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Niwelator elektroniczny Leica Sprinter 50
kod produktu: 404
kategoria: Kategorie > INSTRUMENTY > NIWELATORY > ELEKTRONICZNE

Producent: Leica Geosystems
Cena brutto: 2 743,78 zł
Cena netto: 2 230,72 zł
Waga: 2.5kg
Kod QR:

Niwelator z jednym przyciskiem – szybki do opanowania i łatwy w obsłudze. Sprinter 50 jest dokładnym niwelatorem elektronicznym, który
zapewnia bezbłędny pomiary i odczyty. Sprinter automatycznie oblicza wysokość i odległość. Wyceluj na łatę i ustaw ostrość, wciśnij przycisk,
aby wykonać pomiar a dane zostaną niemal natychmiast wyświetlone na ekranie. Sprinter 50 jest łatwiejszy w obsłudze niż tradycyjny
niwelator.

Sprinter 50 jest idealnym narzędziem do codziennej niwelacji. Po prostu wyceluj na łatę i wykonaj pomiar naciskając jeden przycisk, dane zostaną niemal
natychmiast wyświetlone na ekranie. Błędne odczyty nie będą już miały miejsca. Mechanizmy redukujące błędy, takie jak czujnik wychylenia uniemożliwiają
pomiar, gdy przekroczony zostanie zakres kompensatora. Mierz zawsze i bezbłędnie!
Wyceluj, naciśnij przycisk, odczytaj
Wyceluj i ustaw ostrość
Dzięki bardzo dokładnej optyce możesz z łatwością ustawić ostrość i wycelować na łatę – tak samo jak podczas niwelacji optycznej.
Naciśnij przycisk
Przed rozpoczęciem pracy nie będziesz potrzebować szkolenia, Sprinter obsługiwany jest za pomocą jednego przycisku.Po prostu wciśnij czerwony przycisk, aby
wykonać pomiar. To wszystko, czego potrzebujesz.
Odczytaj
Optyczny odczyt z łaty nie jest już konieczny. Pasek kodowy na łacie umożliwia pomiar wysokości i odległości, które są wyświetlane na czytelnym wyświetlaczu
LCD. Błędne odczyty nie będą już miały miejsca.
Niwelacja – w dowolnym miejscu – dla każdego Sprinter 50 to niwelator wielozadaniowy:

Kontrola wysokości
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Tyczenie wylewki betonowej, tyczenie obszaru prostokątnego, pomiar odległości
Kontrola wysokości przy inwentaryzacji, sprawdzenie spadku, niwelacja powierzchniowa, obliczenie objętości ziemi

Korzyści:

Minimalizacja błędów osobowych
Praca w warunkach słabego oświetlenia

Dokładność podwójnej
niwelacji

Leica

Leica

Leica

Leica

Sprinter 50

Sprinter 150

Sprinter 150M

Sprinter 250M

2.0 mm

1.5 mm

1.5 mm

tak

tak

tak

1.0 mm/0.7mm*

na 1 km

Pomiar przewyższenia i

tak

odległości

Program różnicy poziomów
(Delta

tak

tak

tak

Height)

Tracking

Obsługa wielu języków

tak

tak

tak

tak

tak

Niwelacja odcinka (Line

tak

tak

tak

Leveling)

Pamięć wewnętrzna
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tak

tak

Port USB

Zestaw zawiera:

niwelator cyfrowy SPRINTER 50 (1 szt.)
pojemnik transportowy (1 szt.)
klucz rektyfikacyjny (1 szt.)
instrukcja obsługi (1 szt.)
baterie typu AA (4 szt.)

Do pobrania:

Broszura Leica Sprinter Family [EN]
Instrukcja obsługi Leica Sprinter 50 [PL]
Katalog Leica Construction [PL]
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