NARZĘDZIA POMIAROWE
LASERY BUDOWLANE I AKCESORIA
NIWELATORY, TEODOLITY, AKCESORIA
STATYWY

GAMA PRODUKTÓW NEDO

LASERY BUDOWLANE I AKCESORIA

Zaprojektowane przez specjalistów,
wyprodukowane przez ekspertów,
pożądane przez profesjonalistów na
budowie.
Nedo oferuje wyjątkową gamę innowacyjnych laserów
punktowych, liniowych i rotacyjnych do szybkiego
niwelowania, ustawiania, pionowania i przenoszenia kątów
prostych. Łatwa, intuicyjna obsługa, nadzwyczaj solidna
konstrukcja do stosowania w najtrudniejszych warunkach
na budowach oraz przysłowiowa precyzja Nedo to cechy
wyróżniające wszystkie lasery Nedo. Inteligentne funkcje i
przemyślana oferta akcesoriów sprawiają, że produkty l
aserowe Nedo to prawdziwe rozwiązania systemowe,
znacznie zwiększające produktywność w branży budowlanej.

Lasery punktowe i liniowe Nedo w pigułce!
Produkt

CUBE

CUBE green

X-Liner 5P

Laser wieloliniowy

Laser wieloliniowy

Laser 5-punktowy

Promień

Typ lasera

Zastosowanie:
Zabudowa sucha

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

Przebudowa wnętrz

¬¬

¬¬

¬¬

Instalacje elektryczne

¬¬

¬¬

¬¬

Prace stolarskie

¬¬

¬¬

¬

Prace sanitarne

¬¬

¬¬

¬

Korygowanie elementów
konstrukcyjnych

¬¬

¬¬

Układanie płytek

¬¬¬

¬¬¬

Budowa dachów i
konstrukcji stalowych

¬

¬

Prace malarskie
Montaż drzwi i okien

¬¬¬
¬¬

¬¬¬
¬¬

Znaczniki poziomu przy
przebudowie wnętrz

¬¬

¬¬

Linia pozioma 360°

¬

warunkowo

¬¬

dobrze

¬¬¬

optymalnie

X-Liner 2

X-Liner 360 2 green

X-Liner 3D green

X-Liner 6 green

Laser krzyżowy

Laser wieloliniowy

Laser wieloliniowy

Laser wieloliniowy

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬
¬¬¬

¬¬¬
¬¬¬

¬¬
¬¬¬

¬¬
¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

1 x 360°

1 x 360°

1 x 360°

Samopoziomujący laser wieloliniowy CUBE generuje krzyżową wiązkę
laserową i dodatkową pionową linię laserową pod kątem prostym do
wiązki krzyżowej. Dzięki temu Nedo CUBE jest nie tylko idealny do
szybkiego i nieskomplikowanego niwelowania i ustawiania, lecz także
do przenoszenia kątów prostych. Uchwyt dołączony do zestawu
umożliwia zamocowanie Nedo CUBE w dowolnym miejscu. Nedo CUBE
jest dostępny do wyboru z czerwonymi diodami laserowymi lub z
zielonymi – zapewniającymi najlepszą widoczność.

Nedo CUBE / CUBE green
Uniwersalny laser wieloliniowy do skrzynki na narzędzia.
Mały, poręczny, do uniwersalnych zastosowań:
do niwelowania, ustawiania i przenoszenia kątów prostych.
Do wyboru z zielonymi lub czerwonymi diodami laserowymi.
Cechy produktu:
– Samopoziomujący laser wieloliniowy do szybkiego niwelowania,
ustawiania i przenoszenia kątów prostych w przebudowie wnętrz
– Generuje krzyżową wiązkę laserową i dodatkową pionową linię
laserową pod kątem 90°
– Dobrze widoczna wiązka
– Niezawodny kompensator magnetyczny
– Funkcja nachylenia
– Gwint mocowania 1/4“
– Praktyczny uchwyt zaciskowy z metalu, z przegubem kulowym
– Bardzo mały i poręczny
– Z torbą transportową i bateriami

Nedo CUBE / CUBE green
Nr katalogowy

460 867 (zielona dioda laserowa)

Nr katalogowy

460 869 (czerwona dioda laserowa)

Dokładność

± 0,5 mm/m

Zakres
± 4°
samopoziomowania
Obszar roboczy

ø 30 m

Laser

Klasa lasera 2, 532 nm (zielona dioda laserowa)
Klasa lasera 2, 635 nm (czerwona dioda laserowa)

Zestaw CUBE / CUBE green zawiera:
CUBE, uchwyt zaciskowy z metalu, z przegubem
kulowym, baterie i torba transportowa
Nr katalogowy 460 867 (zielona dioda laserowa)
Nr katalogowy 460 869 (czerwona dioda laserowa)

Stopień ochrony

IP 54

Zasilanie

3 x 1,5 V (AAA)

Czas pracy

ok. 6 h

Wymiary

65 mm x 65 mm x 68 mm

Ciężar

0,24 kg

Nedo X-Liner 5P
Samopoziomujący laser 5-punktowy, który generuje trzy
poziome i dwa pionowe punkty laserowe: z przodu, z lewej, z
prawej, u góry i u dołu.
Punkty laserowe są zorientowane wobec siebie dokładnie pod
kątem prostym. Wszystkie poziome punkty laserowe znajdują
się na tej samej wysokości. Idealne narzędzie do niwelowania,
ustawiania, pionowania i przenoszenia kątów prostych.

Cechy produktu:
– 5 dobrze widocznych punktów laserowych, ustawionych
dokładnie pod kątem prostym
– Niezawodne samopoziomowanie
– Solidne wahadło z kompensatorem magnetycznym
– Uniwersalny adapter z silnym magnesem, gwint mocowania
1/4’’ i 5/8’’

Nedo X-Liner 5P

Zestaw zawiera:
X-Liner 5P, uniwersalny adapter z gwintem 1/4’’
i 5/8’’ oraz magnesem, pasek mocujący,
tarczkę celowniczą, baterie i torbę transportową
Nr katalogowy 460 871

Nr katalogowy

460 871

Dokładność

± 0,3 mm/m

Zakres samopoziomowania

± 4°

Obszar roboczy Ø

ca. 30 m

Laser

Klasa lasera 2, 635 nm

Stopień ochrony

IP 54

Zasilanie

2 x 1,5 V typu Mignon / AA

Czas pracy

ok. 33 h

Gwint mocowania

1/4’’

Nedo X-Liner 2
Samopoziomujący laser krzyżowy z jedną pionową i jedną
poziomą linią laserową. Dobrze widoczna krzyżowa wiązka
laserowa na ścianie umożliwia szybkie i dokładne niwelowanie i ustawianie. Dzięki funkcji pulsacyjnej X-Liner 2
może być stosowany również w warunkach niekorzystnego
oświetlenia z odbiornikiem laserowym ACCEPTOR Line.
Cechy produktu:
– Samopoziomujący laser krzyżowy do niwelowania i ustawiania
– Dobrze widoczna pozioma i pionowa linia laserowa, z
możliwością oddzielnego włączenia
– Funkcja pulsacyjna do stosowania z opcjonalnym odbiornikiem
laserowym ACCEPTOR Line
– Niezawodny kompensator magnetyczny
– Funkcja nachylenia
– Uniwersalny adapter z silnym magnesem, gwint mocowania
1/4’’ i 5/8’’

Nedo X-Liner 2
Nr katalogowy

460 870

Dokładność

± 0,3 mm/m

Zakres samopoziomowania ± 4°
Obszar roboczy Ø
Zestaw zawiera:
X-Liner 2, uniwersalny adapter,
adapter z przegubem kulowym, pasek
mocujący, tarczkę celowniczą, baterie
i torbę transportową
Nr katalogowy 460 870

ok. 50 m bez odbiornika laserowego
ok. 100 m z odbiornikiem laserowym

Laser

Klasa lasera 2M, 635 nm

Stopień ochrony

IP 54

Zasilanie

3 x 1,5 V typu Mignon / AA

Czas pracy

ok. 20 h

Gwint mocowania

1/4’’

Nedo X-Liner 360 2 green
Samopoziomujący laser wieloliniowy do poziomowania,
ustawiania w jednej płaszczyźnie, pionowania i wyznaczania
kątów prostych w przebudowie wnętrz.

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–

Zielone linie lasera zapewniają najlepszą widoczność
Pozioma linia lasera 360°
Po jednym skrzyżowaniu linii lasera na dwóch ścianach
Skrzyżowanie linii lasera na suficie i punkt pionowy na podłodze
Niezawodne tłumienie magnetyczne
Stabilna i kompaktowa obudowa, zabezpieczona przed wodą
rozpryskową zgodnie z IP 54
– Łatwe ustawianie osi, ponieważ oś przecięcia pionowych
poziomów lasera, punkt obrotu trójnoga i punkt pionowy są ze
sobą zgodne
– Zdejmowany trójnóg z dokładnym mechanizmem regulacyjnym
do szybkiego i precyzyjnego ustawiania osi
– Gwint przyłączeniowy 1/4“ i 5/8“

Zestaw zawiera:
X-Liner 360 2 green,
zdejmowany trójnóg z dokładnym mechanizmem
regulacyjnym, tablica docelowa, adapter statywowy, okulary laserowe, bateria i torba transportowa
Nr katalogowy 460 875

Nedo X-Liner 360 2 green
Nr katalogowy

460 875

Dokładność

± 0,3 mm/m

Zakres samopoziomowania

± 3°

Obszar roboczy Ø

ok. 60 m bez odbiornika laserowego
ok. 120 m z odbiornikiem laserowym

Akcesoria:
Odbiornik laserowy ACCEPTOR X green
Nr katalogowy 430 323

Laser

Klasa lasera 2, 532 nm

Stopień ochrony

IP 54

Zasilanie

4 x 1,5 V typu Mignon / AA

Czas pracy

ok. 8 h

Gwint mocowania

1/4’’

Nedo X-Liner 3D green
Zielony laser wieloliniowy z liniami laserowymi 3 × 360°.
Zielone, bardzo dobrze widoczne linie laserowe i pewne
samopoziomowanie umożliwiają szybkie i łatwe
poziomowanie, ustawianie w jednej płaszczyźnie, pionowanie
i wyznaczanie kątów prostych podczas przebudowy wnętrz.
Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Po jednym skrzyżowaniu linii lasera na czerech ścianach
Skrzyżowanie linii lasera na suficie i na podłodze
Zielone linie lasera zapewniają najlepszą widoczność
Funkcja pulsacyjna do stosowania z opcjonalnym odbiornikiem
Solidna konstrukcja do trudnych zastosowań na placach budowy
Stabilna obudowa, ochrona przed rozpryskami wody zgodnie z IP 54
Niezawodne samopoziomowanie z kompensatorem magnetycznym
Gwint przyłączeniowy 1/4″ i 5/8″
Akumulatory litowo-jonowe, ładowarka do akumulatorów i
zasobnik na baterie wymienne: 4 baterie 1,5 V AA
– Wielofunkcyjne mocowanie do ściany z regulacją wysokości

X-Liner 3D green Nedo
Zestaw zawiera:
X-Liner 3D green, wielofunkcyjne mocowanie do
ściany, okulary chroniące przed promieniowaniem
laserowym, tarcza celownicza, zasobnik na baterie,
akumulator, ładowarka do akumulatora
Nr katalogowy 460 876

Nr katalogowy

460 876

Dokładność

± 0,3 mm/m

Zakres samopoziomowania

± 3°

Obszar roboczy Ø

ok. 50 m bez odbiornika laserowego
ok. 120 m z odbiornikiem laserowym

Laser

Klasa lasera 2, 515 nm

Stopień ochrony

IP 54

Zasilanie

akumulator litowo-jonowy 7,4 V
2600 mAh lub 4 baterie 1,5 V typu AA

Akcesoria:
Odbiornik laserowy ACCEPTOR X green
Nr katalogowy 430 323

Czas pracy

ok. 25 h

Gwint mocowania

1/4’’ i 5/8’’

Nedo X-Liner 6 green
Zielony laser wieloliniowy z poziomą linią lasera 360° i
czterema pionowymi liniami lasera do poziomowania, ustawiania w jednej płaszczyźnie, pionowania i wyznaczania kątów
prostych w przebudowie wnętrz. Symetryczna budowa X-Liner
6 green, wbudowany dokładny mechanizm regulacyjny i
promień pionujący umożliwiają szybkie wyrównanie osi.
Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–

–

Zestaw zawiera:
X-Liner 6 green, Wielofunkcyjna podstawa z
dokładnym mechanizmem regulacyjnym do
precyzyjnego ustawienia osi, Okulary laserowe,
tarcza celownicza, akumulator, ładowarka do
akumulatora, zasobnik na baterie i walizka
transportowa
Nr katalogowy 460 877

Po jednym skrzyżowaniu linii lasera na czerech ścianach
Wiązka krzyżowa na suficie i punkt pionujący na podłodze
Zielone linie lasera zapewniają najlepszą widoczność
Łatwe ustawianie osi, ponieważ oś przecięcia pionowych poziomów
lasera, punkt obrotu trójnoga i punkt pionowy są ze sobą zgodne
Funkcja pulsacyjna do stosowania z opcjonalnym odbiornikiem –
laserowym ACCEPTOR X green
Solidna konstrukcja do trudnych zastosowań na placach budowy
Dokładny mechanizm regulacyjny wbudowany w podstawę
obudowy, dzięki czemu może być on używany również przy zdjętym
trójnogu, np. przy zastosowaniu na statywie.
Niezawodne samopoziomowanie z kompensatorem magnetycznym

Nedo X-Liner 6 green
Nr katalogowy

460 877

Dokładność

± 0,3 mm/m

Zakres samopoziomowania

± 3°

Obszar roboczy Ø

ok. 50 m bez odbiornika laserowego
ok. 120 m z odbiornikiem laserowym

Laser

Klasa lasera 2, 515 nm

Stopień ochrony

IP 54

Zasilanie

akumulator litowo-jonowy 7,4 V
2600 mAh lub 4 baterie 1,5 V typu AA

Akcesoria:
Odbiornik laserowy ACCEPTOR X green
Nr katalogowy 430 323

Czas pracy

ok. 25 h

Gwint mocowania

5/8’’

Teleskopowy drążek rozporowy
Solidny teleskopowy drążek rozporowy na lasery liniowe i rotacyjne, zwłaszcza przy ograniczonej przestrzeni. Teleskopowy drążek rozporowy jest rozstawiany między podłogą a sufitem.
Nadaje się do pomieszczeń o wysokości do 3,40 m.
Zakres dostawy obejmuje wytrzymały adapter laserowy, mocowany na żądanej wysokości
roboczej na teleskopowym drążku rozporowym. Adapter laserowy jest wyposażony w różne
możliwości mocowania:

Cechy produktu:
– Śruba ustalająca 1/4’’ do mocowania laserów liniowych
– Sruba ustalająca 5/8’’ do mocowania laserów rotacyjnych
– Wygodne mocowanie wielofunkcyjnego uchwytu Simplix
Nr katalogowy 460 995

Adapter laserowy
Do łatwego i szybkiego mocowania laserów liniowych i
obrotowych na teleskopowym drążku rozporowym.
Nr katalogowy 461 011

Odbiornik laserowy ACCEPTOR Line
Odbiornik laserowy z wyświetlaniem wartości w mm do zastosowania z
czerwonym laserem liniowym z funkcją pulsacyjną
Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dokładność: możliwość przełączania ± 4,0 mm / ± 1,0 m
Obszar roboczy: ø 100 m
Stopień ochrony IP 67
Zasilanie: 2 x 1,5 V (AA)
Czas pracy: ok. 70 h
Niezwykle solidny odbiornik laserowy
Duże pole detektora o długości 50 mm
Duży wyświetlacz LCD z przodu i z tyłu
Regulacja głośności
Mocne magnesy do mocowania na konstrukcjach stalowych
Do wyboru z zaciskiem Ruck-Zuck lub uchwytem odbiornika
„Heavy-Duty” z odlewu aluminiowego
– Wyświetlanie wartości w mm

Nr katalogowy 430 336

Dane do zamówienia:
Odbiornik laserowy ACCEPTOR Line z zaciskiem “Ruck-Zuck”
Nr katalogowy 430 336
Odbiornik laserowy ACCEPTOR Line z uchwytem odbiornika “Heavy-Duty”
Nr katalogowy 430 337

Nr katalogowy 430 337

Lasery uniwersalne i rotacyjne Nedo w pigułce!
Produkt

LINUS 1 HV

SIRIUS 1 H

SIRIUS 1 HV

SIRIUS 1 HV green

Laser uniwersalny

Laser rotacyjny

Laser rotacyjny

Laser rotacyjny

pozioma linia laserowa 360°

poziomy

poziomy/pionowy

poziomy/pionowy

Promień

Typ lasera:

4 linie laserowe pod kątem 90°

Zastosowanie:
Lanie sufitów betonowych
lub fundamentów

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬

Znaczniki poziomu

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬¬

Budowa sufitów, sucha zabudowa
lub budowa jastrychów

¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

Zakładanie ław drutowych

¬¬¬

¬¬

¬¬

Prace murarskie

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬

Zagospodarowanie ogrodów i
projektowanie krajobrazu

¬¬¬

¬

¬

¬

Budowa dróg

¬

¬

¬

¬

Przebudowa wnętrz

¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

Wyrównywanie terenu

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬

Wykopy budowlane

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬

Szalowanie

¬¬¬

¬

¬

¬

Wykończenie elewacji

¬¬

¬¬

¬

Tworzenie/kontrolowanie spadków

¬

¬

¬

¬

¬

PRIMUS 2 H

PRIMUS 2 H1N+

PRIMUS 2 H2N+

warunkowo

¬¬

dobrze

¬¬¬

optymalnie

PRIMUS 2 HVA

PRIMUS 2 HVA2N

Laser rotacyjny

Laser rotacyjny poziomy/pionowy

PRIMUS 2 H2N

Laser rotacyjny
poziomy

Laser rotacyjny horizontal Laser rotacyjny horizontal
Laser z regulacją

Dwuosiowy laser

poziomy/pionowy

z funkcją AutoAlign,

nachylenia w jednej osi

do nachyleń

z funkcją AutoAlign

Dwuosiowy laser do nachyleń

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬¬

¬¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬

¬¬

¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬

¬

¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬¬¬

¬

¬¬¬

¬

¬¬¬

¬¬¬

Solidna wielofunkcyjna podstawa z aluminium umożliwia dokładne
ustawienie narzędzia LINUS 1 HV nad znanym punktem pionującym. Za
pomocą regulacji można bardzo dokładnie wypozycjonować pionowe linie
laserowe narzędzia LINUS 1 HV, również na większych odległościach.
Dzięki przemyślanej konstrukcji wielofunkcyjnej podstawy można ustawić
laser nad płytką. Dzięki temu można wypozycjonować pionowe linie
laserowe narzędzia LINUS 1 HV wzdłuż krawędzi płytki. Ponadto
wielofunkcyjna podstawa chroni laser przed bezpośrednim kontaktem z
mokrą glebą, stojącą wodą lub zabrudzeniem.

Wymiary obudowy lasera i odbiornika laserowego ACCEPTOR Line są do
siebie idealnie dopasowane. Odstęp między pionową płaszczyzną lasera a
krawędzią obudowy narzędzia LINUS 1 HV oraz odstęp krawędzi obudowy
do linii zerowej odbiornika laserowego są identyczne.
Oznacza to możliwość łatwego kontrolowania kątów prostych istniejących
już powierzchni ściennych lub szalunków. Różnice w wymiarach można
odczytać z dokładnością co do milimetra na cyfrowym odbiorniku
laserowym ACCEPTOR Line.

Nedo LINUS 1 HV
Wielostronny i solidny uniwersalny laser z funkcją 90°. Idealny do
budownictwa naziemnego i podziemnego oraz przebudowy wnętrz.
Cechy produktu:

Zestaw LINUS 1 HV zawiera:
Laser uniwersalny LINUS 1 HV,
odbiornik laserowy ACCEPTOR Line z
uchwytem Heavy-Duty z odlewu aluminiowego, wielofunkcyjną podstawę
z odlewu aluminiowego z regulacją do
dokładnego ustawienia osi, akumulatory, ładowarkę, okulary laserowe,
tarczkę celowniczą i walizkę
transportowąr
Nr katalogowy 471 810

Seryjnie w zestawie z odbiornikiem
ACCEPTOR Line
Odbiornik laserowy z wyświetlaniem
wartości w mm, dużym polem detektora
i uchwytem Heavy-Duty, stopień ochrony
IP 65

– Samopoziomujący laser uniwersalny do niwelowania, ustawiania,
pionowania i wygodnego przenoszenia kątów prostych na zewnątrz
– Niezwykle solidny
– Pozioma linia laserowa w zakresie 360°
– Cztery pionowe linie laserowe z możliwością oddzielnego włączenia, z
przesunięciem po 90°, skierowane do dołu
– Punkt pionujący na podłodze
– Solidny system motorycznego poziomowania, zakres samopoziomowania ± 5°
– Wielofunkcyjna podstawa z odlewu aluminiowego z regulacją do dokładnego
ustawienia osi
– Solidna obudowa, zabezpieczona przed rozpryskami wody wg IP 65
– Gwint mocowania 5/8“
– Odbiornik laserowy ACCEPTOR Line z wyświetlaniem wartości w mm i uch
wytem Heavy-Duty z odlewu aluminiowego

Nedo LINUS 1 HV
Nr katalogowy

471 810

Dokładność
poziomowania

± 1 mm/10 m

Zakres
samopoziomowania

± 5° motorycznie z automatyczną kontrolą na j
osi poziome

Obszar roboczy Ø

do 200 m z odbiornikiem ACCEPTOR Line

Laser

Klasa lasera 2M, 635 nm

Stopień ochrony

IP 65

Zasilanie

Zestaw akumulatorów NiMH 4,8 V, 3800 mAh

Kąt rozwarcia 4 linii
pionowych

135°

Czas pracy

ok. 30 h

Gwint mocowania

5/8’’

Dzięki inteligentnemu systemowi uszczelnienia lasery rotacyjne
SIRIUS 1 są zabezpieczone przed strumieniem wody i kurzem wg
IP 65, a tym samym spełniają wymogi w zakresie szczelności,
których standardowo oczekuje się jedynie w znacznie droższych
laserach. Nowa osłona głowicy wirującej z odlewu aluminiowego i
bezpiecznego szkła sprawia, że lasery rotacyjne SIRIUS 1 są
niezwykle solidne.
Gumowany uchwyt ma ergonomiczny kształt i dobrze dopasowuje
się do ręki.

Nedo SIRIUS 1 H
Nr katalogowy – klasa lasera 3R

Nr katalogowy – klasa lasera 2

SIRIUS 1 H
471 933
471 933-632
Z odbiornikiem laserowym ACCEPTOR 2 digital z uchwytem Heavy-Duty, akumulatorami, ładowarką i walizką
transportową
SIRIUS 1 H
471 934
471 934-632
Z odbiornikiem laserowym ACCEPTOR MAXX z uchwytem Heavy-Duty,, akumulatorami, ładowarką i walizką transportową
Zestaw SIRIUS 1 H Set
471 931
471 931-632
Z odbiornikiem laserowym ACCEPTOR 2 digital z uchwytem Heavy-Duty, akumulatorami, ładowarką, walizką
transportową, statywem aluminiowym, łatą elastyczną z uniwersalnym adapterem i walizką transportową

Odbiornik laserowy ACCEPTOR MAXX z wyświetlaniem
wartości w mm, bardzo dużym polem odbioru i uchwytem
odbiornika Heavy-Duty
Ze względu na inteligentną konstrukcję ACCEPTOR MAXX diody
LED są widoczne nie tylko z przodu, lecz również z boku. Diody
LED są bardzo jasne i umożliwiają jednoznaczny odczyt również
większej odległości.

Nedo SIRIUS 1 H
W pełni automatyczny, poziomy laser rotacyjny z obsługą jednym
przyciskiem Easy Control
Cechy produktu:
Zestaw SIRIUS 1 H zawiera:
Laser rotacyjny SIRIUS 1 H,
odbiornikiem laserowym ACCEPTOR
MAXX z uchwytem Heavy-Duty, akumulatorami, ładowarką i walizką
transportową
Nr katalogowy 471 934

–
–
–
–

W pełni automatyczny laser poziomy do zastosowań zewnętrznych
Zakres samopoziomowania ± 5° z motorycznym systemem poziomowania
Do wyboru klasa lasera 2 lub 3R
Automatyczna kontrola wysokości zatrzymuje laser w przypadku silnego
wstrząsu; pozwala to uniknąć błędów w wysokości
– Solidna obudowa, zabezpieczona przed strumieniem wody wg IP 65
– Osłona głowicy wirującej z odlewu aluminiowego i bezpiecznego szkła
– Wydajne akumulatory NiMH do długiej pracy

Nedo SIRIUS 1 H
Dane techniczne:
Dokładność poziomowania

± 1 mm/10 m

Zakres samopoziomowania

± 5° motoryczne z automatyczną kontrolą

Obszar roboczy Ø

ok. 400 m z odbiornikiem

Laser

< 5 mW, klasa lasera 3R, 635 nm lub

Prędkość rotacji

600 obr./min

< 1 mW, klasa lasera 2, 635 nm
Zestaw SIRIUS 1 H zawiera:
– SIRIUS 1 H
– Statyw aluminiowy, zakres pracy
od 0,91 m do 1,69 m
– Łata elastyczną z uniwersalnym
adapterem i pokrowiec
Nr katalogowy 471 931

Stopień ochrony

IP 65

Zasilanie

Zestaw akumulatorów NiMH 4,8 V, 3800 mAh

Czas pracy

ok. 30 h

Gwint mocowania

5/8’’

Dzięki inteligentnemu systemowi uszczelnienia lasery rotacyjne
SIRIUS 1 są zabezpieczone przed strumieniem wody i kurzem wg
IP 65, a tym samym spełniają wymogi w zakresie szczelności,
których standardowo oczekuje się jedynie w znacznie droższych
laserach. Nowa osłona głowicy wirującej z odlewu aluminiowego i
bezpiecznego szkła sprawia, że lasery rotacyjne SIRIUS 1 są
niezwykle solidne.
Gumowany uchwyt ma ergonomiczny kształt i dobrze dopasowuje
się do ręki.

Nedo SIRIUS 1 HV
Nr katalogowy – klasa lasera 3R

Nr katalogowy – klasa lasera 2

SIRIUS 1 HV
471 945
471 945-632
Z odbiornikiem ACCEPTOR 2 digital z uchwytem Heavy-Duty, sterowaniem zdalnym, akumulatorami, ładowarką i walizką transportową
SIRIUS 1 HV
471 946
471 946-632
Z odbiornikiem laserowym ACCEPTOR MAXX z uchwytem Heavy-Duty, sterowaniem zdalnym, akumulatorami, ładowarką i walizką transportową
Zestaw SIRIUS 1 HV 1
471 941
471 941-632
Z odbiornikiem laserowym ACCEPTOR 2 digital z uchwytem Heavy-Duty, sterowaniem zdalnym, akumulatorami, ładowarką, walizką
transportową, statywem korbowym (nr katalogowy 210 621), łatą elastyczną z uniwersalnym adapterem i pokrowcem
Zestaw SIRIUS 1 HV 2
471 942
471 942-632
Z odbiornikiem laserowym ACCEPTOR 2 digital z uchwytem Heavy-Duty, sterowaniem zdalnym, akumulatorami, ładowarką, walizką
transportową, statywem korbowym (nr katalogowy 210 616), łatą elastyczną z uniwersalnym adapterem i pokrowcem
Zestaw SIRIUS 1 HV 3
471 944
471 944-632
Z odbiornikiem laserowym ACCEPTOR 2 digital z uchwytem Heavy-Duty, sterowaniem zdalnym, tarczką celowniczą, uchwytem
ściennym, uchwytem pionowym, akumulatorami, ładowarką i walizką transportową

Odbiornik laserowy ACCEPTOR MAXX z wyświetlaniem
wartości w mm, bardzo dużym polem odbioru i uchwytem
odbiornika Heavy-Duty
Ze względu na inteligentną konstrukcję ACCEPTOR MAXX diody
LED są widoczne nie tylko z przodu, lecz również z boku. Diody
LED są bardzo jasne i umożliwiają jednoznaczny odczyt również
większej odległości.

Nedo SIRIUS 1 HV
W pełni automatyczny poziomy/pionowy laser rotacyjny –
mądry wybór dla specjalistów.
Zestaw SIRIUS 1 HV zawiera:
laser rotacyjny SIRIUS 1 HV, odbiornik
laserowy ACCEPTOR MAXX z
uchwytem Heavy-Duty, akumulatorami, ładowarką, sterowaniem
zdalnym i walizką transportową
Nr katalogowy 471 946

Cechy produktu:
– Do wyboru klasa lasera 2 lub 3R
– Automatyczna kontrola wysokości zatrzymuje laser w przypadku silnego
wstrząsu; pozwala to uniknąć błędów w wysokości
– Promień pionujący do dołu i w górę
– Nachylenie ręczne w dwóch osiach
– Funkcja skanowania i tryb punktowy
– Solidna obudowa, zabezpieczona przed strumieniem wody wg IP 65
– Osłona głowicy wirującej z odlewu aluminiowego i bezpiecznego szkła
– Wydajne akumulatory NiMH do długiej pracy
– Sterowanie zdalne umożliwiające wygodną obsługę

Nedo SIRIUS 1 HV
Dane techniczne:
Dokładność poziomowania

± 1 mm/10 m

Zestaw SIRIUS 1 HV Set 1 zawiera:
– SIRIUS 1 HV
– Statyw korbowy, nr katalogowy 210 621,
zakres roboczy od 0,80 m do 2,76 m
– Łata elastyczną z uniwersalnym
adapterem i pokrowiec

Zakres samopoziomowania

± 5° motoryczne z automatyczną kontrolą

Obszar roboczy Ø

ok. 300 m z odbiornikiem

Laser

< 5 mW, klasa lasera 3R, 635 nm lub

Prędkość rotacji

0, 60, 120, 300 i 600 obr./min

Nr katalogowy 471 941

Kąt skanowania

0°, 6°, 20°, 50° i 90°

Stopień ochrony

IP 65

Zestaw SIRIUS 1 HV Set 2 zawiera:
– SIRIUS 1 HV
– Statyw korbowy, nr katalogowy 210 616,
zakres roboczy od 0,78 m do 2,03 m
– Łata elastyczną z uniwersalnym
adapterem i pokrowiec
Nr katalogowy 471 942

< 1 mW, klasa lasera 2, 635 nm

Zasilanie

Zestaw akumulatorów NiMH 4,8 V, 3800 mAh

Czas pracy

ok. 30 h

Gwint mocowania

5/8’’

SIRIUS 1 HV green to poziomy/pionowy laser rotacyjny umożliwiający najlepszą widoczność przy
przebudowie wnętrz. Ponieważ zielone światło lasera o długości fali 515 nm jest szczególnie dobrze
rejestrowane przez ludzkie oko, widoczność SIRIUS 1 HV green jest znacznie lepsza niż w przypadku
lasera z czerwoną diodą o tej samej mocy. W pełni automatyczny laser rotacyjny SIRIUS 1 HV green z
zaprojektowaną na nowo zieloną diodą laserową oferuje bardzo dużo zakres temperatur roboczych,
od -20°C do +50°C. Jednocześnie czas pracy akumulatorów wydłużył się do ok. 20 godzin.
Zastosowanie diody laserowej klasy lasera 2 ułatwia obsługę, ponieważ środki bezpieczeństwa,
standardowe w przypadku zielonych laserów klasy 3R, nie są tu wymagane.

Nedo SIRIUS 1 HV green
Nr katalogowy – klasa lasera 3R

Nr katalogowy – klasa lasera 2

SIRIUS 1 H
471 950
471 950-632
Z odbiornikiem ACCEPTOR green z uchwytem, sterowaniem zdalnym, akumulatorami, ładowarką i walizką transportową
Zestaw SIRIUS 1 HV green 1
471 951
471 951-632
Z odbiornikiem laserowym ACCEPTOR green z uchwytem, sterowaniem zdalnym, akumulatorami, ładowarką, walizką
transportową, statywem korbowym (nr katalogowy 210 621), łatą elastyczną z uniwersalnym adapterem i pokrowiec
Zestaw SIRIUS 1 HV green 2
471 952
471 952-632
Z odbiornikiem laserowym ACCEPTOR green z uchwytem, sterowaniem zdalnym, akumulatorami, ładowarką, tarczką
celowniczą, uchwytem ściennym, uchwytem pionowym i walizką transportową

Nedo SIRIUS 1 HV green
Zielony poziomy/pionowy laser rotacyjny umożliwiający najlepszą
widoczność przy przebudowie wnętrz.
Cechy produktu:

Zestaw SIRIUS 1 HV green zawiera:
laser rotacyjny SIRIUS 1 HV green,
odbiornik laserowy ACCEPTOR green z
uchwytem, akumulatory, ładowarkę,
sterowanie zdalne i walizkę transportową
Nr katalogowy 471 950

– Zielona dioda laserowa (do wyboru klasa lasera 2 lub 3R) dla najlepszej
widoczności promienia laserowego
– Automatyczna kontrola wysokości zatrzymuje laser w przypadku silnego
wstrząsu; pozwala to uniknąć błędów w wysokości
– Promień pionujący do dołu i w górę
– Nachylenie ręczne w dwóch osiach
– Funkcja skanowania i tryb punktowy
– Solidna obudowa, zabezpieczona przed strumieniem wody wg IP 65
– Osłona głowicy wirującej z odlewu aluminiowego i bezpiecznego szkła
– Wydajne akumulatory NiMH do długiej pracy
– Sterowanie zdalne umożliwiające wygodną obsługę

Nedo SIRIUS 1 HV green
Dane techniczne:
Dokładność poziomowania

± 1 mm/10 m

Zakres samopoziomowania

± 5° motoryczne z automatyczną kontrolą

Obszar roboczy

Ø ok. 300 m z odbiornikiem

Laser

< 5 mW, klasa lasera 3R, 532 nm lub
< 1 mW, klasa lasera 2, 515 nm

Zestaw SIRIUS 1 HV green 1 zawiera:
– SIRIUS 1 HV green
– Statyw korbowy, nr katalogowy 210 621,
zakres roboczy od 0,80 m do 2,76 m
– Łata elastyczną z uniwersalnym
adapterem i pokrowiec
Nr katalogowy 471 951

Temperatura robocza

od -20°C do +50°C

Prędkość rotacji

0, 60, 120, 300 i 600 obr./min

Kąt skanowania

0°, 6°, 20°, 50° i 90°

Stopień ochrony

IP 65

Zasilanie

Zestaw akumulatorów NiMH 4,8 V, 3800 mAh

Czas pracy

ok. 20 h

Gwint mocowania

5/8’’

PRIMUS 2 H
Modele PRIMUS 2 H są również
dostępne w wersji 900 obr./min.
Idealne do sterowania maszynowego.
Nr katalogowy 399 602

Nedo PRIMUS 2 H
Nr katalogowy klasa lasera 3R

Nr katalogowy klasa lasera 2

PRIMUS 2 H
472 018
472 018-632
Z walizką transportową, odbiornikiem laserowym ACCEPTOR MAXX, uchwytem odbiornika Heavy-Duty, szybkozłączką
Quick-Fix, akumulatorami i ładowarką
PRIMUS 2 H
472 016
Z walizką transportową, szybkozłączką Quick-Fix i ładowarką

Aktualizacja PRIMUS 2 H do 900 obr./min

399 602

472 016-632

399 602

Odbiornik laserowy ACCEPTOR MAXX z wyświetlaniem
wartości w mm, bardzo dużym polem odbioru i uchwytem
odbiornika Heavy-Duty
Ze względu na inteligentną konstrukcję ACCEPTOR MAXX diody
LED są widoczne nie tylko z przodu, lecz również z boku. Diody
LED są bardzo jasne i umożliwiają jednoznaczny odczyt
również większej odległości.

Nedo PRIMUS 2 H
W pełni automatyczny poziomy laser rotacyjny

Cechy produktu:

Zestaw zawiera:
Laser rotacyjny PRIMUS 2 H, odbiornik
laserowy ACCEPTOR MAXX z
wyświetlaniem wartości w mm,
uchwyt odbiornika Heavy-Duty, akumulatory, ładowarkę, szybkozłączkę Quick-Fix
i walizkę transportową
Nr katalogowy 472 018

– W pełni automatyczny laser rotacyjny do zastosowań poziomych
– Solidny system poziomowania motorycznego
– Automatyczna kontrola wysokości zatrzymuje laser w przypadku silnego
wstrząsu; pozwala to uniknąć błędów w wysokości
– Do wyboru klasa lasera 2 z Bright Beam TechnologyTM lub klasa lasera 3R
– Duży, przejrzysty wyświetlacz do wyświetlania stanu pracy urządzenia,
prędkości rotacji itp.
– Osłona głowicy wirującej z bezpiecznego szkła
– Odbiornik laserowy ACCEPTOR MAXX z wyświetlaniem wartości w mm
– Niezwykle łatwa obsługa
– Wysoka precyzja w każdych warunkach użytkowania

Nedo PRIMUS 2 H
Dane techniczne:
Dokładność poziomowania

± 0,5 mm/10 m

Zakres samopoziomowania

± 5° motoryczne z automatyczną kontrolą

Obszar roboczy Ø

ok. 700 m z odbiornikiem ACCEPTOR MAXX

Laser

< 5 mW, klasa lasera 3R, 635 nm lub
< 1mW, klasa lasera 2, 635 nm

Opcjonalne akcesoria “Pakiet Outdoor”:
– Statyw aluminiowy,
zakres pracy od 0,91 m do 1,69 m
– Łata elastyczna z uniwersalnym
adapterem, pokrowiec

Prędkość rotacji

600 obr./min lub 900 obr./min

Stopień ochrony

IP 66

Nr katalogowy 200 350

Zasilanie

Zestaw akumulatorów NiMH 4,8 V, 8500 mAh

Czas pracy

ok. 100 h

Gwint mocowania

5/8’’

Funkcja nachylenia
w jednej osi
Do zastosowań w
poziomie i nachylenia
w osi Y

Opcjonalne akcesoria:
celownik optyczny z
celowaniem laserowym
do dokładnego
ustawienia osi
Nr katalogowy 461 096

Nedo PRIMUS 2 H1N+ Long Range
Nr katalogowy klasa lasera 3R

Nr katalogowy klasa lasera 2

472 025

472 025-632

PRIMUS 2 H1N+ Long Range

Z szybkozłączką Quick-Fix, akumulatorami, ładowarką i walizką transportową

PRIMUS 2 H1N+ Long Range

472 026

472 026-632

Z walizką transportową, odbiornikiem laserowym ACCEPTOR MAXX, uchwytem odbiornika Heavy-Duty, szybkozłączką QuickFix, akumulatorami i ładowarką

Aktualizacja PRIMUS 2 H1N+ Long Range do 750 obr./min

399 604

399 604

Aktualizacja PRIMUS 2 H1N+ Long Range do 900 obr./min

399 602

399 602

PRIMUS 2 H1N+ Long Range
PRIMUS 2 H1N+ Long Range jest
dostępny do wyboru w wersji 750
obr./min lub 900 obr./min.
Idealny do sterowania maszynami.
Nr katalogowy 399 604 (750 obr./min)
Nr katalogowy 399 602 (900 obr./min)

Nedo PRIMUS 2 H1N+ Long Range
W pełni zautomatyzowany laser z regulacją nachylenia w jednej osi,
funkcją monitorowania nachylenia i automatycznym poziomowaniem w
trybie nachylenia. Bardzo duży zakres roboczy podczas sterowania
maszynami.
Cechy produktu:

Zestaw zawiera:
laser rotacyjny PRIMUS 2 H1N+ Long
Range, odbiornik laserowy ACCEPTOR
MAXX z wyświetlaniem wartości w
mm, uchwyt odbiornika Heavy-Dutyakumulatory, ładowarkę, szybkozłączkę
Quick-Fix i walizkę transportowąr
Nr katalogowy 472 025

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Solidny, silnikowy system poziomowania
Nachylenie w osi Y z komfortowym wprowadzaniem wartości w %
Wprowadzone wartości nachylenia są zapisywane podczas wyłączania
Kontrola nachylenia: urządzenie stale kontroluje położenie lasera, również w
trybie nachylenia, i w razie potrzeby reguluje je automatycznie
Automatyczna kontrola wysokości zatrzymuje laser w przypadku silnego
wstrząsu–pozwala to uniknąć błędów dotyczących wysokości
Duży, przejrzysty wyświetlacz do wyświetlania nachyleń, prędkości rotacji itp.
Wysokiej mocy dioda laserowa (klasa lasera 3R)
Alternatywnie możliwa wersja z laserem klasy 2 wykorzystującym Bright Beam
TechnologyTM
Osłona głowicy wirującej ze szkła bezpiecznego
Wysoka precyzja w każdych warunkach użytkowania
Na życzenie dostępna wersja z prędkością rotacji 750 obr./min lub 900 obr./min

Nedo PRIMUS 2 H1N+ Long Range
Dane techniczne:
Dokładność poziomowania

± 0,5 mm/10 m

Zakres samopoziomowania

± 5° motoryczne z automatyczną kontrolą

Regulacja nachylenia (oś y)

± 10%

Dokładność funkcji nachylenia

lepszy niź ± 0,015%

Obszar roboczy Ø

ok. 1000 m z odbiornikiem

Laser

< 5 mW, klasa lasera 3R, 635 nm lub
< 1mW, klasa lasera 2, 635 nm

Opcjonalne akcesoria:
Odbiornik maszynowy ACCEPTOR M

Prędkość rotacji

600 obr./min, 750 obr./min lub 900 obr./min

Stopień ochrony

IP 66

Zasilanie

Zestaw akumulatorów NiMH 4,8 V, 8500 mAh

Czas pracy

ok. 120 h

Gwint mocowania

5/8’’

Dwuosiowa funkcja
nachylenia
Do zastosowań w
poziomie i nachylenia
na jednej lub dwóch
osiach

Opcjonalne akcesoria:
celownik optyczny z
celowaniem laserowym
do dokładnego
ustawienia osi
Nr katalogowy 461 096

Nedo PRIMUS 2 H2N+ / PRIMUS 2 H2N

PRIMUS 2 H2N+ z kontrolą nachylenia

Nr katalogowy klasa lasera 3R

Nr katalogowy klasa lasera 2

472 034

472 034-632

Z modułem kombi COMMANDER 2 H2N+, uchwytem odbiornika Heavy-Duty, szybkozłączką Quick-Fix, akumulatorami,
ładowarką i walizką transportową

PRIMUS 2 H2N+ z kontrolą nachylenia

472 037

472 037-632

Z odbiornikiem ACCEPTOR MAXX, uchwytem odbiornika Heavy-Duty, szybkozłączką Quick-Fix, akumulatorami, ładowarką i walizką transportową

PRIMUS 2 H2N+ z kontrolą nachylenia

472 033

472 033-632

Z szybkozłączką Quick-Fix, akumulatorami, ładowarką i walizką transportową

PRIMUS 2 H2N

472 030

472 030-632

Z szybkozłączką Quick-Fix, akumulatorami, ładowarką i walizką transportową

PRIMUS 2 H2N

472 031

472 031-632

Z modułem kombi COMMANDER 2 H2N, uchwytem odbiornika Heavy-Duty, szybkozłączką Quick-Fix, akumulatorami,
ładowarką i walizką transportową

PRIMUS 2 H2N

472 036

472 036-632

Z odbiornikiem ACCEPTOR MAXX, uchwytem odbiornika Heavy-Duty, szybkozłączką Quick-Fix, akumulatorami, ładowarką i walizką transportową

PRIMUS 2 H2N+ Long Range
PRIMUS 2 H2N+ jest dostępny do
wyboru w wersji 750 obr./min lub 900
obr./min.
Idealny do sterowania maszynami.
Nr katalogowy 399 604 (750 obr./min)
Nr katalogowy 399 602 (900 obr./min)

Nedo PRIMUS 2 H2N+ i H2N
W pełni automatyczny dwuosiowy laser do nachyleń
Cechy produktu:

Zestaw zawiera:
laser rotacyjny PRIMUS 2 H2N+,
odbiornik laserowy COMMANDER 2 H2N+
z wyświetlaniem wartości w mm, uchwyt odbiornika Heavy-Duty, akumulatory,
ładowarkę, szybkozłączkę Quick-Fix i
walizkę transportową
Nr katalogowy 472 034

– W pełni automatyczny dwuosiowy laser do nachyleń
– Nachylenia względem jednej lub dwóch osi z wygodnym wprowadzaniem
wartości % dla osi X i osi Y
– Wprowadzone wartości nachylenia są zapisywane przy wyłączeniu
– PRIMUS 2 H2N+ z automatyczną kontrolą nachylenia: położenie lasera jest
stale kontrolowane również w trybie nachylenia i w razie potrzeby następuje
automatyczna regulacja
– Automatyczna kontrola wysokości zatrzymuje laser w przypadku silnego
wstrząsu; pozwala to uniknąć błędów w wysokości
– Duży, przejrzysty wyświetlacz do wyświetlania nachyleń, prędkości rotacji itp.
– Do wyboru klasa lasera 2 z Bright Beam TechnologyTM lub klasa lasera 3R

Nedo PRIMUS 2 H2N+ i H2N
Dane techniczne:

Opcjonalne akcesoria “Pakiet Outdoor”:
– Statyw aluminiowy,
zakres pracy od 0,91 m do 1,69 m
– Łata elastyczna z uniwersalnym
adapterem, pokrowiec
Nr katalogowy 200 350

Dokładność poziomowania

± 0,5 mm/10 m

Zakres samopoziomowania

± 5° motoryczne z automatyczną kontrolą

Funkcja nachylenia
względem 2 osi

± 10%, bezpośrednie wprowadzanie

Dokładność funkcji

± 0,015% PRIMUS 2 H2N+,

nachylenia

± 0,1% PRIMUS 2 H2N

Obszar roboczy Ø

ok. 700 m z odbiornikiem COMMANDER 2 H2N

Laser

< 5 mW, klasa lasera 3R, 635 nm lub

Prędkość rotacji

600 obr./min, 750 obr./min lub 900 obr./min

Stopień ochrony

IP 66

Zasilanie g

Zestaw akumulatorów NiMH 4,8 V, 8500 mAh

Czas pracy

ok. 100 h

Gwint mocowania

5/8’’

< 1mW, klasa lasera 2, 635 nm

Seryjnie z odbiornikiem laserowym COMMANDER 2 HVA z
wyświetlaniem wartości w mm i praktycznie niezniszczalnym
uchwytem Heavy-Duty z odlewu aluminiowego

Nedo PRIMUS 2 HVA

PRIMUS 2 HVA

Nr katalogowy klasa lasera 3R

Nr katalogowy klasa lasera 2

472 050

472 050-632

Z modułem kombi COMMANDER 2 HVA (odbiornik laserowy z wyświetlaniem wartości w mm i sterowaniem zdalnym),
uchwytem odbiornika Heavy-Duty, magnetyczną tarczką celowniczą, szybkozłączką Quick-Fix, akumulatorami, ładowarką i
walizką transportową

Zobacz film
przedstawiający
funkcję AutoAlign

Funkcja AutoAlign
Po naciśnięciu przycisku płaszczyzna
lasera dopasowuje się automatycznie do
znacznika zerowego odbiornika laserowego
COMMANDER 2 HVA. Optymalny do
zastosowań w ławach drutowych lub przy
wykańczaniu elewacji. Zakres roboczy funkcji
AutoAlign wynosi 50 m.

Nedo PRIMUS 2 HVA
W pełni automatyczny poziomy/pionowy laser rotacyjny z funkcją
AutoAlign
Cechy produktu:

Zestaw zawiera:
laser rotacyjny PRIMUS 2 HVA, odbiornik
laserowy COMMANDER 2 HVA z
wyświetlaniem wartości w mm, uchwyt
odbiornika Heavy-Duty, magnetyczną tarczkę
celowniczą, akumulatory, ładowarkę,
szybkozłączkę Quick-Fix i walizkę transportową
Nr katalogowy 472 050

– Funkcja AutoAlign: automatyczne dopasowanie płaszczyzny lasera do
odbiornika laserowego
– Duży, przejrzysty wyświetlacz do wyświetlania stanu pracy urządzenia,
prędkości rotacji itp.
– Automatyczna kontrola wysokości zatrzymuje laser w przypadku silnego
wstrząsu; pozwala to uniknąć błędów w wysokości
– Nachylenie ręczne w dwóch osiach
– Funkcja skanowania i tryb punktowy
– Do wyboru klasa lasera 2 z Bright Beam TechnologyTM lub klasa lasera 3R
– Promień pionujący do góry

Nedo PRIMUS 2 HVA
Dane techniczne:
Dokładność poziomowania

± 0,5 mm/10 m

Zakres samopoziomowania

± 5° motoryczne z automatyczną kontrolą

Funkcja nachylenia
względem dwóch osi

ręczna

Obszar roboczy

Ø ok. 500 m z odbiornikiem COMMANDER 2 HVA

Laser

< 5 mW, klasa lasera 3R, 635 nm lub
< 1mW, klasa lasera 2, 635 nm

Opcjonalne akcesoria “Pakiet akcesoriów 1’’:
– Statyw korbowy, zakres: 0,80 m - 2,76 m
– Łata elastyczna z uniwersalnym
adapterem, pokrowiec
Nr katalogowy 210 350

Zasięg zdalnego sterowania
radiowego

ok. 150 m

Zasięg AutoAlign

ok. 50 m

Prędkość rotacji

10, 60, 300 i 600 obr./min

Kąt skanowania

0°, 5°, 10° i 15°

Opcjonalne akcesoria “Pakiet akcesoriów 2’’:
– Statyw korbowy, zakres: 0,78 m - 2,03 m
– Łata elastyczna z uniwersalnym
adapterem, pokrowiec

Stopień ochrony

IP 66

Nr katalogowy 210 351

Zasilanie

Zestaw akumulatorów NiMH 4,8 V, 8500 mAh

Czas pracy

ok. 100 h

Gwint mocowania

5/8’’

Dwuosiowa funkcja
nachylenia
Do zastosowań w
poziomie i nachylenia
na jednej lub dwóch
osiach

Funkcja AutoAlign
Po naciśnięciu przycisku
płaszczyzna lasera dopasowuje
się automatycznie do znacznika
zerowego odbiornika laserowego
COMMANDER 2 HVA2N. Optymalny do zastosowań w ławach
drutowych lub przy wykańczaniu
elewacji. Zakres roboczy funkcji
AutoAlign wynosi 50 m.

Nedo PRIMUS 2 HVA2N

PRIMUS 2 HVA2N

Nr katalogowy klasa lasera 3R

Nr katalogowy klasa lasera 2

472 061

472 061-632

Z walizką transportową, magnetyczną tarczką celowniczą, modułem kombi COMMANDER 2 HVA2N (odbiornik laserowy z
wyświetlaniem wartości w mm i sterowaniem zdalnym) oraz uchwytem odbiornika Heavy-Duty, szybkozłączką Quick-Fix,
akumulatorami i ładowarką

Seryjnie z odbiornikiem
laserowym COMMANDER
2 HVA2N z wyświetlaniem
wartości w mm i praktycznie niezniszczalnym
uchwytem Heavy-Duty z
odlewu aluminiowego

Pomoc przy ustawieniu pionowym
Możliwość
precyzyjnego
ustawienia lasera w
trybie pionowym za
pomocą linii laserowej

Nedo PRIMUS 2 HVA2N
W pełni automatyczny poziomy/pionowy dwuosiowy laser do nachyleń
z funkcją AutoAlign
Cechy produktu:

Zestaw zawiera:
laser rotacyjny PRIMUS 2 HVA2N,
odbiornik laserowy COMMANDER 2
HVA2N z wyświetlaniem wartości w
mm, uchwyt odbiornika Heavy-Duty,
magnetyczną tarczkę celowniczą, akumulatory, ładowarkę, szybkozłączkę QuickFix i walizkę transportową
Nr katalogowy 472 061

– Kontrola nachylenia: położenie lasera jest stale kontrolowane również w try
bie nachylenia i w razie potrzeby jest automatycznie regulowane
– Pomoc przy ustawieniu pionowym: możliwość precyzyjnego ustawienia
lasera w trybie pionowym za pomocą linii laserowej
– Nachylenia względem jednej lub dwóch osi z wygodnym wprowadzaniem
wartości % dla osi X i osi Y
– Funkcja AutoAlign: automatyczne dopasowanie promienia lasera do
odbiornika laserowego
– Duży, przejrzysty wyświetlacz do wyświetlania stanu pracy urządzenia,
prędkości rotacji itp.
– Automatyczna kontrola wysokości zatrzymuje laser w przypadku silnego
wstrząsu; pozwala to uniknąć błędów w wysokości
– Funkcja skanowania i tryb punktowy
– Promień pionujący do góry

Nedo PRIMUS 2 HVA2N
Dane techniczne:

Opcjonalne akcesoria “Pakiet akcesoriów 1’’:
– Statyw korbowy, zakres: 0,80 m - 2,76 m
– Łata elastyczna z uniwersalnym
adapterem, pokrowiec
Nr katalogowy 210 350

Dokładność poziomowania

± 0,5 mm/10 m

Zakres samopoziomowania

± 5° motoryczne z automatyczną kontrolą

Dokładność funkcji nachylenia

± 0,015%

Funkcja nachylenia względem
dwóch osi

± 10%, bezpośrednie wprowadzanie

Obszar roboczy Ø

ok. 700 m z odbiornikiem COMMANDER 2 HVA2N

Laser

< 5 mW, klasa lasera 3R, 635 nm lub
< 1mW, klasa lasera 2, 635 nm

Zasięg zdalnego
sterowania radiowego

ok. 150 m

Zasięg AutoAlign

ok. 50 m

Prędkość rotacji

10, 60, 300 i 600 obr./min

Opcjonalne akcesoria “Pakiet akcesoriów 2’’:
– Statyw korbowy, zakres: 0,78 m - 2,03 m
– Łata elastyczna z uniwersalnym
adapterem, pokrowiec

Kąt skanowania

0°, 5°, 10° i 15°

Stopień ochrony

IP 66

Nr katalogowy 210 351

Zasilanie

Zestaw akumulatorów NiMH 4,8 V, 8500 mAh

Koncepcja obsługi SmartControl
Laser rurowy TUBUS 2 wyróżnia się przemyślaną koncepcją obsługi SmartControl. Wszystkie istotne informacje, jak ustawione wartości spadków,
pochylenia poprzecznego, ustawienia w osiach i poziom naładowania akumulatora, są przejrzyście ułożone na wyświetlaczach OLED lasera i pilota
zdalnego sterowania. Często używane funkcje są dostępne bezpośrednio po
naciśnięciu odpowiednich przycisków. Wyświetlacz i panel przycisków
lasera rurowego oraz pilota zdalnego sterowania mają identyczną budowę i
umożliwiają łatwą, intuicyjną obsługę.

±

10°

Niezwykle kompaktowy
Zwarta konstrukcja umożliwia stosowanie laserów
rurowych TUBUS 2 również w ciasnych łukach
rurowych i w rurach o średnicy od 125 mm.
Wprowadzenie lasera rurowego do rury o małej
średnicy jest ułatwione dzięki zastosowaniu innowacyjnej rolki, tj. wytrzymałego cylindra metalowego
umieszczonego na spodzie lasera rurowego.

Laser rurowy Nedo TUBUS 2
Zielony. Łatwy w obsłudze. Niezwykle solidny.
Cechy produktu:

Zestaw zawiera:
Laser rurowy TUBUS 2, pilot zdalnego
sterowania radiowego, tablicę celowniczą
z regulacją wysokości, zestaw stopek do
rur o średnicy 150 mm, 200 mm, 250 mm
i 300 mm, ładowarkę do akumulatora,
solidną walizkę
Nr katalogowy 472 210

– Zielona dioda laserowa zapewniająca najlepszą widoczność promienia laserowego
(do wyboru laser klasy 2 lub 3R)
– Koncepcja SmartControl gwarantująca łatwą, intuicyjną obsługę
– Superwytrzymała konstrukcja, odporna na zanurzenie wg stopnia ochrony IP 68
– Zwarte wymiary umożliwiające zastosowanie w ciasnych łukach rurowych i rurach
o średnicy od 125 mm
– Laser i pilot zdalnego sterowania wyposażone w wyświetlacze OLED
zapewniające doskonały komfort odczytu
– Połączone sterowanie radiowe i na podczerwień gwarantuje najlepszą
skuteczność transmisji danych
– Funkcja ręcznego ustawiania w jednej płaszczyźnie
– Funkcja nachylenia
– Kompensacja nachylenia poprzecznego, także podczas pionowania
– Regulowana czułość na wibracje
– Rolka umożliwiająca łatwe wprowadzanie lasera do rur o małej średnicy
– Dioda LED do pionowania skierowana w górę
– Gwint statywu 5/8″
– Akumulator litowo-jonowy zapewniający długi czas użytkowania
– Ładowarka do akumulatora umożliwiająca jednoczesne ładowanie lasera i pilota
zdalnego sterowania
– Zestaw stopek do rur o średnicy 150 mm, 200 mm, 250 mm i 300 mm
– Tarcza celownicza z regulacją wysokości

Nedo TUBUS 2
Nr katalogowy

472 210 klasa lasera 3R

Nr katalogowy

472 210-632 klasa lasera 2

Zakres samopoziomowania

-15 do +40%

Zakres nachylenia

-15 do +40%

Zakres regulacji poziomej

±10°

Rozdzielczość wyświetlacza

0,001%

Laser

zielona dioda laserowa, klasa lasera 3R lub 2

Temperatura robocza

-20 do +50°C

Czas pracy

maks. 40 h

Masa

3,5 kg

Wymiary

ø 120 mm, długość 300 mm

Odbiornik laserowy ACCEPTOR 2 digital z
wyświetlaniem wartości w mm
Nowy odbiornik laserowy ACCEPTOR 2 digital ze wskazaniem wartości w mm wyświetla
odchylenie linii zerowej odbiornika laserowego od płaszczyzny lasera rotacyjnego. Dzięki
wskazaniu wartości w mm można bezpośrednio odczytać różnice wysokości podczas
poziomowania bez konieczności ich obliczania.
Cechy produktu:
– Solidny odbiornik laserowy do wszystkich odbiorników laserowych emitujących
czerwony promień lasera
– Wyświetlanie wartości w mm
– Duże pole detektora o długości 50 mm
– Duży wyświetlacz LCD z przodu i z tyłu
– Jasny wyświetlacz LED
– Regulacja głośności
– Mocne magnesy do mocowania na konstrukcjach stalowych
– Libella do ułatwienia ustawiania
– Uchwyt odbiornika Heavy-Duty z metalu
Dane techniczne:
–
–
–
–
–

Dokładność: możliwość przełączania,, ± 1,0 mm, ± 4,0 mm, ± 6,0 mm
Obszar roboczy: ø 550 m (zależnie od używanego lasera)
Stopień ochrony: IP 67
Zasilanie: 2 x 1,5 V (AA) lub akumulatory NiMH
Czas pracy: ok. 120 h

Nr katalogowy 430 338
Nr katalogowy 430 338
Opcjonalne akcesoria:
Wielofunkcyjne mocowanie odbiornika z zaciskiem typu „Ruck-Zuck”
Cechy produktu:

Nr katalogowy 062 247

–
–
–
–

Szybkie i łatwe mocowanie zaciskiem „Ruck-Zuck”
Płaskie przyleganie odbiornika laserowego do ściany
Możliwość pomiarów w narożnikach
Bezpieczne i szybkie mocowanie do ławy ciesielskiej

Nr katalogowy 062 247

Odbiornik laserowy
ACCEPTOR MAXX
Nedo ACCEPTOR MAXX to nowy cyfrowy odbiornik laserowy z wyświetlaniem
wartości w mm i bardzo dużym polem odbioru. Dzięki solidnej obudowie i
prawie niezniszczalnemu uchwytowi Nedo Heavy-Duty nowy ACCEPTOR MAXX
idealnie pasuje do najtrudniejszych zastosowań na placu budowy.
Dwa duże podświetlane wyświetlacze LC z przodu i z tyłu wskazują w mm w
postaci cyfrowej odchyłkę linii zerowej ACCEPTOR MAXX od płaszczyzny lasera
rotacyjnego. Dzięki łatwemu w odczycie wskazaniu wartości w mm
można bezpośrednio odczytać różnice wysokości podczas poziomowania, bez
konieczności ich obliczania.
Cechy produktu:

ACCEPTOR MAXX
MAXXymalne pole odbioru
• Pole odbioru o długości 120 mm

MAXXymalna skuteczność
• Podwójny wskaźnik LED z przodu
i z boku
• Podświetlany wyświetlacz

MAXXymalny zasięg
• Średnica robocza 900 m

MAXXymalna precyzja
• Cyfrowe wyświetlanie wartości w
mm do ± 52 mm

– Solidny odbiornik laserowy do wszystkich laserów rotacyjnych emitujących
czerwony promień lasera
– Bardzo duże pole odbioru o długości 120 mm
– Duży podświetlany wyświetlacz z przodu i z tyłu
– Wyświetlanie różnicy wysokości w mm
– Wielkość strzałek kierunku jest proporcjonalna do różnicy wysokości
– Jasny wskaźnik LED, zauważalny również z boku
– 4 stopnie dokładności do ustawienia ± 1 mm, ± 2 mm, ± 4 mm i ± 8 mm
– Tryb oszczędzania energii z wyłączanym podświetleniem wyświetlacza
– Wyświetlanie poziomu baterii na wyświetlaczu
– Regulowany sygnał akustyczny
– Libella do ułatwienia ustawiania
– Seryjnie z uchwytem Nedo Heavy-Duty i bateriam
Nr katalogowy 430 339
Dane techniczne:
–
–
–
–
–
–
–
–

Dokładność: ± 1 mm, ± 2 mm, ± 4 mm oraz ± 8 mm
Obszar roboczy: ø 900 m (zależnie od używanego lasera)
Kąt odbioru: 45°
Długość pola odbiorczego: 120 mm
Stopień ochrony: IP 67
Temperatura pracy: -20°C do +60°C
Zasilanie: 2 x 1,5 V (AA)
Czas pracy: ok. 60 h

Odbiorniki laserowe COMMANDER 2 są seryjnie
wyposażone w praktycznie niezniszczalny uchwyt
odbiornika Heavy-Duty z odlewu aluminiowego.

Odbiornik laserowy
COMMANDER 2
Niezwykle solidny odbiornik laserowy z wbudowanym zdalnym
sterowaniem radiowym do lasera rotacyjnego serii PRIMUS 2.
Dzięki wskazaniu wartości w mm można bezpośrednio odczytać różnice
wysokości podczas poziomowania bez konieczności ich obliczania.

Cechy produktu:
– Solidny odbiornik laserowy do wszystkich odbiorników laserowych emitujących
czerwony promień lasera
– Wyświetlanie wartości w mm
– Uchwyt odbiornika Heavy-Duty z metalu
– Bardzo duże pole detektora o długości 70 mm
– Duży wyświetlacz LCD z przodu i z tyłu
– Jasny wyświetlacz LED
– Regulacja głośności
– Wyświetlanie poziomu baterii
– Łatwa obsługa
Dane techniczne:
–
–
–
–
–
–
–
–

Dokładność: możliwość przełączania, ± 0,5 mm, ± 1 mm, ± 2 mm, ± 4 mm
Obszar roboczy: ø 700 m (zależnie od używanego lasera)
Długość detektora: 70 mm
Kąt odbioru: ± 50°
Ochrona przed wodą i kurzem wg IP 66
Temperatura robocza: od -20°C do +50°C
Zasilanie: 3 x 1,5 V typ Mignon (AA) lub akumulatory NiMH
Czas pracy: ok. 100 h

Nr katalogowy. 430 370 COMMANDER 2 HVA
Nr katalogowy. 430 371 COMMANDER 2 H2N
Nr katalogowy. 430 374 COMMANDER 2 H2N+
Nr katalogowy. 430 375 COMMANDER 2 HVA2N

ACCEPTOR M z kompensacją nachylenia
Aby precyzyjnie wskazywać położenie krawędzi łyżki
koparki również przy nachyleniu wysięgnika, odbiornik
na koparkę Nedo ACCEPTOR M jest wyposażony w
kompensację nachylenia. Wyrównuje ona nachylenia
wysięgnika koparki 30°, umożliwiając tym samym
precyzyjną pracę.

Odbiornik laserowy ACCEPTOR M
Solidny odbiornik laserowy z czytelnym wyświetlaczem do stosowania na
maszynach budowlanych.
W połączeniu z laserem rotacyjnym nowy odbiornik na koparkę Nedo
ACCEPTOR M wskazuje niezawodnie, czy krawędź łyżki koparki znajduje się
nad, na czy poniżej żądanej wysokości. Duże i jasne diody LED umożliwiają
wygodny odczyt z kabiny koparki.
Włączana kompensacja nachylenia wyrównuje nachylenia wysięgnika do 30°.
Dzięki temu ACCEPTOR M również przy nachylonym wysięgniku wskazuje
zawsze precyzyjnie i niezawodnie położenie krawędzi łyżki koparki w
odniesieniu do żądanej wysokości.
Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Duże pole detektora o długości 190 mm
Kąt widzenia 220° celem bezpiecznego odbioru promienia lasera
Bardzo solidna konstrukcja
Ochrona przed wodą i kurzem wg stopnia ochrony IP 66
łatwe i niezawodne mocowanie na wysięgniku koparki przy użyciu 12
bardzo mocnych magnesów
Wypustki gumowe zabezpieczają przed ześlizgnięciem
3 stopni dokładności z podziałką 4 mm, 8 mm lub 12 mm
Bardzo jasne diody LED, ułatwiające odczyt również z kabiny koparki
Kompensacja nachylenia do 30° dla zwiększenia precyzji również przy
nachylonym wysięgniku
Sygnał akustyczny z możliwością wyłączenia
Z walizką transportową
Odpowiedni do wszystkich laserów rotacyjnych o długości fali od 600 nm do 780 nm

Nr katalogowy 430 335
Dane techniczne:
–
–
–
–
–
–
–
–

Dokładność: ± 4 mm, ± 8 mm i ± 12 mm
Obszar roboczy: Ø 1000 m (zależnie od używanego lasera)
Kąt widzenia: 220°
Długość detektora: 190 mm
Stopień ochrony: IP 66
Temperatura robocza: od -10°C do +50°C
Zasilanie: 1 x 1,5 V jednoogniwowa
Czas pracy: ok. 45 h

Adaptery elewacyjne Nedo
Adaptery elewacyjne są montowane na ścianie i ustawiane w
poziomie za pomocą wbudowanej libelli. Dzięki podziałkom mm
umieszczonym na trawersach i ruchomej karetce można wygodnie
pozycjonować lasery rotacyjne i odbiorniki laserowe w żądanej
odległości od ściany.
Adaptery elewacyjne są optymalnie dostosowane do w pełni automatycznego lasera rotacyjnego PRIMUS 2 HVA z funkcją AutoAlign i
odbiornika laserowego COMMANDER 2, a w połączeniu z tymi
urządzeniami stanowią kompletne profesjonalne rozwiązanie do
wykańczania elewacji.

Podziałka mm/cm

Śruby regulujące

Adapter elewacyjny do lasera rotacyjnego PRIMUS 2
Solidny adapter elewacyjny z aluminium. Przesuwna karetka z głowicą
statywu i gwintem mocowania 5/8’’. Zakres regulacji: ok. 450 mm.
3 śruby regulujące do dokładnego ustawienia adaptera elewacyjnego.
Nr katalogowy 461 046

Libella rurkowa

Adapter elewacyjny do odbiornika laserowego
Podziałka mm/cm

Śruby regulujące

COMMANDER 2
Solidny adapter elewacyjny z aluminium. Przesuwna karetka do mocowania
odbiornika laserowego COMMANDER 2. Zakres regulacji: ok. 490 mm.
3 śruby regulujące do dokładnego ustawienia adaptera elewacyjnego.
Nr katalogowy 461 056

Libella rurkowa

Uchwyt do ławy drutowej Nedo
Na nowoczesnych placach budowy sznurek ciesielski jest coraz
częściej zastępowany laserem rotacyjnym. W tym celu jest on mocowany w trybie pionowym za pomocą uchwytu na ławie drutowej.
Uchwyt do ławy drutowej jest wyposażony w głowicę obrotową,
umożliwiającą ogólne wyrównanie lasera rotacyjnego.
Po przeciwległej stronie ławy drutowej zaciskany jest odbiornik
laserowy z uchwytem odbiornika. Przy pomocy funkcji automatycznego wyrównania laser rotacyjny PRIMUS 2 HVA / HVA2N
wyrównuje się automatycznie na pozycję docelową. Ponadto funkcja
automatycznego wyrównania stale nadzoruje kierunek wiązki i automatycznie koryguje ją w razie potrzeby.

Uchwyt do ławy drutowej do lasera rotacyjnego PRIMUS 2
Solidny uchwyt do ławy drutowej z aluminium z 4 zaciskami śrubowymi.
Pasuje do lasera rotacyjnego serii PRIMUS 2 i do teodolitów.
Zakres zaciskania: 20–85 mm
Nr katalogowy 461 051

Uchwyt do ławy drutowej do odbiornika laserowego
COMMANDER 2
Solidny uchwyt do ławy drutowej z aluminium z 1 śrubą zaciskową.
Pasuje do odbiornika laserowego COMMANDER 2.
Nr katalogowy 461 055

NIWELATORY/TEODOLITY/AKCESORIA

Po pierwsze precyzja
Nedo oferuje atrakcyjną gamę optycznych przyrządów
pomiarowych.
Celem sprostania różnorodnym oczekiwaniom w zakresie
wytrzymałości i dokładności dostępne są trzy różne serie
niwelatorów o różnym stopniu powiększenia obrazu. Wszystkie
niwelatory Nedo wyróżniają się wysokiej jakości optyką o dużym
natężeniu światła. Wszystkie niwelatory Nedo są również dostępne
w zestawie ze statywem i teleskopową łatą niwelacyjną.
Nasze elektroniczne teodolity są dostępne do wyboru z
pionownikiem optycznym lub pionownikiem laserowym.
Wszystkie przyrządy pomiarowe Nedo są sprawdzane i dokładnie
regulowane przed wysłaniem. Protokół z kontroli jest dołączany
do seryjnego zakresu dostawy każdego optycznego przyrządu
pomiarowego Nedo.
Nedo oferuje wyjątkową gamę akcesoriów w postaci łat
niwelacyjnych.

Niwelatory Nedo serii F
Nowoczesne niwelatory budowlane z wysokiej jakości optyką. Solidne i
niezawodne do stosowania w trudnych warunkach budowlanych.
Cechy produktu:

Ilustr.: Zestaw niwelacyjny

– Automatyczny niwelator budowlany z 24-, 28- lub 32-krotnym
powiększeniem obrazu
– Silna optyka z dużą średnicą obiektywu
– Solidny, niezawodny kompensator z magnetycznym tłumieniem drgań
– Solidna obudowa z metalu
– Kontrastowy obraz
– Protokół z kontroli
– W komplecie z pionem, igłą ustalającą i stabilną walizką transportową
– Dostępny w zestawie z łatą niwelacyjną 5 m i statywem z aluminium

Niwelatory Nedo serii F
Nr katalogowy

F24

F28

F32

460 777-613

460 795-613

460 797-613

Nr katalogowy zestawu

463 105

465 105

466 105

Powiększenie obrazu

24-krotne

28-krotne

32-krotne

Średnica obiektywu

30 mm

30 mm

40 mm

Najkrótsza odległość celowania

0,6 m

0,6 m

0,6 m

Zakres pracy kompensatora

± 15’

± 15’

± 15’

Dokładność ustawienia

± 0,5’’

± 0,3’’

± 0,3’’

Podział koła poziomego

400 gon

400 gon

400 gon

Czułość libelli

8’/2 mm

8’/2 mm

8’/2 mm

Błąd na 1 km podwójnej

± 2,5 mm

± 2,0 mm

± 1,5 mm

Stopień ochrony

IP 54

IP 54

IP 54

Gwint mocowania

5/8’’

5/8’’

5/8’’

niwelacji

Niwelatory Nedo serii X
Niwelatory klasy premium, spełniające najwyższe wymogi.
Cechy produktu:

Ilustr.: Zestaw niwelacyjny

– Automatyczny niwelator budowlany spełniający najwyższe wymogi, z
20-, 24-, 28- lub 32-krotnym powiększeniem obrazu
– Silna optyka z dużą średnicą obiektywu
– Solidna obudowa z metalu
– Solidny, niezawodny kompensator z powietrznym tłumieniem drgań
– Kontrastowy obraz
– Protokół z kontroli
– W komplecie z pionem, igłą ustalającą i stabilną walizką transportową
– Dostępny w zestawie z łatą niwelacyjną 5 m i statywem z aluminium

Niwelatory Nedo serii X
Nr katalogowy

X24

X32

460 759

460 760

Nr katalogowy zestawu

464 245

464 325

Powiększenie obrazu

24-krotne

32-krotne

Średnica obiektywu

40 mm

40 mm

Najkrótsza odległość celowania

0,6 m

0,6 m

Zakres pracy kompensatora

± 15’

± 15’

Dokładność ustawienia

± 0,5’’

± 0,3’’

Podział koła poziomego

400 gon

400 gon

Czułość libelli

8’/2 mm

8’/2 mm

Błąd na 1 km podwójnej

± 2,0 mm

± 1,0 mm

Stopień ochrony

IP 54

IP 54

Gwint mocowania

5/8’’

5/8’’

niwelacji

Niwelatory Nedo serii Z
Niwelatory inżynierskie, spełniające najwyższe wymogi w zakresie
jakości. Ochrona przed kurzem i strumieniem wody wg IP X6.
Cechy produktu:

Ilustr.: Zestaw niwelacyjny

– Automatyczny niwelator inżynierski z 24- lub 32-krotnym
powiększeniem obrazu
– Silna optyka z dużą średnicą obiektywu
– Solidna obudowa z metalu
– Ochrona przed wodą i kurzem wg IP X6
– Duża średnica obiektywu: 36 mm
– Solidny, niezawodny kompensator z powietrznym tłumieniem drgań
– Zakres pracy kompensatora: ± 15’
– Kontrastowy obraz
– Protokół z kontroli
– W komplecie z pionem, igłą ustalającą i stabilną walizką transportową
– Dostępny w zestawie z łatą niwelacyjną 5 m i statywem z aluminium

Niwelatory Nedo serii Z
Nr katalogowy

Z24

Z32

460 756

460 758

Nr katalogowy zestawu

465 245

465 325

Powiększenie obrazu

24-krotne

32-krotne

Średnica obiektywu

36 mm

36 mm

Najkrótsza odległość celowania

0,65 m

0,65 m

Zakres pracy kompensatora

± 15’

± 15’

Dokładność ustawienia

± 0,5’’

± 0,3’’

Podział koła poziomego

400 gon

400 gon

Czułość libelli

8’/2 mm

8’/2 mm

Błąd na 1 km podwójnej

± 2,0 mm

± 1,0 mm

Stopień ochrony

IP X6

IP X6

Gwint mocowania

5/8’’

5/8’’

niwelacji

Uchwyt na teodolit do ławy drutowej
Solidny uchwyt do ławy drutowej z aluminium
z 4 zaciskami śrubowymi.
Nr katalogowy 461 051

Elektroniczny teodolit ET-5 z
pionownikiem optycznym lub
laserowym
Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2 duże, czytelne wyświetlacze LCD z podświetleniem
2 przejrzyste pola obsługi
Automatyczny kompensator pionowy, zakres pracy ± 3’
Krąg poziomy z podziałem i funkcją prawego/lewego kierunku
Możliwość wyzerowania kręgu poziomego w dowolnym położeniu
Funkcja Hold dla kręgu poziomego
Automatyczne wyłączanie po 30 minutach, z możliwością dezaktywacji
Stabilny trójnóg z gwintem mocowania 5/8’’
Z bateriami, akumulatorem i ładowarką, pionem, osłoną
przeciwdeszczową, narzędziami i walizką transportową
– Z pionownikiem optycznym z 3-krotnym powiększeniem obrazu lub z
pionownikiem laserowym

Elektroniczny teodolit ET-5 z pionownikiem optycznym lub laserowym
ET-5 z pionownikiem optycznym

Lot ET-5 z pionownikiem laserowym

Nr katalogowy

460 812-613

460 814-613

Powiększenie obrazu

30-krotne

30-krotne

Najkrótsza odległość celowania

1,35 m

1,35 m

Otwór obiektywu

45 mm

45 mm

Wartość działki elementarnej

1’’ lub 5’’

1’’ lub 5’’

Dokładność kąta

5’’

5’’

Jednostki kątów
Libella rurkowa

stopnie(0-360 )/gon(0-400)/mil(0-6400) stopnie(0-360 )/gon(0-400)/mil(0-6400)
30’’/2 mm

30’’/2 mm

Libella pudełkowa

8’/2 mm

8’/2 mm

Temperatura robocza

od -20°C do +50°C

od -20°C do +50°C

Powiększenie pionownika optycznego

3-krotne

Dokładność pionownika optycznego

± 0,5 mm/1,5 m

Pionownik laserowy

<1 mW, klasa lasera 2, 650 nm

Dokładność

± 1,5 mm/1,5 m

Teleskopowe łaty niwelacyjne z
aluminium z podziałem E
Teleskopowe łaty niwelacyjne z aluminium
Aby sprostać różnym wymogom w zakresie jakości, Nedo oferuje dwie serie
modeli teleskopowych łat niwelacyjnych.

Teleskopowe łaty niwelacyjne QualiLine
Spełniają najwyższe wymagania w zakresie jakości i dokładności. Łaty
teleskopowe Nedo QualiLine są wykonane z najwyższej jakości profili
aluminiowych malowanych proszkowo na biało. Solidny mechanizm
zatrzaskowy gwarantuje pewne blokowanie elementów teleskopowych.
Podział niwelacyjny
na przedniej stronie łaty jest osłonięty przez wystającą krawędź profilu.
Teleskopowe łaty niwelacyjne QualiLine są dostępne z podziałem 1 lub 2
na tylnej stronie łaty i regulowanymi libellami pudełkowymi. Teleskopowe
łaty niwelacyjne QualiLine spełniają wymogi normy DIN 18703.

Teleskopowe łaty niwelacyjne StandardLine

Teleskopowa łata
niwelacyjna
QualiLine

Teleskopowa łata
niwelacyjna
StandardLine
z pokrowcem

Niezawodna jakość w korzystnej cenie. Teleskopowe łaty niwelacyjne
StandardLine z anodowanych profili aluminiowych są przeznaczone do
pracy w trudnych warunkach budowlanych. Sprawdzony mechanizm
zatrzaskowy z metalowymi przyciskami gwarantuje pewne
blokowanie elementów teleskopowych. Zakres dostawy obejmuje
pokrowiec i libellę wkładaną.

Podziały na odwrocie łaty
Podział 1
Podział normalny do pomiaru wysokości w świetle
Podział 2
Ciągła podziałka mm z początkowym 0 na stopce łaty
Podział 1

Podział 2

Teleskopowe łaty niwelacyjne QualiLine
Nr katalogowy

Podział na
odwrocie

Libella
pudełkowa

Liczba
elementów

Długość po
zsunięciu

Zakres pomiaru

Ciężar

343 122-101

2

-

3

1,16 m

3,00 m

1,40 kg

344 121

1

regulowana

4

1,19 m

4,00 m

1,80 kg

344 122

2

regulowana

4

1,19 m

4,00 m

1,80 kg

345 121

1

regulowana

5

1,22 m

5,00 m

2,10 kg

345 122

2

regulowana

5

1,22 m

5,00 m

2,10 kg

Teleskopowe łaty niwelacyjne StandardLine
Nr katalogowy

Podział na
odwrocie

Libella
wkładana

Liczba
elementów

Długość po
zsunięciu

Zakres pomiaru

Ciężar

344 115-637

1

tak

4

1,22 m

4,00 m

1,50 kg

344 122-637

2

tak

4

1,22 m

4,00 m

1,50 kg

345 115-637

1

tak

5

1,22 m

5,00 m

1,80 kg

345 122-637

2

tak

5

1,22 m

5,00 m

1,80 kg

347 122-637

2

tak

5

1,69 m

7,00 m

2,30 kg

STATIVE
STATYWY

Stabilność w każdej sytuacji
Stabilność statywu ma miarodajny wpływ na dokładność
pomiaru przy niwelowaniu, przy pracach z użyciem lasera
budowlanego lub tachymetra. W zależności od zastosowania
statyw powinien spełniać różne wymogi. Aby sprostać tym
wymaganiom, firma Nedo stworzyła wyjątkową ofertę,
obejmującą statywy aluminiowe, statywy korbowe i statywy
drewniane, a także odpowiednie akcesoria.

Lekki statyw z aluminium
Nr 200 215-637 (z płaską głowicą statywu)
Nr 200 216-613 (z zaokrągloną głowicą statywu)

Statyw z aluminium, średnio ciężki
Nr katalogowy 200 225

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Wysokość min.: ok. 0,93 m
Wysokość maks.: ok. 1,54 m
Długość trans.: ok. 0,99 m
Ciężar: ok. 3,55 kg
Śruba ustalająca: gwint 5/8’’
Głowica statywu: płaska, Ø 140 mm

Wysokość min.: ok. 0,91 m
Wysokość maks.: ok. 1,69 m
Długość trans.: ok. 1,06 m
Ciężar: ok. 3,6 kg
Śruba ustalająca: gwint 5/8’’
Głowica statywu: płaska, Ø 140 mm

Cechy produktu:

Cechy produktu:

– Głowica statywu z aluminium
– Szybki zacisk
– Pasek do noszenia

–
–
–
–
–
–

Odpowiedni do:

Odpowiedni do:

– Niwelatora
– Lasera rotacyjnego

– Niwelatora
– Lasera rotacyjnego
– Teodolita budowlanego

Głowica statywu z aluminium
Szybki zacisk
Pasek do noszenia
Ogranicznik rozstawu nóg
Strapless-Go: Blokada nóg bez pasa
Stopka do statywu z aluminium

W statywach drewnianych Nedo stosuje się wyselekcjonowane
drewno jesionowe o prostych włóknach. Pokrycie drewna
materiałem z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zapewnia
trwałą ochronę przed wodą i wilgocią. W ten sposób wyklucza się
możliwość napęcznienia elementów drewnianych. Pokrycie stopek
statywu tworzywem zapewnia statywom drewnianym Nedo
niezwykłą wytrzymałość i odporność na działanie warunków
atmosferycznych oraz znacznie dłuższą żywotność niż w przypadku
statywów drewnianych z tradycyjnym lakierowaniem.

Statyw drewniany, średnio ciężki
Nr 200 100 (z szybkim zaciskiem)
Nr 200 133 (z zaciskiem śrubowym)

Statyw drewniany, ciężki
Nr 200 513 (z szybkim zaciskiem)
Nr 200 533 (z zaciskiem śrubowym)

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Wysokość min.: ok. 1,02 m
Wysokość maks.: ok. 1,65 m
Długość trans.: ok. 1,09 m
Ciężar: ok. 5,40 kg
Śruba ustalająca: gwint 5/8’’
Głowica statywu: płaska, Ø 140 mm

Wysokość min.: ok. 1,02 m
Wysokość maks.: ok. 1,69 m
Długość trans.: ok. 1,10 m
Ciężar: ok. 7,60 kg
Śruba ustalająca: gwint 5/8’’
Głowica płaska, Ø 167 mm

Cechy produktu:

Cechy produktu:

– Szybki zacisk
– Stopki statywu pokryte
tworzywem
– ISO 12858-2-LF
– Pasek do noszenia

–
–
–
–
–
–
–

Odpowiedni do:

Odpowiedni do:

–
–
–
–

Niwelatora cyfrowego
Niwelatora
Teodolita budowlanego
Tachymetru

–
–
–
–

Duża, okrągła głowica statywu
Stopki statywu pokryte tworzywem
Szybki zacisk
Snap Cap
Pasek do noszenia
Stopka do statywu z aluminium
ISO 12858-2-H

Tachymetru
Niwelatora cyfrowego
Teodolitu
Ciężkich laserów rotacyjnych

Statyw korbowy, średnio ciężki
Nr katalogowy 210 616

Statyw korbowy, średnio ciężki
Nr katalogowy 210 621

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Wysokość min.: ok. 0,78 m
Wysokość maks.: ok. 2,03 m
Długość trans.: ok. 1,02 m
Ciężar: ok. 5,10 kg
Śruba ustalająca: gwint 5/8’’
Głowica statywu: ø 110 mm
Teleskop: 1-częściowy
Podniesienie korbowe: 545 mm

Wysokość min.: ok. 0,80 m
Wysokość maks.: ok. 2,76 m
Długość trans.: ok. 1,06 m
Ciężar: ok. 5,32 kg
Śruba ustalająca: gwint 5/8’’
Głowica statywu: ø 110 mm
Teleskop: 2-częściowy
Podniesienie korbowe: 580/642 mm

Cechy produktu:

Cechy produktu:

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Pośredni mechanizm korbowy
Szybki zacisk
Ogranicznik rozstawu nóg
Libella
Głowica statywu z aluminium
Skala w mm na rurze teleskopowej
Strapless-Go: Blokada nóg bez pasa

Bezpośredni mechanizm korbowy
Szybki zacisk
Ogranicznik rozstawu nóg, libella
Głowica statywu z aluminium
Skala w mm na rurze teleskopowej
Teleskop podwójny
Strapless-Go: Blokada nóg bez pasa

Odpowiedni do:

Odpowiedni do:

– Lasera rotacyjnego

– Lasera rotacyjnego

W przypadku statywów korbowych z mechanizmem pośrednim
korba oddziałuje poprzez przekładnię redukcyjną na kolumnę
zębatą do regulacji wysokości. W ten sposób można bardzo
precyzyjnie ustawiać żądaną wysokość również w przypadku
ciężkich laserów. Ponadto przekładnia redukcyjna zapobiega
niezamierzonemu zsunięciu się lasera przy otworzeniu blokady.
Pośredni mechanizm korbowy jest rozwiązaniem wygodnym,
zwłaszcza w połączeniu z ciężkimi laserami rotacyjnymi.

Statyw korbowy, ciężki
Nr katalogowy 210 678

Statyw korbowy, ciężki
Nr katalogowy 210 680

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Wysokość min.: ok. 1,01 m
Wysokość maks.: ok. 2,94 m
Długość trans.: ok. 1,32 m
Ciężar: ok. 7,44 kg
Śruba ustalająca: gwint 5/8’’
Głowica statywu: ø 110 mm
Teleskop: 2-częściowy
Podniesienie korbowe: 490/520 mm

Wysokość min.: ok. 0,85 m
Wysokość maks.: ok. 3,02 m
Ciężar: ok. 8,75 kg
Śruba ustalająca: gwint 5/8’’
Głowica statywu: ø 110 mm
Teleskop: 2-częściowy
Podniesienie korbowe: 600/590 mm

Cechy produktu:

Cechy produktu:

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Pośredni mechanizm korbowy
Teleskop podwójny
Ogranicznik rozstawu nóg, libella
Głowica statywu z aluminium
Skala w mm na rurze teleskopowej
Szybki zacisk
Stopki kombi do statywu
Wzmocnione rury teleskopowe

Pośredni mechanizm korbowy
Wzmocnione rury teleskopowe
Dodatkowe zaciski nóg statywu
Szybki zacisk
Libella
Stopki kombi do statywu
Skala w mm na rurze teleskopowej

Odpowiedni do:

Odpowiedni do:

– Lasera rotacyjnego
– Ciężkich laserów rotacyjnych

– Ciężkich laserów rotacyjnych

Statywy do elementów sterujących maszyny
Nr katalogowy 210 540 (Zasięg roboczy do 4 m)
Nr katalogowy 210 530 (Zasięg roboczy do 3 m)
–
–
–
–
–
–
–

Wysokość min.: ok. 1,73 m
Wysokość maks.: ok. 4,01 m
Długość trans.: ok. 1,94 m
Śruba ustalająca: gwint 5/8’’
Ciężar: ok. 17,2 kg
Głowica statywu: Ø 167 mm
Podniesienie korbowe: 908 mm

Cechy produktu:
– Pośredni mechanizm korbowy
– Zabezpieczony przed przekręcaniem słupek z
korbą z zaciskiem środkowym
– Wzmocnione rury teleskopowe
– Dodatkowe usztywnienia nóg
– Libella
– Szybki zacisk
– Ogranicznik rozstawu nóg
– Skala w mm na rurze teleskopowej
– Bardzo duża płyta statywu wykonana z aluminium

Carbon Line Tripod
Nr katalogowy 200 700
–
–
–
–
–

Wysokość min.: ok. 0,54 m
Wysokość maks.: ok. 1,65 m
Długość trans.: ok. 0,59 m
Ciężar: ok. 2,68 kg
Maksymalne obciążenie: 30 kg

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bardzo lekki i solidny statyw Carbon
4-krotnie teleskopowane stopki statywu
Stopki kombi do statywu
Duża płyta głowicy Ø 140 mm z gwintem
przyłączeniowym 5/8“
Mała płyta głowicy Ø 74 mm z gwintem
przyłączeniowym 3/8“
Wymienny wkład głowicy z gwintem
przyłączeniowym 3/8″ i 5/8″
Libella
Regulowany ogranicznik rozstawu
Miękki uchwyt na dwóch stopkach statywu

Odpowiedni do:

Odpowiedni do:

– Elementów sterujących maszyny

– Skanerów laserowych

Statyw do kanałów do skanera
laserowego
Statyw do kanałów Nedo Industrial Line umożliwia elastyczne zastosowanie skanerów laserowych 3D, ponieważ można używać ich nad
statywem korbowym oraz pod nim. Dzięki inteligentnej koncepcji
statywu skanery laserowe 3D można mocować na górze na płycie
głowicy statywu korbowego. Dodatkowo możliwe jest obrócenie słupka
z korbą i włożenie przyrządu odwrotnie pod statywem korbowym.
Ze względu na dowolnie wydłużany słupek zębaty skaner laserowy 3D
można wprowadzić odwrotnie do kanału na głębokość maksymalnie
4 m. Dodatkowe elementy słupka zębatego są wprowadzane w
głowicę korbową i bezpiecznie mocowane z wprowadzonym
wcześniej elementem słupka zębatego przy pomocy innowa
cyjnej blokady. Do seryjnego zakresu dostawy należą cztery
dodatkowe elementy słupka zębatego, każdy o długości 1 m.

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Wysokość min.: ok. 1,12 m
Wysokość maks.: ok. 5,00 m
Głębokość wału : ok. 4,00 m
Długość trans.: ok. 1,22 m
Ciężar: ok. 8,9 kg
Śruba ustalająca: gwint 5/8’’
Głowica statywu z aluminium
Głowica statywu, Ø 110 mm
Skala w mm na rurze teleskopowej
Zabezpieczony przed przekręcaniem słupek z korbą z
zaciskiem środkowym
– Przeznaczony do kanałów o średnicy do 205 cm

NARZĘDZIA POMIAROWE

Precyzyjne ustalanie długości,
odległości i kątów
Oferta narzędzi pomiarowych Nedo zawiera innowacyjne rozwiązania
do precyzyjnego pomiaru długości, odległości i kątów.
Nedo mEssfix – oryginał – to klasyk w ofercie narzędzi pomiarowych
Nedo. Przymiar teleskopowy z zbudowanym okienkiem odczytu
analogowego to tysiąckrotnie sprawdzone narzędzie pomiarowe do
szybkiego i precyzyjnego pomiaru w świetle.
Laser mEssfix 50 to mEssfix wśród dalmierzy laserowych. Solidny,
niezawodny i precyzyjny.
Drogomierze kołowe Nedo to niezawodni pomocnicy do precyzyjnego
pomiaru długich odcinków. Niezastąpione przy budowie dróg i ulic.
Kątomierze Winkelfix i Winkeltronic gwarantują szybkie i precyzyjne
ustalenie i przeniesienie kątów dowolnego rodzaju.
Obowiązkowe wyposażenie dla wszystkich cieśli, stolarzy oraz
specjalistów budujących konstrukcje stalowe, kuchnie i schody.

Nedo mEssfix
Tysiąckrotnie sprawdzony przymiar teleskopowy do pomiaru w świetle.
Nedo mEssfix – oryginał.
Wystarczy przyłożyć i rozciągnąć mEssfix, po czym wygodnie odczytać
pomiar w okienku odczytu analogowego.
Wszystkie urządzenia mEssfix są zgodne z klasą dokładności
II ΔI=0,3+0,2∙L(m).
Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–

Solidny przymiar teleskopowy
Obudowa z wytrzymałego tworzywa
Libella do ustawienia przymiaru w pionie i poziomie
Solidne profile prostokątne z aluminium
W komplecie z pokrowcem
Produkt szwajcarski

Nedo mEssfix
Nr katalogowy

Zakres pomiaru

Długość po zsunięciu

Podział

Ciężar

W tym pokrywa

F 180 111

0,37 - 1,00 m

0,37 m

mm

0,7 kg

tak

F 280 111

0,53 - 2,00 m

0,53 m

mm

0,9 kg

tak

F 380 112

0,70 - 3,00 m

0,70 m

mm

1,1 kg

tak

F 480 111

0,86 - 4,00 m

0,86 m

mm

1,4 kg

tak

F 580 111

1,07 - 5,00 m

1,07 m

mm

1,7 kg

tak

Nedo mEssfix z trzpieniem mierniczym do montażu rolet
Nr katalogowy

Zakres pomiaru

Długość po zsunięciu

Podział

Ciężar

W tym pokrywa

F 181 111

0,47 - 1,10 m

0,47 m

mm

0,8 kg

nie

F 281 111

0,63 - 2,10 m

0,63 m

mm

1,0 kg

nie

F 381 111

0,80 - 3,10 m

0,80 m

mm

1,2 kg

nie

F 481 111

0,96 - 4,10 m

0,96 m

mm

1,5 kg

nie

F 581 111

1,17 - 5,10 m

1,17 m

mm

1,8 kg

tak

Libella wzdłużna
Libella pudełkowa

Przymiar

Obudowa z wytrzymałego

taśmowy

tworzywa

Nedo mEssfix compact
Lekki i poręczny przymiar teleskopowy mEssfix compact to niedroga alternatywa dla przymiaru mEssfix w wersji oryginalnej. Ten kompaktowy
przymiar teleskopowy szybko i niezawodnie mierzy wymiary w świetle.
Wystarczy przyłożyć i rozciągnąć mEssfix compact, po czym wygodnie
odczytać pomiar w okienku odczytu analogowego. Idealny do pracy we
wnętrzach.
Dzięki kompaktowym wymiarom, niewielkiej wadze i okrągłym rurkom
teleskopowym mEssfix compact jest niezwykle poręcznym narzędziem.
Wszystkie urządzenia mEssfix compact są zgodne z klasą dokładności
II ΔI=0,3+0,2∙L(m).
Cechy produktu:
–
–
–
–
–

Niewielka długość po zsunięciu
Solidna obudowa okienka odczytu ze zintegrowaną libellą kombi
Poręczny, okrągły profil rury teleskopowej
W komplecie z pokrowcem
Produkt szwajcarski

Nedo mEssfix compact
Nr katalogowy

Zakres pomiaru

Długość po zsunięciu

Podział

Ciężar

W tym pokrywa

F 380 211

0,60 - 3,04 m

0,60 m

mm

0,9 kg

tak

F 580 211

0,91 - 5,01 m

0,91 m

mm

1,4 kg

tak

Zaciski śrubowe

Precyzyjna taśma pomi-

Libella pudełkowa do przymiaru w

arowa zbrojona włóknem

pionie

szklanym

Libella wzdłużna do
przymiaru w poziomie

Nedo mEssfix-S
mEssfix-S o dużym zakresie pomiaru do 8 metrów, to uniwersalny
pomocnik na budowie, np. przy montażu rusztowania, pomiaru
elewacji lub przy ustalaniu wysokości przejazdu. Okienko odczytu
analogowego w górnej części ułatwia szybki odczyt wartości pomiaru.
Wszystkie urządzenia mEssfix-S są zgodne z klasą dokładności
III ΔI=0,6+0,4∙L(m).

Cechy produktu:
– Zakres pomiaru: 5 m, 6 m i 8 m
– Obudowa okienka odczytu u góry z dwiema wbudowanymi libellami, do
wygodnego odczytu na wysokości oczu
– Libella pudełkowa do ustawienia przymiaru w pionie
– Libella wzdłużna do ustawienia przymiaru w poziomie
– Wysokiej jakości sprężyna zwijająca taśmę ze stali sprężynowej
– Elementy teleskopowe wykonane z mocnych czworokątnych profili
aluminiowych
– Zaciski śrubowe do zablokowania elementów teleskopowych w dowolnym
położeniu

Nedo mEssfix-S
Nr katalogowy

Zakres pomiaru

Długość po zsunięciu

Podział

Ciężar

W tym pokrywa

F 580 151

1,03 - 5,00 m

1,03 m

mm

2,0 kg

tak

F 680 151

1,20 - 6,00 m

1,20 m

mm

2,4 kg

tak

F 880 151

1,53 - 8,00 m

1,53 m

mm

2,6 kg

tak

Moduł Nedo Bluetooth BlueConnect 2
Moduł umożliwia bezprzewodowe przesyłanie wartości
pomiarowych do laptopa.
Nr katalogowy 585 230
Moduł Nedo Memory
Zapisuje maks. 511 wartości pomiarowych
Nr katalogowy 585 115

Nedo mEsstronic Easy i
mEsstronic
Nedo mEsstronic Easy i mEsstronic to proste w obsłudze elektroniczne
narzędzia do pomiaru długości dla profesjonalistów. Wystarczy przyłożyć i
rozciągnąć przyrząd, a następnie w wygodny sposób odczytać zmierzoną
odległość na wyświetlaczu cyfrowym.
Dodatkowo do funkcji mEsstronic Easy, narzędzie mEsstronic jest
wyposażone w interfejs transmisji danych dla modułów pamięci, Bluetooth
lub RS-232.
Cechy produktu:

mEsstronic
Easy

mEsstronic

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Niezawodna technika cyfrowa
Elementy mechaniczne opracowane na podstawie sprawdzonej technologii mEssfix
Dokładność: ± 1 mm
Zasilanie: 4 baterie 1,5 V (AA) lub 4 akumulatory 1,2 V
Czas pracy: ok. 200 h pracy ciągłej
Automatyczne wyłączanie po 3 minutach przerwy w pracy
Funkcja Zero: ustalenie punktów odniesienia przy pomiarach względnych
Funkcja Hold: pomiar miejsc trudno dostępnych, odczyt po złożeniu przymiaru
Nedo mEsstronic: pamięć wewnętrzna z 10 pozycjami do zapisu
Nedo mEsstronic: wejście na moduł pamięci, moduł Bluetooth lub RS-232

Nedo mEsstronic Easy
Nr katalogowy Zakres pomiaru Długość po zsunięciu Podział Rozdzielczość Ciężar

W tym pokrywa

Z ważką

583 121

0,70 - 3,00 m

0,70 m

mm

1 mm

1,3 kg

nie

tak

585 121

1,04 - 5,00 m

1,04 m

mm

1 mm

2,1 kg

nie

nie

W tym pokrywa

Z ważką

Nedo mEsstronic
Nr katalogowy Zakres pomiaru Długość po zsunięciu Podział Rozdzielczość Ciężar
583 111

0,70 - 3,00 m

0,70 m

mm/inch

1 mm

1,4 kg

nie

tak

585 111

1,05 - 5,00 m

1,05 m

mm/inch

1 mm

2,1 kg

nie

tak

Błyskawiczny pomiar odległości do 50
m z milimetrową dokładnością

Nedo laser mEssfix 50
Zakres pomiarowy od 0,05 m do 50 m i dokładność pomiaru na poziomie
± 2,0 mm decydują o tym, że laser mEssfix 50 to najlepszy wybór wśród
dalmierzy laserowych dla prawdziwych profesjonalistów. Niewielki, poręczny
i solidny.

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pomiar od przedniej lub tylnej krawędzi urządzenia
Przejrzysty dwuwierszowy wyświetlacz
Obliczanie powierzchni i objętości
Funkcja Pitagorasa
Pomiar pojedynczy i ciągły
Dodawanie / odejmowanie
Niewielki, poręczny i solidny
Ochrona przed rozpryskami wody wg IP 54
Informacje o zasięgu i dokładności są zgodne z normą ISO 16331-1

Nedo laser mEssfix 50
Nr katalogowy

705 584

Dokładność pomiaru, typ.

± 2,0 mm

Zakres pomiaru

0,05 m – 50 m

Laser

Klasa lasera 2, 635 nm

Automatyczne wyłączanie

po ok. 3 minutach

Zasilanie

2 baterie 1,5 V (AAA)

Liczba pomiarów na komplecie baterii

ok. 5000

Wymiary

ok. 116 mm x 45 mm x 29 mm

Ciężar

100 g

Adapter Leica DST360
Adapter Leica DST 360 służy do pomiaru kątów w pionie i
poziomie, z automatycznym wysłaniem danych do DISTOTM
X3 lub X4. Dzięki temu można wykonywać pomiary typu P2P
z użyciem DISTOTM X3 i X4, tj. szybko i dokładnie ustalić
odległości między dwoma dowolnymi punktami w
pomieszczeniu, również w trudno dostępnych miejscach.
Regulacja ułatwia dokładne ustawienie celu.
Nr katalogowy 705 588

Nr katalogowy 705 586

Nr katalogowy 705 587

Nr katalogowy 705 589

Leica DISTOTM X3 i X4

Zestaw Leica DISTOTM X4

Modele DISTOTM X3 i X4 łączą innowacyjną technologię

Kompletny zestaw ze statywem i

pomiaru z nadzwyczaj solidnym wykonaniem, odpowiednim

adapterem DST360 do pomiarów od

do pracy na budowie. Dzięki wyposażeniu w cyfrowy

punktu do punktu wewnątrz i na zewnątrz.

TM

celownik model DISTO

X4 idealnie sprawdza się przy

pracy na zewnątrz.
Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dokładność: ± 1,0 mm
Zakres pomiaru: 0,05 m – 150 m
Ochrona przy upadkach z wysokości 2 metrów
Odporność na kurz i wodę wg klasy IP 65
Wbudowany czujnik pochylenia w zakresie 360°
Wbudowane czujniki przyspieszenia/położenia dla innowacyjnej
funkcjonalności pomiaru
Obrotowy wyświetlacz
Łatwa, intuicyjna obsługa
Obsługa Bluetooth® smart
DISTOTM X4 z cyfrowym celownikiem (kamera) i 4-krotnym
powiększeniem obrazu
Informacje o zasięgu i dokładności są zgodne z normą ISO 16331-1

Drogomierz kołowy Nedo Super
Precyzyjny pomiar na długich odcinkach.
Koła pomiarowe Nedo stosuje się do precyzyjnych pomiarów odcinków dróg, ulic i torów kolejowych.
Drogomierz kołowy Nedo Super spełnia najwyższe wymogi pod
względem precyzji, jakości i niezawodności. Dzięki rygorystycznej
tolerancji wykonania koła i wysokiej jakości mechanizmu licznika
drogomierz kołowy Nedo Super osiąga dokładność na poziomie
± 0,02%. Oznacza to maksymalny błąd na poziomie ± 2 cm na
odcinku 100 m.
Mechanizm licznika z podziałką cm jest zamontowany w bezpiecznym
miejscu nad kołem i jest napędzany paskiem zębatym. Zerowanie
licznika następuje w wyniku naciśnięcia dźwigni zerującej.
W solidnym pałąku wbudowany jest hamulec. Ergonomiczny uchwyt
pistoletowy i solidny drążek prowadzący z aluminium gwarantują
optymalną obsługę drogomierza kołowego.
Budowa mechanizmu umożliwia złożenie drążka prowadzącego do
boku na czas transportu. Drogomierz kołowy Nedo Super to wzór
jakości, niezawodności i precyzji.

Drogomierz kołowy Nedo Super

Walizka transportowa na drogomierz
kołowy Nedo Super
Nr katalogowy 752 111

Nr katalogowy

702 111

Obwód koła:

1m

Zakres pomiaru

0 - 9.999,99 m

Umiejscowienie licznika

pośrodku

Rozdzielczość

0,01 m

Ciężar

ok. 3,65 kg

Tolerancja

± 0,02 %

Wszystkie lekkie
drogomierze
kołowe Nedo są
również dostępne
w zestawie z
plecakiem
trekkingowym

Lekki drogomierz kołowy
Professional jest dodatkowo
wyposażony w przycisk kasujący,
zintegrowany w uchwycie pistoletowym dla zapewnienia jeszcze
większej wygody.

Lekkie drogomierze kołowe Nedo
Lekkie drogomierze kołowe Nedo wyróżniają się mocnym i ergonomicznym wzornictwem. Dokładność
Gwarancją wyników pomiaru jest precyzyjne koło pomiarowe odporne na ścieranie i precyzyjny licznik.
Uchwyt pistoletowy z przyciskiem hamulcowym zapewnia wygodną obsługę. Przemyślana budowa mechanizmu umożliwia złożenie drążka prowadzącego i zmniejszenie urządzenia do niewielkich rozmiarów.

Drogomierz kołowy
Mini
mały i kompaktowy

Lekki drogomierz
kołowy Econo
korzystna cena

Lekki drogomierz
kołowy Deluxe
solidny i niezawodny

Lekki drogomierz
kołowy Professional
wygodna obsługa

Lekki drogomierz
kołowy Digital
cyfrowy wyświetlacz
z podziałką cm

Drogomierz Lekki drogomierz Lekki drogomierz Lekki drogomierz Lekki drogomierz
kołowy Deluxe kołowy Professional kołowy Digital
kołowy Mini kołowy Econo
Nr katalogowy
Nr katalogowy zestawu

703 113

703 116

703 111

703 112

703 118

703 125

703 126

703 115

703 120

703 128

(z plecakiem trekkingowym)

Nr katalogowy

0,5 m

1m

1m

1m

1m

Zakres pomiaru

0-9.999,90 m

0-9.999,90 m

0-9.999,90 m

0-9.999,90 m

0-9.999,99 m

Rozdzielczość

0,01 m

0,01 m

0,01 m

0,01 m

0,01 m

Ciężar

1,2 kg

2,1 kg

2,3 kg

2,4 kg

1,85 kg

Tolerancja

± 0,05%

± 0,05%

± 0,05%

± 0,05%

± 0,05%

Drążek prowadzący

okrągły

okrągły

owalny

owalny

owalny

Wartości kątów można od razu odczytać
w okienku odczytu analogowego.
Możliwość odczytu: ± 0,5°
Dokładność: ± 0,25°

Nedo Winkelfix
Szybkie i dokładne ustalanie wartości kątów – z kątomierzem Nedo
Winkelfix to żaden problem!
Wystarczy przyłożyć kątomierz Nedo Winkelfix i już można odczytać
wartość kąta w okienku wskazania analogowego, szybko i niezawodnie.
Dwie wbudowane libelle umożliwiają utrzymanie kątomierza w pionie.
Dzięki swojej dokładności, mocnej budowie i prostej obsłudze kątomierz
Winkelfix Nedo okazał się bardzo przydatny przy wielu pracach budowlanych. Ty też możesz ułatwić sobie mierzenie kątów z jednym z
naszych pięciu modeli Winkelfix!

Winkelﬁx long

Winkelﬁx classic i mini

Winkelﬁx maxi i shorty

Nedo Winkelfix
Nr katalogowy

Długość ramienia

Podział kąta

Zakres pomiaru

Cyrkiel

Ciężar

W tym pokrywa

450 111 mini

430 mm

Zakres stopni

0° do 180°

nie

0,9 kg

tak

450 121 classic

600 mm

Zakres stopni

0° do 180°

nie

1,4 kg

tak

500 101 shorty

305 mm

Zakres stopni

0° do 180°

nie

0,7 kg

tak

500 111 maxi

600 mm

Zakres stopni

0° do 180°

tak

1,4 kg

tak

510 111 long

1500 mm

Zakres stopni

0° do 180°

tak

2,6 kg

tak

Winkeltronic
Wartości kątów można na bieżąco
odczytywać na wyświetlaczu cyfrowym.
Możliwość odczytu: ± 0,05°
Dokładność: ± 0,1°

Nedo Winkeltronic
Cyfrowy kątomierz klasy premium do dokładnych pomiarów i
przenoszenia kątów. Najwyższa precyzja dzięki dokładności
pomiaru ± 0,1°. Bardzo solidny i niezawodny.
Z podświetleniem wyświetlacza, dokładnością 0,05° i
pokrowcem.

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–
–

Dokładność pomiaru: ± 0,1°
Podświetlenie wyświetlacza
Automatyczne wyłączanie po ok. 3 minutach
Funkcja Hold do zachowania wartości pomiarowej na wyświetlaczu
Zerowanie odczytu w dowolnym położeniu ramienia
Wbudowana libella pozioma i pionowa
W komplecie z pokrowcem
Zasilanie: 4 baterie 1,5 V (AA) lub 4 akumulatory 1,2 V

Nedo Winkeltronic
Nr katalogowy

Długość ramienia

Dokładność

Zakres pomiaru

Ciężar

W tym pokrywa

405 216

450 mm

0,05°

0° do 352°

1,2 kg

tak

405 316

600 mm

0,05°

0° do 355°

1,5 kg

tak

405 317

750 mm

0,05°

0° do 355°

1,8 kg

tak

Nedo Winkeltronic Easy
Cyfrowy kątomierz do pomiaru i przenoszenia kątów.
Dzięki niewielkiemu ciężarowi i dużemu wyświetlaczowi Winkeltronic
Easy zapewnia optymalną pomoc na placu budowy, w szczególności
przy przebudowie wnętrz.

Cechy produktu:
–
–
–
–
–
–
–
–

Dokładność pomiaru: ± 0,2°
Automatyczne wyłączenie z możliwością dezaktywacji
Funkcja Hold do zachowania wartości pomiarowej na wyświetlaczu
Zerowanie odczytu w dowolnym położeniu ramienia
Wbudowana libella pozioma i pionowa
W komplecie z pokrowcem
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V (AA) lub 2 akumulatory 1,2 V
Możliwość pomiaru wewnątrz i na zewnątrz

Nedo Winkeltronic Easy
Nr katalogowy

Długość ramienia

Dokładność

Zakres pomiaru

Ciężar

W tym pokrywa

405 100

400 mm

0,1°

0° do 200°

0,65 kg

tak

405 120

600 mm

0,1°

0° do 200°

0,88 kg

tak

Nedo LaserWinkeltronic
Nedo LaserWinkeltronic łączy zalety techniki laserowej ze sprawdzoną technologią Winkeltronic. Technika
laserowa znacznie ułatwia znane zastosowania, takie jak pomiar i korygowanie kątów przy budowie schodów,
rozbudowie wnętrz, przy remontach i mierzeniu skosów dachu. Promień lasera biegnie równolegle do
ramienia, tym samym przedłużając go do nawet 20 m.
Nedo LaserWinkeltronic może być dostarczany z jednym lub dwoma modułami laserowymi.

Cechy produktu Winkeltronic:
–
–
–
–
–
–
–
–

Dokładność pomiaru: ± 0,1°
Wartość działki elementarnej: 0,05°
Podświetlenie wyświetlacza
Automatyczne wyłączanie po ok. 3 minutach
Funkcja Hold do zachowania wartości pomiarowej na wyświetlaczu
Zerowanie odczytu w dowolnym położeniu ramienia
Wbudowana libella pozioma i pionowa
Zasilanie: 4 x 1,5 V (AA)

Cechy lasera:
– Klasa lasera 2
– Widoczny promień laserowy w kolorze czerwonym,
długość fali 635 nm
– Średnica promienia: 6 mm
– Zasięg: ok. 20 m, zależnie od warunków otoczenia
– Dokładność: ± 0,5 mm/m
– Zasilanie: 2 x 1,5 V (AAA)

Nedo LaserWinkeltronic
Nr katalogowy Moduł laserowy

Długość ramienia

Dokładność

Zakres pomiaru

Ciężar

W tym pokrywa

460 613

1

605 mm

0,05°

0° do 360°

1,5 kg

nie

460 612

2

605 mm

0,05°

0° do 360°

1,5 kg

nie

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
Faks +49 (0) 7443 24 01-45
info@nedo.com
www.nedo.com

Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia błędów i wprowadzenia zmian technicznych.
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