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Leica CalMaster
Profesjonell kalibrering for maksimal presisjon
Forholdene på anleggsplasser er tøffe og kan utsette
lasere for ekstreme påkjenninger. I de fleste
byggeprosjekter utsettes laserne for så mange slag at
nøyaktigheten ikke lenger kan garanteres. Dette kan føre
til unøyaktighet, og dermed kan feil oppstå. Feil
referansehøyde ved påfylling av betong kan for eksempel
føre til problemer med styrke og sikkerhet. Slike feil kan
være kostbare og gå ut over entreprenørens omdømme.
Derfor bør laserutstyr kalibreres og vedlikeholdes
regelmessig for å sikre nøyaktighet og konsistent
funksjonalitet.

PROTECT by Leica Geosystems
Produsentens livstidsgaranti:
Med vår livstidsgaranti garanterer vi for våre produkters
kvalitet og pålitelighet. Men i tilfelle et instrument
svikter på grunn av en material- eller produksjonsfeil, vil
vi reparere eller erstatte det kostnadsfritt.

Pålitelig kalibrering – pålitelig funksjonalitet
 Få alle rotasjons-, fall-, rør-, linje- og punktlasere
fagmessig kontrollert, kalibrert og sertifisert hos din
lokale Leica Geosystems distribusjonspartner.
 Unngå kostbare feil med regelmessig kontroll og
kalibrering av laserne.
 Arbeid i trygg forvissing om at laserverkøyet ditt er
kalibrert med de høyeste presisjonsstandarder.
 Som bransjens eneste kalibreringssystem som utsteder
ISO-sertifikater, kan du stole på at din Leica
Geosystems-laser er fullstendig nøyaktig.

Blir det nødvendig å reparere instrumentet ditt, drar du
fordel av følgende ytelser:
 Reparasjon eller utbytting av alle ødelagte deler
 Kalibrering og kontroll av innstillinger
 Omfattende funksjons- og sikkerhetssjekk
 Service og rens av instrumentet
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Kostnadsfri periode:
Produktene fra Leica Geosystems oppfyller de høyeste
kvalitetskrav, for å hjelpe deg effektivt i ditt daglige
arbeid på byggeplassen. Hvis produktet ditt blir defekt,
reparerer eller erstatter vi det kostnadsfritt, enkelt og
ukomplisert.

PROTECT er underlagt Leica Geosystems internasjonale produktgaranti
samt generelle vilkår og betingelser for PROTECT, som du finner på www.
leica-geosystems.com/protect.
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Laser-avstandsmålere
Rask og effektiv
Mål avstander og helninger på noen få sekunder med enkle tastetrykk!
Spar tid og penger.
Nøyaktig og pålitelig
Mål avstander med millimeternøyaktighet. Laserteknologien gjør
det mulig.
Allsidig og funksjonell
Den perfekte løsningen for alle måleforhold. Mer fleksibelt
for deg.
Sikker og moderne
Unngå farlige situasjoner på jobb. Ta i bruk dagens
moderne teknologi.

06–12	Leica DISTO™serien

13–15 Leica 3D Disto
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Leica DISTO™-serien
Riktig laser til hver jobb

Leica DISTO™ D1
Praktisk, enkel, nøyaktig!

Leica DISTO™ D1 måler høyde, avstand og nisjer raskt og pålitelig med ett trykk på en
knapp. Kompliserte eller farlige målesituasjoner, for eksempel med bruk av stige, hører
fortiden til. Funksjonaliteten til DISTO™ D1 kan utvides med Leica DISTO™ Plan-appen.
Artikkelnr. 843418

Leica DISTO™ D110
Liten og hendig, store muligheter

Leica DISTO™ D110 er den første laser-avstandsmåleren med integrert Bluetooth® Smart
teknologi. Den hendige måleren har avtakbart lommeklips og enkle funksjoner, og er perfekt
til alle som ønsker lett og enkel avstandsmåling.
Artikkelnr. 808088

Leica DISTO™ D2

Den kompakte modellen med 100 m rekkevidde
Nyeste måleteknologi sørger for at Leica DISTO™ D2 oppnår en rekkevidde på 100 m. Med
Bluetooth® Smart kan du overføre målingene direkte til din smarttelefon eller nettbrett. Det
utfellbare endestykket er utstyrt med sensorer, som automatisk gjenkjenner endestykkets
posisjon.
Artikkelnr. 837031
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Leica DISTO™ X3

Designet for tøffe, krevende forhold
Leica DISTO™ X3 kombinerer innovativ avstandsmålingsteknologi med en utforming som
tåler anleggsbruk. Den tåler falltester fra opptil 2 meter, og er støvtett og beskyttet mot
vannstråler i henhold til IP 65-standardene. Den kan brukes til punkt-til-punkt-måling i
kombinasjon med Leica DST 360 adapter, og alle målte data kan enkelt dokumenteres og
visualiseres med Leica DISTO™ Plan-appen.
Artikkelnr. 850833

Leica DISTO™ X4

Designet for bruk i sterkt lys utendørs
I tillegg til alle funksjonene fra Leica DISTO™ X3 er DISTO™ X4 utstyrt med et
punktsøkerkamera som gir enkel sikting mot gjenstander langt unna i sterkt sollys.
Laserpunktet er kanskje ikke synlig, men målobjektet vises tydelig på den høyoppløste
fargeskjermen.
Artikkelnr. 855107

Leica DST 360

Gjør verktøy i X-serien om til et P2P-verktøy
DST 360 er fremstilt helt i metall, og er et utmerket tillegg til Leica DISTO™ X3 og X4. Den
forvandler det håndholdte verktøyet til en ekte stasjon, med mulighet for å måle avstander
mellom to valgfrie punkter. I kombinasjon med Leica DISTO™ Plan-appen kan du tegne
skalerte planer som kan brukes i CAD-verktøy.
Artikkelnr. 864982
Artikkelnr. 848783 sett inkl. TRI 120 stativ i kraftig koffert

Leica DISTO™ D510
Best på utendørs bruk og apper

Leica DISTO™ D510 står for enkel og uanstrengt utendørs avstandsmåling. Den unike
kombinasjonen av digital punktsøker og 360° helningssensor muliggjør målinger som ikke
er mulig med vanlige avstandsmålere.
Og med Bluetooth® Smart og populære apper er du klar for fremtiden.
Artikkelnr. 792290
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Leica DISTO™ D810 touch

Den smarteste løsningen for måling og dokumentasjon
Leica DISTO™ D810 touch er den første laser-avstandsmåleren i verden med
berøringsskjerm og en revolusjonerende funksjon som tar bilder med målinger. Med det
innebygde kameraet kan du ta bilder og laste dem ned til en datamaskin. Den svært
funksjonelle måleren gir en komplett løsning med den populære appen Leica DISTO™ Plan.
Artikkelnr. 792297

Leica DISTO™ S910
Mål alt fra enhver posisjon

Leica DISTO™ S910 er den første laser-avstandsmåleren i verden som bruker den
revolusjonerende P2P-teknologien. Mål avstanden mellom to vilkårlige punkt raskt og presist
fra ett sted. Måleresultatene kan overføres i sanntid til en datamaskin via WLAN eller
Bluetooth® Smart. Alternativt kan du lagre dem som DXF-fil i instrumentet for senere å laste
dem ned til CAD-programvaren ved hjelp av USB. Dette forbedrer arbeidsflyten og sparer
deg for verdifull tid.
Artikkelnr. 805080

Tekniske data
Typisk nøyaktighet
Rekkevidde
Måleenheter

DISTO™ D1

DISTO™ D110

DISTO™ D2

DISTO™ X3

DISTO™ D510

DISTO™ D810
touch

DISTO™ S910

±2,0 mm

±1,5 mm

±1,5 mm

±1,0 mm

±1,0 mm

±1,0 mm

±1,0 mm

±1,0 mm

0,2 - 40 m

0,2 - 60 m

0,05 – 100 m

0,05 - 150 m

0,05 - 150 m

0,05 – 200 m

0,05 – 250 m

0,05 – 300 m

m, ft, in

m, ft, in

m, ft, in

m, ft, in

m, ft, in

m, ft, in

m, ft, in

m, ft, in

360°

360°

360°

360°

360°

4x zoom

4× zoom

4× zoom,
oversiktskamera

4× zoom,
oversiktskamera

Helningssensor
Fargeskjerm med
punktsøker
Bluetooth®
Smart

Bluetooth®
Smart

Bluetooth®
Smart

Bluetooth®
Smart

Bluetooth®
Smart

Bluetooth®
Smart

Bluetooth®
Smart

Bluetooth®
Smart, WLAN

Batterier

Type AAA 2 ×
1,5 V

Type AAA 2 ×
1,5 V

Type AAA 2 ×
1,5 V

type AA 2 ×
1,5 V

type AA 2 ×
1,5 V

Type AA 2 ×
1,5 V

Li-ion batteri

Li-ion batteri

Mål

115 x 43,5 x
23,5 mm

120 × 37 × 23
mm

116 × 44 × 26
mm

132 × 56 × 29
mm

132 × 56 × 29
mm

143 × 58 × 29
mm

164 × 61 × 31
mm

164 × 61 × 32
mm

87 g

92 g

Datagrensesnitt*

Vekt med batterier

100 g

184 g

188 g

198 g

238 g

290 g

Minne

10 målinger

20 målinger

20 målinger

30 skjerm

30 skjerm

50 skjerm

Multifunksjons
endestykke

Automatisk
gjenkjenning

Automatisk
gjenkjenning

Automatisk
gjenkjenning

Automatisk
gjenkjenning

Automatisk
gjenkjenning

Smartbase

Laserklasse
IP-klassifisering

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

IP 54

IP 54

IP 54

IP 65

IP 65

IP 65

IP 54

IP 54

Garanti
* Systemkrav og andre opplysninger finner du på www.disto.com.
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DISTO™ X4

2 års garanti
3 års garanti ved registrering på www.disto.com

Leica DISTO™-serien

Profesjonelle produkter for alle utfordringer

Leica DISTO™ X3 P2P-pakke til innendørs bruk
Leica DISTO™ X4 P2P-pakke til utendørs bruk
Leica DISTO™ X-serien leveres med DST 360-adapter og det kompakte,
men stabile stativet TRI 120. Alt oppbevares i en svært robust koffert
som er beskyttet i henhold til IP 67-standardene. DISTO™ X3 P2Ppakken gir mulighet for punkt-til-punkt-målinger. DISTO™ X4 P2Ppakken er spesielt utviklet for utendørs punkt-til-punkt-målinger med
det digitale punktsøkerkameraet til DISTO™ X4.
Artikkelnr. 887687 (Leica DISTO™ X3 P2P-pakke til innendørs
bruk)
Artikkelnr. 887891 (Leica DISTO™ X4 P2P-pakke til utendørs
bruk)

Leica DISTO™ D510 i koffert – Uanstrengt sikting, lett og nøyaktig utendørs måling
Denne pakken inneholder den perfekte kombinasjonen for uanstrengt
sikting og nøyaktig måling utendørs – selv i sterkt sollys. Leica DISTO™
D510, Leica FTA360 stativadapteren og stativet Leica TRI 70 er plassert
oversiktlig i en robust koffert, slik at alle instrumenter er godt beskyttet
og alltid til hånds.
Artikkelnr. 823199

Leica DISTO™ D810 touch i koffert – Uanstrengt sikting, nøyaktig måling og enkel dokumentering
Denne pakken inneholder Leica DISTO™ D810 touch, Leica FTA360
adapter og TRI 70 stativ. Kombinert med FTA360 adapteren kan du
bruke Leica DISTO™ D810 touch som en meget nøyaktig målestasjon.
Hele utstyret oppbevares i en funksjonell og robust koffert.
Artikkelnr. 806648

Leica DISTO™ S910 i koffert – En komplett pakke som måler alt
fra enhver posisjon
Denne pakken inneholder et komplett profesjonelt system for
uanstrengt sikting, nøyaktig måling av punktdata og produksjon av
tegninger. Settet består av Leica DISTO™ S910, Leica FTA360-S
stativadapter og Leica TRI 70 stativ. Instrumentet og tilbehør
oppbevares i en robust koffert.
Artikkelnr. 806677
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Leica DISTO™-serien
Medfølgende og valgfritt tilbehør

1

1

TRI 70 stativ
Et lite stativ beregnet for hverdagsbruk. Det er utstyrt med
lettbetjent finjustering og dåselibelle. Kan forlenges fra 0,40
m til 1,15 m. Ideelt med Leica FTA360 eller FTA360-S
adapter.
Artikkelnr. 794963

2

TRI 100 stativ

2

Kvalitetsstativ med dåselibelle, meget lett å finjustere. Kan
forlenges fra 0,70 m til 1,74 m.
Artikkelnr. 757938

3

TRI 120 stativ
Låsering til bena gjør dette stativet enda mer stabilt. Bena
kan felles inn 180°, slik at stativet blir svært kompakt. Ideell
for alle stativadaptere til Leica DISTO™-modeller. Kan
forlenges fra 0,40 m til 1,20 m.
Artikkelnr. 848788

4

3

4

TRI 200 stativ
Stabilt stativ med 1/4" skrue for bruk med DISTO™ på
FTA360 eller FTA360-S adapter eller Lino.
Kan forlenges fra 0,75 m til 1,15 m.
Artikkelnr. 828426

5

FTA360 og FTA360-S adapter
Stabilt adapter med fininnstilling for praktisk og presis
sikting. Adapteren forenkler siktingen, spesielt over lange
avstander, og reduserer avviket til et minimum når du
foretar indirekte målinger. For bruk i kombinasjon med Leica
TRI 70, TRI 100, TRI 120 og TRI 200 stativ.

5a

Artikkelnr. 828414 for Leica DISTO™ S910
Artikkelnr. 799301 for Leica DISTO™ D510 og D810
touch

6

LSA360-S adapter
Adapter for å ha laserstrålen justert i helningsaksen ved
måling av vinkler og flytte Leica DISTO™ vertikalt. Brukes
sammen med Leica DISTO™ D810 touch eller Leica DISTO™
S910 og stenger på 11-35 mm diameter.

5b

Artikkelnr. 838704

6

10

7

7

GZM3 sikteplate
Den nye sikteplaten er det perfekte tilbehør for å måle inn
maler, kjøkkenbenker osv. – alle bruksområder med innsamling av konturdata. Muliggjør innmåling av kanter, kurver,
markeringer og hjørner fra enhver posisjon.
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Artikkelnr. 820943

8

GZM26 sikteplate, stor
Grå side for korte avstander og brun for lengre
avstander.
Størrelse: 210 × 297 mm (A4).
Artikkelnr. 723385

9

9

GZM27 klebesikteplate
Sikteplate som festes med heftemasse.
Størrelse: 45 × 100 mm.
Artikkelnr. 723774

10
10

GZM30 sikteplate
Selvklebende sikteplater for plassering på bakkemarkører.
Størrelse: 274 × 197 mm.
Artikkelnr. 766560

11

TPD 100 pakke
Målplate for bedre sikting med digital punktsøker over lange
avstander. Settet med stang og libelle gjør det mulig å bruke
Leica DISTO™ til måling på landemerker og til enkle
landmåleroppgaver.

11

Artikkelnr. 5012352

12

12

POWERLINE 4 LIGHT lader
For lading av 4 oppladbare batterier; type AA eller AAA; med
4 adaptere for globalt bruk; inklusive 4 oppladbare batterier
type AA / 2500 mAh.
Artikkelnr. 806679

13

UC20 universal hurtiglader
For lading av 2 oppladbare batterier; type AAA; med 4
adaptere for globalt bruk; inklusive 2 oppladbare batterier
type AAA NiMH / 800 mAh.
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Artikkelnr. 788956

14

14

GLB30 ekstra lette laserbriller 3 i 1
Med tre ulike linser: laserbriller, vernebriller og solbriller. Rød
linse for bedre synlighet av laserpunkt i lyse rom og utendørs opptil 10 – 15 m.
Artikkelnr. 780117
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Leica DISTO™ Plan
Målinger krever dokumentasjon

Leica DISTO™ Plan-appen bistår deg med den viktige oppgaven det er å
dokumentere og visualisere målingene. På den måten kan du enkelt planlegge
de neste stegene av prosjektene.
Sketch Plan — lag en skalategning
Det er lett å lage en skisse på smarttelefonen eller nettbrettet med fingrene.
Deretter tar du de tilsvarende målingene og tildeler dem til de relevante linjene
på skissen. Appens "autoskalering"-funksjon justerer linjenes lengde automatisk,
og resultatet er en skalert tegning som viser overflateareal og omkrets. Så enkelt
er det å lage en gulvplan som er klar for CAD.
Smart Room — planlegg mens du måler
En ny sensor som er integrert i Leica DISTO™ X3 og X4 gjør det mulig å opprette
nøyaktige plantegninger ganske enkelt ved å ta medurs og moturs målinger av
et rom. Når alle mål er tatt, blir planen automatisk generert av appen. Dette er
mulig ved å logge hver måling og vinkelen mellom alle målepar samtidig.
Måleplantegninger — lag as-built-planer til CAD
Leica DISTO™-appen støtter P2P-teknologi, som gjør det mulig å opprette
detaljerte plantegninger over gulv og vegger, inkludert dører og vinduer. Når
målingen er ferdig, kan du enkelt eksportere plantegningene som dxf- eller
dwg-filer til CAD-løsningen du foretrekker å bruke.
Sketch on Photo — dimensjonering av objekter i bilder
Leica DISTO™ Bluetooth® Smart-teknologi gjør det mulig å tildele
avstandsmålinger til riktig del av et bilde du har tatt med nettbrettet eller
smarttelefonen. På den måten kan du dokumentere alle måleresultatene og
enkelt behandle dem når du er tilbake på kontoret.
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Leica 3D Disto

Gjenskapelse av den virkelige verden
Leica 3D Disto er et meget nøyaktig instrument som er til hjelp i
tilfeller der bruk av vanlige måleverktøy er brysomt og tidskrevende. Du kan velge blant ulike målefunksjoner for nøyaktig å fange
inn alle romforhold og senere å behandle dataene i din vanlige
programvare. Takket være realistiske data kan du produsere de
siste delene uten omveier. Tidkrevende mal- og endringsarbeid
under monteringen hører fortiden til. Den fullt digitaliserte
arbeidsflyten sparer verdifull tid.

1
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Leica 3D Disto
Allsidig og effektiv

Leica 3D Disto med 3D Disto programvare for
Windows®
Leica 3D Disto med lisens til Leica 3D Disto programvare for
Windows® Den intelligente programvaren på Windows®enheten styrer Leica 3D Disto, utfører alle komplekse
beregninger automatisk i bakgrunnen og lever den
informasjonen du trenger.
Artikkelnr. 844692

Lisens for Leica 3D Disto programvare for Windows®
Windows-lisens for Leica 3D Disto programvare for
operativsystemene Windows 7 eller høyere.
Enkeltlisens, gyldig for én Leica 3D Disto.
Artikkelnr. 784472

Kundepakke for 3D Disto

Dra nytte av online-tilgang til et nettverk av fagpersoner som
samarbeider med deg for å løse alle problemer som kan oppstå.
I tillegg får du de siste programvareforbedringene og nye
funksjoner som sørger for å holde produktene dine oppdatert.
Artikkelnr. 6013493 (for ett år)
Artikkelnr. 6013494 (for to år)
Artikkelnr. 6013495 (for tre år)
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Leica 3D Disto med 3D Disto programvare for Windows®
Leica 3D Disto

✔

Lisens for 3D Disto programvare for Windows®

✔

Fjernkontroll RM100

✔

Strømforsyning for 3D Disto

✔

4 landsspesifikke strømkabler til bruk i hele
verden

✔

USB-minnepinne

✔

Selvklebende målepunkter

✔

Linjal (til måling av skjulte punkt)

✔

Leica GZM3 sikteplate

✔

USB-kabel

1

Quickstart

✔

Tekniske spesifikasjoner
Avstand i m
Nøyaktighet ved indirekte måling i mm

10, 30, 50 m
1, 2, 4 mm

Rekkevidde

0,5 til 50 m

Avstand i m
Laserpunktets diameter i mm

10 m: ~7 mm x 7 mm
30 m: ~9 mm x 15 mm

Vinkelmåleområde
horisontal
vertikal

360°
250°

Hellingssensorens område for selvnivellering

±3°

Digital punktsøker

1x, 2x, 4x, 8x zoom
Import: DXF, CSV
Eksport: DWG, DXF, TXT, CSV, JPG

Filformat

USB-kabel
WLAN

Data-grensesnitt
Driftstid

8h

Batterier

Li-ion oppladbar

Ladetid

7h

IP-klassifisering

IP 54

Mål diam. x H

186,6 x 215,5 mm

Vekt

2,8 kg

Rekkevidde til fjernkontroll (IR)

30 m

Systemkrav for Windows®-enhet (ikke
inkludert i leveransen)
Operativsystem

Windows 7 eller høyere

Anbefalt skjermoppløsning

Minimum 1000 × 680 piksler, desktop- eller berøringsskjerm

Andre anbefalinger

Bruk av penn til berøringsskjerm, erstatningsbatterier, robust hus

Følgende PC-nettbrett er blitt testet og
anbefales av Leica Geosystems AG
Microsoft Surface Pro 3 - i5

128 GB, WiFi, 12", Windows 10 pro

Leica CC 80 (Icon)

7", Windows 8.1 pro
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Linje- og punktlasere
Still opp, slå på – klar til bruk!
Leica Linos projiserte punkt eller linjer er nøyaktige på millimeteren,
slik at jobben blir mye enklere å utføre.
Alle Lino lasere er selv-nivellerende. Du bare stiller opp, slår på laseren
og den er klar til bruk. Optikk av topp kvalitet og velprøvd nøyaktighet
sørger for at projiserte linjer er nøyaktige og godt synlige. Lino lasere
er meget brukervennlige, som gjør at du har hendene fri til å utføre
alle innvendige arbeider som nivellering, innretting, lodding eller
utsetting av rette vinkler.

18–21 Leica Lino-serien
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Leica Lino-serien

Enestående resultater på alle punkter

Leica Lino L2

Du kan stole på de skarpe linjene
Praktisk krysslaser med enestående lasersynlighet på opptil 25 meter. De
eksepsjonelt lange horisontale og vertikale laserlinjene projiseres på gulv,
vegger og tak med mer enn 180 grader. Smarte magnetiske adaptere gir
rask og presis plassering
Artikkelnr. 848435 Lino L2s
Artikkelnr. 864413 Lino L2 sett inkl. li-ion-batteri i koffert

Leica Lino L2G

Synlighet på et helt nytt nivå
Grønn krysslaser med opptil 4 ganger bedre synlighet. Li-ion-batteriet
sikrer uavbrutt arbeid. Lino kan enkelt kobles til presisjonsfremstilte
adaptere via sterke magneter, slik at du kan arbeide raskere og mer
presist.
Artikkelnr. 864420 sett inkl. li-ion-batteri i koffert

Leica Lino P5
Rett på riktig punkt!

5-punkts laser for rask utsetting og layoutjobber, samt for enkel vertikal
innretting opp- og nedover. Magnetiske smartadaptere gjør at Leica
Lino P5 raskt kan festes på kanter, profiler, jernrør, skinner eller stenger.
Artikkelnr. 864427 pakke i koffert

Leica Lino L2P5
Kombiner punkter og linjer

Liten, hendig og allsidig: laseren for hurtig utsetting og innretting. Den
leveres med en smart magnetisk adapter som gjør at instrumentet kan
plasseres raskt og med fullstendig presisjon. Li-ion-batteriet gir opptil
44 timers drift på én lading
Artikkelnr. 864431 sett inkl. li-ion-batteri i koffert

Leica Lino L2P5G

Multifunksjonell med beste synlighet
Punkt- og krysslinjelaser med den beste grønne laserteknologien. De
grønne laserstrålene og -punktene er opptil fire ganger lettere å se med
det menneskelige øye. Li-ion-batteriet gir dette allround-laserverktøyet
opptil 28 timers driftstid på én lading Med de smarte magnetiske
adapterne kan verktøyet settes opp på kanter og profiler, festes til
jernrør eller til ulike skinner og stenger.
Artikkelnr. 864435 sett inkl. li-ion-batteri i koffert
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Leica Lino L4P1
Flerlinjelaser som dekker mange ulike anvendelser. Den kan dreies 360°
rundt på en grunnplate som kan finjusteres, noe som gjør det mye enklere
å sette ut 90°-vinkler. Laseren forsynes av Li-ion-batterier med 24 timers
driftstid, som også enkelt kan erstattes med vanlige alkaliske batterier. Rød
sikteplate, mini-stativadapter, internasjonal lader med 4 plugger, holder til
alkaliske batterier, hardplast-koffert.
Artikkelnr. 834838

Leica Lino ML180
Smartsiktefunksjonen muliggjør svært effektiv produksjon av layouttegninger
uten hjelp fra en annen person, også over lange avstander. Laserlinjen
rettes inn mot XCR Catch-mottakeren ved bare å trykke på en tast. Ved
produksjon av layouter på opptil 100 m er nøyaktigheten ekstremt viktig for
å unngå kostbare feil. Her gir presisjonen til det elektroniske
selvnivelleringssystemet en reell fordel.
Artikkelnr. 784438 (Lino ML180)

Tekniske data

Lino L2s

Lino L2

Lino L2G

Lino P5

Lino L2P5

Lino L2P5G

Lino L4P1

Lino ML180

Rekkevidde*

25 m

25 m

35 m

30 m

25 m

35 m

15 m

20 m

Smartsikting
Selvnivelleringsnøyaktighet
Område for selvnivellering

–

ja

± 0,2 mm/m

± 0,07 mm/m

± 4°

Punktnøyaktighet

± 3°

–

± 0,2 mm/m

±5°
± 0,1 mm/m

Horisontal linjenøyaktighet

± 0,3 mm/m

–

± 0,3 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,1 mm/m

Vertikal linjenøyaktighet

± 0,3 mm/m

–

± 0,3 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,1 mm/m

3 vertikale

vertikal frem

vertikal,
horisontal

opp, ned,
fram, høyre,
venstre

and 1

+ høyre +

Stråleretning

Lasertype

vertikal,
horisontal

vertikal,
horisontal

525 nm/

635 nm/klasse 2

klasse 2

vertikal,
horisontal,
opp, ned,
høyre,
venstre

vertikal,
horisontal,
opp, ned,
høyre,
venstre
525 nm/
klasse 2

635 nm/klasse 2

IP-klassifisering

horisontal

venstre,

linje, 1

horisontal,

loddlinje ned

loddlinje ned

635 nm/klasse 2

IP54
Li-ion

Batteritype

AA 3 x 1,5V

Li-ion oppladbar
(eller AA 3 × 1,5 V)

AA 3 x 1,5V

Li-ion oppladbar
(eller AA 3 × 1,5 V)

oppladbar
(eller AA
4 × 1,5 V)

Driftstid**
Vekt med batterier
Garanti

opptil 13 t

opptil 44 t

(AA)

(Li-ion)

500 g

opptil 28 t
(Li-ion)

530 g

NiMH
oppladbar
(eller D
2 × 1,5 V)

opptil 37 t

opptil 44 t

opptil 28 t

opptil 24 t

(AA)

(Li-ion)

(Li-ion)

(Li-ion)

opptil 12 t
(NiMH)

1173 g

2200 g

495 g

530 g

2 års garanti
3 års garanti ved registrering på www.disto.com

* avhengig av lysforholdene
** avhengig av lasermodus
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Leica Lino-serien

Medfølgende og valgfritt tilbehør

1

Mottaker RVL 80

1

Registrerer røde linjelaserstråler over lengre avstander eller
ved vanskelige lysforhold. Registrerer laserstrålen på opptil
80 m avstand. Visuelle signaler og lydsignaler hjelper med å
finne laserplanet. Kompatibel med Lino L2, L2+, L2P5, L4P1.
Artikkelnr. 838757

2

2
RGR 200 mottaker
Én lasermottaker for alle bruksområder Robust IP 65-hus med
front- og baksidedisplay, inkl. magneter for montering i
takhimling. Lokaliserer røde og grønne laserstråler på en
avstand på opptil 80 m. For Leica Lino L2, L2G, L2P5, L2P5G
og L4P1.
Artikkelnr. 866090

3

3

XCR Catch mottaker
Smart siktemottaker som gir mulighet for automatisk innretting av den vertikale laserstrålen fra Leica Lino ML180.
Inkludert lasermottaker og fjernkontroll for automatiske
layoutoppgaver opp til 50 m. Klemmen festes raskt ved hjelp
av magneter. Automatisk innretting er bare kompatibel med
Lino ML180.
Artikkelnr. 842018

4

4

UAL 130 veggfeste
Universaladapteren til Lino gjør det mulig å feste og justere
høyden på Leica Lino med 130 mm enkelt og presist. Kan
brukes til nye Leica Lino L2, L2G, L2P5, L2P5G og P5.
Artikkelnr. 866131

5
5

Veggbrakett
Brakett for montering i vegg og tak med 1/4"-skrue; universell
bruk takket være skruefeste. Kompatibel med L4P1.
Artikkelnr. 758839
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Leica Lino-serien

Medfølgende og valgfritt tilbehør

6

CLR290 gulv-/takstativ
For trinnløs posisjonering av lasere på ulike høyder opptil
2,90 m. Med monteringsplattform. Passer alle Lino modeller.

6

Artikkelnr. 761762

7

TRI 70 stativ
Et lite stativ beregnet for hverdagsbruk. Det er utstyrt med
lettbetjent finjustering og dåselibelle. Kan forlenges fra 0,40
m til 1,15 m.

7

Artikkelnr. 794963

8

TRI100 stativ
Kvalitetsstativ med dåselibelle, tilthode og lettbetjent finjustering. Kan forlenges fra 0,70 m til 1,74 m. Kompatibel med
DISTO™ and Lino.

8

Artikkelnr. 757938

9

Laserklasse GLB 10R / GLB 10G
Røde og grønne laserbriller for bedre synlighet med laserlinjer og
-punkter i lyse rom og utendørs opptil 15 m.
Artikkelnr. 834 534 (for røde lasere)
Artikkelnr. 772 796 (for grønne lasere)

9

10

Li-ion batteripakke
Li-ion-batterier med lang levetid gjør at du kan arbeide uavbrutt i
opptil 44 timer. Batteriene er oppladbare og mer kostnadseffektive
enn standard alkaliske batterier.
Artikkelnr. 842427 for L2, L2G, P5, L2P5, L2P5G
Artikkelnr. 835711 for L4P1

10
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Lasere for bygg og anlegg
Enten det er generell bygg og anlegg, rørlegging, maskinkontroll eller
innvendige vegger og tak – våre lasere er bygd for å takle alle forhold.
Alle laserne for bygg og anlegg er høyteknologiske og høypresisjonsinstrumenter. Når du sammenligner spesifikasjonene, vil du fort se hvorfor våre
lasere for bygg og anlegg setter standarden for robusthet og nytteverdi.
Lasere fra Leica Geosystems er vanntette, det vil si alle kritiske
komponentene er fullstendig beskyttet mot alle våte væreforhold.
Med nye Leica Rugby CLA/CLH/CLI oppgraderbare lasere kan du
oppgradere enheten din slik at den dekker dine behov.
Maksimal fleksibilitet og mulighet for rask tilpasning til
behovene i den aktuelle jobben er avgjørende for prosjektene
dine.

24–28 Leica Rugby
CLA/CLH/CLI
Oppgraderbare
lasere
29–33 Leica Rugby
600-serien

34–35 Leica Piper
100/200
36–37 Maskinmottakere
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Leica Rugby CLA/CLH/CLI
De første oppgraderbare laserne

Rugby CLH
Basisinstrument med batteri, lader og koffert
Artikkel
6012274

Beskrivelse
Rugby CLH Basic

Rugby CLH-pakker med batteri, lader og koffert
Artikkel
Beskrivelse
6012276 Rugby CLH og CLX200, manuell falljustering
6012277 Rugby CLH og CLX300, halvautomatisk enkel falljustering
6012278 Rugby CLH og CLX400, halvautomatisk dobbel falljustering
Kombinasjon nødvendig for alle pakker

Rugby CLH Landbrukslaser
Rugby landbrukslaser med batteri, lader og koffert
Artikkel
Beskrivelse
6012275 Rugby CLH og CLX001, halvautomatisk dobbel falljustering, 20 RPS
Kombinasjon nødvendig for alle pakker
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Rugby CLA
Basisinstrument med batteri, lader og koffert
Artikkel
6012279

Beskrivelse
Rugby CLA Basic

Rugby CLA-pakker med batteri, lader og koffert
Artikkel
6012281
6012282
6012283

Beskrivelse
Rugby CLA og CLX250, manuell falljustering
Rugby CLA og CLX500, manuell falljustering, vertikal funksjon
Rugby CLA og CLX600, automatisk enkel fall justering, vertikal
funksjon
6012284 Rugby CLA og CLX700, automatisk dobbel falljustering, vertikal
funksjon
6012280 Rugby CLA og CLX800, automatisk dobbel falljustering, 20 RPS
Kombinasjon nødvendig for alle pakker
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Rugby CLI
Basisinstrument med batteri, lader og koffert
Artikkel
6012285

Beskrivelse
Rugby CLI Basic

Rugby CLI-pakker med batteri, lader og koffert
Artikkel
6012286

Beskrivelse
Rugby CLI og CLX900 automatisk dobbel falljustering, 20 RPS usynlig
stråle
Kombinasjon nødvendig for alle pakker

LEICA RUGBY
Garanti
Fallinnstillingsområde* (X-/Y-akse)
Selvnivelleringsnøyaktighet

CLH

CLA

CLI

5 år/2 år knockdown

5 år/2 år knockdown

5 år/2 år knockdown

8%

15%

15%

± 1,5 mm ved 30 m
(± 1/16" ved 100 ft)

± 1,5 mm ved 30 m
(± 1/16" ved 100 ft)

± 1,5 mm ved 30 m
(± 1/16" ved 100 ft)

± 6°

± 6°

± 6°

1350 m diameter

1350 m diameter

1350 m diameter

600 m diameter

600 m diameter

600 m diameter

1

2

1

Miljøstandard

IP68/MIL-STD-810G

IP68/MIL-STD-810G

IP68/MIL-STD-810G

Driftstemperatur

-20 °C til + +50 °C
-4 °F til + +122°F

-20 °C til + +50 °C
-4 °F til + +122 °F

-20 °C til + +50 °C
-4 °F til + +122 °F

Lagringstemperatur

-40 °C til + +70 °C
-40 °F til +158 °F

-40 °C til + +70 °C
-40 °F til +158 °F

-40 °C til + +70 °C
-40 °F til +158 °F

Rotasjonshastighet

10, 15, 20 RPS

0, 2, 5, 10, 15, 20 RPS

10, 15, 20 RPS

Li-ion

Li-ion

Li-ion

50 t

50 t

50 t

5 t (full opplading)
1 t hurtiglading = 8 t driftstid

5 t (full opplading)
1 t hurtiglading = 8 t driftstid

5 t (full opplading)
1 t hurtiglading = 8 t driftstid

230 mm / 9,1 in
296 mm / 11,7 in
212 mm / 8,3 in

230 mm / 9,1 in
296 mm / 11,7 in
212 mm / 8,3 in

230 mm / 9,1 in
296 mm / 11,7 in
212 mm / 8,3 in

3,8 kg / 8,3 lb

3,9 kg / 8,5 lb

3,9 kg / 8,5 lb

Område for selvnivellering
Rekkevidde med kombinasjon RE 140/160
Rekkevidde fjernkontroll
Laserklasse

Batterier (Li-ion)
Typisk driftstid:
Batterilading
Dimensjoner (H × B × D)
Vekt med batterier

* Opptil 45° med adapter. ** Nøyaktighet som definert ved 25 °C (77 °F) batterilevetiden avhenger av miljøforholdene. Alle spesifikasjoner avhenger av
aktivert funksjonalitet.

26

LEICA Combo mottaker/fjernkontroll
Kombinasjon inkludert brakett (mottaker og fjernkontroll til Rugby CLA,
CLH, CLI)
Artikkel
Beskrivelse
864848
Kombinasjon mottaker og fjernkontroll

LEICA COMBO (MOTTAKER/FJERNKONTROLL)
Garanti

3 år

Antistrobe

✔

Rekkevidde - mottaker

1350 m / 4430 ft (diameter)

Rekkevidde - fjernkontroll

600 m / 1969 ft (diameter)

Deteksjonsvindu

120 mm /4,7 in

Digital avlesning

✔

Offset

✔

Variabel lengde på deteksjonsvindu

✔

Lydstyrker

4 (inkludert demping)

Deteksjonsbåndbredde

0,5, 1, 2, 5 mm

Miljøstandard

IP67

Batterier (li-ion) / Batteritid**

Li-ion 3,7 V / 50 t

Batterilading

5 t (full opplading) 1 t (hurtiglading - 8 t driftstid)

Oppladbart batteri / ladealternativ med strømbank
(USB-C)

✔

Driftstemperatur

-20 °C til +50 °C, -4 °F til +122 °F

Dimensjoner (H × B × D)

205 mm/8,1 in, 86 mm/3,4 in, 32 mm/1,2 in

Vekt med batterier

0,4 kg / 0,9 lb

** Definert ved 25 °C (77 °F) batterilevetiden avhenger av miljøforholdene. Alle spesifikasjoner avhenger av aktivert funksjonalitet.
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Batteri og lading
1

A800 Li-ion-batteripakke 12 V / 7,2 Ah
(for Rugby CLH/CLA/CLI)
Artikkelnr. 864849

2

A100 Li-ion-lader (for Rugby CLH, CLA og
600-serien, Combo)

1

3

3

2

Artikkelnr. 790417
USB-lader (for Combo)
Artikkelnr. 864852

4

USB-kabel C-C (for Laser og Combo)
Artikkelnr. 864854

5

USB-kabel C-A (for Laser og Combo)

4

Artikkelnr. 864853

6

A130 12 V batterikabel, 4,5 m, lading og
drift fra bilbatteri
Artikkelnr. 790418

7

A140 biladapterkabel
1 m lading i bilen under kjøring. Ingen
nedetid, unikt strømforsyningskonsept med
solcellepanel
Artikkelnr. 797750
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7

5

6

Leica Rugby 600-serien
Din pålitelige partner på anlegget

Leica Rugby 610
Enkelt med én knapp

Leica Rugby 610 – en selvhorisonterende horisontal en-knapps-laser (enfalls
manuell helning ved bruk av A240 manuell helningsadapter).
Rugby 610 pakke med Rod Eye 120 mottaker
Rugby 610 med koffert, Rod Eye 120 mottaker, lader og oppladbare li-ionbatterier.
Artikkelnr. 6011149
Vi tilbyr også andre pakker.

Leica Rugby 620
Enkel og pålitelig

Leica Rugby 620 – en nøyaktig, lettbetjent og selvnivellerende horisontal
laser med manuell fall justering.
Rugby 620-pakke med Rod Eye 120 Basic mottaker
Rugby 620 med koffert, Rod Eye 120 mottaker, lader og oppladbare li-ion-batterier.
Artikkelnr. 6011151
Vi tilbyr også andre pakker.

Leica Rugby 640/640G
Allsidig for innendørs og utendørs bruk

Rugby 640/640G – en selvhorisonterende horisontal/vertikal laser med mange
funksjoner for innendørs og utendørs byggeoppgaver. Leveres med rød eller
grønn stråle.
Rugby 640-pakke med Rod Eye 120 Basic mottaker og RC400 fjernkontroll
Rugby 640 med koffert, Rod Eye 120 mottaker, RC400 fjernkontroll, lader og
oppladbare Li-ion-batterier.
Artikkelnr. 6011481
Vi tilbyr også andre pakker.
Rugby 640G pakke med Rod Eye 120G mottaker og RC400 fjernkontroll
Rugby 640G med koffert, Rod Eye 120G mottaker, RC400 fjernkontroll, lader og
oppladbare Li-ion-batterier.
Artikkelnr. 6011487
Vi tilbyr også andre pakker.

Best
visibility
Green Laser
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Leica Rugby 680
Halvautomatisk tofallslaser

Rugby 680 er en halvautomatisk tofallslaser beregnet på entreprenører som til
vanlig utfører planeringsarbeid og som av og til trenger å etablere et fall langs to
akser, f.eks. ved mindre parkeringsplasser.
Rugby 680-pakke med Rod Eye 120 Basic mottaker
Rugby 680 med koffert, Rod Eye 120 mottaker, lader og oppladbare li-ion-batterier.
Artikkelnr. 6011159
Vi tilbyr også andre pakker.
Tekniske data
Funksjonalitet

Rugby 610

Rugby 640

Horisontal
selvhorisonterende
og manuell helning i
to akser

Selvhorisonterende,
horisontal, vertikal,
90° og manuell
helning i to akser

Selvhorisonterende
horisontal, vertikal, 90
° og manuell helning i
to akser

800 m

800 m

500 m

400 m

900 m

1,100 m

1,100 m

600 m

600 m

1100 m

±2,2 mm ved 30 m

±2,2 mm ved 30 m

±2,2 mm ved 30 m

±2,2 mm ved 30 m

±1,5 mm ved 30 m

Område for selvnivellering

±5°

Høydealarm
Rotasjonshastighet

✔

✔

✔

✔

✔

10 rps

10 rps

0, 2, 5, 10 rps

0, 2, 5, 10 rps

10 rps

Skannemoduser
Fjernkontroll / radius
635 nm / klasse 1

635 nm / klasse 1

Dimensjoner (H × B × D)

10°, 45°, 90°
RC400 / 200 m

635 nm / klasse 2

520 nm / klasse 2

2,4 kg

Batterier (alkaliske/oppladbare)

2,6 kg

60 timer / 40 timer ved 20°C

Miljøstandard

IP 67
-10°C til +50°C

PROTECT servicetilbud

Batteri og lading

-20°C til +50°C

-20°C til +50°C

5

Artikkelnr. 790415

3

A150 holder for alkaliske batterier for Rugby
600-serien
Artikkelnr. 790419

4

A140 biladapterkabel, 1 m

Artikkelnr. 797750

1

4

2

A130 12 V batterikabel, 4,5 m
Lading og drift fra bilbatteri for alle Rugby-lasere.
Artikkelnr. 790418
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-20°C til +50°C

Opplading i bilen mens du kjører. Ingen nedetid,
unikt strømforsyningskonsept med
Solcellepanel for alle Rugby-lasere.

A100 Li-ion-lader (for Rugby CLH, CLA,
600-serien, Combo)
A600 Li-ion-batteripakke, 4,8 Ah (for Rugby
600-serien)

-20°C til +50°C

Produsentens livstidsgaranti: Hele levetid
Kostnadsfri periode: 3 år

Artikkelnr. 790417

2

635 nm / klasse 1

Fire D-celler / Li-ion-pakke (A600)

Batterilevetid (alkaliske/oppladbare)

1

10°, 45°, 90°
RC400 / 200 m

212 × 239 × 192 mm

Vekt med batterier

Driftstemperaturer

Rugby 680

Horisontal
selvnivellering, enveis
manuell helning (med
helningsadapter)

Rekkevidde (diameter) med RE
140/160

Laserdiodetype / -klasse

Rugby 640G

Halvautomatisk,
horisontal
selvnivellering, med
inntastbart fall langs
to akser

Rekkevidde (diameter) med
RE120/120G

Selvnivelleringsnøyaktighet

Rugby 620

3

5

Tilbehør til rotasjonslasere
1

Flexi stang med mm-skala
Artikkelnr. 868132

2

CT 160 stativ med skrueklemmer
Artikkelnr. 864856

3

CTP104 stativ med hurtigklemmer
Artikkelnr. 767710

4

Rugby smartadapter med 90°RE klemme
for alle Rugby-lasere

1

2

3

Artikkelnr. 864855

5

Combo og Rod Eye mottakerbrakett
Artikkelnr. 835666

6

90°RE klemme (alle Rod Eye og Combo)
Artikkelnr. 864860

7

4

5

6

7

8

9

A270 fasadeadapter (1x50 cm)
Artikkelnr. 795176

8

Rugby kikkertsikte med adapterplate for
Rugby CLA/CLI
Artikkelnr. 864859

9

Rugby koffert fleksibel navnelapp
Artikkelnr. 868138

10

Rugby koffert standard navnelapp
(u/etikett)
Artikkelnr. 864857

11

RC400 fjernkontroll

11

10

Fungerer med Rugby 640 / 640G.
Artikkelnr. 790352

12

A240 manuell helningsadapter
Brukes med Rugby 610.
Artikkelnr. 790434

13

A210 sikteplate for montering av himling

12

13

14

Brukes med Rugby 640.
Artikkelnr. 732791

14

A210G grønn sikteplate for montering av
himling
Brukes med Rugby 640G.
Artikkelnr. 849525
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Leica Rugby mottakere
For alle Rugby-lasere
1

Rod Eye 120 Basic med brakett
Utmerket mottaker for alle generelle bruksområder innen bygg og anlegg.
Artikkelnr. 789922

2

Rod Eye 120G med brakett

1

2

3

4

Konstruert for å fange opp den grønne laserstrålen.
Artikkelnr. 844745

3

Rod Eye 140 Classic med brakett
Standard-mottaker med pilvisning.
Artikkelnr. 789923

4

Rod Eye 160 Digital med brakett
Profesjonell mottaker med digital skjerm.
Artikkelnr. 789924
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Tekniske data
Smartsikting, smartlås
Arbeidsdiameter (avhenger av
lasertype)
Deteksjonsvindu
Digital avlesning / høyde
Digital avlesning / måleenheter
Deteksjonsspekter
Automatisk utkobling
Lydstyrker
Pilvisning
Deteksjonsnøyaktighet

LCD-skjerm
Strobelysbeskyttelse
Minne, siste stråletreff
Strålefunn, dobbelt lydsignal
Indikator for svak batterikapasitet
Miljøstandard
Batteriets levetid (timer)
Dimensjoner (H × B × D)
Driftstemperaturer
Garanti

Rod Eye 120G Basic

Rod Eye 120 Basic

400 m

900 m

Rod Eye 140 Classic Rod Eye 160 Digital

1.350 m

70 mm
✔ / 70 mm
mm, cm, in, frac, ft
500 nm til 570 nm

120 mm
✔ / 90 mm
mm, cm, in, frac, ft
600 nm til 800 nm
Høy, lav, av

11 kanaler

Rod Eye 180 Digital
RF
✔

Høy, medium, lav, av
15 kanaler

9 kanaler
Fin ± 1 mm
Medium ± 2 mm
Grov ±3 mm

Meget fin ±0,5 mm
Fin ± 1 mm
Medium ± 2 mm
Grov ±3 mm
Meget grov ±5 mm
✔
✔
✔
✔
✔
IP 67
50+ (2x type AA)
173 × 76 × 29 mm
-20°C til +50°C
3 år

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
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Leica Piper 100/100 2M/200
Verdens mest allsidige rørlaser

Denne rørlaseren med sitt robuste aluminiumshus
fungerer utmerket også under røffe forhold. Leica Piper
er den eneste rørlaseren som passer inn i et 100 mm
(4") rør.

Piper 100 sett
Piper 100, fjernkontroll, sikteplate, li-ion-batteri.
Lader, biladapterkabel og koffert.
Artikkelnr. 748704
Piper 100 2M sett
Piper 100 med laser i klasse 2M, fjernkontroll, sikteplate,
li-ion-batteri, lader, biladapterkabel og koffert.
Artikkelnr.: 853610
Piper 200 sett med Alignmaster
Piper 200, fjernkontroll, sikteplate, li-ion-batteri. Lader,
biladapterkabel og koffert.
Artikkelnr. 748710

Tilbehør til Leica Piper
1

3

IR-fjernkontroll
Artikkelnr. 746157

2

Artikkelnr. 815613

4

Sikteanordning
Artikkelnr. 725858

1
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Sikteanordning, 100 mm / 4"

Trefot
Artikkelnr. 746158

2

3

4

Tekniske data
Lasertype

Piper 100

Piper 100 2M

Piper 200

635 mm (rød)
Laserklasse 3R

635 mm (rød)
Laserklasse 2M

635 mm (rød)
Laserklasse 3R

Arbeidsområde

200 m

200 m

200 m

Utgangseffekt

4,75 mW maksimum

1,20 mW maksimum

4,75 mW maksimum

Fallvidde

-10 % til +25 %

-10 % til +25 %

-10 % til +25 %

Område for selvnivellering

-15% til +30%

-15% til +30%

-15% til +30%

Horisontalt arbeidsområde

6m ved 30m

6m ved 30m

6m ved 30m

Li-ion

Li-ion

Li-ion

40 t / 4 t

40 t / 4 t

40 t / 4 t

Batteritype
Drift/opplading*
Driftstemperaturer

-20 °C til + 50 °C

-20 °C til + 50 °C

-20 °C til + 50 °C

Vekt

2 kg

2 kg

2 kg

Beskyttelsesklasse (vannsprut/
støvtett)

IPx8

IPx8

IPx8

Støpt aluminium

Støpt aluminium

Støpt aluminium

96 x 267 mm

96 x 267 mm

96 x 267 mm

Bygg og anlegg
Dimensjoner
(diameter × lengde)
Trådløs fjernkontroll
Alignmaster (autom. siktesystem)

Foran 150 m, bak 10 m Foran 150 m, bak 10 m Foran 150 m, bak 10 m
Nei

Nei

Ja

* Avhenger av miljøforholdene
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Leica MC200 Depthmaster
Dybdeindikasjonssystem

Leica Depthmaster har et mottaksområde på 200°. LED-indikatorenes kraftige lys
er også synlig på svært lyse dager og viser senterlinjeposisjonen i forhold til
laserplanet. Med det patenterte integrerte vertikale kontrollsystemet vil
fallkontrollen bli enda mer nøyaktig.

Depthmaster mottaker med magnetisk brakett for gravemaskiner
Pakken inneholder Depthmaster med koffert, NiMH-batteripakke for
Depthmaster, magnetisk brakett, lader og brukerhåndbok.
Artikkelnr. 742440
Depthmaster med klemmebrakett for gravemaskiner
Pakken inneholder Depthmaster med bæreveske, NiMH-batteripakke for
Depthmaster, klemmebrakett (2x), lader og brukerhåndbok.
Artikkelnr. 742438

LMR 240

240° maskinmottaker
LMR 240 mottakeren sørger for visualisering av fallet til bruk med maskiner. 240°
mottaker kompatibel med enhver rotasjonslaser.
LMR 240
LMR 240 med magnetfeste, koffert og batterier.
Artikkelnr. 773569

LMR 360

360° maskinmontert mottaker
En innebygd vertikalindikator overvåker stikkens vinkel og signaliserer om den er i
lodd eller i vinkel. Vertikal posisjonering sikrer konsistente og nøyaktige fallmålinger,
noe som hjelper å spare penger ved å redusere for lite eller for dyp utgraving.
LMR 360R med klemmer og LMD360R fjernkontroll
LMR 360 med festeklemmer, koffert, NiMH-batterier, lader og LMD 360R
fjernkontroll.
Artikkelnr. 6003352
LMR 360R med magneter og LMD360R fjernkontroll
LMR 360 med magnetfeste, koffert, NiMH-batterier, lader og LMD 360R
fjernkontroll.
Artikkelnr. 6003353
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Tekniske data
Rekkevidde
Mottak
Deteksjonsvindu
Nøyaktighet (fin)
Nøyaktighet (grov)
Miljøstandard
Batteritype
Batteriets driftstid
Vekt
Montering
Fjernkontroll med skjerm
Rekkevidde fjernkontroll

LMR240

LMR360

MC200 Depthmaster

250 m
240°
15 cm
1,5 – 6 mm
10 – 15 mm
IP 67
3 × AA-batterier
120 – 160 timer
1,9 kg
Magnetisk
–
–

200 m
360°
25 cm
6 mm
12 mm
IP 67
NiMH oppladbar
30 timer
1,8 kg
Magnetisk / klemmer
✔
30 m

200 m
200°
21 cm
± 4 mm
± 12 mm
IP 67
NiCd oppladbar (NiMH Q3/14)
> 48 timer
2,4 kg
Magnetisk / klemmer
–
–
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Optiske nivellere
Ekstrem robusthet, stor målenøyaktighet og meget konkurransedyktig pris er det som gjør forskjellen! Utover dette er nivellerer fra
Leica Geosystems så enkle å bruke at du ikke trenger å bruke tid
på opplæring!
Nivellere fra Leica Geosystems kan tilpasses dine oppgaver og
preferanser. Med noen av nivellerne kan horisontalsirkelen
avleses enten i grader eller gon.

40 Leica NA300 serien

41 Leica NA500 serien

42 Leica NA700 serien

43 Leica NA2 / NAK2
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Leica NA300-serien
Unik. Nøyaktig. Enkel.

De automatiske (optiske) nivellerne i Leica NA300-serien
er utviklet for fagfolk som ønsker høyeste kvalitet i
hverdagen. NA300 nivellere takler hindringer og ujevne
overflater på anlegg og byggeplasser, og sikrer en mest
mulig rett og sikker konstruksjon.

NA320

NA324

NA332

Automatisk optisk
niveller i bæreveske med
20× forstørrelse.

Automatisk optisk
niveller i bæreveske med
24× forstørrelse.

Automatisk optisk
niveller i bæreveske med
32× forstørrelse.

Artikkelnr. 840381

Artikkelnr. 840382

Artikkelnr. 840383

Tekniske data
Forstørrelse

NA320
20×

Vinkelmåling
Standardavvik (per 1 km
dobbeltnivellement)

NA324

NA332

24×

32×

360°
2,5 mm

2,0 mm

Korteste fokuseringsavstand

1,8 mm

<1,0 m

Vann- og støvbeskyttelse

IP 54

Temperaturområde

-20°C til +40°C

Vekt

1,5 kg

PROTECT servicetilbud

Produsentens livstidsgaranti: Hele levetid
Kostnadsfri periode: 1 år

Tilbehør til Leica NA300 og NA500
1

CTP104 stativ med hurtigklemmer

3

5 m lengde, 4 seksjoner, med E-skala på forsiden
og mm-gradering på baksiden. Brukes med NA
nivellere.

Aluminiumstativ med bærestropp og hurtigklemmer, middels vekt. Brukes med NA-nivellere.
Artikkelnr. 767710

2

CLR104 teleskopisk nivelleringsstang
CLR104 teleskopisk nivelleringsstang, 5 m lengde,
5 deler, omvendt avlesning
Artikkelnr. 743420

40

CLR102 teleskopisk nivellerstang

Artikkelnr. 727588

4

CT160 stativ med skrueklemmer
CT 160 stativ med skrueklemmer. Brukes med
NA-nivellere.
Artikkelnr. 864856

Leica NA500-serien
Utviklet av eksperter for proffer

I arbeidshverdagen møter du mange hindringer på
anleggsplassen. Uansett hvilke nivelleringsutfordringer du
møter, vil du takle dem med Leica NA500-serien. Stol på
at ekspertisen fra Leica Geosystems alltid gir deg beste
kvalitet og funksjon. Med Leica Geosystems og Leica
NA300-serien som partnere på anlegget, kan du være
trygg på at du alltid får nøyaktige målinger.

NA520

NA524

NA532

Automatisk optisk
niveller i bæreveske med
20× forstørrelse.

Automatisk optisk
niveller i bæreveske med
24× forstørrelse.

Automatisk optisk
niveller i bæreveske med
32× forstørrelse.

Artikkelnr. 840384

Artikkelnr. 840385

Artikkelnr. 840386

Tekniske data

NA520

Forstørrelse

20×

Vinkelmåling

NA532

24×

32x

360°

Standardavvik (per 1 km
dobbeltnivellement)

2,5 mm

1,9 mm

Korteste fokuseringsavstand

1,6 mm

<1,0 m

Vann- og støvbeskyttelse

IP 56

Temperaturområde

-20°C til +50°C

Vekt

1,5 kg

PROTECT servicetilbud

1

NA524

Produsentens livstidsgaranti: Hele levetid
Kostnadsfri periode: 2 år

2

3

4

41

Leica NA700-serien

Laget for bygg og anlegg, ingeniører og
landmålere
Ingenting kan stoppe en Leica NA700 niveller. Om den faller
ned på bakken, i vannet eller utsettes for vibrasjoner fra
tunge maskiner – med en Leica NA700 niveller kan du bare
jobbe videre uten tidskrevende kontroll eller ny justering. En
førsteklasses optikk sikrer at du alltid jobber så nøyaktig som
mulig. Resultatet er redusert nedetid og økt produktivitet.
Med Leica NA700 får du pålitelighet og nøyaktighet til en
ekstremt gunstig pris.
Hver Leica NA700 niveller er resultatet av mer enn hundre års forskning og utvikling fra våre forfedre Kern Swiss og WILD
Heerbrugg. Kontinuerlig anvendelse av de nyeste teknologiene har ført til det som Leica Geosystems står for i dag.
NA720

NA724

NA730 plus

Automatisk optisk niveller med
20× teleskopisk forstørrelse. Den
automatiske nivelleren for alle
bruksområder på bygg- og
anleggsplasser.

Automatisk optisk niveller med
24× teleskopisk forstørrelse for
bedre nøyaktighet. Driftsikker og
robust for kravstore brukere.

Automatisk optisk niveller med
30× teleskopisk forstørrelse. Den
mest nøyaktige modellen.
Oppfyller de høyeste krav innen
bygg og anlegg, ingeniør- og
topografiske målinger.

Artikkelnr. 641982

Artikkelnr. 641983

Artikkelnr. 833190

Tekniske data
Forstørrelse

NA720
20×

Vinkelmåling
Standardavvik (per 1 km
dobbeltnivellement)

NA724

NA730 plus

24×

30x

360°/400gon
2,5 mm

2,0 mm

Vann- og støvbeskyttelse

0,7 mm

IP 57

Temperaturområde

-20°C til +50°C

Vekt

1,6 kg

1,7 kg

PROTECT servicetilbud

Produsentens livstidsgaranti: Hele levetid
Kostnadsfri periode: 2 år

Tilbehør
1

CT160 stativ med skrueklemmer
CT 160 stativ med skrueklemmer. Brukes med NAnivellere.
Artikkelnr. 864856

2

CLR102 teleskopisk nivellerstang
5 m lengde, 4 seksjoner, med E-skala på forsiden og
mm-gradering på baksiden.
Artikkelnr. 727588
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1

2

Leica NA2/NAK2
Den klassiske nivelleren

Leica NA2 automatisk universalniveller oppfyller alle krav til
nøyaktighet, praktisk bruk og pålitelighet. Den er designet av
landmålere og utviklingsteknikere med mange års erfaring,
som vet hva som kreves av et feltinstrument. En investering i
NA2 betaler seg raskt, fordi den kan brukes til alle typer
målejobber - rutinemåling på anlegg, i
konstruksjonsprosjekter og for geodetisk kontroll på alle
presisjonsnivåer.
Leica NA2 og Leica NAK2 er to universale automatiske
nivellerer som imøtekommer de strengeste krav til
presisjonsnivellement.
NA2

NAK2 (400gon)

NAK2 (360 grader)

Universell automatisk niveller med
32× forstørrelse og 0,7 mm
standardavvik per 1 km
dobbeltnivellement (avhengig av
stang og metode).

Forstørrelse: 32× forstørrelse og
0,7 mm standardavvik per 1 km
dobbeltnivellement (avhengig av
stang og metode).

Samme spesifikasjoner, men
360-graders horisontalsirkel,
optisk skalainndeling på 10',
estimerte avlesninger 1'.

Artikkelnr. 352036

Artikkelnr. 352039

Artikkelnr. 352038

Tekniske data

NA2

NAK2

Forstørrelse

32×
FOK73 okular (valgfritt): 40×

Standard: 32×
FOK73 okular (valgfritt): 40×

Vinkelmåling

–

360°/400gon

Standardavvik (per 1 km
dobbeltnivellement)

0,7 mm/km
(0,3 mm med parallellplate-mikrometer)

Vann- og støvbeskyttelse

IP 53

Temperaturområde

-20°C til +50°C

Vekt

2,4 kg

PROTECT servicetilbud

Produsentens livstidsgaranti: Hele levetid
Kostnadsfri periode: 3 år

Tilbehør
1

2

3

GPM3 parallellplatemikrometer

FOK73 40x okular

I beholder, måleområde 10 mm.

For NA2/NAK2, utskiftbar med standardokular.

Artikkelnr. 356121

Artikkelnr. 346475

GOA2 autokollimasjonsokular
Passer til alle instrumenter.
Artikkelnr. 199899

1

2

3
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Digitale nivellerer
Nivellering kan være så enkelt med digitale nivellerer fra Leica
Geosystems. Trykk på tasten, og høyder, høydeforskjeller og
avstander vises automatisk. Feilavlesninger fra stangen
elimineres.
Instrumentet kan også brukes som optisk niveller. Å måle med en
digital niveller er imidlertid enklere og raskere og kan dermed
spare tid og redusere feil. Våre digitale nivellerer har også andre
funksjoner som reduserer feilmålinger, slik som
helningssensoren, som forhindrer målinger dersom
kompensatoren er utenfor sitt arbeidsområde.

46-47 Leica
Sprinter-serien
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Leica Sprinter 50
Ett tastetrykk holder

Leica Sprinter 50 er det ideelle instrumentet for dine daglige
nivelleringsoppgaver og generelle bygge- og anleggsoppgaver. Man sikter,
fokuserer stangen som med en optisk niveller og måler ved å trykke en gang
på måletasten. Avlesningen vises straks på skjermen. Feilavlesninger
elimineres, og andre funksjoner som reduserer feilmålinger, slik som
helningssensoren, forhindrer målinger dersom kompensatoren er utenfor sitt
arbeidsområde.
Sprinter 50
Elektronisk niveller, standardavvik på 2,0 mm, inklusive koffert, stropp,
justeringsverktøy, brukerhåndbok og 4× AA batterier.
Artikkelnr. 762628

Leica Sprinter 150 / 150M  / 250M
Enda flere muligheter

Sprinter 150 egner seg for komplekse målinger. Den beregner automatisk
høydeforskjeller og høyden på alle nye punkt. Sprinter 150M og 250M er ideelle
instrumenter for avanserte måleoppdrag på bygg- og anleggsplasser. De kan lagre
opp til 2 000 målinger, som brukeren enkelt kan overføre via USB for videre
bearbeiding på en PC med f.eks. Excel® regneark. Sprinter leveres med
programvare for blant annet linjenivellement, justering opp/ned og monitorering,
som betydelig forenkler mange typer måleoppdrag.
Sprinter 150
Elektronisk niveller, standardavvik på 1,5 mm, inklusive koffert, stropp,
justeringsverktøy, brukerhåndbok og 4× AA batterier.
Artikkelnr. 762629
Sprinter 150M
Elektronisk niveller med internminne, standardavvik på 1,5 mm, inklusive koffert,
stropp, justeringsverktøy, brukerhåndbok, 4× AA batterier, USB-kabel og CD.
Artikkelnr. 762630
Sprinter 250M
Elektronisk niveller med internminne, standardavvik på 1,0mm, inklusive koffert,
stropp, justeringsverktøy, brukerhåndbok, 4× AA batterier, USB-kabel og CD.
Artikkelnr. 762631

Språkvalg
Sprinter 150/150M/250M leveres med mange forskjellige språk,
og brukeren kan enkelt velge sitt foretrukne språk.
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Tekniske data

Sprinter 50

Høydenøyaktighet

Sprinter 150/150M

Sprinter 250M

Standardavvik for høydemålinger per 1 km dobbeltnivellement (ISO 17123-2)

– Elektronisk måling*

2,0 mm

1,5 mm

1,0/0,7* mm

– Optisk måling

Med standard aluminiumsstang med E-skala/tall: 2,5 mm 2,5 mm

– Enkel måling

Standardavvik: 0,6 mm (elektronisk) og 1,2 mm (optisk) ved 30 m

Avstandsnøyaktighet

Standardavvik for avstandsmålinger 10 mm for D < 10 m og (avstand i m × 0,001) for D > 10 m

Rekkevidde

2 – 100 m (elektronisk)

Målemoduser

Enkelt og kontinuerlig (Tracking)

Tid for enkeltmåling
Kompensator

<3 s
Magnetisk dempet pendelkompensator (område +/– 10 min)

Kikkert

Forstørrelse (optisk) 24×

Datalagring

Opptil 2 000 punkt (kun 150M)

IP-klassifisering

IP 55

Strømforsyning

AA batterier (4 × LR6/AA/AM3 1,5 V)

Vekt

Opptil 2 000 punkt

<2,5 kg

PROTECT servicetilbud

Produsentens livstidsgaranti: Hele levetid
Kostnadsfri periode: 2 år

* 0,7 mm kan oppnås med Sprinter glassfiberstang med strekkode.

Tilbehør til Leica Sprinter
1

GSS111Kombinert optisk og digital teleskopstang
5 m, 4 seksjoner, Sprinter strekkode/E-skala med cm-gradering,
dåselibelle, med bæreveske (standard utgave).

1

3

Artikkelnr. 741882

2

GSS113 Kombinert optisk og digital glassfiberstang
Kombinert optisk og digital glassfiberstang på 3 m, 1 seksjon,
Sprinter strekkode/E-skala med cm-gradering, dåselibelle,
bæreveske.
Artikkelnr. 764452

3

CTP104 stativ med hurtigklemmer
Middels robust aluminiumsstativ med bærestropp og hurtigklemmer.
Artikkelnr. 767710

4

4

CT160 stativ med skrueklemmer
Aluminiumstativ med bærestropp og hurtigklemmer, middels
vekt.
Artikkelnr. 864856

5

Sprinter strekkodestang
USA: 741883 Dobbeltsidig telestang, 5 m 4 deler, fot/10 th
Storbritannia: 741884 GSS112-3 Ddobbeltsidig stang, 4 m,
4 deler
Japan: 741885 Dobbeltsidig telestang, 5 m 4 deler
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Totalstasjoner og
layoutverktøy
Bruker du fortsatt bånd og snorer eller optiske teodolitter og lodd til
bygglayoutoppgavene? Ønsker du et verktøy som med letthet utfører alle
måleoppgaver på bygge- eller anleggsplassen, uansett fag og yrke?
Leica Geosystems’ iCON-portefølje med manuelle og robotiske
totalstasjoner gjør overgangen lettere fra tradisjonelle analoge til
digitale utsettingsmetoder. Velg mellom manuelle totalstasjoner
som betjenes av to personer eller en robotisk totalstasjon som
betjenes av bare én person. Utstyrt med anleggstilpasset Leica
iCON build-programvare sikrer begge løsningene at du oppnår
den høye produktiviteten og nøyaktigheten som kreves innen
dagens byggebransje.

50–51 Manuelle
totalstasjoner
Leica iCON iCB50
Leica iCON iCB70

52–53 Robotiske
totalstasjoner
Leica iCON iCR70
Leica iCON iCR70

54 Bygglayoutverktøy
Leica iCON iCT30

49

Manuelle totalstasjoner
Leica iCON iCB50
Leica Geosystems’ nye manuelle totalstasjon for bygg og
anlegg, Leica iCON iCB50, forenkler de første stegene fra
tradisjonelle analoge utsettingsmetoder til moderne digitale
teknikker som kreves til moderne BIM-prosesser.
Brukervennlig og spesialdesignet for bruk innen
byggebransjen kan iCB50 brukes med minimal opplæring av
de ansatte, slik at du kan gå rett i gang med utsetting uten
bånd og snorer.

Leica iCON iCB50 og iCON build og CC80 nettbrett
Leica iCON 2" iCB50 manuell totalstasjon og iCON build
feltprogramvare og CC80 7" WIN nettbrett.
Artikkelnr. 6015020
*Vi tilbyr også andre pakker. Kontakt en salgsrepresentant.
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Alle Leica iCON iCB50-pakker inneholder:
Totalstasjon
USB-minnepinne
Trefot
Stativ
Lader
Batterier
Prisme
Stang
Stangklemme til kontrolleren
Tobent støttebein
Koffert til totalstasjon
Kontroller med tilbehør
Beholder til kontrolleren
Feltprogram

Leica iCON iCB70
Med Leica iCON iCB70 manuell totalstasjon for bygg og
anlegg kan du utføre layout av flere punkter per dag på
byggeprosjektet med enten prismemålinger eller reflektorløse
målinger. Leica iCB70 har funksjon for mobildata slik at du
kan overføre byggedata mellom kontoret og instrumentet
direkte. Dermed vil prosjektets fremdrift og planer til enhver
tid være oppdatert, slik at du ikke overser noen endringer i
konstruksjonen. Leica iCB70 forenkler overgangen fra
tradisjonelle analoge utsettingsmetoder til moderne digitale
arbeidsflyter, og sikrer at du oppnår den produktiviteten og
nøyaktigheten som kreves innen dagens byggebransje.

Leica iCON iCB70 og iCON build og CC80 nettbrett
Leica iCON 1" iCB70 manuell totalstasjon og iCON build
feltprogramvare og CC80 7" WIN nettbrett.
Artikkelnr. 6015021
*Vi tilbyr også andre pakker. Kontakt en salgsrepresentant.

Alle Leica iCON iCB70-pakker inneholder:
Totalstasjon
USB-minnepinne
Trefot
Stativ
Lader
Batterier
Prisme
Stang
Stangklemme til kontrolleren
Tobent støttebein
Koffert til totalstasjon
Kontroller med tilbehør
Beholder til kontrolleren
Feltprogram
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Robotiske totalstasjoner
Leica iCON iCR70
Med Leica Geosystems' robotiske totalstasjon for bygg og
anlegg, Leica iCON iCR70, kan brukere forberede og utføre
byggeoppgaver raskere, enklere og mer nøyaktig. Denne
roboten skal betjenes av bare én person, noe som gir om lag
80 prosent høyere produktivitet sammenlignet med
tradisjonelle layoutmetoder. Leica iCR70 kan brukes av de
ansatte med minimal opplæring, og forstyrrer ikke
eksisterende byggeprosesser.

Leica iCON iCR70 og iCON build eller iCON site og
CC80-nettbrett
Leica iCON 2" iCR70 robotisk totalstasjon for bygg og anlegg,
iCON build feltprogramvare og CC80 7" WIN-nettbrett.
Artikkelnr. 6013419
Leica iCON 2" iCR70 robotisk totalstasjon for bygg og anlegg,
iCON site feltprogramvare og CC80 7" WIN-nettbrett.
Artikkelnr. 6013424
*Vi tilbyr også andre pakker. Kontakt en salgsrepresentant.
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Alle Leica iCON iCR70-pakker inneholder:
Totalstasjon
SpeedSearch, ATR, reflektorløs modus
Oppstillingspilot, kubesøk og reflektorfilter
USB-minnepinne
Stativ
Trefot
Kommunikasjonshåndtak
Lader
Batterier
Prisme
Stang
Stangklemme til kontrolleren
Tobent støttebein
Koffert til totalstasjon
Kontroller med tilbehør
Beholder til kontrolleren
Feltprogram

Leica iCON iCR70
Leica iCON iCR80 totalstasjon for bygg og anlegg har blikket
festet på én ting: brukerens mål. Foreta layout av flere
punkter per dag med ATRplus, markedets mest robuste
teknologi med automatisk sikting, låsing og gjeninnlåsing.
iCR80 er spesielt nyttig på travle anlegg med mange
distraksjoner, for eksempel refleksjoner, maskiner og
mennesker som beveger seg rundt på anlegget. Utfordrende
og varierende forhold på anlegget skal ikke være en hindring.

Leica iCON iCR80-pakker:
Pakke med Leica iCON iCR80 / iCON build / CC80
Leica iCON 2" iCR80 robotisk totalstasjon for bygg og anlegg,
iCON build feltprogramvare og CC80 7" WIN-nettbrett.
Artikkelnr. 6013433
Pakke med Leica iCON iCR80 / iCON site / CC80
Leica iCON 2" iCR80 robotisk totalstasjon for bygg og anlegg,
iCON site feltprogramvare og CC80 7" WIN-nettbrett.
Artikkelnr. 6013439
*Vi tilbyr også andre pakker. Kontakt en salgsrepresentant.

Alle Leica iCON iCR80-pakker inneholder:
Totalstasjon
Powersearch, ATRplus, reflektorløs modus
Oppstillingspilot, kubesøk og reflektorfilter, prismeeksklusjon
USB-minnepinne
Stativ
Trefot
Kommunikasjonshåndtak
Lader, batterier
Prisme, stang
Stangklemme til kontrolleren
Tobent støttebein
Koffert til totalstasjon
Kontroller med tilbehør
Beholder til kontrolleren
Feltprogram
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Utsettingsverktøy
Leica iCON iCT30
Økende kompleksitet i byggeprosjektene og den sterke
trenden mot digitalisering og BIM-modeller (Building
Information Modelling) i byggebransjen gjør digitale
layoutmetoder og prosesser til en nødvendighet. Leica
Geosystems har lagt til rette for skiftet fra konvensjonelle
analoge målemetoder til moderne digitale layoutteknikker
gjennom bygglayoutverktøyet Leica iCON iCT30, slik at digital
og automatisert layoutteknologi kan tas i bruk på alle
byggeplasser.
Med et måleområde på opptil 80 m og en vinkelpresisjon på
9” oppfyller iCT30 de fleste krav til layoutapplikasjoner. Glem
forstyrrelser fra refleksjoner, brutte siktlinjer eller
opphopninger som forsinker layoutprosessen. iCT30 er
spesifikt utviklet for å håndtere vanskelige arbeidsforhold på
en robust måte.

Leica iCON iCT30 og iCON build og CC80 nettbrett
Leica iCON 9" iCT30 bygglayoutverktøy og
iCON build feltprogramvare og CC80 7" WIN nettbrett.
Artikkelnr. 6015039
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Leica iCON iCT30-settene inneholder:
Layoutverktøy
Trefot
Stativ
USB-minnepinne
Lader
Batterier
Prisme
Stang
Stangklemme til kontrolleren
Tobent støttebein
Koffert til layoutverktøy
Kontroller med tilbehør
Beholder til kontrolleren
Feltprogram

Leica iCON GNSS-sensorer
GNSS-smartantenner til anleggsbruk

Leica iCON gps 60
Leica iCON gps 60 er en allsidig SmartAntenna for alle
posisjoneringsoppgaver innen bygg og anlegg. Med førsteklasses
GNSS-teknologi og ulike integrerte kommunikasjonsalternativer
oppfyller den alle krav til pålitelig og presis måling. Den intuitive
skjermen viser full statusinformasjon for instrumentet, og gir
enklere bruk og konfigurasjon. Leica iCON gps 60 har også
eksepsjonelle nettverksmuligheter, der du kan bruke RTKnettverkstjenester (Hexagon SmartNet og andre nettverk) for svært
pålitelige og bedre GPS-posisjoner.
Førsteklasses GNSS-teknologi for maksimal nøyaktighet og
pålitelighet. Utstyrt med Leica SmartTrack+, SmartCheck+
og Leica xRTK.
Fremtidssikker satellittlesing. Fungerer med alle eksisterende og fremtidige satellittsystemer.
SmartLink Fill – dekker RTK-kommunikasjonsbrudd i opptil
10 minutter
Flerbruks GPS-løsning. Kan brukes som GNSS-base, rover
eller nettverksrover på anlegget, i formannsbilen på
anlegget og som maskinkontroll på inngangsnivå montert i
en maskin.
Unikt fleksibel kommunikasjon, med integrert radio,
modem og Bluetooth®.
Integrert NTRIP-server og sender for internettbasert
referansestasjon.
Ingen kontroller kreves for oppsett av basestasjonen, noe
som betyr at du trenger mindre maskinvare.
Unikt, fleksibelt konsept for programvarelisenser og
funksjonsoppgradering. Du kan bestille pakker eller
individuelle lisenser når du trenger dem, slik at du tar
investeringen når det er behov for den.
iCON gps basestasjon

iCON GNSS-settene inneholder:
iCG60 GNSS SmartAntenna
Integrert SATEL- eller Intuicom-radio (tilleggsutstyr)
Radioantenne (tilleggsutstyr)
Adapter til radioantenne (tilleggsutstyr)
Lader, batterier
Stang
CC80 kontrollenhet
Festeklemme til kontrollenheten
Feltprogram
Koffert

iCON gps-roverpakker med iCON site
(iCON build)
iCON gps 60 GNSS SmartAntenna nettverkspakke;
inkludert iCG60 nettverkspakke, iCON site programvare, CC80 7" nettbrett og stangtilbehør.
Artikkelnr. 6015440 (6015445)
iCON gps 60 GNSS SmartAntenna Performancepakke; inkludert iCG60 performance-pakke, iCON
site programvare, CC80 7" nettbrett og
stangtilbehør.
Artikkelnr. 6015441 (6015446)

iCON gps 60 GNSS SmartAntenna basestasjon, inkludert
iCG60 basepakke, koffert, radio og basestasjonstilbehør
Artikkelnr. 6015449
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Leica iCON gps 70-serien
Ideell funksjonalitet for bygg og anlegg

Leica iCON gps 70-serien er en av de mest effektive GNSSroverne for anleggsbruk Med iCON gps 70 T kan du måle og
stikke ut punkter raskere enn noen gang før, uten at det er
nødvendig å holde stangen loddrett og nivellere libellen.
Kombinasjonen av den nyeste GNSS-teknologien og
treghetsmåleenhet (IMU – inertial measurement unit) gir iCON
gps 70 T permanent tiltkompensering, og gjør den motstandig
mot magnetiske forstyrrelser. iCON gps 70 T er helt
kalibreringsfri og klar til innsats når du er det – når som helst og
hvor som helst.
iCON gps 70 (T) roverpakker (site- eller build-feltprogramvare)*
 Permanent hellingskompensator
 Kalibreringsfri
 Motstandig mot magnetiske forstyrrelser
 Kompakt og lett hus
 Førsteklasses GNSS-teknologi for maksimal nøyaktighet
og pålitelighet. Utstyrt med Leica SmartTrack+, SmartCheck+ og Leica xRTK.
 SmartLink Fill – dekker RTK-kommunikasjonsbrudd i
opptil 10 minutter
 Unikt, fleksibelt konsept for programvarelisenser og
funksjonsoppgradering. Du kan bestille pakker eller
individuelle lisenser når du trenger dem, slik at du tar
investeringen når det er behov for den.

iCON gps 70 GNSS smartantennesett; inkludert iCG70
tilleggspakke, iCON site feltprogramvare og CC80 7”
nettbrett og stangtilbehør.
Artikkelnr. 6013901
iCON gps 70 GNSS-smartantenne Performance-sett;
inkludert iCG70 Performance-pakke og iCON site feltprogramvare og CC80 7” PC-nettbrett og stangtilbehør.
Artikkelnr. 6013902
iCON gps 70 T GNSS-smartantenna Value-sett; inkludert
iCG70 T Value-pakke og iCON site feltprogramvare og
CC80 7” PC-nettbrett og stangtilbehør.
Artikkelnr. 6013926
iCON gps 70 T GNSS-smartantenne Performance-sett;
inkludert iCG70 T Performance-pakke og iCON site feltprogramvare og CC80 7” PC-nettbrett og stangtilbehør
Artikkelnr. 6013927
iCON gps 70 GNSS-smartantenne Value-sett; inkludert
iCG70 Value-pakke og iCON build feltprogramvare og
CC80 7” PC-nettbrett og stangtilbehør
Artikkelnr. 6013935
iCON gps 70 GNSS-smartantenne Performance-sett;
inkludert iCG70 Performance-pakke og iCON build feltprogramvare og CC80 7” PC-nettbrett og stangtilbehør
Artikkelnr. 6013936
iCON gps 70 T GNSS-smartantenne Value-sett; inkludert
iCG70 T Value-pakke og iCON build feltprogramvare og
CC80 7” PC-nettbrett og stangtilbehør
Artikkelnr. 6013950
iCON gps 70 T GNSS-smartantenne Performance-sett;
inkludert iCG70 T Performance-pakke og iCON build
feltprogramvare og CC80 7” PC-nettbrett og stangtilbehør
Artikkelnr. 6013951
*Vi tilbyr også andre pakker. Kontakt en salgsrepresentant

56

57

Leica iCON kontrollere
Robuste og lette kontrollere for
kompromissløst anleggsarbeid

Leica iCON CC70/CC80 er allsidige nettbrett som er designet
for å flytte brukerens kontor direkte ut i felten. De robuste,
lette instrumentene med den skarpe og lettbetjente 7
tommers berøringsskjermen forenkler datainnsamling på
anleggsplassen, mens det samtidig kommuniserer med
hovedkontoret. Sanntidsoverføring gjort enkelt.

Leica iCON CC70
Avansert kontroller designet for standard anleggsmåling
og utstikkingsarbeid
Artikkelnr.
Beskrivelse
881163 CC70-0, robust 7" PC-nettbrett, EU/RUS
881164 CC70-1, robust 7" PC-nettbrett, USA/CAN
881165 CC70-2, robust 7" PC-nettbrett, AUS/NZ/IND
881166 CC70-3, robust 7" PC-nettbrett, Kina
881167 CC70-4, robust 7" PC-nettbrett, Japan
896148 CC70-5, robust 7" PC-nettbrett, Sør-Korea

Leica iCON CC80
Robust, førsteklasses kontroller med maksimal ytelse til å utføre
alle anleggsoppgaver enda raskere uten at det går utover noe
annet.
Artikkelnr.
Beskrivelse
878811 CC80-20, robust 7"
878812 CC80-21, robust 7"
878813 CC80-22, robust 7"
878814 CC80-23, robust 7"
878815 CC80-24, robust 7"
881162 CC80-25, robust 7"

PC-nettbrett,
PC-nettbrett,
PC-nettbrett,
PC-nettbrett,
PC-nettbrett,
PC-nettbrett,

EU/RUS
US/CAN
AUS/NZ/IND
Kina
JP
Sør-Korea

Leica iCON CC70/CC80
 Leica iCON CC70/80 kontrollere er verdens tynneste og
letteste, men samtidig svært robuste 7 tommers
Windows®-nettbrett med en batterilevetid på opptil 16
timer
 Stor og brukervennlig 7 tommers berøringsskjerm som er
godt lesbar i sollys
 Windows 10 flerspråklig, multi-touch operativsystem
 Ulike muligheter for trådløs kommunikasjon (Bluetooth®,
Wi-Fi og integrert 4G/LTS multicarrier mobilt bredbånd) for
bruk med ulike sensorer og internettilkobling
 Radiosettet CCD17 Bluetooth® forlenger den robotiske
arbeidsavstanden mellom CC70/CC80-nettbrett og Leica
iCON- eller Nova-totalstasjoner
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Tekniske data

iCON CC70

iCON CC80

Operativsystem
CPU-plattform

Microsoft Windows® 10 Pro
Kjerne i5-7Y57, 1,0GHz

RAM

4 GB SDRAM (LPDDR3)

Datalagring
Skjerm
Kommunikasjon
Inn-/ut-porter
Batteri
Driftstid
Vekt
Kamera

Kjerne i5-7Y57 vPro, 1,2 GHz opp til 3,3 GHz med Intel Turbo
Boost-teknologi

128 GB SSD
7“ widescreen, 1280x800 oppløsning, 700 cd/m2 (Nits), lesbar i sollys, Gorilla Glass 3, 10-fingers flerberøring
Integrert 4G LTE multicarrier mobilt bredbånd, Intel® Dual Band Wireless AC8260 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® v4.1 (klasse 1) + EDR, L1 GPS integrert (avhengig av land)
1× USB 3.0 port,1 x likestrømsinngang; 24-pins dokkontakt; 1x lydutgang, minijack stereo; integrert mikrofon og høyttaler
Standard batteri 7,2 V, 3200 mAh

Li-ion-batteri med lang levetid: 7,2 V, 7100 mAh

8 t (fulladet)

16 t (fulladet)

540 g (1,19 lb)

640 g (1,41 lb)
2 MP front-webkamera med dobbel mikrofon
8 MP baksidekamera med autofokus og LED-lys

Driftstemperatur

-29°C til 60 °C

Lagringstemperatur

-51°C til 71 °C

IP-klassifisering
Fuktighet
Støt
Vibrasjon

IP65
95 % RH ved 30 °C til 60°C
180cm
MIL-STD-810G, Metode 514.6, prosess I, II
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Deteksjon av rør og kabler
Leica Geosystems tilbyr et omfattende utvalg av produkter og programvare,
enten du vil unngå skader, kartlegge eller gjøre oppmerksom på skjulte
rør og kabler.
Ved å bruke den nyeste teknologien kan skjulte rør og kabler oppdages
raskt og enkelt, slik at du øker sikkerheten og unngår skader på skjulte
rør og kabler, og dermed sparer tid og penger.

62 Leica DSX
64 Leica DS2000
65–66 Leica ULTRA
67 Leica DD100 serien

68–69 Leica DD Smartserien
70 Leica DA signalsendere
71 Leica DD/DA tilbehør
72 Deteksjonsprogramvare og
-tjenester
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Leica DSX deteksjonsløsning
for rør og kabler
Deteksjon og kartlegging av rør og kabler
Nå kan du raskt og enkelt lokalisere og kartlegge nedgravde
rør og kabler med den nye Leica DSX-deteksjonsløsningen
der du unngår å ødelegge noe. DXplore-programvaren gir
øyeblikkelig en tydelig og presis visualisering av rør og kabler
under bakken. Med den beste løsningen for en enkel og
svært pålitelig deteksjon og kartlegging av rør og kabler.
Plug’n’play-løsningen med posisjoneringssensorer og enkel
eksport til maskinstyring viser øyeblikkelig rør og kabler i 3D
og sikrer dermed høy produktivitet.

Startsett

Landmålersett

Artikkelnr. 6015139 Startsett DSX DXplore permanent

Artikkelnr. 6015141 Landmålersett DSX DXplore permanent

DSX-deteksjonssystem for rør og kabler, CT1000-kontroller, DXplore-build
(permanent), 2-årig DSX Basic CCP, 2-årig DXplore-build CCP

DSX-deteksjonssystem for rør og kabler, CT1000-kontroller, støtte for
PS1000-stang, DXplore-build (permanent), DXplore-landmåler (permanent),
2-årig DSX Basic CCP, 2-årig DXplore CCP (build + landmåler)

Artikkelnr. 6015140 Startsett DSX DXplore-abonnement

Artikkelnr. 6015142 Landmålersett DSX DXplore-abonnement

DSX-deteksjonssystem for rør og kabler, CT1000-kontroller, DXplore-build
(1-årig abonnement), 2-årig DSX Basic CCP

DSX-deteksjonssystem for rør og kabler, CT1000-kontroller, støtte for
PS1000-stang, DXplore-build og landmåler (1-årig abonnement), 2-årig
DSX Basic CCP

DSX-deteksjonssystem for
rør og kabler
DSX-deteksjonssystem for rør og kabler
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Sentralfrekvens (GPR)

600 MHz

Deteksjonsmodus

Grid-metode

Deteksjon av rør og kabler

Vann, gass, strøm, telekommunikasjon, fiberoptikk, kloakk, avløp

Deteksjonsdybde

Opptil 2 m / 6,56 fot

Innsamlingshastighet

Opptil 7 km/t eller 4,3 mph

Skanneintervall

0,50 m / 18 tommer

Posisjonering

2 omkodere på hjul; GNSS-antenneintegrering (kun landmålersett)

Miljøspesifikasjoner

IP65

Vekt

23 kg (uten batteri og nettbrett)

Batteri

Li-ion 14,8 V / 5800 mAh
opptil 8 timer driftstid

Driftstemperatur

-10°C til +40°C/14°F til 104°F

Garanti

2 år (utvidet CCP er tilgjengelig)

DXplore-programvare
DXplore-build

DXplore-landmåler

(1-årig abonnement)
Artikkelnr. 5309894

(1-årig abonnement)
Artikkelnr. 5309895

(1 ukes leielisens)
Artikkelnr. 881125)

(1 ukes leielisens)
Artikkelnr. 881126)

(permanent)
Artikkelnr. 880850

(permanent)
Artikkelnr. 881123

DXplore

Startsett

Landmåler

Oppsett

Opplæringsvideoer
Statussjekk (tilkobling, batterinivå osv.)
Prosjekt- og skissestyring
Konfigurasjonsveiviser for GNSS-antenne

P
P
P

P
P
P
P

Innsamling

Grid-skannemodus
Radarsensorkontroll (skann og pause, osv.)
Posisjoneringsstatus og nøyaktighetssjekk

P
P

P
P
P

Posisjonering

Visning av sanntidsposisjon fra hjulomkodere
Støtte for Google Maps og gjeldende plassering
Manuell inntasting av referansepunkt
Støtte for lokalt koordinatsystem
Støtte for GNSS-antenne (Leica GS18 T og GG04 plus)
Visning av sanntidsposisjon fra GNSS-antenne

P
P

P
P
P
P
P
P

Prosess og analyse

Generering av radartomografi på stedet
Støtte for POI
Oppmerking av rør og kabler
Automatisk verifisering av rør og kabler
Georeferering med posisjoneringsdata

P
P
P
P

P
P
P
P
P

Visning

Animasjon på tomografiskiver
2D-visning
3D-visning

P
P

P
P
P

Import

Registrering av rør og kabler i DXF-format
Støtte for flere lag

Eksport

Tilpasset rapport i PDF-format
Registrerte rør og kabler i DXF-format
Tomografi i formatene png, jpg, tiff, bmp og gif
Resultat i valgte lokale koordinatsystemer

P
P
P
P
P

P
P
P
P

CT1000 kontroller
med LTE
Artikkelnr. 880920
uten LTE
Artikkelnr. 880929

Tilbehør
Grid Assistance-kvadrat
Artikkelnr. 880909

PS1000 stangstøtte (til
posisjoneringssystem)
Artikkelnr. 880854

AB1000 veske til
tilbehør
Artikkelnr. 880867

DSX-batteri Li-ion 14,8
V / 5,8 Ah
Artikkelnr. 793975

RBM1000 Ram Ball
Mount-grensesnitt
Artikkelnr. 891410

DSX-batterilader
Artikkelnr. 852413

TC1000 nettbrettholder
Artikkelnr. 891411
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Leica DS2000 georadar for rør og kabler
Avdekker mer, raskere og sikrere

Leica DS2000 georadar for rør og kabler finner alle potensielle farer,
inkludert ikke-ledende rør og fiberoptikk, noe som øker sikkerheten ved å
minske faren for å ødelegge nedgravde rør og kabler.
Øk sikkerheten, arbeid raskere og senk kostnadene ved å forhindre
driftsstans og samle mer informasjon. DS2000 styrker bedriften ved å
gjøre den sikrere, raskere og mer effektiv.

Georadar og kontrollere for rør og kabler
Startsett DS2000, 4-hjuls radar for rør og kabler
Startsett DS2000-4, 4-hjuls radar for rør og kabler, batteripakke, lader,
USB-minnepinne og CT2000 kontroller.
Artikkelnr. 6011496
Landmålersett DS2000
DS2000, 4-hjuls radar for rør og kabler, batteripakke, lader, USB-pinne,
CT2000 kontroller og GNSS-antennestøtte.
Artikkelnr. 6011498

Tilbehør
AS2000 GNSS-antennestøtte
Artikkelnr. 847113
MS2000 merkespraystøtte
Artikkelnr. 847114
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Leica ULTRA

Presisjonssporing av kabler og rør
Leica ULTRA er vårt mest avanserte sporingssystem for kabler og rør.
Intelligent signalbehandling, fleksible bruksinnstillinger og et utvalg av
tilbehør gir optimal funksjonalitet.

Leica ULTRA kabel-/rørsøker
Leica ULTRA er en presis kabel-/rørsøker som kan konfigureres for mange
ulike bruksområder. Den kan lagre 100 brukerinnstilte frekvenser og viser
kabelens/rørets retning ved hjelp av venstre-/høyre-pilvisning og kompass
på skjermen.
Artikkelnr. 818699

Leica ULTRA Advanced kabel-/rørsøker
Leica Ultra Advanced har samme funksjonalitet som Ultra kabel-/rørsøker,
men har i tillegg Bluetooth-tilkobling, ekstern sendertilkobling, korrigert
dybdemåling og måling av omgivelsesstøy.
Artikkelnr. 818698

Leica ULTRA signalsender
Signalsenderne i Leica Ultra-serien gir høyeste fleksibilitet, ytelse og
robusthet for å dekke dine søkebehov. Standardmodellene har flere
søkefrekvenser som kan konfigureres for spesifikke oppgaver, og er
tilgjengelig i 5 watts eller 12 watts utgaver. 12 Watt Advanced-modellen
har i tillegg Bluetooth-tilkobling til søkeren, slik at brukeren kan styre
sendingen direkte fra Ultra Advanced-søkeren.
Artikkelnr.
Artikkelnr.
Artikkelnr.
Artikkelnr.

818702
818701
818700
818709

Ultra 5 watts signalsender
Ultra 12 watts signalsender
Ultra Advanced 12 watts signalsender
Li-Ion-batteripakke til sender
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Leica ULTRA kabel-/rørsøkere
Singel
Frekvensområde

Advanced
50 Hz – 200 kHz

Dybde

maks 6 m
Inline - ±5 % til 3 m

Dybdenøyaktighet

Sonde - ±5 % til 3 m
Passiv - ±5 % til 3 m

Aktiverte frekvenser

512 Hz, 3,14 kHz, 8,192 kHz, 32,768 kHz, 83,1 kHz, 200 kHz

Tilpassede frekvenser

Inntil 100 tilpassede frekvenser fra 256 Hz – 83 kHz

Retningsvisning med proporsjonal

Ja

venstre-/høyre-pilvisning

Ja

Forskjøvet dybde

Ja

AIM

Ja

Mottaker-sender-kommunikasjon

Ja

Bluetooth®-tilkobling

Ja

PROTECT servicetilbud

Produsentens livstidsgaranti: 1 år

Leica ULTRA sendere
5 WATT

12 WATT

Advanced

5 WATT

12 WATT

12 WATT

Utgangseffekt
Aktiverte frekvenser
Tilpassede frekvenser

512 Hz, 3,14 kHz, 8,192 kHz, 32,768 kHz, 83,1 kHz, 200 kHz
Inntil 100 tilpassede frekvenser fra 256 Hz – 83 kHz

Ekstern 12 V strømforsyning

Ja

Dobbel utgang

Ja

Mottaker-sender-kommunikasjon
PROTECT servicetilbud

Ja
Produsentens livstidsgaranti: 1 år

Tilbehør til Leica ULTRA
1

A-ramme

7

Artikkelnr. 842435

Feilsøker for nedgravd kabelskjerming.
Artikkelnr. 818708

2

Sendersignalklemme

Ultra Live strømadapter

8

Dobbel utgangskabel
Artikkelnr. 818711

Brukes med ULTRA signalsender.
Artikkelnr. 818704 125 mm (5") multiklemme
Artikkelnr. 818705 178 mm (7") multiklemme
Artikkelnr. 832972 80 mm (3,15") bredbåndklemme

3

1

2

3

4

5

6

7

8

RFID-leser
For sporing av nedgravde ballmarkører.
Artikkelnr. 842432

4

Mottakerstetoskop
Artikkelnr. 842433

5

Ultra Locator bæreveske
Artikkelnr. 818706

6

Mottakersignalklemme
Artikkelnr. 842434
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Leica DD 100-serien søkere

Trygg og rask lokalisering av nedgravde rør og kabler
Søkerne i Leia DD100-serien gjør det enklere å lokalisere nedgravde rør
og kabler. DD100-seriens automatiske og nøyaktige søkeprosess gir
bedre deteksjon av rør og kabler, reduserer skader på rør og kabler og
øker sikkerheten blant de ansatte.

Leica DD120
For entreprenører som har behov for å vite hva som befinner seg under bakken, er Leica
DD120 kabelsøker en enkel, intuitiv søker som er utviklet for å påvise og unngå nedgravde rør og kabler i utgravingsfasen. DD120 har en automatisk og nøyaktig søkeprosess som gir bedre deteksjon av rør og kabler, reduserer skader på rør og kabler og øker
sikkerheten blant de ansatte.
Bruk DD120 sammen med en DA220 signalsender eller en rekke tilbehør som gir
dybdeberegning, bedre nøyaktighet og større bruksområde.
Artikkelnr. 50 Hz 872938 / 60 Hz 872939

Leica DD130
Nye Leica DD130 kabelsøker har ytterligere sporingskapasitet og økt dybdepåvisning i
et enkelt, intuitivt produkt for alle entreprenører som har behov for presis lokalisering
og sporing av nedgravde rør og kabler. DD130 gir konsistente og presise
lokaliseringsmuligheter for økt trygghet på anlegget.
Bruk DD130 sammen med en DA230 signalsender eller en rekke tilbehør som gir
dybdeberegning, bedre nøyaktighet og økt rekkevidde.
Artikkelnr. 50 Hz 872940 / 60 Hz 872941

DD120

DD130

Strøm

Tekniske data

50 Hz modell eller 60 Hz modell

50 Hz modell eller 60 Hz modell

Radio

15 kHz til 60 kHz

15 kHz til 60 kHz

Auto
Sendermodi
Dybderekkevidde, linje
Sonde

Effekt, radio

Effekt, radio,

32,768 (33) kHz, 8,192 (8) kHz

32,768 (33) kHz, 8,192 (8) kHz, 512 Hz,
640 Hz

0,3 m til 3 m / 1 fot til 10 fot

0,3 m til 3 m / 1 fot til 10 fot

0,3 m til 3 m / 1 fot til 10 fot

0,3 m til 9,99 m / 1 fot til 32,77 fot

Dybdenøyaktighet*

10 %

10 %

Beskyttelse

IP54

IP54

-20 °C til +50 °C/-4 °F til +122 °F

-20 °C til +50 °C/-4 °F til +122 °F

6 x LR6 (AA) Alkalisk

6 x LR6 (AA) Alkalisk

15 h

15 t

760 x 250 x 85 mm / 30 x 10 x 3,4
tommer

760 x 250 x 85 mm / 30 x 10 x 3,4
tommer

2,7 kg / 6 lb

2,7 kg / 6 lb

1 år

1 år

Driftstemperatur
Batteri
Typisk driftstid:
Dimensjoner (HxBxD)
Vekt med batterier
Garanti
* Dybde til uforstyrret signal
** Konstant bruk ved 20 °C/68 °F
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Leica DD SMART søkere
for nedgravde rør og kabler
Arbeid sikrere, smartere og enklere

Leica DD SMART rør- og kabelsøkere og DX Shield programvare åpner
døren til en tilkoblet verden, når som helst og hvor som helst. Leica DD
SMART rør- og kabelsøkere finner rør og kabler under bakken, dypere,
raskere og mer nøyaktig. DD SMART rør- og kabelsøkere er skalerbare og
har innebygd minne, GPS og Bluetooth-teknologi. Koble til og last ned
data som er lagret i DD SMART-søkerens interne minne, inkludert
GPS-posisjon, og overfør dataene til DX Shield-programvaren for analyse.
DD SMART rør- og kabelsøkerne og DX Shield-programvaren sikrer
maksimal beskyttelse og sikkerhet på anlegget med klassens beste
deteksjonsytelse. Dermed kan entreprenører få bedre oversikt over
lokaliseringsarbeidet og anlegget før utgravingsarbeidet starter.

Leica DD220 SMART
rør- og kabelsøker
Leica DD220 SMART rør- og kabelsøker er en brukervennlig, intuitiv søker som forenkler
arbeidet med å påvise nedgravde rør og kabler slik at brukeren kan føle seg tryggere. DD220
SMART rør- og kabelsøker er utstyrt med automatisk lokaliseringsteknologi og et tydelig
fargedisplay som gir sikker påvisning av nedgravde rør og kabler. Kombinasjonen av innebygd
videostøtte, bruksvarsler og diagnostikk gir enklere bruk av produktet og beskytter både
operatøren og de nedgravde rørene og kablene.
Bruk DD220 sammen med en DA220 signalsender eller en rekke tilbehør som gir
dybdeberegning, bedre nøyaktighet og økt rekkevidde.
Artikkelnr. 850268

Leica DD230 SMART
rør- og kabelsøker
Leica DD230 SMART rør- og kabelsøker har forbedrede sporingsfunksjoner som gir mer
nøyaktig påvisning og større deteksjonsavstand i en intuitiv, brukervennlig pakke. Nå kan du
trygt lokalisere og spore rør og kabler dypere og lengre enn noen gang før. DD230 har innovativ antennedesign, stor fargeskjerm og avansert digital signalbehandling, har pålitelig ytelse
med enkel betjening, og registrerer de svakeste signaler i områder med mye forstyrrelser.
Bruk DD230 sammen med en DA230 signalsender eller en rekke tilbehør som gir dybdeberegning, bedre nøyaktighet og økt rekkevidde.
Artikkelnr. 50 Hz: 850270
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Tekniske data

DD 220 SMART

DD230 SMART

Strøm

50 Hz / 60 Hz nettstrøm og harmoniske
oversvingninger

50 Hz / 60 Hz nettstrøm og harmoniske
oversvingninger

Radio

15 kHz til 60 kHz

15 kHz til 60 kHz

Auto
Sendermodi
Dybderekkevidde, linje
Sonde
Dybdenøyaktighet*
Bluetooth
GPS**
Lagringskapasitet
Beskyttelse
Driftstemperatur
Batteri

Strøm, radio, 33 kHz

Strøm, radio, 33 kHz

131,072 (131) kHz, 32,768 (33) kHz,
8,192 (8) kHz

131,072 (131) kHz, 32,768 (33) kHz,
8,192 (8) kHz, 512 Hz, 640 Hz

0,1 m til 5 m / 4 tommer til 16,4 fot

0,1 m til 7 m / 4 tommer til 23 fot

0,1 m til 7m / 4 tommer til 23 fot

0,1 m til 10 m / 4 tommer til 32,8 fot

5%

5%

Klasse 2 BLE dual mode-modul

Klasse 2 BLE dual mode-modul

u-blox® L1 GPS integrert

u-blox® L1 GPS integrert

8 GB internt minne

8 GB internt minne

IP66

IP66

-20 °C til +50 °C/-4 °F til +122 °F

-20 °C til +50 °C/-4 °F til +122 °F

7,4 V Li-ion

7,4 V Li-ion

Batterivarighet***

20 t

20 t

Vekt med batterier

2,7 kg / 6 lb

2,7 kg / 6 lb

3 år

3 år

Garanti

* Dybde til uforstyrret signal
** Data/informasjon ifølge produsenten u-blox®GPS; Leica Geosystems tar intet ansvar for denne informasjonen
*** Konstant bruk ved 20 °C/68 °F
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Leica DA signalsendere

Full beskyttelse under de tøffeste arbeidsforhold

Leica DA signalsendere gir økt ytelse og større bruksområde,
slik at du kan påvise flere rør og kabler. DA-signalsenderne er
kompakte, robuste og brukervennlige, og er utviklet for
maksimal ytelse i DD-søkerområdet og påvisning av rør og
kabler.

Leica DA220 signalsender
Leica DA220 signalsender er en enkel, intuitiv signalsender
som bidrar til bedre sikkerhet på anlegget ved arbeid der rør
og kabler må unngås. Fire effektnivåer og tre
sporingsfrekvenser gir deg full kontroll for bedre påvisning av
rør og kabler.
Bruk DA220 signalsender sammen med en DD120-søker eller
en DD220 SMART-søker.
Artikkelnr. DA220 1 watt 850272, DA220 3 watt 850273
Leica DA230 signalsender
Leica DA230 signalsender er en enkel, intuitiv signalsender
som er utviklet for å bedre sikkerhet under utgravingsarbeid,
med flere sporingsfrekvenser som gjør at du kan spore rør- og
kabelruter lengre og dypere. Fire effektnivåer og fem
sporingsfrekvenser gir deg full kontroll over arbeidet med å
unngå rør og kabler.
Bruk DA230 signalsender sammen med en DD130-søker eller
en DD230 SMART-søker.
Artikkelnr. DA230 1 watt 850274, DA230 3 watt 850275
Tekniske data
Frekvenser for induksjonsmodus
Utgangseffekt, induksjonsmodus
Tilkoblingsmodus

DA220

DA230

32,768 (33) kHz, 8,192 (8) kHz

32,768 (33) kHz, 8,192 (8) kHz

Opp til 1 watt maks.

Opp til 1 watt maks.

131,072 (131) kHz, 32,768 (33) kHz, 8,192 (8) kHz

131,072 (131) kHz, 32,768 (33) kHz, 8,192 (8) kHz
512 Hz, 640 Hz

Frekvenser
Utgangseffekt, tilkoblingsmodus*
1 watts modell
3 watts modell
Beskyttelse
Driftstemperatur
Batteri
Batterivarighet**
Dimensjoner (HxBxD)
Vekt med batterier
Garanti
* Rør-/kabelimpedans på 300 ohm
**Definert ved 20 °C (77 °F) effektnivå 2
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Opptil maks 1 watt

Opptil maks 1 watt

Opptil maks 3 watt

Opptil maks 3 watt

IP67

IP67

-20 °C til +50 °C/-4 °F til +122 °F

-20 °C til +50 °C/-4 °F til +122 °F

7,4 V Li-ion

7,4 V Li-ion

15 t

15 t

250 x 206 x 113 mm (9,84 x 8,11 x 4,45 tommer)

250 x 206 x 113 mm (9,84 x 8,11 x 4,45 tommer)

2,38 kg

2,38 kg

5,25 lb

5,25 lb

3 år

3 år

Tilbehør til DD søker og DA signalsender
SØKESTENGER
Brukes sammen med DD søkere og DA signalsendere til å spore ruten til avløp, kanaler eller rør som ikke
inneholder metall. Tilgjengelig i lengder på 50 meter eller 80 meter
Artikkelnr.
850278
850279

Beskrivelse
Sporingsstang 50 m
Sporingsstang 80 m

SIGNALKLEMME
Brukes samen med DA signalsender for å påføre et sporingssignal i f.eks. telekom-kabler, strømkabler og rør.
Artikkelnr.
850280
850281

Beskrivelse
Signalklemme 100 mm (4"), Kompatibel med 33 kHz signalsendere
Signalklemme 80 mm (3,15"), Kompatibel med 256 Hz til 200 kHz signalsendere

TILKOBLINGSPLUGG FOR EL-ANLEGG
Brukes sammen med DA signalsender for å påføre et sporingssignal i strømledninger i boligbygg.
Artikkelnr.
850282
850283
850284
850285
850286

Beskrivelse
Tilkoblingsplugg
Tilkoblingsplugg
Tilkoblingsplugg
Tilkoblingsplugg
Tilkoblingsplugg

for
for
for
for
for

anlegg
anlegg
anlegg
anlegg
anlegg

–
–
–
–
–

Storbritannia
EU
USA
KINA
AUS

SONDER
Brukes til å spore ruten til avløp, kloakkrør, plastrør og kanaler. Tilgjengelig i mange størrelser som dekker et
stort bruksområde.
Artikkelnr.
850288
850289
850290
856131
850291

Beskrivelse
Minisonde 33, 18 mm (0,7") diameter med 33 kHz utsignal. Rekkevidde 7 meter (23 fot)
Midisonde 8/33, 38 mm (1,5") diameter med 8 kHz eller 33 kHz utsignal. Rekkevidde 5 meter
(16,4 fot)
Midisonde 8/33, 55 mm (2,17") diameter med 8 kHz eller 33 kHz utsignal. Rekkevidde 12 meter
(39,4 fot)
Kanalsonde 33, 24 mm (0,95") diameter med 33 kHz utsignal. Rekkevidde 5 meter (16,4 fot)
Klemmesonde 33, 40 mm (1,57") diameter med 33 kHz utsignal. Klemmesonden klemmes fast
på en 12 mm (0,74 tommer) fleksibel stang. Rekkevidde 5 meter (16,4 fot)

Bærevesker
Bæreveske i stoff for søkere i DD-serien
Artikkelnr.
850276
850277
872942

Beskrivelse
Bæreveske for søkersystem med DD søkere, DA signalsendere og tilbehør
Leica DD220, DD230 søkerveske
Leica DD120, DD130 søkerveske

Batterier, ladere og kabler
Artikkelnr.
845900
790417
797750

Beskrivelse
Leica DD SMART, DA Li-ion-batteri
A100 - Li-ion-lader
A140 - Biladapterkabel

850287

Senderskjøtekabel
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Deteksjonsprogramvare
og -tjenester
Forbedre effektiviteten, kvaliteten på søkeresultatene og lagre
søkedata med Leica deteksjonsprogramvare. Leica deteksjonsprogramvare er konstruert for enkel bruk og høy ytelse, og dekker
dine behov for både å unngå nedgravde rør og kabler og
kartlegging av rør og kabler.

74 Leica DX Manager

76 Leica DX Office
Vision

78 DX Shield
programvare

80 Deteksjonstjenester
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Leica DX Manager Mapping
Ett sentralt dashbord for alle Leica Geosystems deteksjonsløsninger
Leica DX Manager er markedets eneste løsning for
kartlegging av rør og kabler på entreprisenivå. En unik
skydrevet løsning som gir enestående ytelse.
Administrer prosjekter, oppgaver og romdata i ett
sentralt dashbord for alle Leica Geosystems
deteksjonsløsninger.
1 mnd. DX Manager Mapping startpakke

1 mnd. Mapping Analyzer

1 mnd. DX Manager Mapping-programvare med 10 GB
skylagring og 1 Mapping Master.

1 mnd. Mapping Analyzer-tilgang for 1 bruker, inkludert:
tilgang til nettportal og DS2000 dataadministrasjon

Artikkelnr. 5307646

Artikkelnr. 5307653

1 mnd. Mapping Master

1 mnd. Mapping Inspector

1 mnd. Mapping Master-tilgang for 1 bruker, inkludert:
tilgang til nettportal, DS2000 dataadministrasjon,
lokaliseringsdata med GIS-posisjon,
oppgaveadministrasjon og mobile skjemaer.

1 mnd. Mapping Inspector-tilgang for 1 bruker,
inkludert: DS2000 dataadministrasjon,
oppgaveadministrasjon og mobile skjemaer

Artikkelnr. 5307647
1 mnd. Mapping Surveyor
1 mnd. Mapping Surveyor-tilgang for 1 bruker, inkludert:
DS2000 dataadministrasjon og lokaliseringsdata med
GIS-posisjon
Artikkelnr. 5307649
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Artikkelnr. 5307654
1 mnd. DX Manager 10 GB skylagring
1 mnd. DX Manager skylagring på 10 GB
Artikkelnr. 5307655

Integrering av rør-/kabelsøk
Leica DX Manager integrerer alle Leica Geosystems deteksjonsløsninger i en enkel målearbeidsflyt, slik at brukeren kan
bruke søkedybdemålinger i GNSS-målinger. Resultatet er en
sømløs kombinasjon av begge verdener – med alle søkerelaterte data tilgjengelig i enten Leica DX Manager eller et
valgfritt eksportformat.

Leica DX Manager - Hovedfordeler
 Enklere prosesser
 Bedre datakvalitet og nøyaktighet
 Konsistente datainnsamlingsmetoder
 Integrasjon av DS2000, kabelsøk og kartleggingsdata
 Arbeidsflyt som sikrer dataintegritet
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Leica DX Office Vision
DX Office Vision er Leica Geosystems' etterbehandlingsprogramvare
for rør og kabler, og gir DS2000-brukere mulighet til å kartlegge
registrerte nedgravde rør og kabler digitalt på en enkel måte ved å
konvertere GPR-data til CAD-tegninger.

Hovedfordeler:
Enkel fremstilling av CAD-tegninger over registrerte rør
og kabler
Enkel visning av innsamlede data for registrerte rør og
kabler - sammenlign datafiler side om side eller fra topp
til bunn for å finne konsistente egenskaper
Lag CAD-tegninger i 3D med objektattributter i ulike lag
– filtrer, velg, identifiser og legg til kommentarer for
konsistente mål og avvik
Reduser behandlingstiden takket være at det ikke er
behov for mellomkonvertering, tredjeparts programvare
eller patcher
Visualiser GPR-data fra din DS2000 med et intuitivt
grensesnitt
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Leica DX Office Vision
Slå sammen dine DX Office Vision-data med andre Leica
deteksjonsprodukter, som Digicat og Ultra.
Enkel og trygg overføring av databehandling til CADtegninger:
For landmålere som ønsker digital kartlegging av nedgravde
rør og kabler er DX Office Vision den raskeste og mest intuitive
etterbehandlingsprogramvaren for konvertering av GPR-data til
CAD-tegninger for alle brukere.

Artikkelnr.

Lisensnavn

Beskrivelse

865389

DX Office Vision
programvarepakke

Programvareinstallasjon og
ett års lisens på DX Office
Vision

865390

Forlengelse av
Office Vision

Ett års lisensforlengelse
for DX Office Vision

865391

DX Office Vision
X-Section programvarepakke

Programvareinstallasjon og
ett års lisens på DX Office
Vision X-Section

865392

Forlengelse av DX
Office Vision
X-Section

Ett års lisensforlengelse
for DX Office Vision
X-Section

3 og 5 års lisenser er også tilgjengelige
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DX Shield-programvare

Koble til DD SMART-søkere og Digicats med Bluetooth
Programvaren DX Shield fokuserer på å beskytte anlegget, slik at organisasjonen
kan få bedre oversikt over arbeidsoppgavene og kompleksiteten på anlegget.
Brukervennlige rapporter gir rask og praktisk oversikt over produktbruken, slik at
bedriften kan identifisere behov for opplæring og kunnskaper – og redusere antall
rør- og kabelbrudd.
•
•
•
•
•
•

Beskytt de ansatte
Beskytt verdiene
Beskytt infrastrukturen
Beskytt omdømmet ditt
Gir oversikt over hvordan utstyret brukes
Arbeid sikrere, smartere og enklere

DX Field Shield
• Kobler aktiviteter i felten til DX Manager Shield
• Kobler aktiviteter i felten til DX Office Shield
Last ned fra iOS- eller Android-butikken
DX Office Shield
• Behandler bruksinformasjon fra søkeren og genererer rapporter
• Kobles til CalMaster og til Internett for nettbasert kalibreringskontroll
Last ned fra Leica Geosystems-nettstedet
DX Manager Shield
• Sentralisert, tilgjengelig informasjon
• Behandler bruksinformasjon fra søkeren og genererer rapporter
• Lagrer all anleggsdokumentasjon, f.eks. HMS-skjemaer
• Lagrer alle bilder av anlegget i prosjektmappen
• Standard-, Pro eller Expert-nivå gjør det lett å finne den riktige versjonen for din bedrift
Opprett en konto på www.dxmanagershield.leica-geosystems.com
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DX Manager Shield - Standard konto
Registrer deg på nettet og opprett en gratis konto. Dataene er synlige i en rullerende periode på 3 måneder, med enkel system- og
rapportfunksjonalitet. Abonner og oppgrader for ytterligere funksjonalitet.
DX Manager Shield - Pro-abonnement
1 års DX Manager Shield Pro-lisens for 1 bruker. Dataene er synlige i en rullerende periode på 12 måneder. Ytterligere strukturering av
teamadministrasjon, rapportfunksjonalitet og kartalternativer sammenlignet med Standard-konto
Artikkelnr. 5309201
DX Manager Shield - Expert-abonnement
1 års DX Manager Shield Expert-lisens for 1 bruker. Dataene er synlige i en rullerende periode på 24 måneder. Ytterligere automatisert
rapportering, notater fra anlegget og fotoopplasting sammenlignet med Pro-abonnementet.
Artikkelnr. 5309202
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Leica Detection Campus
Vårt Detection Campus gir deg inngående kunnskap om vår
portefølje innen deteksjonsløsninger.

Vi tilbyr for øyeblikket tre ulike kurs:
Kurs i landmåling
 Kurs i presis EML
 Kurs i bakkepenetrerende radar
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Kurs i landmåling av rør og
kabler
Et interaktivt, 5-dagers opplæringskurs for deg
som trenger nødvendige ferdigheter og kunnskap
for å bli landmåler av rør og kabler.
Dette kurset i landmåling av rør og kabler skal få den
mest uerfarne til å bli trygg på å utføre landmåling, fra
den første kundespesifikasjonen og hele veien til å
levere et komplett oppmerket kart med detaljer om hva
som ligger skjult under bakken. Dette foregår over 5
dager med en serie moduler tilpasset bruk i
klasserommet og på stedet.
Med dette kurset skal vi lære opp markedet i verdens
første digitaliserte målearbeidsflyt for rør og kabler. Ved
å lære brukere den beste og mest metodiske
fremgangsmåten for landmåling av rør og kabler ved
hjelp av innovativ deteksjons-, posisjonerings- og
kartleggingsteknologi, i tillegg til kraftig og intuitiv
programvare, har Leica virkelig skapt en verdensnyhet
for bransjen.

Hvem passer kurset for?

Økt salg av verktøy for å kartlegge og unngå rør og
kabler fra CATs til GPR de siste årene, har markert
behovet for en global opplæringsstandard for både
brukere av utstyret og folk som planlegger og utfører
arbeidet.

Kursmoduler

Med dette nye kurset kan vi trygt slå fast at vi tilbyr
landmåling av rør og kabler, både når det gjelder utstyr,
programvare og ferdigheter. Vi tilbyr hele pakken, slik at
kundene våre kan være trygge i alle faser av arbeidsflyten.

Kurset tilpasses slik at det passer for alle – fra helt
uerfarne innen rør og kabler og helt opp til landmålere som
trenger etterutdanning og landmålere av rør og kabler som
vil bli enda mer effektive med ny teknologi og nye
prosesser.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevans og marked
Komponentene i landmålerverktøy for rør og kabler
Spesifikasjoner for landmåling
Forstå kart over rør og kabler
Bruke presisjonssøker
Bruke GPR
Landmåling på stedet – opplæringssted
Registrere digitale EML-data
Dataeksport, gjennomgang og etterbehandling

5004724

Kurs i landmåling av rør og kabler

Kurs i landmåling av rør og kabler (5 dager)
Et interaktivt, 5-dagers opplæringskurs for deg som trenger
nødvendige ferdigheter og kunnskap for å bli landmåler av rør og
kabler (ekskl. tid og kostnader for transport, kost og losji)

5004723

Gruppekurs i landmåling av rør og
kabler

Kurs i landmåling av rør og kabler (5 dager)
Et interaktivt, 5-dagers opplæringskurs for deg som trenger
nødvendige ferdigheter og kunnskap for å bli landmåler av rør og
kabler. For opptil 8 deltakere (ekskl. tid og kostnader for transport, kost og losji)

Påmelding
E-post: detection-training.geo@leica-geosystems.com
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Kurs i presis EML
Lær hvordan du bruker presisjonssøker til å spore
og kartlegge rør og kabler. Utvikle ferdighetene
ytterligere med det nyeste utstyret innen
posisjonering og kartlegging.

Dette 2-dagerskurset i presisjonssøk tar for seg de
teoretiske og praktiske sidene ved presisjonssøk.
Du starter med en kort økt i klasserommet for å lære om
prinsippene og begrensningene for presisjonssøk, slik at
du vet hvor søkeren virker og hvor den ikke gjør det. Du
får lære litt om lokaliseringsinnstillinger, før du skal
bruke en signalsender og lokaliseringstilbehør for å lære
mer om lokalisering. I løpet av kurset skal du også bruke
GPS og GNSS til å spore og kartlegge rør og kabler. Mot
slutten av kurset skal du med sikkerhet kunne lokalisere,
spore og kartlegge nedgravde rør og kabler ved hjelp av
presisjonsøker.

Kurset passer for deg som skal finne og kartlegge nedgravde rør og kabler ved hjelp av spesialutstyr som Leica Ultra.

Kursmoduler
•
•
•
•
•
•
•

Lovgivning og forskrifter
PAS128 og 256
Elektromagnetiske søkere
Forstå kart over rør og kabler
Bruke presisjonssøker
Landmåling av tomt
Dataeksport og gjennomgang

5004725

Sporing og kartlegging av EML

Sporing og kartlegging med presisjonssøker (2 dager)
Lær hvordan du bruker presisjonssøker til å spore og kartlegge
rør og kabler. Utvikle ferdighetene ytterligere med det nyeste
utstyret innen posisjonering og kartlegging (ekskl. tid og kostnader for transport, kost og losji)

5004726

Gruppekurs i sporing og kartlegging
av EML

Sporing og kartlegging med presisjonssøker (2 dager)
Lær hvordan du bruker presisjonssøker til å spore og kartlegge
rør og kabler. Utvikle ferdighetene ytterligere med det nyeste
utstyret innen posisjonering og kartlegging For opptil 8 deltakere
(ekskl. tid og kostnader for transport, kost og losji)

Påmelding
E-post: detection-training.geo@leica-geosystems.com
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Hvem passer kurset for?

Kurs i bakkepenetrerende
radar
I løpet av dette 3-dagerskurset skal du lære
hvordan du bruker GPR og hvordan du behandler og bruker dataene du registrerer.

Hvem passer kurset for?

Dette 3-dagerskurset med GPR-opplæring tar for seg
prinsippene og begrensningene for teknologien, gir
deltakerne rikelig med tid til å prøve utstyret, og
gjennomgår avlesing og etterbehandling av
tomteskanninger. Mot slutten av dette kurset skal du
med sikkerhet kunne utføre en GPR-landmåling, forstå
selv svært komplekse omgivelser og levere nøyaktige
kart over oppmålingsområdet.

Kurset passer for deg som vil beherske alle former for
GPR-bruk, fra merking av skanneområdet til etterbehandling
av resultatene.

Kursmoduler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lovgivning og forskrifter
PAS128 og 256
Forstå kart over rør og kabler
Prinsipper og begrensninger for teknologien
Bruke GPR
Landmåling av tomt
Posisjoneringsmetoder
Dataeksport og gjennomgang
Etterbehandling

5004727

GPR-bruk til resultat

GPR-bruk til resultat (3 dager)
I løpet av dette 3-dagerskurset skal du lære hvordan du bruker
GPR og hvordan du behandler og bruker dataene du registrerer.
(ekskl. tid og kostnader for transport, kost og losji)

5004728

Gruppekurs i GPR-bruk til resultat

GPR-bruk til resultat (3 dager)
I løpet av dette 3-dagerskurset skal du lære hvordan du bruker
GPR og hvordan du behandler og bruker dataene du registrerer.
For opptil 8 deltakere (ekskl. tid og kostnader for transport, kost
og losji)

Påmelding
E-post: detection-training.geo@leica-geosystems.com

*alle Leica Detection Campus-kurs kan enten avholdes i vårt opplæringssenter i Storbritannia eller ved
forespørsel lokalt i ditt område.
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Leica Geosystems – when it has to be right.
Leica Geosystems har revolusjonert oppmålingsverden i nærmere 200
år, og lager komplette løsninger for profesjonelle bruker i hele verden.
Leica Geosystems er kjent for utvikling av førsteklasses produkter og
innovative løsninger. Profesjonelle brukere i mange ulike bransjer som
landmåling og ingeniørtjenester, sikkerhet og trygghet, bygg og anlegg
samt energi og produksjon stoler på at Leica Geosystems løser alle
deres GIS-relaterte behov. Leica Geosystems leverer nøyaktige
instrumenter, sofistikert software og pålitelige tjenester som gir verdier
hver eneste dag til de som skaper verdens framtid.
Leica Geosystems er en del av Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B;
hexagon.com), en ledende global leverandør av informasjonsteknologi
som driver kvalitet og produktivitetforbedringer gjennom mange
applikasjoner.

Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Sveits. Alle rettigheter forbeholdt. Trykket i Sveits – 2018.
Leica Geosystems er en del av Hexagon AB. 840962no – 09.19

Leica Rugby CLA/CLH & CLI
The first upgradable lasers

Ordmerke og logoer for
Bluetooth® tilhører Bluetooth
SIG, Inc., og Leica Geosystems AG
bruker disse med lisens. Andre
varemerker og logoer tilhører
respektive eiere.

Leica NA300/500/700
Series Automatic Levels
Reliable levels for your site

Leica iCON iCB50 & iCB70
Manual total stations
for construction

Leica DISTO™
The original
laser distance meter

Built to
transform

LEICA iCON iCB50 & iCB70 Manual Total Stations
n Go digital: Leica Geosystems manual construction total stations lead
the way to the no-strings and no-tapes approach in your construction
project
n Ease of use: simple to learn and easy to master, the Leica iCB50 and
iCB70 help you to complete projects more efficiently with minimal training
n Understanding Construction: Leica Geosystems iCON portfolio offers
software and hardware solutions specifically designed for any task in the
Building and Heavy Construction segment
n Mobile data: featuring an integrated 4G modem, the iCB70 allows mobile
data transfer directly between the design office and the instrument on site.

leica-geosystems.com

Leica Rugby CLA/CLH
og CLI
De første oppgraderbare laserne

i samsvar med IEC
60825-1*
* Ifølge produktspesifikke
tekniske spesifikasjoner

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg, Sveits
+41 71 727 31 31

The new generation of Leica Geosystems’ manual
construction total stations facilitate your move
from conventional analogue layout methods to
modern digital workflows. Layout more points per
day on your construction project and achieve the
productivity and accuracies demanded by the
building construction industry. Work with digital
design data directly on the instrument, including
fully rendered models in IFC file format.

leica-geosystems.com

Leica automatiske
nivellere i
NA300/500/700-serien
Pålitelig nivellering på
anlegget

Leica iCON iCB50 &
iCB70
Manuell totalstasjon for
bygg og anlegg

Leica DISTOTM
Den originale
laser-avstandsmåleren

