
Leica 
iCON
szintezők  

és forgólézerek

Az árak ajánlott akciós árak, érvényesek 2018. június 30-ig! További információért kérjük keresse viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Akciós építőipari mérőműszerek  
2018. június 30-ig

Bruttó listaár: 131.700  Ft
Akciós bruttó ár: 84.900  Ft

Akciós nettó ár: 66.850  Ft 

Bruttó listaár: 517.779  Ft
Akciós bruttó ár: 399.900  Ft

Akciós nettó ár: 314.882  Ft 

Bruttó listaár: 97.536  Ft
Akciós bruttó ár: 48.768  Ft

Akciós nettó ár: 38.400  Ft 

Bruttó listaár: 169.800  Ft
Akciós bruttó ár: 103.900  Ft

Akciós nettó ár: 81.811  Ft 

Bruttó listaár: 469.773  Ft
Akciós bruttó ár: 399.900  Ft

Akciós nettó ár: 314.882  Ft 

Bruttó listaár: 342.519  Ft
Akciós bruttó ár: 279.900  Ft

Akciós nettó ár: 220.394  Ft 

Leica NA324 optikai  
szintező csomag 

Leica Rugby 820 forgólézer  
+ Rode Eye 160 Digital érzékelő csomag

Leica NA532 optikai  
szintező csomag  

Leica LMR360R 
gépre szerelhető 
érzékelő

Leica Rugby 610 forgólézer  
+ Rode Eye 120 érzékelő csomag

• Megbízható,  
24x nagyítású optika

• Automata szerkezet
• Robosztus és termelékeny
• Por- és vízálló (IP54)
• CTP104 alumínium műszerállvány
• CLR102 5 m teleszkópos szintezőléc
• Leica Protect Garancia
• 1 év költségmentes időszak

CTP104 állvány  
+ CLR102  
5 m szintezőléc

CTP104 állvány  
+ Flexibilis szintezőléc  

+ alkáli elemcsomag

CTP104 állvány  
+ Flexibilis szintezőléc  + alkáli elemcsomag

CTP104 állvány  
+ CLR102  
5 m szintezőléc

• Felsőkategóriás, 32x nagyítású optika
• Automata szerkezet
• Mérnöki feladatok ellátására is alkalmas
• Fokozottan por- és vízálló (IP56)
• CTP104 alumínium műszerállvány
• CLR102 5 m teleszkópos szintezőléc
• Leica Protect Garancia
• 2+1 év költségmentes időszak

• 360 fok vételi tartomány
• 200 méter működési sugár
• 25 cm vételi tartomány
• Érzénység 6 mm vagy 12 mm
• Beépített függőlegesség érzékelő
• Beépített Ni-MH akkumulátor töltővel
• 30 óra üzemidő teljes töltöttséggel
• Fokozottan víz- és porálló (IP67)
• Mágneses vagy bilincses rögzítés
• 1 év garancia

• 1100 méteres hatótávolság érzékelő  
használatával

• 1,5 mm pontosság / 30 méter
• Vízszintes és ferde sík használata
• Teljesen automatikus, HI. funkcióval
• Alkáli elemcsomag
• Rod Eye 120 professzionális érzékelő
• Maximiális víz - és porállóság (IP68)
• MIL-STD 810G szabvány
• CTP 104 alumínium műszerállvány
• Flexibilis szintezőléc forgólézerekhez
• 2 év ütésgarancia
• 5 év költségmentes időszak

Válasszon mellé Li-ion  
akkumulátor csomagot 
féláron!

• 600 méteres hatótávolság érzékelő használatával
• 1,5 mm pontosság / 30 méter
• Vízszintes sík használata
• Alkáli elemcsomag
• Rod Eye 120 professzionális érzékelő
• Fokozottan víz - és porálló (IP67)
• CTP104 alumínium műszerállvány
• Flexibilis szintezőléc forgólézerher
• Leica Protect Garancia
• 3 év költségmentes időszak



Bruttó listaár: 36.703  Ft
Akciós bruttó ár: 29.900  Ft

Akciós nettó ár: 23.543  Ft 

Leica Disto D510 kézi  
lézertávmérő – kültérre

• 100 méter hatótávolság
• 1,5 mm pontosság
• Bluetooth 4.0 kapcsolat
• Leica Disto Sketch alkalmazás 
• Összeadás, kivonás, terület-,  

térfogatszámítás
• Kitűzés program
• 10 adat memória, automatikus végelem
• Víz- és porálló (IP54)
• Gyári kalibrálási jegyzőkönyv
• 2+1 év költségmentes időszak

Leica Disto D2 kézi lézeres  
távolságmérő – beltérre

• 40 méter hatótávolság
• 2 mm pontosság
• Bluetooth 4.0 kapcsolat
• Leica Disto Sketch alkalmazás 
• 3 soros kijelző
• Víz- és porálló (IP54)
• Gyári kalibrálási jegyzőkönyv
• 2+1 év költségmentes időszak

Leica Disto D1 kézi  
lézertávmérő – beltérre

Lézeres távolságmérők 
és vonallézerek 

ÚJ GENERÁCIÓS VONALLÉZEREK

Bruttó listaár: 69.723  Ft
Akciós bruttó ár: 49.900  Ft

Akciós nettó ár: 39.291  Ft 

Bruttó listaár: 214.503  Ft
Akciós bruttó ár: 169.900  Ft

Akciós nettó ár: 133.780  Ft 

• 200 méter hatótávolság
• 1 mm pontosság
• Beépített célzó kamera 4x digitális  

zoom – kültéri használathoz
• Színes, nagy fényerejű kijelző
• Bluetooth 4.0 kapcsolat
• Disto Sketch, Transfer alkalmazás
• 360 fokos dőlésérzékelő
• Összetett mérési feladatok
• Fokozottan víz -és porálló (IP65)
• Gyári kalibrálási jegyzőkönyv
• 2+1 év költségmentes időszak

Ismerje meg szakmai blogunkat:  www.svajcipontosan.com
Szakmai tartalmak, oktató videók, tippek és érdekességek szakemberektől szakembereknek.

Ha mérni kell akkor csak svájci pontosan...

Az árak ajánlott akciós árak, érvényesek 2018. június 30-ig! További információért kérjük keresse viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

#nettó44.900tól

#legjobbanlátható

#egydetektoros

#pirosészöld

#legpontosabb#40óranonstop

#mágnesestartók

#okoskiegészítők

#2+1évgarancia

#2mm


