnej
niwelacji 0.7 mm/km (zależy od zastosowanych łat i techniki)

Art nr: 352 039

Uniwersalny niwelator NAK2 (360°)
Jak wyżej, ale o zakresie horyzontalnym 360°, podziałce
optycznej 10', odczycie szacowanym 1'

Art nr: 352 038

Mikrometr z płytką płaskorównoległą GPM3
W pojemniku, zakres pomiaru 10mm

2 Art nr: 356 121

Okular autokolimacyjny GOA2
Do wszystkich instrumentów

3 Art nr: 199 899

Okular łamiący GFZ3
Do pomiarów w trudnych warunkach

4 Art nr: 734 514

Okular FOK 73, 40x
Wymienny okular dla niwelatorów NA2/NAK2

5 Art nr: 346 475

CHARAKTERYSTYKA NA2 NAK2
Powiększenie 32x standard: okular 32x FOK73 (opcja): 40 x

Pomiar kątów - 360°/400 grad

Odchylenie standardowe (na km niwelacji
podwójnej)

0,7 mm/km (0,3 mm z płytką płasko-równoległą) 0,7 mm/km (0,3 mm z płytką płasko-równoległą)

Zabezpieczenie przed pyłem i wodą IP53 IP53

Temperatura pracy -20°C do + 50°C -20°C do + 50°C

Waga 2,4 kg 2,4 kg

Klasyczny niwelator firmy Leica
Geosystems

Leica NA2 - automatyczny niwelator
spełniający wszystkie wymagania w zakresie
precyzji, wygody i niezawodności. Został
zaprojektowany przez geodetów i inżynierów
projektantów o wieloletnim doświadczeniu,
którzy wiedzą jakie wymagania winien spełniać
instrument polowy. Inwestycja w NA2 szybko
się zwraca, gdyż można go używać do prac
geodezyjnych, do realizacji projektów
inżynieryjnych i do kontroli geodezyjnej na
wszystkich poziomach dokładności.

09

Leica NA2/NAK2
8



10 Niwelatory cyfrowe

Leica Sprinter

Do pracy… Naciśnij przycisk

Sprinter 50

Niwelator Leica Sprinter 50 jest doskonałym narzędziem do realizacji
rutynowych i podstawowych prac na placu budowy. Jedyne co musisz
zrobić to wycelować na łatę, ustawić ostrość i wykonać pomiar
naciskając jeden przycisk. Wyniki pomiaru wyświetlone zostaną
niemal natychmiast. Nieprawidłowe odczyty z łaty zostały
wyeliminowane, mechanizmy redukujące błędy podczas pomiaru, np.
sensor wychylenia, zapobiega wykonaniu pomiaru gdy wychylenie
instrumentu wykracza poza zakres kompensatora.

Sprinter 150 / 150M / 250M

Przy bardziej skomplikowanych pracach pomiarowych, Sprinter 150
automatycznie obliczy przewyższenie i poziom zredukowany.
Niwelatory Sprinter 150M i 250M są doskonałymi narzędziami do
skomplikowanych prac budowlanych. Ich pamięć mieści do 1000
pomiarów, które użytkownik może skopiować przez port USB i
wykorzystać do dalszych obliczeń w programie Excel®. Sprinter
został wyposażony w programy takie jak Niwelacja Ciągu, Wykop &
Nasyp i Monioring, które znacząco ułatwiają pracę w terenie. Co
więcej, wszystkie programy dostępne są w języku polskim.

Ściągnij na komputer

Wyceluj

Naciśnij przycisk

Odczytaj

Wprowadź do pamięci

Oblicz

9
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Sprinter 50
Niwelator elektroniczny, odchylenie
standardowe 2.0 mm, w zestawie: pojemnik,
narzędzia do rektyfikacji, instrukcja obsługi,
ulotka, 4 baterie AA.

Art nr: 762 628

Sprinter 150
Niwelator elektroniczny, odchylenie
standardowe 1.5 mm, w zestawie: pojemnik,
narzędzia do rektyfikacji, instrukcja obsługi, 4
baterie AA

Art nr: 762 629

Sprinter 150M
Niwelator elektroniczny z pamięcią wewnętrzną,
odchylenie standardowe 1.5 mm, w zestawie:
pojemnik, narzędzia do rektyfikacji, instrukcja
obsługi, 4 baterie AA, kabel USB, CD.

Art nr: 762 630

Sprinter 250M
Niwelator elektroniczny z pamięcią wewnętrzną,
odchylenie standardowe 1.0 mm, w zestawie:
pojemnik, narzędzia do rektyfikacji, instrukcja
obsługi, 4 baterie AA, kabel USB, CD

Art nr: 762 631

Łata niwelacyjna GSS 111, wysuwana z podziałką
5m, 4-częściowa, podział kodowy / podział E, z libellą
pudełkową, w pokrowcu (wersja standard)

1 Art nr: 741 882

Art nr: 741 885

Art nr: 741 884

Art nr: 741 886

Łata niwelacyjna GSS113, wykonana z włókna
szklanego, dwustronna
3m, jednoczęściowa, podział kodowy / podział E, z libellą
pudełkową, w pokrowcu

Art nr: 764 452

Statyw aluminiowy CTP104
Statyw aluminiowy z paskiem na ramię i klamrami
(Statyw z głowicą kulistą CTP104D - nr art.: 767 711)

2 Art nr: 767 710

Statyw aluminiowy CTP106
Lekki statyw z paskiem na ramię i bocznymi śrubami
zaciskowymi

3 Art nr: 767 712

Wielojęzyczne menu

Niwelatory Sprinter 150/150M/250M
posiadają menu w wielu językach. Użytkownicy
mogą wybrać preferowany język.

Dane techniczne Sprinter 50 Sprinter 150/150M Sprinter 250M
Dokładność pomiaru wysokości Odchylenie standardowe na 1km podwójnej niwelacji (ISO 17123-2)

-Pomiar elektroniczny* 2.0 mm 1.5 mm 1.0/0.7* mm

-Pomiar optyczny Standardowa łata z podziałem E / łata cyfrowa: 2.5mm

Pojedynczy odczyt z łaty Odchylenie standardowe: 0.6 mm (pomiar elektroniczny) oraz 1.2 mm (pomiar  optyczny) przy 30 m

Dokładność pomiaru odległości Odchylenie standardowe pomiaru odległości wynosi 10 mm dla D < 10 m oraz (odległość w m x 0.001) dla D > 10 m

Zasięg 2 - 100 m (pomiar elektroniczny)

Tryby pomiaru Pomiar pojedynczy i ciągły

Czas pojedynczego pomiaru <3 sekundy

Kompensator Tłumiony magnetyczne kompensator wahadłowy (zakres +/- 10 min)

Luneta Powiększenie (optyczne) 24x

Przechowywanie danych do 1000 punktów (tylko 150M) do 1000 punktów

Środowisko pracy IP55

Zasilanie Baterie typu AA (4 x LR6/AA/AM3 1.5 V)

Waga <2.5 kg

* dokładność 0.7 mm można uzyskać dzięki łacie kodowej z włókna szklanego
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12 Lasery krzyżowe

Ustaw, włącz, gotowe!

Lasery krzyżowe z serii Leica Lino rzutują linie z
milimetrową dokładnością pozostawiając Twoje ręcę
swobodne dzieki czemu praca staje się dużo łatwiejsza i
szybsza! Małe wychylenia do ± 4° są kompensowane
automatycznie. Jeśli wychylenie będzie większe to
urządzenie nie wygeneruje żadnych linii. Unikniesz
błędów! Najwyższej jakości optyka i sprawdzona
technologia Power Range Technology™ sprawiają, że
generowane linie są bardzo dobrze widoczne i dokładne,
przez co praca z instrumentem jest intuicyjna i łatwa.

Seria Leica Lino

Leica Lino P3
Tarcza celownicza, wielofunkcyjny uchwyt magnetyczny,
baterie alkaiczne (typ AA, 3 x 1.5V), pokrowiec

1 Art nr: 777 067

Leica Lino P5
Tarcza celownicza, wielofunkcyjny uchwyt magnetyczny,
baterie alkaiczne (typ AA, 3 x 1.5V), pokrowiec

2 Art nr: 777 068

Leica Lino L2
Tarcza celownicza, wielofunkcyjny uchwyt magnetyczny,
adapter kulkowy na statyw, baterie alkaiczne (typ AA, 3 x
1.5V), pokrowiec

3 Art nr: 757 225

Leica Lino L2P5
Tarcza celownicza, wielofunkcyjny uchwyt magnetyczny,
baterie alkaiczne (typ AA, 4 x 1.5V), pokrowiec

4 Art nr: 777 069
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Detektor LLD2
Wykorzystywany do wyszukiwania linii na zewnątrz
budynków, sygnalizacja akustyczna i wizualna.

1 Art nr: 758 448

Uchwyt ścienny
Uchwyt na ścianę i sufit z wkrętem 1/4" o uniwersalnym
zastosowaniu dzięki mocowaniu śrubą.

2 Art nr: 758 839

Statyw TRI 100
Profesjonalny statyw z możliwością łatwego i dokładnego
ustawienie instrumentu, przeznaczony dla DISTO™ i
wszystkich Lino.

3 Art nr: 757 938

Tyczka rozporowa CLR290
Z platformą regulowaną

4 Art nr: 761 762

Pokrowiec na pasek dla Lino L2

5 Art nr: 767 202

13

Specyfikacje techniczne Leica Lino P3 Leica Lino P5 Leica Lino L2 Leica Lino L2P5
Zasięg do 15 m*

Dokładność wyznaczania poziomu @ 5 m ± 1.5mm ± 1mm ± 1.5mm

Zakres samopoziomowania 4° ± 0.5°

Dokładność wyznaczenia punktu w pionie @ 5 m ± 1.5mm - ± 1.5mm

Dokładność linii poziomej @ 5 m - ± 1.5mm

Dokładność linii pionowej @ 3 m - ± 0.75mm

Kierunek wiązki w górę, w dół, do
przodu

w górę, w dół, do
przodu, lewo, prawo

pionowy, poziomy pionowy, poziomy, w
górę, w dół, lewo,

prawo

Typ lasera 635 nm, laser klasy II

Klasa odporności na pył i zalanie wodą IP54

Baterie typ AA 3 × 1.5 V typ AA 4 × 1.5 V

Waga bez baterii 310 g 320 g 321 g 370 g

* zależy od warunków oświetleniowych
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Niwelatory laserowe Leica

Przegląd niwelatorów laserowych

Czy to budownictwo ogólne, układanie rur, wspomaganie
maszyn budowlanych lub prace we wnętrzach, nasze lasery
zaprojektowano tak, aby radziły sobie w każdym
środowisku.

Wszystkie lasery budowlane są narzędziami najwyższej technologii i
precyzji. Porównując parametry zobaczycie Państwo dlaczego nasze
lasery budowlane wyznaczają standardy wytrzymałości i dokładności.
Lasery Leica Geosystems są wodoodporne co znaczy, że wszystkie
ich najważniejsze podzespoły są w pełni zabezpieczone od wilgoci.
Aluminiowa podstawa Rugby 100/100LR/200 wytrzymuje nieostrożną
obsługę i jest bardzo odporna na ścieranie i pęknięcia. Elementy
narażone na uderzenia przeszły wymagające próby, aby zapewnić ich
długą żywotność.

ZASTOSOWANIA Rugby
50

Rugby
100

Rugby
100LR

Rugby
55

Rugby
200

Budownictwo ogólne: wykopy,
fundamenty, formowanie betonu

X X X X X

Inżynieria lądowa: parkingi, boiska - - X - -

Prace konstrukcyjne we wnętrzach - - - X X

Zakładanie rusztów sufitu - - - X X

Przenoszenie punktów z podłogi na
sufit

- - - X X

Kontrola pracy koparek,
równiarek, spycharek i innych
maszyn budowlanych

X X X - -

Zastosowania rolnicze, takie jak
niwelacja gruntu

- - X - -

- - -

CHARAKTERYSTYKA

Odporność na wodę i pył IP55      IP56 IP56  IP56           IP56

Zintegrowane gumowe osłony - X X - X

Alarm przewyższenia X X X X X

Zasięg roboczy o średnicy do 750 m - - X - -

Tryby skanowania - - - X X

Zdalne sterowanie - - - X X

Wprowadzanie spadków z
wyświetlaniem

- - - - -

Ręczne ustawianie spadków - X X X X

2 lata gwarancji plus gwarancja w
razie upadku instrumentu

- X X - X
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Laser do wyznaczania spadku

Niwelatory laserowe Leica Geosystems to najbardziej dokładne i
niezawodne lasery do wspomagania pracy maszyn tam, gdzie
wymagane jest precyzyjne zaniwelowanie terenu. Stosuje się je
wszędzie, gdzie wymagane są osie poziome  lub osie nachylenia
pojedyncze bądź podwójne. Niwelatory są kompatybilne z systemami
Leica Geosystems 2D i 3D do kierowania maszynami
umożliwiającymi precyzyjne niwelowanie terenu.

ZASTOSOWANIA Rugby 260SG Rugby 270SG Rugby 280DG Rugby 320SG Rugby 410DG Rugby 420DG
Budownictwo ogólne: wykopy,
fundamenty, formowanie betonu

X X X X X X

Budownictwo lądowe: parkingi, drogi,
boiska,

- - X X X X

Kładzenie rur kanalizacyjnych o spływie
grawitacyjnym

X X X X X X

Kierowanie pracą koparek, równiarek,
spycharek i innych maszyn budowlanych

X X X X X X

Zastosowania rolnicze, takie jak
niwelacja i melioracja

- - - X X X

CHARAKTERYSTYKA
Odporność na wodę i pył IP67 IP67 IP67 IP57 IP57 IP57

Obudowa kompozytowa wytrzymująca
silne uderzenia

X X X X X X

Alarm przewyższenia X X X X X X

Zasięg roboczy - średnica 600 m 700 m 700 m 900 m 800 m 1100 m

Tryby skanowania - - X - - -

Zdalne sterowanie - - X - X X

Wprowadzanie spadku z wyświetlaniem X X X X X X

Spadek na dwóch osiach - - X - X X

Dwuletnia gwarancja X X X X X X

Gwarancja dwuletnia oraz w razie
upadku

X X X - - -
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16 Lasery ogólnobudowlane

Leica Rugby 50

Łatwy w obsłudze laser budowlany z jednym
przyciskiem

Zaprojektowany do prac ogólnobudowlanych, Leica
Rugby 50 to laser wytrzymały i niedrogi. Posiada tylko
jeden przycisk, który należy wcisnąć, poczekać aż
urządzenie wypoziomuje się, po czym przystąpić do pracy.
Urządzenie poziomuje się samoczynnie zapewniając
niezawodność i dokładność prac.
Funkcja "H.I. ALERT" monitoruje urządzenie powodując
jego wyłączenie w razie rozpoziomowania w skutek
poruszenia lub uderzenia statywu.

Charakterystyka:

Prosta obsługa jednym przyciskiem∧

Bardzo wytrzymała obudowa kompozytowa∧

Pełna szczelność i zabezpieczenie głowicy∧

Wodoszczelny w każdych warunkach∧

Długa praca na bateriach∧

Funkcja H.I. monitorująca poziom / wskazanie
rozpoziomowania

∧

Wskaźnik niskiego poziomu baterii∧

Zestaw Rugby 50 z detektorem Rod Eye Plus
Obejmuje: Rugby 50 z pojemnikiem transportowym, detektor
Rod Eye Plus i akumulator NiMH. (Wersja z bateriami
alkaicznymi - nr artykułu: 600 3466)

Art nr: 600 3467

Zestaw Rugby 50 z detektorem Rod Eye Basic
Obejmuje: Rugby 50 z pojemnikiem transportowym, detektor
Rod Eye Basic i akumulator NiMH. (Wersja z bateriami
alkaicznymi - nr artykułu: 600 3468)

Art nr: 600 3469

Ładowarka uniwersalna / zasilacz
z kablem zasilającym

1 Art nr: 727 165

Pojemnik na baterie alkaliczne
Dla Rugby 50/55 (bez baterii)

2 Art nr: 752 048

Zestaw akumulatorów NiMH
Dla Rugby 50/55

3 Art nr: 752 049

Detektory Rod Eye - strona 42
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Leica Rugby 100/100LR

Wytrzymałe lasery budowlane

Leica Rugby 100 i Leica Rugby 100LR to automatyczne
samopoziomujące lasery rotacyjne do prac ogólnobudowlanych i
sterowania pracą maszyn. Zaprojektowano je jako instrumenty
odporne i łatwe w użyciu. Mogą znacznie przyspieszyć prace przy
wylewaniu betonu, wytyczaniu fundamentów, płyt, szalowaniu itp.
Rugby 100LR z większym zasięgiem i dokładnością stanowi doskonałe
rozwiązanie do kierowania pracą maszyn niwelujących. Leica Rugby
100 i 100LR stały się standardami wśród laserów
ogólnobudowlanych. Wytrzymałość, dokładność i niezawodność są
kluczem do sukcesu laserów Leica Rugby.

Charakterystyka:
Odporne na wodę i pył umożliwiają niezawodną pracę w każdych
warunkach pogodowych i w każdym miejscu pracy

∧

Szeroka, stabilna podstawa aluminiowa daje maksymalną
wytrzymałość i stabilność

∧

Obudowa głowicy chroni elementy wewnętrzne∧

Wytrzymały, odporny na uderzenia pojemnik transportowy∧

Gwarancja na 2 lata obejmująca uszkodzenie elementów
wewnętrznych podczas upadku

∧

Przegląd laserów Rugby 50 Rugby 100 Rugby 100LR
Zasięg roboczy (średnica) 300 m 300 m 750 m

Dokładność ± 2,6 mm na 30 m ± 1,5 mm na 30 m ± 1,5 mm na 30 m

Samopoziomowanie H H H

Wodoodporność IP55 IP56 IP56

Ręczne ustawienie spadków Nie Tak Tak

Dwuletnia gwarancja Tak* Tak** Tak**

Klasa lasera 1 2 1

*po zarejestrowaniu; **gwarancja naprawy po upadku

Zestaw Rugby 100LR z detektorem Rod
Eye Plus
Obejmuje: Rugby 100LR z pojemnikiem
transportowym. Detektor Rod Eye Plus i
akumulator NiMH. (Wersja z bateriami
alkaicznymi - nr artykułu: 600 3499)

Art nr: 600 3502

Zestaw Rugby 100 z detektorem  Rod Eye
Digital
Obejmuje: Rugby 100 z pojemnikiem
transportowym, detektor Rod Eye Digital i
akumulator NiMH. (Wersja z bateriami
alkaicznymi - nr artykułu 600 3492)

Art nr: 600 3495

Zestaw Rugby 100LR z detektorem Rod
Eye Digital
Obejmuje: Rugby 100 z pojemnikiem
transportowym,  detektor Rod Eye Digital i
akumulator NiMh. (Wersja z bateriami
alkaicznymi - nr artykułu: 600 3498)

Art nr: 600 3501

Zestaw akumulatorów NiMH

1 Art nr: 726 746

Ładowarka uniwersalna / zasilacz
z kablem zasilającym

2 Art nr: 727 165

Pojemnik na baterie alkaliczne
Dla Rugby 100/100LR/200/260SG/
270SG/280DG (bez baterii)

3 Art nr: 726 747

Detektory Rod Eye - patrz strona 42

Zestaw  Rugby 100 z detektorem Rod Eye Plus
Obejmuje: Rugby 100 z pojemnikiem transportowym, detektor Rod Eye
Plus i akumulator NiMH. (Wersja z bateriami alkaicznymi - nr artykułu:
600 3493)

Art nr: 600 3496
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Leica Rugby 55

Wielozadaniowy laser budowlany

Przeznaczony do wewnętrznych prac budowlanych, Leica
Rugby 55 to laser wytrzymały i uniwersalny. Daje
współczesnemu przedsiębiorcy budowlanemu narzędzia
potrzebne do każdej pracy poziomej lub wyznaczania linii.
Urządzenie posiada łatwą w użyciu klawiaturę, zmienne
szybkości głowicy, wybór trybów skanowania, jasną
czerwoną wiązkę lasera oraz pakiet baterii alkalicznych
lub akumulatorów NiMH.

Zestaw Rugby 55 z detektorem Rod Eye
Basic
Obejmuje: Rugby 55 z walizką transportową,
detektor Rod Eye Basic, akumulator NiMH.
(Zestaw z bateriami alkaicznymi - nr artykułu
600 3484)

Art nr: 600 3485

Zestaw Rugby 55 z detektorem Rod Eye
Plus
Obejmuje: Rugby 55 z walizką transportową,
detektor Rod Eye Basic, akumulator NiMH.
(Zestaw z bateriami alkaicznymi - nr artykułu
600 3482)

Art nr: 600 3483

Zestaw Rugby 55 do wnętrz
Obejmuje: Rugby 55 z walizką transportową,
pilot zdalnego sterowania, uchwyt do
mocowania na ścianie, tarcze celownicze
sufitowe (2) oraz akumulator NiMH. (Zestaw z
bateriami alkaicznymi - nr artykułu 600 0726)

Art nr: 600 0726

Magnetyczna sufitowa tarcza celownicza

1 Art nr: 732 791

Uchwyt do mocowania na ścianie

2 Art nr: 733 073

Pilot zdalnego sterowania

3 Art nr: 755 008

Zestaw akumulatorów NiMH
Dla Rugby 50/55

4 Art nr: 752 049

Pojemnik na baterie alkaliczne
Dla Rugby 50/55 (bez baterii)

5 Art nr: 725 048

Ładowarka uniwersalna / zasilacz
z kablem zasilającym

6 Art nr: 727 165

Scan-90
Przy pomocy Leica Rugby 55, można zmieniać szybko
położenie wiązki skanującej lub stacjonarnej w
przyrostach 90-stopniowych.

Tryb uśpienia
Oszczędzaj baterie bez utraty ustawień.

Tryb wiązki pionowej
Umożliwia wpasowanie wiązki lasera w punkt odniesienia.

Detektory Rod Eye - strona 42
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22 Lasery do prac we wnętrzach

Charakterystyka:

Dokładność 10"∧

Pełne samopoziomowanie automatyczne∧

Zmienna szybkość obrotowa głowicy∧

Wybór trybu skanowania∧

Ręczne ustawienia spadków dla osi poprzecznej∧

Automatyczny alarm zmiany wysokości∧

Ustawienie instrumentu nad punktem∧

Szczelność i wodoodporność∧

Dwuletnia gwarancja obejmująca upadki∧

Zestaw wnętrzarski Rugby 200
Obejmuje: Rugby 200 z walizką transportową, pilot zdalnego
sterowania, uchwyt do mocowania na ścianie, tarcze
celownicze sufitowe (2) oraz akumulator NiMH. (Zestaw z
bateriami alkaicznymi - nr artykułu 747 764)

Art nr: 747 765

Zestaw Rugby 200 z detektorem Rod Eye Digital
Obejmuje: Rugby 200 z walizką transportową, detektor Rod
Eye Digital oraz akumulator NiMH. (Zestaw z bateriami
alkaicznymi - nr artykułu 600 3504)

Art nr: 600 3505

Zestaw Rugby 200 z detektorem Rod Eye Plus
Obejmuje: Rugby 200 z pojemnikiem transportowym,
detektor laserowy Rod-Eye Plus, akumulator NiMH. (Zestaw
z bateriami alkaicznymi - nr artykułu 600 3506)

Art nr: 600 3507

Magnetyczna sufitowa tarcza celownicza

1 Art nr: 732 791

Uchwyt do mocowania na ścianie

2 Art nr: 733 073

Pilot zdalnego sterowania dla Rugby 200

3 Art nr: 731 645

Zestaw akumulatorów NiMH

4 Art nr: 726 746

Gniazdo na baterie alkaliczne (bez baterii)

5 Art nr: 726 747

Ładowarka uniwersalna / zasilacz
z kablem zasilającym

6 Art nr: 727 165

Przegląd laserów Rugby 55 Rugby 200
Zasięg roboczy (średnica) 600 m 600 m

Dokładność ± 2,6 mm na 30 m ± 1,5 mm na 30 m

Samopoziomowanie H+V H+V

Wodoszczelność IP55 IP56

Funkcja skanowania Tak Tak

Zdalne sterowanie Tak Tak

Dwuletnia gwarancja Tak* Tak**

*po zarejestrowaniu **gwarancja naprawy po upadku

Leica Rugby 200

Twardy wewnątrz i na zewnątrz

Leica Rugby 200 jest wytrzymałym laserem
samopoziomującym w pionie i poziomie. Całkowicie
szczelny, Rugby 200 nadaje się do prac
ogólnobudowlanych i wnętrzarskich. Podobnie do Rugby
100/100LR, dwuletnia gwarancja obejmuje uszkodzenie
elementów wewnętrznych powstałych w skutek upadku.
Stosowany do montażu sufitów podwieszanych,
ustawiania ścian, instalowania podłóg podwyższonych i
przygotowywania placu budowy.

Detektory Rod Eye - strona 42

18



1

2

3

4

5

6

1

23Lasery do wyznaczania spadku

Leica Rugby 260SG, 270SG, 280DG

Leica Rugby 260SG
Bardzo dokładny laser ogólnobudowlany z
możliwością wyznaczania spadku w jednej
płaszczyźnie.
Rugby 260SG jest wytrzymałym laserem
ogólnobudowlanym charakteryzującym się
dziesięciosekundową dokładnością, wyposażony został w
wyświetlacz LCD i półautomatyczne wyznaczanie spadku
z sygnalizacją przemieszczenia instrumentu.

Leica Rugby 270SG
Całkowicie automatyczny laser jednospadkowy.
Rugby 270SG jest w pełni automatycznym laserem
jednospadkowym przeznaczonym do prac
ogólnobudowlanych wymagających między innymi
wyznaczenia płaszczyzny lub spadku, przygotowania placu
budowy, montażu rur kanalizacyjnych.

Leica Rugby 280DG
Wielozadaniowy - laser do wszystkich prac na
zewnątrz i we wnętrzach, pracuje w pionie,
poziomie, wyznacza spadek dwukierunkowy.
Rugby 280DG to laser z możliwością automatycznego
wyznaczenia spadku dwukierunkowego do 15% w obu
osiach. Wyposażony w czerwoną wiązkę lasera, wiązkę
pionową, tryb skanowania, samopoziomowanie w pionie i
poziomie. Dostępny z pilotem zdalnego sterowania.

Rugby 260SG Rugby 270SG Rugby 280DG
Zasięg roboczy (średnica) 600 m 700 m 700 m

Dokładność wyznaczenia spadku 1.5 mm na 30 metrów 1.5 mm na 30 metrów 1.5 mm na 30 metrów

Samopoziomowanie W poziomie W poziomie / na spadku W poziomie / w pionie / na spadku

Możliwość pochylenia wiązki lasera ± 10% (oś x) ± 15% (oś x) ± 15% (obie osie)

Środowisko pracy IP67 IP67 IP67

Temperatura pracy -20°C do +50°C -20°C do +50°C -20°C do +50°C

Gwarancja dwuletnia plus naprawa po
upadku

Tak Tak Tak

Pakiet Rugby 260SG z detektorem Rod Eye Plus
Obejmuje: Rugby 260SG z walizką transportową, detektor
Rod Eye Plus, akumulator NiMH

Art nr: 600 3537

Pakiet Rugby 270SG z detektorem Rod Eye Plus
Obejmuje: Rugby 270SG z walizką transportową, detektor
Rod Eye Plus, akumulator ładowania NiMH

Art nr: 600 3543

Pakiet Rugby 280DG z detektorem Rod Eye Plus
Obejmuje: Rugby 280DG z walizką transportową, detektor
Rod Eye Plus, uchwyt do pracy w pionie, baterie
wielokrotnego ładowania NiMH

Art nr: 600 3550

Pakiet Rugby 280DG z detektorem Rod Eye Plus i
pilotem
Obejmuje: Rugby 280DG z walizką transportową, detektor
Rod Eye Plus, pilot zdalnego sterowania, uchwyt do pracy w
pionie, akumulator NiMH

Art nr: 600 3551

Pilot zdalnego sterowania RF, Rugby MR (dla Rugby
280DG)

1 Art nr: 768 543
Detektory Rod Eye - strona 42
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24 Lasery do wyznaczania spadku

Leica Rugby 320SG oraz 410/420DG

Zestaw Rugby 320SG z detektorem Rod Eye Plus
Obejmuje: Rugby 320SG z pojemnikiem transportowym,
detektor Rod Eye Plus oraz akumulator NiMH

Art nr: 600 3516

Zestaw Rugby 410DG z detektorem Rod Eye Plus
Obejmuje: Rugby 410DG z pojemnikiem transportowym,
detektor Rod Eye Plus oraz akumulator NiMH

Art nr: 600 3520

Zestaw Rugby 420DG z detektorem Rod Eye Plus
Obejmuje: Rugby 420DG z pojemnikiem transportowym,
detektor Rod Eye Plus oraz akumulator NiMH

Art nr: 600 3478

Pilot zdalnego sterowania
dla rugby 410/420DG

1 Art nr: 765 668

Lunetka celownicza

2 Art nr: 739 870

Tam, gdzie liczy się dokładność jest Rugby

Wyznaczanie spadków to główne zadanie Rugby. Czy
Twoja praca wymaga wyznaczenia określonego poziomu,
spadku jedno lub dwukierunkowego i wysokiej
dokładności na dużych odległościach? Różnorodne funkcje
Rugby zapewnią oszczędność materiałów i pracy,
gwarantując jednocześnie wzrost Twojej wydajności.
Rugby to samopoziomujące i automatyczne lasery
obrotowe zaprojektowane do robót o każdych
rozmiarach, małych lub dużych. Mogą zostać
wykorzystane w każdej pracy wymagającej precyzyjnej
kontroli spadku, na przykład:

Budowa dróg, parkingów, boisk∧

Dokładna kontrola głębokości podczas wykopów∧

Prace w rolnictwie takie jak równanie terenu pod
uprawy, czy kopanie rowów odwadniających

∧

Wylewki betonowe∧

Budowa zbiorników retencyjnych i skarp∧

Wylewanie fundamentów i ław∧

Pełna kompatybilność z różnorodnymi rozwiązaniami
do sterowania maszynami

∧

Przegląd laserów Rugby 320SG Rugby 410/420DG
Zasięg roboczy (średnica) 900 m 800 m (410DG), 1100 m (420DG)

Dokładność ± 1,6 mm na 30 m ± 1,6 mm na 30 m

Samopoziomowanie H+spadek H+spadek

Możliwość pochylenia wiązki lasera -5 do +25% w jednej osi -5 do +25% w jednej z osi -5 do +15 w obu osiach

Wodoszczelność IP57 IP57

Temperatura pracy -20°C do 50°C -20°C do 50°C

Waga 5 kg 5 kg

Detektory Rod Eye - strona 42
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Lasery rurowe 25

Leica Piper 100/200

Niezwykle mocna konstrukcja,
doskonałe parametry użytkowe w
kompaktowej obudowie

Umieszczone w wytrzymałej obudowie
aluminiowej, lasery rurowe działają doskonale
nawet w trudnych warunkach. Mocny,
kompaktowy Leica Piper to jedyny laser
rurowy mieszczący się w rurze o średnicy 100
mm.

Automatyczna kompensacja spadku∧

Długa praca na bateriach∧

Jasna wiązka lasera∧

Duży, czytelny wyświetlacz∧

Alignmaster™ - automatyczne rozpoznanie
celu (Piper 200)

∧

Piper 100 z pilotem, tarczą i baterią Li-Ion
W zestawie: Piper 100 z pojemnikiem transportowym, pilot
na podczerwień, tarcza celownicza, bateria litowo-jonowa
(GEB221), 4Ah, ładowarka Li-Ion (GKL211) wraz z zasilaczem
sieciowym i samochodowym

1 Art nr: 748 704

Piper 200 z Alignmaster™, pilotem, tarczą i baterią
Li-Ion
W zestawie: Piper 200 z pojemnikiem transportowym, pilot
na podczerwień, tarcza celownicza, bateria litowo-jonowa
(GEB221), ładowarka Li-Ion (GKL211) wraz z zasilaczem
sieciowym i samochodowym

Art nr: 748 710

Tarcza celownicza

2 Art nr: 725 858

Statyw

3 Art nr: 746 158

Pilot na podczerwień

4 Art nr: 746 157

Tarcza celownicza, 4"/100 mm

5 Art nr: 748 775

...w studzience

... w rurze
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LASER DISTANCE METER 

IN THE WORLD!

26 Dalmierze laserowe

Rodzina Leica DISTO™

Łatwe w obsłudze, szybkie i dokładne!

Szybkość i wydajność
Możesz mierzyć odległości za naciśnięciem jednego przycisku, w
zaledwie kilka sekund - nawet pracując samodzielnie.
Zaoszczędzisz czas i pieniądze.

∧

Precyzja i wiarygodność
Laser sprawia, że pomiar odległości z dokładnością do milimetra
jest dostępny dla każdego.

∧

Bezpieczeństwo i nowoczesny wygląd
Unikniesz niebezpiecznych sytuacji podczas pomiaru i
potencjalnych wypadków. Korzystaj z nowoczesnej technologii już
dziś.

∧

Leica DISTO™ DXT
Wytrzymały: testowany na wypadek upadku z 2m, odporny na zalanie
wodą i pył zgodnie z normą IP65: ten dalmierz został zaprojektowany do
pomiarów w ekstremalnych warunkach. Dzięki wielofunkcyjnej końcówce
jesteś przygotowany na pomiar z narożników, szczelin i krawędzi.
Instrument wykrywa aktualną pozycję końcówki, co pozwala uniknąć
kosztownych błędów.

1 Art nr: 774 697

Leica DISTO™ D2
Ten mały i poręczny dalmierz laserowy został zaprojektowany do
pomiarów we wnętrzach. Klawisze skrótów dla dodawania, odejmowania,
obliczenia powierzchni i objętości sprawiają, że pomiar jest szybki i
wiarygodny. Wyniki pomiarów wyświetlane są w trzech liniach.
Podświetlany ekrany jest czytelny i niezawodny, nawet w ciemnych
pomieszczeniach.

2 Art nr: 762 200
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Leica DISTO™ D3a
Dalmierz laserowy Leica D3a umożliwia bardzo dokładne pomiary
odległości poziomej z pominięciem przeszkód. Połączenie pomiaru
odległości i pochylenia otwiera wiele nowych możliwości podczas pomiaru,
jak np. pomiar odległości poziomej, lub pośredni pomiar wysokości i
szerokości. Leica DISTO™ D3a pozwala na pomiar pola powierzchni
obiektów trójkątnych i prostokątnych, pomiar objętości, obmiar
pomieszczeń i wykorzystanie funkcji Pitagorasa. Szeroki wachlarz funkcji
instrumentu zamykają czasowy wyzwalacz pomiaru i pomięć 20 ostatnich
pomiarów. Wyniki wyświetlane są na dużym (2”), czytelnym i
kontrastowym wyświetlaczu. Za naciśnięciem przycisku wyświetlane są
dodatkowe informacje i wykonanym pomiarze.

1 Art nr: 776 748

Leica DISTO™ D3a BT
Posiada wszystkie funkcje DISTO™ 3a, dodatkowo oferuje
bezprzewodowy i bezbłędny transfer danych do PC i palmtopów. Przenoś
swoje dane bezpośrednio do komputera i uniknij kosztownych pomyłek
podczas przepisywania. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych na klawiaturze
DISTO™ możesz kontrolować położenie kursora na komputerze lub
palmtopie. w zestawie z instrumentem  znajduje się oprogramowania
przeznaczone do transferu danych "Leica DISTO™ Transfer" – jest łatwe
w instalacji, wyposażone zostało w funkcję automatycznej aktualizacji.

2 Art nr: 776 747

Leica DISTO™ D5
Twardy na zewnątrz: Zintegrowany cyfrowy celownik z 4x zoomem i
wyświetlaczem kolorowym 2.4” znacznie ułatwia odszukanie odległego
celu. Możesz wykonywać pomiary w bardzo jasne dni. Wyniki pomiarów i
dodatkowe informacje są wyświetlane na dużym kolorowym wyświetlaczu.
Wysoka rozdzielczość wyświetlacza zapewnia czytelny i ostry obraz
podczas korzystania z celownika cyfrowego. Wbudowany sensor
pochylenia: Za pomocą sensora pochylenia możesz wykonywać pomiary
pośrednie. Odległości poziome mogą być mierzone bez względu na
przeszkody.

3 Art nr: 764 550

Leica DISTO™ D8
Czujnik wychylenia 360°: Połączenie precyzyjnego pomiaru kąta i
odległości umożliwia pomiar odległości gdzie konwencjonalne metody
pomiaru zawodzą. Bezbłędny transfer danych: Port Bluetooth® oraz
dołączone do dalmierza oprogramowanie "Leica DISTO™ Transfer"
zapewniają szybki i bezbłędny transfer danych do palmtopa i komputera
–to  łatwy sposób na przeniesienie wyników pomiarów do dalszego
przetwarzania w programach takich jak Excel®, Word®, AutoCAD®.
Twardy na zewnątrz: Łatwo i szybko mierzy długie celowe dzięki
kolorowemu wyświetlaczowi z cyfrowym celownikiem i 4x
powiększeniem.

4 Art nr: 764 555
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30 Wykrywacze instalacji podziemnych

Leica Digisystem

Bezpieczna i szybka lokalizacja instalacji
podziemnych

Co roku zdarzają się wypadki na placach budów wskutek
nieumyślnego naruszenia przewodów elektrycznych lub
gazowych. Przy pomocy Digisystem, operator może
dokładnie i niezawodnie zlokalizować, wyznaczyć przebieg
i oznakować instalacje podziemne przed rozpoczęciem
wykopów.
Kilka istotnych elementów poprawiających
bezpieczeństwo zostało wbudowanych w modele
Digicat™ 500i oraz 550i.

Charakterystyka:

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów - pewna i bezbłędna
lokalizacja na budowie

∧

Łatwy w użyciu - wymaga minimalnego przeszkolenia∧

Praca rozpoczyna się w trybie Power - wykrywanie
prądu elektrycznego w przewodach

∧

Uruchomienie w trybie poszukiwania płytko
położonych instalacji elektrycznych (około 30 cm)
następuje zawsze przy maksymalnej czułości, co
zapewnia najbezpieczniejsze warunki pracy

∧

Digicat 550i został wyposażony w funkcję pomiaru
głębokości instalacji podziemnych położonych do 3 m
pod ziemią

∧

Czytelny wyświetlacz LCD z wbudowanym czujnikiem
światła, który automatycznie włącza podświetlenie
wyświetlacza

∧

Wytrzymały i lekki, zaprojektowany z myślą o ciężkich
warunkach panujących na budowie

∧

Wykrywacze Digicat 500i & 550i oferują pięć trybów pracy:

Tryb automatyczny - unikalny tryb wykrywania łączący tryby radiowe i zmodyfikowany tryb power, zapewnia bardziej

szczegółowe wykrywanie sprawiając, że wykrywanie kabli jest łatwiejsze i szybsze!

Tryb 33 kHz - wykrywa sygnał o częstotliwości 33 kHz wzbudzony w przewodzie przez generator sygnału Digitex.

Tryb 8 kHz - wykrywa sygnał o częstotliwości 8 kHz wzbudzony w przewodzie przez generator sygnału Digitex.

Tryb radiowy - umożliwia wykrycie sygnałów w przewodach wzbudzanych przez odległe nadajniki radiowe. Sygnały radiowe

penetrują ziemię i są odbijane przez podziemne rury i kable.

Tryb power - umożliwia wykrycie przewodów będących pod napięciem elektrycznym.
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* W celu ustalenia szczegółów dla modeli 60Hz, proszę skontaktować się ze swoim

przedstawicielem handlowym. ** bez wyposażenia

Leica Digicat 500i
Wytrzymały wykrywacz zaprojektowany do wykrywania i śledzenia
przewodów podziemnych, które emitują sygnały elektromagnetyczne.
Dostępny z Bluetooth, co pozwala na zintegrowanie wykrywania instalacji
podziemnych z procesem zaznaczania ich na mapie. (50Hz*) Digicat 500i z
Bluetooth - nr artykułu: 780 228

1 Art nr: 780 225

Leica Digicat 550i
Digicat 550i posiada funkcję określania głębokości przewodu podczas
pracy z generatorem sygnału Digitex w trybie 8 lub 33 kHz. Dostępny z
Bluetooth, co pozwala na zintegrowanie wykrywania instalacji
podziemnych z procesem zaznaczania ich na mapie. (50Hz*) Digicat 550i z
Bluetooth - nr artykułu: 780 234

2 Art nr: 780 231

Generator sygnałów Digitex 8/33
Daje bardzo dokładne wyniki wykorzystując określone częstotliwości
trasowania (w zestawie baterie, przewody łączące, szpilka i instrukcja
obsługi).

3 Art nr: 731 049

Digitrace 30, traser przebiegu instalacji
Umożliwia śledzenie przebiegu rur z tworzywa, drenów ceramicznych i
innych przewodów niemetalowych.
Digitrace 50 m - nr artykułu: 731 051
Digitrace 80 m - nr artykułu: 731 052

4 Art nr: 731 050

Przewód z klemą
Umożliwia podłączenie Digitex do rur metalowych, kabli, itp. (maks.
średnica zewnętrzna 100mm)

5 Art nr: 731 056

Sonda Digimouse (8 kHz & 33 kHz)
Radiator sygnału o średnicy 38 mm, przepychany przez niemetaliczny
przewód emituje sygnał wykrywany przez Digicat.

6 Art nr: 731 053

Zestaw kabli połączeniowych
Łączy Digitex z siecią energetyczną, wersja europejska.

7 Art nr: 731 668

Torba na Digisystem**
Nadaje się do przenoszenia głównych elementów zestawu Digisystem
(Digicat 500i oraz Digitex 8/33)z akcesoriami

8 Art nr: 740 307
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Odbiornik 360° montowany na maszynie

LMR360R

Odbiornik 360° montowany na maszynie

Odbiornik LMR360R zapewnia dokładną informację o spadku
kontrolowanym wizualnie. Duże okno 360° umożliwia odczytanie
wiązki lasera biegnącej z dowolnej strony.

Wbudowany wskaźnik pionu monitoruje kąt pochylenia ramienia,
sygnalizując jego położenie w pionie. Pozycja pionowa zapewnia
dokładny pomiar spadku, oszczędzając pieniądze poprzez redukcję
błędów wynikających ze zbyt płytkiego lub głębokiego wykopu.

Duże magnesy umożliwiają szybki montaż i łatwe przenoszenie
odbiornika między maszynami. Dostępny jest także opcjonalny
zacisk do montażu odbiornika.

Charakterystyka:

Diody LED wskazują położenie łyżki względem wiązki laserowej.
Siedem kanałów wyświetlania (wskaźników) w trybie niskiej 
dokładności; dziewięć kanałów wyświetlania w trybie wysokiej 
dokładności.

W pamięci pozostają informację o ostatnio odbieranym sygnale.
Strzałki wskazują w którą stronę należy przemieścić łyżkę koparki,
aby powrócić na płaszczyznę odniesienia.

Odbiornik posiada diody LED wskazujące pion; wyświetlacz
posiada strzałki kierunkowe umożliwiające pionowanie ramienia.
Jeśli odbiornik został zamontowany na spycharce lub równiarce,
możesz wyłączyć te diody aby wydłużyć czas pracy na bateriach.

Wytrzymała wodoodporna konstrukcja. Wbudowane tłumiki
drgań minimalizują wstrząsy pochodzące od maszyny.

Wyświetlacz

Charakterystyka:

Czytelny wyświetlacz montowany na przedniej szybie za pomocą przyssawek. 
Nie przesłania widoku operatora koparki.

Wyświetlanie 9 kanałów odbiornika, plus strzałki wskazujące pion.
Wyświetlacz odbiera informacje za pomocą bezprzewodowego łącza RF.

Zarówno odbiornik jak i wyświetlacz zostały wyposażone w menu, 
które umożliwia ich konfigurację. Wszystkie ustawienia mogą być 
wprowadzane za pomocą wyświetlacza, bez wysiadania z kabiny. 
Możesz także wyłączyć ekran odbiornika aby oszczędzić baterię.

Możliwość wyboru kanału: przejdź na drugi kanał jeśli
na placu budowy znajdują się dwa systemy.
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Duże magnesy

Zacisk mocujący

Wskaźnik
pionu

Specyfikacje techniczne LMR360R

Promień działania*   200 m

Kąt odbioru   360°

Długość okna   25 cm

Dokładność*   Wysoka 6 mm
   Niska 12 mm

Wskaźnik pionu   ± 5°

Wodoodporność   IP67

Zasilanie    Bateria NiMh wielokrotnego ładowania

Czas pracy na bateriach   30 godzin

Czas ładowania   12 godzin

Zakres częstotliwości   30 m między LMR360R i LMD360R

Wymiary    37.5 x 7.5 x 10.7 cm

Waga    1.8 kg bez zacisków
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35Teodolity i tachimetry
budowlane

Leica BUILDER

Odkryj przydatność Leica Builder w Twojej
pracy

Wciąż korzystasz z taśmy lub teodolitu optycznego?
Czy potrzebujesz instrumentu, który z łatwością
zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby na placu budowy,
nie wspominając o dokładności pomiaru? Leica Builder
zrobi to wszystko dla Ciebie - bez problemów,
bardziej dokładnie i dużo szybciej. Odkryj przydatność
Leica Builder w Twojej pracy.

Wymiana danych przez pamięć USB lub
Bluetooth

Twój builder jest gotowy do pracy
Bez względu na to, który teodolit wybierzesz, zawsze
otrzymasz pełny zestaw narzędzi do rozpoczęcia pracy

Ustawienie stanowiska względem linii

odniesienia lub przez wpisanie współrzędnych

Zestaw Builder 109
Teodolit z pionownikiem laserowym, wyposażony w 1 klawiaturę,
spodarkę, akumularor Li-Ion, ładowarkę, instrukcję obsługi i walizkę
transportową (zestaw Builder 106 - nr artykułu: 772 728)

1 Art nr: 772 727

Zestaw Builder 209
Tachimetr budowlany z dalmierzem EDM, wyposażony w port szeregowy
RS232, pionownik laserowy, 1 klawiaturę, spodarkę, amumulator Li-Ion,
ładowarkę, pryzmat paski, tyczkę, instrukcję obsługi i walizkę transportową
(zestaw Builder 206 - nr artykułu: 772 730)

2 Art nr: 772 729

Zestaw Builder 309
Tachimetr budowlany z dalmierzem EDM, wyposażony w pamięć
wewnętrzną, port szeregowy RS232, gniazdo USB, pionownik laserowy, 1
klawiaturę, spodarkę, akumulator Li-Ion, ładowarkę, pryzmat płaski,
tyczkę, kabel USB - Mini-USB, instrukcję obsługi i walizkę transportową
(zestaw Builder 306 - nr artykułu: 772 732)

3 Art nr: 772 731

Zestaw  Builder 409
Tachimetr budowlany z dalmierzem EDM, wyposażony w pamięć
wewnętrzną, port szeregowy RS232, gniazdo USB, pionownik laserowy, 1
klawiaturę alfanumeryczną, spodarkę, akumulator Li-Ion, ładowarkę,
pryzmat, tyczkę, kabel USB - Mini-USB, instrukcję obsługi i walizkę
transportową
(zestaw Builder 405 - nr artykułu: 772 734)

4 Art nr: 772 733

Zestaw Builder 509
Tachimetr budowlany z dalmierzem EDM, wyposażony w pamięć
wewnętrzną, port szeregowy RS232, gniazdo USB, Bluetooth, pionownik
laserowy, 1 klawiaturę alfanumeryczną, spodarkę, akumulator Li-Ion,
ładowarkę, pryzmat, tyczkę, kabel USB - Mini-USB, instrukcję obsługi i
walizkę transportową
(zestaw Builder 505 - nr artykułu: 772 736)

5 Art nr: 772 735

Kontroler terenowy Leica DX10
Wgraj swoje oprogramowanie i pracuj zgodnie ze swoim schematem pracy

6 Art nr: 765 815
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36 Teodolity i tachimetry
budowlane

Leica BUILDER

Szalunki
Builder zrobi wszystko. Wyznaczaj szalunki, przenoś
wysokości z / na szalunek lub zachowaj wszystkie dane o
szalunkach w pamięci instrumentu.

Objętości
Ile m³ dziś przerzuciłeś? Nasypy, wykopy, monitoring
dużych pryzm piachu – kontroluj postęp robót ziemnych
dzięki Builder’owi.

Pole powierzchni
Ile potrzebujesz dachówek? Chcesz mieć podwójną
pewność co do ilości zamówionego asfaltu na parking?
Czy te okna będą pasować? Builder ma odpowiedź w m².

Tyczenie prostych
Kolumny, deskowanie, linie ogrodzenia, lub tarasy. Builder
z łatwością poradzi sobie z tyczeniem linii odniesienia,
łuków i wszystkich innych elementów na budowie.

Pomiary powykonawcze
Stolarze, architekci krajobrazu, firmy podwykonawcze,
monetrzy konstrukcji stalowych i fasad – wszyscy używają
urządzenia Leica Builder, aby szybko i dokładnie
przeprowadzać pomiary powykonawcze.

Przenoszenie wysokości
Przeniesienie punktów odniesienia, definiowanie linii
odniesienia, oznaczanie wysokości fundamentu, kontrola
wysokości niedostępnych – także w pionie, Builder jest
potężny.

Kontrola
Czy szalunek na pewno jest pionowy? Czy między
dźwigiem i dachem jest wystarczający prześwit? Czy
ściany są równoległe? Czy kanalizacja ma odpowiedni
spadek? Czy to na pewno kąt 90°?
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37

Dane techniczne Leica Builder 100 Leica Builder 200 Leica Builder 300 Leica Builder 400 Leica Builder 500
Oprogramowanie Power Site X

Łączność bezprzewodowa X

Maksymalny zasięg lasera X

Pomiar na pryzmaty X X

Klawisz MEAS / REC X X

Styl telefonu X X

Pamięć USB X X X

Obliczanie objętości X X X

Import / eksp. danych do pamięci
USB

X X X

Bezpośredni import DXF X X X

Obsługa 1-osobowa X X X X

Tryb śledzenia X X X X

Interfejs do połączenia z
komputerem

X X X X

Laserowy pomiar odległości X X X X

Stanowisko względem linii
odniesienia

X X X X

Ochrona przed kradzieżą X X X X X

3 języki X X X X X

Wskazówki podczas poziomowania X X X X X

Kompensator dwuosiowy X X X X X

Pionownik laserowy X X X X X

Zapis danych / komunikacja

Pamięć wewnętrzna (punkty) - - 15 000 50 000 50 000

Pomiar kąta

Dokładność / opcja 9”/6” 9”/6” 9”/6” 9”/5” 9”/5” / 3”

Pomiar odległości

na szklany pryzmat 500 m (3’500 m) 500 m (3’500 m)

bezreflektorowo (refleksyjność 90%) - 80 m 120 m 15 m 250 m

folia odblaskowa (60 x 60 mm) - 250 m 250 m 15 m 250 m

Typ baterii / żywotność Li-ion/około 20 godzin¹

Środowisko pracy IP55

¹ Pojedynczy pomiar co 30 sekund w temp. 25°C, bateria GEB221. Czas pracy na baterii może ulec skróceniu jeśli bateria nie jest nowa.
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38 Akcesoria

Akcesoria

Statyw drewniany GST20
Wytrzymały statyw z pionem, paskiem do noszenia i śruby
zaciskowe z boku. Wysokość po spakowaniu 110 cm, po
rozłożeniu do 180 cm, waga 6,4 kg.

Art nr: 296 632

Statyw drewniany GST40
Ciężki statyw o stałej długości nóg. Odpowiedni do niwelacji
precyzyjnej. Wysokość 170 cm.

Art nr: 328 422

Statyw LAT 195
Statyw do niwelatorów laserowych, 195 cm.

Art nr: 663 099

Statyw LAT 265
Statyw do niwelatorów laserowych, 265 cm.

Art nr: 663 100

Wytrzymały statyw o zmiennej wysokości, 149-339
cm

Art nr: 733 803

Statyw aluminiowy GST05L
Lekki statyw z paskiem na ramię. Dzięki dużej trwałości i
niskiej wadze nadaje się do niwelatorów i pryzmatów.

Art nr: 563 630

Gwiazda do statywu GST4
Do ustawiania statywu na powierzchniach twardych i śliskich

Art nr: 332 200

Statyw drewniany CTP101
Wytrzymały statyw z paskiem na ramię i śrubami
zaciskowymi z boku, Tania alternatywa dla droższych
statywów.

Art nr: 726 831

Statyw aluminiowy CTP103
Statyw aluminiowy z paskiem na ramię i śrubami zaciskowymi.
Odpowiedni dla niwelatorów, laserów obrotowych i
wsporników.

Art nr: 726 833

Statyw drewniany GST05
Lekki statyw z wodoszczelną plastikową powłoką dającą pełną
ochronę. Nadaje się do GPS i stanowisk z pryzmatem.

Art nr: 399 244

Spodarka GDF121 bez pionu
Bardzo dokładna spodarka bezobsługowa. Wpływ na dokładność TPS nie
przekracza 1". Nadaje się do wszystkich zastosowań, w których wymagana
jest duża dokładność pomiaru kątów. Sztywność skrętu <1".

Art nr: 667 304

Spodarka GDF111-1 bez pionu
Nadaje się do instrumentów TPS o dokładności pomiaru kąta powyżej 3".
Sztywność skrętu <3".

Art nr: 748 888

Statywy Spodarki

Wspornik GZR103 z pionem optycznym
Wspornik obrotowy z libellą rurkową do stosowania w spodarkach bez
pionu. Dokładność centrowania reflektora 1,0 mm, dokładność
pionownika 0,5 mm na 1,5 m.

Art nr: 725 566

Wspornik GRT144 z bolcem
Prosty wspornik do stosowania w spodarkach z pionem optycznym.
Nadaje się do reflektorów z mocowaniem na bolec. Dokładność
centrowania 1,0 mm.

Art nr: 667 313

Wspornik precyzyjny SNLL121 z pionem laserowym
Można go kierować na azymut lub nadir. Dokładność centrowania
reflektora 0,3 mm, dokładność pionownika 1,0 mm na 1,5 m.

Art nr: 667 316

Wsporniki
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Tyczka teleskopowa GLS11
Tyczka z zaciskiem. Wydłuża się do 2,15m, waga 940g.

Art nr: 385 500

Tyczka teleskopowa GLS111
Wytrzymała czerwono-biała tyczka, skręcana, wydłużana do 2,60 m, waga
1,48 kg.

Art nr: 667 309

Tyczka teleskopowa CPP105
Tyczka z zatrzaskiem skrętnym, gwint 1/4" do zakładania pryzmatów
GMP111 i CPR105. Długość po skręceniu: 2,11m, waga 890g.

Art nr: 748 967

Tyczki

Ładowarka uniwersalna / zasilacz
Do Rugby 320SG/410DG/420DG (z oddzielnym przewodem
zasilającym)

Art nr: 741 349

Ładowarka uniwersalna / zasilacz
z kablem zasilającym

Art nr: 727 165

Ładowarka GKL211
Prosta, tania ładowarka do baterii GEB221 i GEB211. W
zestawie adapter samochodowy.

Art nr: 734 752

Kabel do ładowarki samochodowej
Rugby 320SG, 410DG, 420DG, 1 m

Art nr: 738 242

Ładowarki

Pryzmat okrągły GPR113 z uchwytem
Pryzmat okrągły oprawiony w uchwycie z czerwonego polimeru.
Możliwość założenia tarczy celowniczej 362823 GZT4. Dokładność
centrowania 2,0 mm. Maks. zasięg pomiaru IR wynosi 2500 m.

1 Art nr: 753 492

Pryzmat okrągły GPR121 z uchwytem
Precyzyjny pryzmat okrągły z powłoką antyrefleksyjną, oprawiony w
uchwycie metalowym. Dostarczany ze zdejmowaną tarczą celowniczą.
Dokładność centrowania 1,0 mm. Maks. zasięg pomiaru IR wynosi 3500 m.

2 Art nr: 641 617

Pryzmat okrągły GPR111 z uchwytem
Pryzmat okrągły w oprawione z czerwonego polimeru. Wbudowana tarcza
celownicza. Dokładność centrowania 2,0 mm. Maks. zasięg pomiaru IR
wynosi 2500 m.

3 Art nr: 641 618

Mini pryzmat GMP111 z uchwytem
Mini pryzmat w uchwycie polimerowym z gwintem 1/4". W zestawie libella
pudełkowa, tyczka 4-częściowa GLS115 i punkt. Stała pryzmatu +17.5 mm,
Maks. zasięg pomiaru IR wynosi 2000 m.

Art nr: 641 615

Mini pryzmat GMP104 z uchwytem L
Mini pryzmat do monitoringu, zamontowany w uchwycie metalowym.
Dostarczany z kątownikiem L do trwałej instalacji. Offset dla lustra zależy
od miejsca zamontowania. Maks. zasięg pomiaru IR wynosi 2000 m.

Art nr: 641 762

Reflektory
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Pamięć USB

MS1
Pamięć USB, 1 GB

Art nr: 765 199

40 Akcesoria

Akcesoria

Okulary laserowe GLB10
Okulary posiadają szkła z czerwonym filtrem poprawiające
widoczność plamki lasera w jasnych pomieszczeniach i na
zewnątrz w odległości 10-15 m.

Art nr: 723 777

Uchwyt montażowy dla Piper 100/200

Art nr: 746 159

Lunetka celownicza i uchwyt dla Piper

Art nr: 746 160

Stopka, 6" / 150 mm Piper

Art nr: 746 161

Stopka, 8" / 200 mm Piper

Art nr: 746 162

Stopka, 9" / 225 mm Piper

Art nr: 746 163

Stopka, 10" / 250 mm Piper

Art nr: 746 164

Stopka, 12" / 300 mm Piper

Art nr: 746 165

Uchwyt dla komory baterii
Dla Rugby 55

Art nr: 758 343

Inne akcesoria laserowe

Zestaw baterii NiMH
dla Rugby 320SG, 410DG, 420DG

Art nr: 739 855

Bateria zewnętrzna GEB171
Wydajna bateria przeznaczona do długich pomiarów, 12V / 9.0Ah, z 5-
pinowym gniazdem do ładowarki.

Art nr: 727 367

Bateria Li-Ion GEB221
Wydajna bateria do wszystkich instrumentów z serii Builder i Piper
100/200, 7.4V / 4.4Ah.

Art nr: 733 270

Bateria Li-Ion GEB211
Wydajna bateria dla kontrolera RX1200, 7.4V / 2.2Ah.

Art nr: 733 269

Baterie

Kabel zasilający GEV52
do podłączenia baterii GEB171 do instrumentu.

Art nr: 409 678

Kabel GEV102 do transmisji danych
Przewód Lemo do portu RS232 do podłączenia PC, laptopa itp.

Art nr: 563 625

Kabel GEV189 do transmisji danych
Przewód Lemo do złącza USB (w tym elektronika USB), 2,0 m. Łączy
TPS/DNA z PC w celu transferu danych. Sterownik dla PC i instrukcja
obsługi na CD.

Art nr: 734 700

Kable

32



1 2 3 4

41

Łata teleskopowa niwelacyjna, CLR102
Długość 5m, 4-częściowa, z podwójnym podziałem E i mm

1 Art nr: 727 588

Łata teleskopowa niwelacyjna, CLR103
Długość 4m, 4-częściowa, z podwójnym podziałem V i mm

2 Art nr: 731 123

Łata teleskopowa niwelacyjna, CLR104
Długość 5 m, 5-częściowa, z podwójnym podziałem E i mm

Art nr: 743 420

Łata aluminiowa niwelacyjna, BTL5D
Długość 5m, 4-częściowa, z podziałem centymetrowym z przodu i
podziałem milimetrowym z tyłu do pomiarów wewnątrz, z libellą, w
pokrowcu transportowym

3 Art nr: 663 131

Łata aluminiowa niwelacyjna, BTL4D
Długość 4m, 4-częściowa, z podziałem centymetrowym z przodu i
podziałem milimetrowym z tyłu do pomiarów wewnątrz, z libellą, w
pokrowcu transportowym.

4 Art nr: 663 130

Łata inwarowa do niwelacji precyzyjnej, GPLE2N
Długość 2 m z libellą pudełkową

Art nr: 555 636

Łata inwarowa do niwelacji precyzyjnej, GPLE3N
Długość 3 m, z libellą pudełkową

Art nr: 555 637

Łata inwarowa do niwelacji precyzyjnej, GPLE3N
Długość 3 m, z libellą, ze świadectwem współczynnika rozszerzalności i
kalibracji długości

Art nr: 560 172

Łata niwelacyjna, GWL92N
Długość 92 cm, podział centymetrowy, łata inwarowa z libellą i dwoma
wymiennymi podstawami

Art nr: 559 615

Łaty

Łata niwelacyjna, GWL182N
Podział centymetrowy, 182 cm, łata inwarowa z libellą i
dwoma zamiennymi podstawami

Art nr: 559 616

Żabka, GLUS1
Do łat niwelacyjnych

Art nr: 197 000

Stojak, GSL3
Do łaty GPLE3N

Art nr: 555 638

Libella do łat, GLI20N
Do łat niwelacyjnych BTL4/BTL5

Art nr: 555 639
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42 Akcesoria

Detektory Rod-Eye są odpowiednie do prac
ogólnobudowlanych i wnętrzarskich, idealnie nadają się do
współpracy z laserami Rugby. Charakteryzują się mocną
budową, zostały zaprojektowane do pracy w ciężkich
warunkach. Zapewniają dokładny i powtarzalny pomiar.
Detektory Rod-Eye emitują trzy sygnały dźwiękowe:
szybki, wolny i ciągły (oznaczające odpowiednio położenia:
za wysoko, za nisko, w osi).

Detektory laserowe Rod-Eye

Akcesoria

Dane techniczne Rod Eye Digital Rod Eye Plus Rod Eye Basic
Zasięg roboczy (średnica) 450 m 450 m 150 m

Wysokość okna detektora 127 mm 50 mm 36 mm

Dokładności wykrywania wiązki Pięć Trzy Dwie

Sygnały dźwiękowe Trzy Dwa Dwa

Wyświetlacz strzałkowy 21 kanałów 9 kanałów 5 kanałów

Diody LED Tak, pięć kanałów Tak, pięć kanałów Nie

Gwarancja 3 lata 2 lata 1 rok

Detektor Rod Eye Digital jest najlepszym detektorem z
cyfrowym odczytem, charakteryzuje się 0,5 mm
dokładnością. Detektor posiada okno odczytowe o
długości 127 mm, które korzysta z najnowocześniejszej
technologii zapewniając najwyższą dokładność w tej klasie
detektorów.

Detektor Rod Eye Plus jest wszechstronnym urządzeniem,
którego wydajność została sprawdzona w terenie. Trzy
jasne diody LED, dziewięciokanałowy wyświetlacz i
sygnalizacja dźwiękowa zapewniają użytkownikowi
wszystkie informacje niezbędne do zlokalizowania wiązki
lasera i prawidłowego wykonania pracy.

Co więcej, sygnalizacja wykrycia wiązki podwójnym
sygnałem dźwiękowym, pamięć ostatniego położenia
wiązki, wskazanie niskiego poziomu baterii i uchwyt na
tyczkę prostokątną i okrągłą sprawiają, że detektory Digital
i Plus są najlepszymi rozwiązaniami dla dzisiejszego
budowlańca.

Detektor Rod Eye Basic jest doskonałym odbiornikiem dla
tych, którzy szukają dobrej jakości odbiornika w niskie
cenie. Oferuje dwa ustawienia dokładności, głośny i chichy
sygnał dźwiękowy oraz zasięg pracy do 150m, Rod Eye
Basic to dobrej jakości odbiornik gotowy do pracy z Tobą.

Detektor Rod Eye Digital z uchwytem
Cyfrowa technologia, która rozszerzy Twoje możliwości

1 Art nr: 769 809

Detektor Rod Eye Plus z uchwytem
Wyjątkowa jakość - wspaniałe cechy

2 Art nr: 769 810

Detektor Rod Eye Basic z uchwytem
Doskonały do wszystkich zastosowań ogólnobudowlanych

3 Art nr: 769 811

34



Biuro główne
Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH - 9435 Heerbrugg
Tel.: +41 71 727 3131
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Leica Geosystems - jesteśmy blisko Ciebie

Power Tracker Builder Piper Lino P3/P5
L2/L2P5

Roteo 35/35G
20HV/25H

Rugby 100
260/270
320/420

Rugby
55/200/280

Rugby
50/100LR/410

DISTO™
D2/D3a/D3aBT

D5/D8/DXT

Laser klasy 3R zgodnie z
normami IEC 60825-1
oraz EN 60825-1

• Dalmierz
laserowy (tryb

RL)

• Dalmierz
laserowy

(plamka lasera)

• • • wiązka
nieruchoma

Laser klasy 2 zgodnie z
normami IEC 60825-1
oraz EN 60825-1

• Pionownik
laserowy

• Pionownik
laserowy

• • wiązka
obrotowa /
skanowanie

•

Laser klasy 1 zgodnie z
normami IEC 60825-1
oraz EN 60825-1

• Dalmierz
laserowy (tryb
IR, ATR, PS)

•

Znak wodny i logo Bluetooth® należą do Bluetooth SIG, Inc i każde wykorzystanie tych znaków przez Leica Geosystems jest objęte licencją. Inne nazwy i znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli.




