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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Metrówki składane

Wykonanie: Drewno bukowe, ocynkowane sprężyny stalowe, łączenia
nitowane, przeguby 3,0 mm smarowane olejem dla przedłużenia 
żywotności, lakierowane na biało z czarną podziałką mm na górnej 
i dolnej krawędzi.
Dokładność pomiaru według III klasy dokładności EG.

0010 2 16 10

nr długość 4671 szerokość ilość członów
zam. m mm

Metrówka składana, drewniana

1,79
(462)

Wykonanie: Z drewna bukowego z członami o szerokości 3,3 mm
osadzonymi w płytkach drewnianych. Odporny na działanie zewnętrzne
biały lakier z bardzo dobrą do odczytu czarną podziałką w mm, 
umieszczoną na górnej i dolnej krawędzi metrówki.
Dokładność pomiaru według III klasy dokładności EG.

0020 2 16 10

nr długość 4671 szerokość ilość członów
zam. m mm

Metrówka składana, drewniana

2,93
(462)

Wykonanie: Z drewna bukowego z członami o szerokości 3,0 mm, 
z umieszczonymi wewnątrz elementami stalowymi, które nie wymagają
przeglądu. Dobrze osadzone człony umożliwiają utrzymanie
nieprzerwalnie kąta prostego podczas gdy metrówka jest rozłożona.
Odporny na działanie zewnętrzne biały lakier z bardzo dobrą do odczytu
czarną podziałką w mm, umieszczoną na górnej i dolnej krawędzi
metrówki.
Dokładność pomiaru według III klasy dokładności EG.

0005 2 17 10

nr długość 4671 szerokość ilość członów
zam. m mm

Metrówka składana, drewniana

3,32
(462)

Wykonanie: Z drewna bukowego z członami o szerokości 3,0 mm,
przeguby samosmarowane dla przedłużenia żywotności. Odporny na
działanie zewnętrzne biały lakier z bardzo dobrą do odczytu czarną 
podziałką w mm umieszczoną na górnej i dolnej krawędzi metrówki, 
jak również na czerwono zaznaczonymi cyframi co 10.
Dokładność pomiaru według III klasy dokładności EG.

0005 2 17 10

nr długość 4667 szerokość ilość członów
zam. m mm

Metrówka składana, drewniana

2,56
(467)



nr długość 4673 4668 szerokość mm ilość
zam. m 4673 4668 członów
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4668

Wykonanie: Z drewna bukowego z członami o szerokości 3,0 mm,
przeguby samosmarowane dla przedłużenia żywotności. Odporny na
działanie czynników zewnętrznych lakier, odcinki lakierowane na 
przemian, raz biały i raz żółty kolor, w celu rozgraniczenia między dm. 
Z bardzo dobrą do odczytu czarną podziałką w mm umieszczoną na 
górnej i dolnej krawędzi i czerwonymi cyframi.
Dokładność pomiaru według III klasy dokładności EG.

0010 2 17 10

nr długość 4667 szerokość ilość członów
zam. m mm

Metrówka składana, drewniana

3,78
(467)

Wykonanie: Z drewna brzozowego z członami o szerokości 2,3 mm,
przeguby samosmarowane dla przedłużenia żywotności. Człony
metrówki są szczególnie giętkie, ale jednocześnie twarde i stabilne. 
Z bardzo dobrą do odczytu czarną podziałką w mm umieszczoną na 
górnej i dolnej krawędzi i czerwonymi cyframi co 10. 
Dokładność pomiaru według III klasy dokładności EG.

0015 2 17 10

nr długość 4667 szerokość ilość członów
zam. m mm

Metrówka składana, drewniana

5,30
(467)

Wykonanie: Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym,
odporne na wyginanie, metrówka biała, czarna, tłoczona skala, podziałka
na obu stronach. Listwy blokowane także w rozstawie pod kątem 90°.
Dokładność pomiaru według III klasy dokładności EG.

0001 1 – 13 10
0002 2 16 15 10

Metrówka składana z tworzywa sztucznego

Metalowe sprężyny, nitowane łączenia.

4673

4673

–
4,81
(462)

Wewnątrz umieszczone sprężyny z metalu, czerwone 
cyfry co 10.

4668

4,01
5,20
(467)

Wykonanie: Ze specjalnie powleczonego aluminium, listwy metrówki 
o szerokości 1,4 mm, pióra ocynkowane. Anodyzowana na czarno,
głęboko trawiona skała. Odporna na działanie chemikaliów, olejów 
i smarów.
Dokładność pomiaru według II klasy dokładności EG.

0002 2 14 10

nr długość 4672 szerokość ilość członów
zam. m mm

Metrówka składana z metalu lekkiego

21,40
(464)

Metrówki składane
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Taśmy miernicze

odporność
na izolo

wane
odporność 

na złamanie
zamykane czytelność

rdza kwasy
Taśma miernicza sprężyno-
wa, lakierowana na żółto,
tworzywo poliamidowe,
nadruk skali

C C C C C C C C C C C

Taśma miernicza sprężyno-

wa, lakierowana na biało,

nadruk skali
C C C C C C C

Stal nierdzewna, 

nadruk skali C C C C C C C C

Tworzywo sztuczne wzmac -

niana włóknem szklanym,

lakierowana na żółto skala
C C C C C C C C C C C C C

0020 20 13 forma prosta forma prosta
0025 25 13 forma prosta forma prosta
0030 30 13 forma V forma prosta
0050 50 13 forma V forma prosta

Wykonanie: Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Wygodną pracę
zapewnia korbka do zwijania. Początek skali przesunięty o około 10 cm w stosunku do początku
taśmy. Początek taśmy wzmocniony dodatkowo obramówką z tworzywa sztucznego.
Dokładność pomiaru według II klasy dokładności EG.

0010 10 13
0020 20 13
0025 25 13
0030 30 13
0050 50 13

nr długość 4675 4669 4676 4677 szerokość taśmy
zam. m mm

Taśma miernicza

Taśma z bardzo mocnej stali sprężynowej, pokryta tworzywem poliamidowym,
bardzo giętka, odporna na zginanie i działanie czynników atmosferycznych, 
lakierowana na żółto, skala czarna, oznaczenie metrów na czerwono. Odporna 
na alkalia, tłuszcze, oleje i kwasy.

4675

4675

22,80
32,30
40,00
44,20

–
(463)

Taśma z bardzo mocnej stali sprężynowej, lakierowana na biało, skala czarna,
oznaczenie metrów na czerwono. W celu ochrony przed zużyciem taśma pokryta 
jest lakierem bezbarwnym.

4669

4669

22,30
30,50
33,60
38,00

–
(463)

Taśma odporna na zginanie, ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej, powierzchnia
matowa, czarna skala z oznaczeniem metrów na czerwono. W celu ochrony przed
zużyciem taśma pokryta jest lakierem bezbarwnym

4676

4676

23,30
32,70
38,60
44,80
74,50
(463)

Taśma z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, bardzo
giętka, pokryta żółtym lakierem, czarna skala z oznaczeniem metrów na czerwono.
W suchym stanie nie przewodzi prądu.

4677

4677

14,20
22,10

–
30,00

–
(463)

Wykonanie: Aluminiowa rama odporna na uderzenia z uchwytem z tworzywa sztucznego, 
uchwyt pokryty gumowymi wypustkami spełniającymi funkcję antypoślizgową, wygoda w
obsłudze dzięki montowanej naprzemiennie korbce oraz mechanizmowi zaopatrzonemu w 
2 łożyska kulkowe. Początek skali przesunięty o około 10 cm w stosunku do początku taśmy.
Dokładność pomiaru według II klasy dokładności EG.

nr długość 4678 4674 4679 4680 szerokość rama
zam. taśmy

m mm 4678/4680 4674/4679

Taśmy miernicze w obudowie ramowej

Forma prosta

Forma V

Taśma z bardzo mocnej stali sprężynowej, pokryta tworzywem poliamidowym,
bardzo giętka, odporna na zginanie i działanie czynników atmosferycznych, 
lakierowana na żółto, skala czarna, oznaczenie metrów na czerwono. Odporna 
na alkalia, tłuszcze, oleje i kwasy.

4678

4678

35,60
45,30
45,70
61,60
(463)

Taśma odporna na zginanie, ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej,
powierzchnia matowa, czarna skala z oznaczeniem metrów na czerwono. 
W celu ochrony przed zużyciem taśma pokryta jest lakierem bezbarwnym.

4679

Taśma z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, odporna 
na wyginanie, lakierowana na biało, czarna skala z oznaczeniem metrów na 
czerwono. W suchym stanie nie przewodzi prądu.

4680

4680

31,10
34,60
37,10
46,30
(463)

Taśma z bardzo mocnej stali sprężynowej, lakierowana na biało, skala czarna,
oznaczenie metrów na czerwono. W celu ochrony przed zużyciem taśma pokryta 
jest lakierem bezbarwnym.

4674

4674

28,10
35,40
39,40
47,00
(463)

43,80
47,20
59,10
73,30
(463)

4679

Początek skali przesu-
nięty o około 10 cm w
stosunku do początku
taśmy.

Wzmocniony początek
taśmy



Wykonanie: Taśma z profilowanej, hartowanej, pokrytej tworzywem stali sprężynowej, 
powłoka poliamidowa, lakierowana na żółto z wyraźną i czytelną, dwukolorową skalą. 
Odporna na uderzenia obudowa o ergonomicznych kształtach. Lakierowana na żółto z 
wyraźną i czytelną dwukolorową skalą.
Dokładność pomiaru według II klasy dokładności EG.

0003 3 12,7 66 x 60 x 32
0005 5 19,0 65 x 79 x 39

nr długość 4686 szerokość taśmy wymiary obudowy
zam. m mm mm

Miara zwijana z ochronną powłoką poliamidową
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Taśmy miernicze

0002 2 13 60 x 58 x 19
0003 3 13 60 x 58 x 19
0005 5 16 75 x 70 x 26

nr długość 4685 4682 szerokość taśmy wymiary obudowy
zam. m mm mm

4682

–
10,95
17,15
(462) 4685

4685

4,41
5,60

10,90
(462)

4682

4,06
6,75
(581)

Wykonanie: Taśma metalowa z powłoką antyrefleksyjną, lakierowana na żółto w szarej,
odpornej obudowie. Bezpośredni odczyt pomiaru wewnętrznego zapewnia wizjer umieszczony 
u góry taśmy. Podziałka (mm) na całej długości taśmy, funkcja automatycznego zwijania z 
przyciskiem blokującym oraz zaczepem. Zaczep na początku taśmy do pomiarów wewnętrznych 
i zewnętrznych.
Dokładność pomiaru według II klasy dokładności EG.

0003 3 13 60 x 60 x 20

nr długość 4684 szerokość taśmy wymiary obudowy
zam. m mm mm

Miara zwijana z odczytem górnym

9,00
(459)

Wykonanie: Taśma metalowa z powłoką antyrefleksyjną, lakierowana na żółto w czerwonej,
odpornej obudowie. Podziałka (mm) na całej długości taśmy, funkcja automatycznego zwijania z
przyciskiem blokującym oraz zaczepem. Zaczep na początku taśmy do pomiarów wewnętrznych 
i zewnętrznych.
Dokładność pomiaru według II klasy dokładności EG.

0003 3 13 60 x 60 x 30

nr długość 4700 szerokość taśmy wymiary obudowy
zam. m mm mm

Miary zwijane

4,26
(459)

Wykonanie: Taśma metalowa z powłoką antyrefleksyjną, lakierowana na żółto w czerwonej,
odpornej obudowie z szarą obramówką chroniącą przed zabrudzeniami. Podziałka (mm) na całej
długości taśmy, funkcja automatycznego zwijania z przyciskiem blokującym oraz zaczepem na
pasek. Zaczep na początku taśmy do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.
Dokładność pomiaru według II klasy dokładności EG.

0003 3 13 75 x 65 x 30
0005 5 19 75 x 65 x 30
0008 8 25 75 x 65 x 30

nr długość 4704 szerokość taśmy wymiary obudowy
zam. m mm mm

Miary zwijane

4,34
8,50

13,00
(459)

Wykonanie: Taśma z podwójną skalą (mm) w odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa
sztucznego ABS. W celu ochrony przed zużyciem taśma pokryta jest lakierem bezbarwnym.
Funkcja automatycznego zwijania z przyciskiem blokującym. Zaczep na początku taśmy do
pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.
Dokładność pomiaru według II klasy dokładności EG.

Miary zwijane

Z nierdzewnej stali chromowo-niklowej.

Hartowana stal sprężynowa.



Wykonanie: Taśma metalowa, profilowana, z hartowanej i pokrytej tworzywem z mylaru stali
sprężynowej, z powłoką lakierowaną na żółto, z wyraźną do czytania naniesioną 2-kolorową
skalą. Do wyboru w obudowie chromowanej z tworzywa sztucznego lub z metalu. Odporna na
korozję, zadrapania i chemikalia. Funkcja automatycznego zwijania z przyciskiem blokującym i
zaczepem do paska.
Dokładność pomiaru według II klasy dokładności EG. 

0003 3 12,7 59 x 57 x 25
0005 5 19 66 x 69 x 37
0008 8 25 78 x 76 x 49
0010 10 25 85 x 84 x 48

nr długość 4698 4699 szerokość taśmy wymiary obudowy
zam. m mm mm

Miara zwijana w obudowie chromowanej

0003 3 16 60 x 60 x 32
0006 5 19 70 x 70 x 36
0008 8 25 80 x 80 x 45

nr długość 4696 szerokość taśmy wymiary obudowy
zam. m mm mm

0002 2 13 65 x 65 x 21
0003 3 13 65 x 65 x 21

nr długość 4689 szerokość taśmy wymiary obudowy
zam. m mm mm
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Taśmy miernicze

6,05
9,25

19,40
(462)

9,15
–
–
–

(581)

–
15,40
20,20
24,70
(581)

5,15
5,95
(462)

Wykonanie: Taśma metalowa, profilowana, z hartowanej i pokrytej tworzywem stali
sprężynowej, z powłoką lakierowaną na biało w odpornej na uderzenia obudowie 
poliamidowej. Bezpośredni odczyt pomiaru wewnętrznego zapewnia szeroki wizjer umieszczony
u góry taśmy. W celu ochrony przed zużyciem taśma pokryta jest lakierem bezbarwnym. 
Ruchomy zaczep na początku taśmy do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych. Dodatkowo
taśma ta jest zaopatrzona w rozkładany cyrkiel, co umożliwia rysowanie okręgów o średnicy 
do 6 m.
Dokładność pomiaru według II klasy dokładności EG.

0003 3 16 65 x 65 x 25

nr długość 4683 szerokość taśmy wymiary obudowy
zam. m mm mm

Miara zwijana z odczytem górnym i funkcją cyrkla

9,90
(462)

Wykonanie: Taśma metalowa profilowana, z hartowanej, pokrytej tworzywem stali
sprężynowej, z powłoką lakierowaną na biało w odpornej na uderzenia obudowie 
poliamidowej. Bezpośredni odczyt pomiaru wewnętrznego zapewnia wizjer umieszczony u góry
taśmy – efekt szkła powiększającego. W celu ochrony przed zużyciem taśma pokryta jest 
lakierem bezbarwnym. Zaczep na początku taśmy do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.
Dokładność pomiaru według II klasy dokładności EG.

Miara zwijana z odczytem górnym

Wykonanie: Taśma metalowa, profilowana, z hartowanej i pokrytej tworzywem stali
sprężynowej, z powłoką lakierowaną na biało w odpornej na uderzenia obudowie 
chromowanej, ze skalą po jednej stronie. Funkcja automatycznego zwijania z przyciskiem 
blokującym i zaczepem do paska.
Dokładność pomiaru według II klasy dokładności EG.

Miara zwijana w obudowie chromowanej

W obudowie metalowej

4698

4698

W obudowie z tworzywa sztucznego

4699

4699



0300 0,70–3,00 1,1
0400 0,86–4,00 1,4
0500 1,07–5,00* 1,7

nr długość 4706 waga
zam. m kg
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Miary zwijane/Drogomierze/Przymiary

Wykonanie: Taśma metalowa z powłoką antyrefleksyjną, lakierowana na żółto w odpornej
chromowanej obudowie. Podziałka (mm) na całej długości taśmy, funkcja automatycznego 
zwijania z przyciskiem blokującym oraz zaczepem na pasek. Zaczep na początku taśmy do
pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.
Dokładność pomiaru według I klasy dokładności EG.

0003 3 13 60 x 55 x 20
0005 5 19 70 x 60 x 30
0008 8 25 70 x 60 x 30
0010 10 25 95 x 80 x 40

nr długość 4703 szerokość taśmy wymiary obudowy
zam. m mm mm

Miara zwijana w obudowie chromowanej

9,25
15,95
24,20
28,40
(459)

Wykonanie: Taśma metalowa z powłoką antyrefleksyjną i odporną na rdzę powłoką 
fosfatową w odpornej obudowie. Połączona specjalna skala i krawędzie z podziałką służą do
odczytywania średnic. Numer zamówienia 4705 0003 z wysuwaną wypustką do pomiarów
wewnątrz pomieszczeń.
Dokładność pomiaru według II klasy dokładności EG.

0002 2 16 72 x 65 x 25 nie
0003 3 16 72 x 65 x 25 tak

nr długość 4705 szerokość wymiary wysuwana
zam. taśmy obudowy wypustka miernicza

m mm mm

Miara Talmeter

15,35
19,45
(459)

Wykonanie: Urządzenie miernicze z możliwością mierzenia podczas poruszania go do przodu
jest i do tyłu. Zamontowane koło odporne na uderzenia. Dzięki niemu zminimalizowany jest
moment przewrotu. Napęd odbywa się poprzez pasek rozrządu. Ustawienie w pozycji zerowej 
za pomocą specjalnej dźwigni.

0100 Drogomierz metalowy. Nóżka postojowa ze zintegrowanym hamulcem. Drążek do 
prowadzenia może być złożony w pół, co ułatwia transport przyrządu.

0200 Drogomierz z tworzywa sztucznego, hamulec zintegrowany z uchwytem. Drążek 
do prowadzenia może być całowicie złożony, dzieki czemu osiąga się idelane wymiary do 
zapakowania przyrządu.

0100 9999,99 1 0,01 0,02 3,65
0200 9999,90 1 0,10 0,05 2,30

nr zakres pomiarowy 4710 obwód koła wyzwalanie dokładność waga
zam. m m m % kg

Drogomierz

4710 0100

4710 0200

161,50
131,50

(466)

158,50
180,50
204,00

(466)

4705 0002

4705 0003

Wykonanie: Wykonany z anodowanego aluminium. Umieszczona na zewnętrznym elemencie
teleskopowym libella ułatwia pomiar zarówno w położeniu pionowym, jak i poziomym. 
Wbudowana stalowa taśma pomiarowa oraz nawijarka są niezawodne nawet w najcięższych
warunkach pracy i gwarantują precyzyjne wyniki pomiarów.

Zastosowanie: Wykorzystywany w budownictwie, 
do pomiarów pionowych i poziomych.

Przymiar teleskopowy mEssfix

* Dostawa w etui z tworzywa sztucznego.



0300 300 Shorty 0,7 nie 180°
0430 430 Mini 1,0 nie 180°
0600 600 Maxi 1,4 tak 180°

nr długość ramion 4707 model waga ostrza cyrkla zakres pomiarowy
zam. mm kg

0300 0,70–3,00 1,5
0500 1,04–5,00 2,1

nr zakres pomiarowy 4708 waga
zam. m kg
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Kątomierze/Dalmierze

Wykonanie: Wytrzymala obudowa z aluminium. Wyposażony w libellę pionową i poziomą oraz 
w podświetlany wyświetlacz LCD. Ramię do pomiaru kąta może być odchylane z obu stron. 
Do pomiarów w trudno dostępnych miejscach. Dokładność ± 0,1°. Wskazania wyświetlacza
można obrócić o 180° za pomocą jednego przycisku. Funkcja automatycznego wyłączenia po 
3 minutach. Idealne do pracy bez możliwości kontaktu wzrokowego z mierzonym obiektem.
Funkcja wstrzymania wyniku pomiaru - hold. Automatyczne wyliczenie kątów połówkowych.

Zastosowanie: Do szybkiego i dokładnego pomiaru kąta także w trudno dostępnych miejscach.

Zawartość zestawu: Kątomierz z odczytem cyfrowym ArcoMaster, torba do transportu 
i 2 baterie Mignon 1,5 V.

0040 400 0,8 0°–220°
0060 600 1,1 0°–220°

nr długość ramion 4709 waga zakres pomiarowy
zam. mm kg

Kątomierz z odczytem cyfrowym

89,00
129,00

(465)

nr zam. 0040
model LRM Pocket

4745 84,00
zakres m 0,3–40
dokładność pomiaru mm ± 2,0
jednostka miary m, mm, ft, cal
temperatura pracy 0°–40 °C
stopień ochrony –
baterie 4 mikro baterie 1,5 V
wymiary mm 110 x 55 x 34

(001)

Dalmierz laserowy LaserRange-Master Pocket

Wykonanie: Kompaktowe urządzenie do mierzenia laserowego dystansu z możliwością pomiaru
minimalnego i maksymalnego, jak również pomiaru stałego. Funkcja dodawania i odejmowania
pomiarów. Do pomiarów powierzchni płaskich i objętości, jak również funkcja wykonywania
działania Pitagorasa. 4 przełączane płaszczyzny pomiarowe (przód, tył, statyw, rozkładane
końcówki pomiarowe). Dodatkowo wyposażony w podświetlenie wyświetlacza z rozkładanymi
kołkami i 1/4" połączenie ze statywem.

Zastosowanie: Pomiar dystansu, powierzchni, objętości, pomiary ciągłe jak również minimalne 
i maksymalne.

Zawartość zestawu: Dalmierz laserowy LRM, Pocket, torba i 4 baterie micro 1,5 V.

302,00
342,50

(466)

128,50
159,50
144,50

(466)

Wykonanie: Łatwy w obsłudze elektroniczny przymiar teleskopowy 
z wyświetlaczem LCD i podziałką (mm).

Funkcje: Wł./wył., funkcja wstrzymania wyniku pomiaru – hold, 
ustalenie punktu odniesienia.

Zastosowanie: Wykorzystywany w budownictwie, do pomiarów 
pionowych i poziomych.

Elektroniczny przymiar teleskopowy mEsstronic Easy

Wykonanie: Szybki i niezawodny odczyt wartości kąta. Pomiar rozpoczyna się od wartości 
0,5°, dokładność 0,25°. Dwie wbudowane libelle umożliwiają utrzymanie kątomierza w pionie.
Możliwość zachowania rozstawu ramion dzięki śrubie blokującej. Solidne i mocne wykonanie
nadające się do ekstremalnych obciążeń.

Zastosowanie: Do szybkiego i dokładnego pomiaru kąta.

Kątomierz Winkelfix
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Dalmierze laserowe

Wykonanie: Poręczne urządzenie do mierzenia laserowego dystansu z możliwością pomiaru minimalnego 
i maksymalnego, jak również pomiaru stałego. Funkcja dodawania i odejmowania pomiarów. Do pomiarów
powierzchni płaskich i objętości, z funkcją wykonywania działania Pitagorasa. Dodatkowo wyposażony 
w podświetlany wyświetlacz z historią pomiarów i wielofunkcyjną stopką.

Zastosowanie: Pomiar dystansu, powierzchni, objętości, wyznaczania wysokości i odległości pośredniej,
pomiary ciągłe, jak również minimalne i maksymalne.

nr zam. 0100 0200 0300 0400 0500 0800
model DXT D2 D3a D3a BT D5 D8

4718 209,00 169,00 329,00 379,00 449,00 699,00
zakres m 0,05–70 0,05–60 0,05–100 0,05–100 0,05–200 0,05–200
dokładność pomiaru mm ± 1,5 ± 1,5 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0
jednostka miary m, ft, cal m, ft, cal m, ft, cal m, ft, cal m, ft, cal, yd m, ft, cal, yd
ilość zapisanych pomiarów 10 10 20 20 20 30
rozpoznanie końcówki automatyczny manualny automatyczny automatyczny automatyczny automatyczny
stopień ochrony IP 65 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
ilość baterii 2 mikro 2 mikro 2 mikro 2 mikro 2 Mignon 2 Mignon

baterie 1,5 V baterie 1,5 V baterie 1,5 V baterie 1,5 V baterie 1,5 V baterie 1,5 V
wymiary mm 122 x 55 x 28 111 x 42 x 33 127 x 49 x 27,3 127 x 49 x 27,3 143,5 x 55 x 30 143,5 x 55 x 30

(460)

Dalmierz laserowy Leica Disto™

IP 65

DXT Solidna budowa urządzenia zapewnia ochronę przed kurzem i wodą. Oblicza automatycznie
wymiary pomieszczenia jak np. wielkość pomieszczenia, powierzchnię ścian i sufitu. 
Dostawa łącznie z torbą z paskiem do trzymania, bateriami, instrukcją obsługi i szybkim startem.

4718 0100

D2 Solidna budowa urządzenia zapewnia ochronę przed kurzem i wodą. Samowyzwalacz. 
Dostawa łącznie z torbą z paskiem do trzymania, bateriami, instrukcją obsługi i szybkim startem.

4718 0200

D3a Solidna budowa urządzenia zapewnia ochronę przed kurzem i wodą. Samowyzwalacz. 
Oblicza automatycznie wymiary pomieszczenia jak np. wielkość pomieszczenia, powierzchnię 
ścian i sufitu. Mierzy nachylenia do ± 45° i odległości poziome bez względu na przeszkody 
stojące na drodze.
Dostawa łącznie z torbą z paskiem do trzymania, panelem celu, bateriami, instrukcją obsługi, 
szybkim startem i certyfikatem producenta.

4718 0300–0400

D3a BT Urządzenie z dużym zasięgiem pomiarowym. Zapewniona ochrona przed kurzem i wodą.
Samowyzwalacz. Bluetooth®. Oblicza automatycznie wymiary pomieszczenia jak np. wielkość
pomieszczenia, powierzchnię ścian i sufitu. Mierzy nachylenia do ± 45° i odległości poziome 
bez względu na przeszkody stojące na drodze.
Dostawa łącznie z torbą z paskiem do trzymania, panelem celu, bateriami, instrukcją obsługi, 
szybkim startem i oprogramowaniem.

IP 54

D5 Uniwersalny laser do szerokiego zastosowania o dużej rozdzielczości z wyświetlaczem 
kolorowym i zommem 4-optycznym. Laser chroniony przed kurzem i wodą. Samowyzwalacz.
Oblicza automatycznie wymiary pomieszczenia jak np. wielkość pomieszczenia, powierzchnię ścian
i sufitu. Mierzy nachylenia do ± 45° i odległości poziome bez względu na przeszkody stojące na
drodze. Pozwala na dokładne wycelowanie daleko oddalonych obiektów, także w bardzo jasnym
otoczeniu. Idelany do obliczania krzywizn dachowych i obliczania powierzchni elewacji.
Dostawa łącznie z torbą z paskiem do trzymania, instrukcją obsługi i szybkim startem.

4718 0500

D8 Uniwersalny laser do szerokiego zastosowania o dużej rozdzielczości z wyświetlaczem 
kolorowym i zommem 4-optycznym. Laser chroniony przed kurzem i wodą. Samowyzwalacz,
Bluetooth®. Oblicza automatycznie wymiary pomieszczenia jak np. wielkość pomieszczenia,
powierzchnię ścian i sufitu. Mierzy nachylenia do ± 360° i odległości poziome bez względu na
przeszkody stojące na drodze. Pozwala na dokładne wycelowanie daleko oddalonych obiektów,
także w bardzo jasnym otoczeniu. Idelany do obliczania krzywizn dachowych i obliczania
powierzchni elewacji, jak również wyznaczenia wysokości i punktu refleksyjnego.
Dostawa łącznie z torbą z paskiem do trzymania, panelem celu, bateriami, instrukcją obsługi, 
szybkim startem i oprogramowaniem.

4718 0800

4718
0100

4718
0200

4718
0300

4718
0400

4718
0500

4718
0800

IP 54IP 54 IP 54
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Laser krzyżowy

Wykonanie: W pełni zautomatyzowany laser krzyżowy z 4 poziomymi diodami laserowymi
tworzącymi jedną zamkniętą linię 360° i z 6 pionowymi diodami laserowymi tworzacymi dwie
jednakowo jasne linie 360°. Klasa laseru 2M/< 5 mW. Dzięki temu laser ten może być używany
jako laser rotacyjny. Linie horyzontalne lasera są ułożone na zewnątrz w stosunku do siebie 
prostokątnie. To umożliwia pozycjonowanie linii horyzontalnych blisko ściany. Umieszczone u
góry i na dole linie lasera krzyżowego wyznaczają dokładnie pion. Laser niweluje się samoczynnie
w zakresie ± 2° poprzez elektryczne libelle, silnik z sensorycznym ustawianiem temperatury,
również przy przemieszczaniu się urządzenia, ustawionego na wibrującym podłożu i podczas 
silnego wiatru. Dokładność 1 mm/10 m. Dobrze widoczne linie także przy złym oświetleniu.
Odbiornik laserowy rozpoznaje linie w promieniu 50 m. Poprzez optyczne sygnały informowani
jesteśmy o tym, kiedy przyrząd znajduje się poza obszarem niwelacji. Specjalny hamulec chroni
urządzenie przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Obrotowa obudowa z napędem bocznym i ruchomą podstawą do dokładniejszego pozycjono -
wania laseru. Stopki laseru regulowane. Pakowane w walizkę aluminiową. W zestawie także
odbiornik laserowy, wspornik uniwersalny, adapter do statywów, także korbowych. Szybka i 
efektywna ładowarka, 4 1,5-V-NiMH-wysokiej jakości akumulatory i baterie 9 V.

Zastosowanie: Idealny do prawie wszystkich prac związanych z dopasowywaniem, jak również
do zastosowania wewnątrz i zewnątrz budynków.

0010 10 635 150 x 235 x 180 2,2

nr linie laseru 4717 długość fali laseru wymiary waga
zam. nm mm kg

Laser krzyżowy PrecisionCross-Laser 10 RX

1.099,00
(465)

Wykonanie: Automatyczny laser krzyżowy z 3 poziomymi diodami laserowymi tworzacymi
jedną zamkniętą linię 360° i z 4 pionowymi diodami laserowymi. Klasa laseru 2M/< 5 mW.
Linie horyzontalne lasera są ułożone na zewnątrz w stosunku do siebie prostokątnie. 
Umieszczony u góry laser krzyżowy oraz 1 laser do wyznaczania pionu z klasą laseru 2/< 1 mW
umożliwia lepsze wypionowanie. Laser niweluje się samoczynnie w zakresie ± 2,5° poprzez 
magnetyczny system wahadłowy. Dokładność 2 mm/10 m. Dobrze widoczne linie także przy
złym oświetleniu. Odbiornik laserowy rozpoznaje linie w promieniu 50 m. Poprzez optyczne 
sygnały informowani jesteśmy o tym, kiedy przyrząd znajduje się poza obszarem niwelacji.
Specjalny system waha dłowy chroni urządzenie przed uszkodzeniem w czasie transportu. 
Obrotowa obudowa z napędem bocznym i ruchomą podstawą do dokładniejszego 
pozycjonowania laseru. Stopki laseru regulowane ze ściąganymi nakładkami gumowymi. 
Pakowane w walizkę aluminiową. W zestawie także odbiornik laserowy, wspornik uniwersalny,
adapter do statywów, także korbowych. Szybka i efektywna ładowarka, 4 1,5-V NiMH wysokiej
jakości akumulatory.

Zastosowanie: Idealny do prawie wszystkich prac związanych z dopasowywaniem, jak również
do zastosowania wewnątrz i zewnątrz budynków.

0007 7 635–650 120 x 195 x 130 1,4

nr linie laseru 4717 długość fali laseru wymiary waga
zam. nm mm kg

Laser krzyżowy AutoCross-Laser 7C PowerBright

699,00
(465)

Wykonanie: Automatyczny laser krzyżowy z 1 poziomą diodą laserową i z 2 pionowymi 
diodami laserowymi. Klasa laseru 2M/< 5 mW. Linie horyzontalne lasera są ułożone na
zewnątrz w stosunku do siebie prostokątnie. Umieszczony u góry laser krzyżowy oraz 1 laser do
wyznaczania pionu z klasą laseru 2/< 1 mW umożliwia lepsze wypionowanie. Laser niweluje się
samoczynnie w zakresie ± 2,5° poprzez magnetyczny system wahadłowy. Dokładność 2 mm/
10 m. Dobrze widoczne linie także przy złym oświetleniu. Odbiornik laserowy rozpoznaje linie 
w promieniu 50 m. Poprzez optyczne sygnały informowani jesteśmy o tym, kiedy przyrząd znajduje
się poza obszarem niwelacji. Specjalny system wahadłowy chroni urządzenie przed uszkodze-
niem w czasie transportu. Obrotowa obudowa z podświetlaną libellą i napędem bocznym oraz
ruchomą podstawą do dokładniejszego pozycjonowania laseru. Stopki laseru regulowane 
z ściąganymi nakładkami gumowymi. Pakowane w walizkę aluminiową. W zestawie także
 odbiornik laserowy, wspornik uniwersalny, adapter do statywów również korbowych. Szybka 
i efektywna ładowarka, 4 1,5 V NiMH wysokiej jakości akumulatory.

Zastosowanie: Idealny do prawie wszystkich prac związanych z dopasowywaniem, jak również
do zastosowania wewnątrz i zewnątrz budynków.

0003 3 635 120 x 190 x 120 1,4

nr linie laseru 4717 długość fali laseru wymiary waga
zam. nm mm kg

Laser krzyżowy AutoCross-Laser 3C PowerBright

269,00
(465)

Wykonanie: Do laserów krzyżowych (nr zam. 4717 0003–0010). Dostawa łącznie 
z uniwersalną podpórką do przymocowania i bateriami 9 V.

Zastosowanie: Do lokalizacji linii laserowych także przy złym oświetleniu.

1000 50

nr zakres odbioru 4717
zam. m

Odbiornik laserowy RangeXtender do laserów krzyżowych

109,00
(465)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Laser rotacyjny

Wykonanie: Solidna, wodoszczelna obudowa z elektronicznym serwomotorem do w pełni 
automatycznego nastawiania i wyznaczania prostopadłego promienia referencyjnego. 
Samoniwelujący się w zakresie ± 4°, dokładność 1 mm/10 m. Czerwone promienie laserowe,
klasa laseru 3R/< 5 mW, odbiornik laserowy rozpoznaje linie w promieniu 300 m. Funkcja 
automatycznego wyłączania się. Możliwe ręczne ustawianie nachylenia osi w zakresie 
automatycznego działania lasera. Szybkie i łatwe ustawienie także przy wibrujących 
nawierzchniach i podczas wiatru. Stopień ochrony IP 66.

Dostarczane wraz z walizką z tworzywa sztucznego, odbiornikiem promieni laserowych, 
uniwerslanym uchwytem mocującym, pilotem sterowania, pojemnikiem na baterie, efektywną
ładowarką i akumulatorem.

Zastosowanie: Idealny do wszystkich pomiarów wewnątrz budynków jak i na zewnątrz.

0005 czerwony 635 178 x 146 x 188 2,3

nr kolor laseru 4719 długość fali laseru wymiary waga
zam. nm mm kg

Laser rotacyjny Revolution 310 S

999,00
(465)

Wykonanie: Solidna, wodoszczelna obudowa z elektronicznym serwomotorem do w pełni 
automatycznego nastawiania, z 1 promieniem czerwonym i zielonym promieniem referencyjnym.
Samoniwelujący się w zakresie ± 5°, dokładność 1 mm/10 m. Zielone promienie laserowe do
lepszego postrzegania linii laseru gołym okiem, klasa laseru 3R/< 5 mW, zakres temperatury
0°–40°. Oddzielnie dostarczany odbiornik laserowy Sensolite 310 Set rozpoznaje linie w 
promieniu 200 m. Funkcja automatycznego wyłączenia. Stopień ochrony IP 66.
Dostarczane wraz z walizką z tworzywa sztucznego, pilotem sterowania, pojemnikiem na baterie,
bateriami, efektywną ładowarką i akumulatorem.

Zastosowanie: Idealny do wszystkich pomiarów wewnątrz budynków jak i na zewnątrz.

0010 zielony 532 215 x 205 x 165 2,6

nr kolor laseru 4719 długość fali laseru wymiary waga
zam. nm mm kg

Laser rotacyjny Quadrum Green

799,00
(465)

Wykonanie: Solidna, wodoszczelna obudowa z elektronicznym serwomotorem do w pełni 
automatycznego nastawiania i 2 promieniami referencyjnymi. Samoniwelujący się w zakresie ± 5°,
dokładność 1 mm/10 m. Czerwone promienie laserowe, klasa laseru 3R/< 5 mW, odbiornik
 laserowy rozpoznaje linie w promieniu 300 m. Funkcja automatycznego wyłączania się. Stopień
ochrony IP 66.
Dostarczane wraz z walizką z tworzywa sztucznego, odbiornikiem promieni laserowych, 
uniwerslanym uchwytem mocującym, pilotem sterowania, pojemnikiem na baterie, bateriami,
efektywną ładowarką i akumulatorem.

Zastosowanie: Idealny do wszystkich pomiarów wewnątrz budynków jak i na zewnątrz.

0015 czerwony 635–650 215 x 205 x 165 2,6

nr kolor laseru 4719 długość fali laseru wymiary waga
zam. nm mm kg

Laser rotacyjny Quadrum 310 S

699,00
(465)

Wykonanie: Wytrzymały model z 2 wyświetlaczami po jednym na każdej stronie. 
Pięciostopniowy optyczny wyświetlacz, wspomagany przez różnorodne sygnały akustyczne. 
Z górnym i bocznym magesem. Do laserów rotacyjnych (nr zam. 4719 0005–0015). 
Stopień ochrony IP 66.
Dostawa z uniwersalną podpórką do przymocowania i bateriami 9 V.

Zastosowanie: Do lokalizacji linii laserowych, także przy złym oświetleniu.

1000 300 (laser czerwony)
200 (laser zielony)

nr zakres odbioru 4719
zam. m

Odbiornik laserowy SensoLite 310 Set

149,00

(465)

IP 66

IP 66

IP 66
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Aksesoria dodatkowe do laserów krzyżowych i rotacyjnych

Wykonanie: Pasowny asortyment do laserów rotacyjnych (nr zam. 4719 0005–0015).

4722 Z łatwą do odczytania, stabilną, niwelującą laską teleskopową o profilu 
0005 aluminiowym. Wysokość minimalna 1,22 m.

4722 Tyczka miernicza do wszystkich pomiarów wysokości od ziemi. Bezpośredni
0010+ odczyt różnicy wysokości bez konieczności jej obliczania. W zestawie z libellą.
0015

4722 Mocowanie ścienne z ustalaczem wysokości i klamrą zaciskową do zawieszenia 
0020 elementów konstrukcyjnych i gwintu 5/8".

4722 Płyta kątownikowa z profesjonalną skalą kątowniczą i gwintem 5/8".
0025

0005 teleskopowa listwa niwelująca, 5 m –
0010 listwa miernicza do czerwonych laserów 2,4 m 0,8–1,9
0015 listwa miernicza do zielonych laserów 2,4 m 0,8–1,9
0020 uchwyt ścienny –
0025 płyta kątownicza –

nr wykonanie 4722 wysokość odniesienia
zam. m

Asortyment dodatkowy do laserów rotacyjnych

4722 0005

4722 0010

4722 0015

4722 0020

4722 0025

39,00
49,00
49,00
59,00
87,00
(465)

4722 Lekkie wykonanie z aluminium z frezowanymi powierzchniami nałożenia,
0030 5/8" adapter gwintowy, metalowe stopy i z szybką blokadą. Dostawa wraz 

z hakami do pionu i paskiem do przymocowania. Do laserów rotacyjnych 
(nr zam. 4719 0005–0015).

4722 Lekkie wykonanie z aluminium z libellą okrągłą, 5/8" adapter gwintowy,  
0035 z wyciąganymi nogami statywu i korbką do ustawienia większego zakresu 

pomiarowego. Dopasowanie do różnych podstaw dzięki połączeniu końcówek
gumowych i stalowych. Idealny do wszystkich laserów rotacyjnych i krzyżowych 
(nr zam. 4717 0003–0010 i 4719 0005–0015).

4722 Solidne wykonanie z zintegrowaną i ustawną profesjonalną korbą, 5/8" adapter 
0040 do gwintów, ekstremalnie długi fragment korby, stalowe łańcuchy i stopy. Dostawa

wraz z paskiem do noszenia. Idealny do wszystkich laserów rotacyjnych i krzyżowych
(nr zam. 4717 0003–0010 i 4719 0005–0015).

4722 Statyw teleskopowy z aluminium, składany na 5 części w celu lepszego transportu. 
0045 Do silnego zacisku pomiędzy podłogą a sufitem, w celu szybkiej zmiany wysokości

pracy. Dostawa wraz z torbą transportową. Idealny do wszystkich laserów rotacyjnych 
i krzyżowych (nr zam. 4717 0003–0010 i 4719 0005–0015).

0030 1,60
0035 2,90
0040 2,95
0045 3,30

nr wysokość 4722
zam. m

Statywy do laserów krzyżowych i rotacyjnych

4722 0030

4722 0035

4722 0040
4722 0045

48,00
109,00
179,00

49,00
(465)



0030 30 50 x 22
0040 40 50 x 22
0050 50 50 x 22
0060 60 50 x 22
0080 80 50 x 22
0100 100 50 x 22
0150 150 50 x 22
0180 180 50 x 22
0200 200 50 x 22

nr długość 4727 4728 przekrój
zam. cm mm
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Poziomica

4728 z frezowanymi powierzchniami pomiarowymi

Wykonanie: Poziomica aluminiowa, pokrywana czerwonym lakierem.
Ergonomicznie formowany profil. Wyposażona w libellę poziomą i 
pionową. Dobry odczyt dzięki efektowi szkła powiększającego w libelli
poziomej, także przy złym oświetleniu. Z amortyzującą i nie łamiącą się
zaślepką i mocym magnesem.
Dokładność pomiaru co najmniej 0,5 mm/m przy pomiarach 
normalnych, przy pomiarach nachylenia kąta 0,75 mm/m. 
Od długości 100 cm z dwoma libellami pionowymi.

Zastosowanie: Do pomiaru poziomu i pionu, do pomiarów nad głową 
i pomiarów z obrotem.

0030 30 51 x 25
0040 40 51 x 25
0050 50 51 x 25
0060 60 51 x 25
0080 80 51 x 25
0100 100* 51 x 25
0120 120* 51 x 25
0150 150* 51 x 25
0180 180* 51 x 25
0200 200* 51 x 25

nr długość 4721 przekrój
zam. cm mm

Poziomice BigX

* Z dwoma libellami pionowymi.

14,55
15,70
17,00
18,30
20,90
27,20
30,00
36,00
41,70
45,40
(459)

8,45
9,00
9,85

10,10
11,25
12,40
24,70
27,00
28,00
(468)

15,90
17,30
18,05
18,55
20,70
24,40
45,90

–
60,50
(468)

Wykonanie: Z mieszanki tworzywa sztucznego i drewna. Z poziomą i
pionową libellą. Dobry odczyt dzięki efektowi szkła powiększającego w
libelli poziomej, także przy złym oświetleniu. Bez iskrzenia i izolowana
do 1000 V według normy DIN EN 60 900:2004. Amortyzujące i
niełamliwe zaślepki. 5 lat gwarancji na wytrzymałość libelli.
Dokładność pomiaru 0,5 mm/m dla pomiarów normalnych i kąta 
nachylenia 0,75 mm/m.

Zastosowanie: Do pomiaru poziomu i pionu, 
do pomiarów nad głową i pomiarów z obrotem.
Zastosowanie w specjalnych zakresach pracy, 
w których iskry stanowią potencjalne zagrożenie
wybuchu pożaru lub eksplozji.

0040 40
0060 60
0080 80

nr długość 4720
zam. cm

Poziomice Polywood

22,50
25,30
29,10
(464)

Wykonanie: Aluminium, baryłkowate libelle – pozioma i pionowa,
dokładność pomiaru min. 0,5 mm/m w normalnych warunkach.

Zastosowanie: Do pomiaru poziomu i pomiaru nad głową oraz do
pomiaru pionu. Nr zam. 4728 – także odpowiednia do wyznaczania
prostopadłości w płaszczyźnie poziomej lub pionowej.

Poziomice aluminiowe

Aluminium anodowane, kolor srebrny, skala na powierzchni
ampułki libelli naniesiona laserowo, efekt szkła powięk -
szającego zapewnia wygodny odczyt nawet przy małym
dostępie światła. Bezpośredni odczyt przy 2 % pochyleniu
możliwy nawet z odległości 100 cm. 5 lat gwarancji na
wytrzymałość libelli.

4727

4727

Czerwona, pokrywana lakierem proszkowym. Podziały 
kreskowe na powierzchniach baryłkowych libellek 
naniesione elektronicznie z uchwytami spawanymi
ultradźwiękowo. 5 lat gwarancji na wytrzymałość libelli. 
Z amortyzującą i nie łamiącą się zaślepką i mocym 
magnesem. Powierzchnie pomiarowe frezowane do
długości 100 cm. 

4728



0040 40 50 x 22
0060 60 50 x 22
0080 80 50 x 22

nr długość 4729 przekrój
zam. cm mm

0100 100 50 x 22
0180 180 50 x 22

nr długość 4729 przekrój
zam. cm mm

0060 60* 60 x 26
0080 80* 60 x 26
0100 100* 60 x 26

nr długość 4733 przekrój
zam. cm mm
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Poziomice

nr długość 4743 przekrój
zam. cm mm

Wykonanie: Wykonane z anodowanego aluminium w kolorze srebra 
o grubych ściankach. Odporne na skręcanie dzięki 4-komorowemu 
profilowi. Z poziomą i pionową libellą. Dobry odczyt dzięki efektowi 
szkła powiększającego w libelli poziomej, także przy złym oświetleniu.
Pęcherzyk powietrza w libelli pokonuje pięciokrotnie dłuższą drogę
przy tym samym kącie niż przy standardowych poziomicach. Umożli-
wia to lepszy odczyt niedokładności. Z amortyzującą i nie łamiącą się
zaślepką i mocym magnesem. Uchwyt wyłożony gumą. 
5 lat gwarancji na wytrzymałość libelli.
Dokładność pomiaru co najmniej 0,3 mm/m dla pomiarów normalnych 
i kąta nachylenia 0,5 mm/m. Od długości 180 cm z 2 dwoma libellami
horyzontalnymi.

Zastosowanie: Do
pomiaru poziomu i
pionu, do pomiarów
nad głową i pomiarów
z obrotem.

0100 100 75 x 26
0120 120 75 x 26
0180 180* 75 x 26
0200 200* 75 x 26

Poziomice HIGHPRECISION

* Z dwiema libellami horyzontalnymi.

71,20
81,10
97,00

107,00
(464)

Wykonanie: Wykonana z anodowanego aluminium o grubych ścian-
kach. Z okrągłą poziomą i pionową libellą. Dobry odczyt dzięki efektowi
szkła powiększającego w libelli poziomej, także przy złym oświetleniu. 
Z amortyzującą i nie łamiącą się zaślepką i mocym magnesem.
Dokładność pomiaru co najmniej 0,5 mm/m dla pomiarów normalnych.

Zastosowanie: Do pomiaru poziomu i pionu oraz pomiarów z obrotem.
Szczególnie nadeje się do wąskich miejsc.

0020 20 50 x 22

nr długość 4734 przekrój
zam. cm mm

Poziomica magnetyczna

27,20
(468)

47,00
52,90
62,30
(464)

0180 180 60 x 26
0200 200 60 x 26

nr długość 4733 przekrój
zam. cm mm

83,20
90,70
(464)

33,40
36,50
46,10
(468)

49,40
75,40
(468)

Wykonanie: Poziomica aluminiowa, pokrywana czerwonym lakierem.
Odporna na skręcanie dzięki 4-komorowemu profilowi. Z poziomą 
i pionową libellą. Dobry odczyt dzięki efektowi szkła powiększającego 
w libelli poziomej, także przy złym oświetleniu. Z amortyzującą i nie
łamiącą się zaślepką i mocym magnesem. Uchwyt wyłożony gumą. 
5 lat gwarancji na wytrzymałość libelli.
Dokładność pomiaru co najmniej 0,5 mm/m dla pomiarów normalnych.
Powierzchnie pomiarowe frezowane do długości 100 cm. 

Zastosowanie: Do pomiaru poziomu i pionu, do pomiarów nad głową 
i pomiarów z obrotem.

Poziomica ROBUST

* Z dwoma frezowanymi powierzchniami
pomiarowymi.

Wykonanie: Poziomica aluminiowa, pokrywana czerwonym lakierem,
duża przyczepność dzięki trwałym magnesom w podstawie. Z poziomą 
i pionową libellą. Dobry odczyt dzięki efektowi szkła powiększającego 
w libelli poziomej, także przy złym oświetleniu. Podziały kreskowe na
powierzchniach baryłkowych libellek naniesione elektronicznie 
z uchwytami spawanymi ultradźwiękowo.
5 lat gwarancji na wytrzymałość libelli. Z amortyzującą i nie łamiącą się
zaślepką i mocym magnesem.
Dokładność pomiaru co najmniej 0,5 mm/m dla pomiarów normalnych.
Z dwoma frezowanymi powierzchniami pomiarowymi.

Zastosowanie: Szczególnie idealna dla instalatorów, monterów półek 
i regałów. Do pomiaru poziomu i pionu, do pomiarów nad głową 
i pomiarów z obrotem.

Poziomica magnetyczna

Duże przesunięcie pęcherzyka powietrza w
libelli przy dużych zmianach kąta na chylenia
dla pięciokrotnie precyzyjnej pracy.



0020

0025 25 54 x 15

nr długość 4731 przekrój
zam. cm mm
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Poziomice/Pochyłomierze

23,60
(468)

Wykonanie: Obudowa wzmocniona włóknem szklanym z tworzywa
sztucznego ABS. Wyposażona w okrągłą libellę poziomą i pionową 
wraz z 2 trwałymi magnesami w podstawie.
Dokładność pomiaru co najmniej 0,5 mm/m dla pomiarów normalnych.

Zastosowanie: Do pomiaru poziomu i pionu oraz pomiarów z obrotem.

0025 25 43 x 22

nr długość 4740 przekrój
zam. cm mm

Poziomica dla elektryków

10,30
(468)

Wykonanie: Z czerwonego specjalnego tworzywa sztucznego. 
Wyposażona w libellę do pomiaru poziomu, pionu i pomiaru pochylenia
kątowego dla 45°. Z gładkimi powierzchniami pomiarowymi i paskami
magnetycznymi. Dokładność pomiaru co najmniej 1,0 mm/m w 
normalnych warunkach.

Zastosowanie: Do pomiaru poziomu i pionu.

0020 20 38 x 15

nr długość 4741 przekrój
zam. cm mm

Poziomica do szaf rozdzielczych

4,70
(459)

Wykonanie: Z anodowego w kolorze złota aluminium z obrotową tarczą
ze szkła akrylowego z libellą. Podziałka na tarczy obrotwej 0,5° i 4,90° 
w stopniach kątowych. Z amortyzującą zaślepką i mocnym magnesem 
biegunowym.

Zastosowanie: Do pomiaru poziomu i pionu, jak również do pomiaru
kąta nachylenia i pochyleń.

0050 50 50 x 23

nr długość 4742 przekrój
zam. cm mm

Poziomica do pomiaru kąta nachylenia

95,80
(459)

Wykonanie: Masywny rodzaj konstrukcji z czerwonego tworzywa
sztucznego z wyświetlaczem. Może być przymocowywany do poziomic,
jak również do rur metalowych lub wykonanych z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do pomiaru kąta nachylenia.

nr 4744
zam.

Pochyłomierz Levelboy

126,00
(464)

Wykonanie: Tworzywo sztuczne, duża przyczepność dzięki 2 twardym
magnesom w podstawie. Libella pozioma oraz ruchoma libella obracalna
o 180°, jeden z końców poziomicy pochylony pod kątem 45°, drugi 60°,
podstawa z podziałką w mm. Podziały kreskowe na powierzchniach
baryłkowych libellek naniesione elektronicznie z uchwytami spawanymi
ultradźwiękowo. 5 lat gwarancji na wytrzymałość libelli.

Zastosowanie: Do pomiaru poziomu i pomiarów z obrotem oraz 
pomiarów nad głową, jak również do pomiaru kąta nachylenia.

Uniwersalna poziomica magnetyczna 
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Poziomice/Poziomice ramowe

DINDIN

877

Wykonanie: Rama ze specjalnego szarego żeliwa, 3 podstawy pryzmatyczne, powierzchnie
pomiarowe oszlifowane. Libelle ze specjalnego szkła wypełnionego eterem etylowym. 
Niezwykle czuła libella podłużna osadzona bez naprężeń z możliwością ustawienia i zerowania 
za pomocą śruby bez demontażu. Uchwyt izolowany. Pokrycie chroniące przed kurzem.

Dokładność:
Zgodnie z normą DIN 877 klasa 1a
z niezwykle czułą libellą podłużną 0,02 mm/m.

Zgodnie z normą DIN 877 klasa 1b
z niezwykle czułą libellą podłużną 0,1 mm/m.
Zgodnie z normą DIN 877 klasa 2
z niezwykle czułą libellą podłużną 0,4 mm/m.

Zawartość zestawu: Pakowana w drewniane etui.

Zastosowanie: Do poziomowania wałów pionowych, poziomych i powierzchni oraz do 
dokładnego ustawiania kąta 90°.

nr zam. 1150 1200 2150 2200 3150 3200 3250
długość mm 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200 250 x 250

4736 221,50 261,50 256,50 286,00 388,50 444,00 495,00
czułość mm/m 0,5 0,5 0,1 0,1 0,02 0,02 0,02

(471)

Wykonanie: Wykonana z mocnego tworzywa sztucznego i anodowanego aluminium. Wyposa -
żona w dwie libelle do pomiarów poziomych i pionowych. Powierzchnie pomiarowe frezowane 
z silnym magnesem ułatwiającym przytrzymanie. Szybkie, elektroniczne pomiary kątów między 
0° i 90°. Wskazania pomiarów pomiędzy 0° i 1° z dwoma miejscami dziesiętnymi, pomiędzy 
1° a 90° z jednym miejscem dziesiętnym. Funkcja hold (pamięć pomiaru) dla 9 pomiarów, 
pomiary liczone w stopniach, calach i stopach lub procentach. Sygnał dźwiękowy w momencie
osiągnięcia po ziomu lub pionu wzgl. kąta 45°. Wyposażona w laser do optycznego przedłużenia
powierzchni pomiarowej. Dokładność pomiaru co najmniej 0,5 mm/m dla pomiarów normalnych.
Dokładność elektronicznego pomiaru co najmniej 0,2°. Pakowane w specjalną torbę wraz 
z 2 bateriami micro 1,5 V.

Zastosowanie: Do pomiaru poziomu i pionu, do pomiarów nad głową i pomiarów z obrotem. 
Jak również do pomiarów gradientów i wyrównań oraz sprawdzania równości powierzchni. 

0060 60 72 x 33

nr długość 4724 przekrój
zam. cm mm

Cyfrowa poziomica laserowa

84,00
(465)

Wykonanie: Wykonana z anodowanego na srebro aluminium. Wyposażona w dwie libelle do
pomiarów poziomych i pionowych. Powierzchnie pomiarowe frezowane z silnym magnesem ułat-
wiającym przytrzymanie. Podświetlany wyświetlacz obraca się automatycznie podczas pomiarów
wykonywanych ponad głową. Szybkie, elektroniczne pomiary kątów między 0° i 90°. Wskazania
pomiarów pomiędzy 0° i 1° z dwoma miejscami dziesiętnymi, pomiędzy 1° a 90° z jednym
miejscem dziesiętnym. Funkcja hold (pamięć pomiaru) dla 9 pomiarów, pomiary liczone w stop-
niach, calach i stopach lub procentach. Sygnał dźwiękowy w momencie osiągnięcia po ziomu lub
pionu wzgl. kąta 45°. Laser punktowy do dokładnego wyznaczania wysokości i kątów. Dokład-
ność pomiaru co najmniej 0,5 mm/m dla pomiarów normalnych. Dokładność elektronicznego
pomiaru co najmniej 0,2°. Pakowane w specjalną torbę wraz z 2 bateriami micro 1,5 V.

Zastosowanie: Do pomiaru poziomu i pionu, do pomiarów nad głową i pomiarów z obrotem.
Także do pomiarów gradientów i wyrównań oraz sprawdzania równości powierzchni.

0300 30 60 x 33
0600 60 60 x 33
1200 120 60 x 33

nr długość 4732 przekrój
zam. cm mm

Cyfrowa poziomica laserowa

59,00
89,00

129,00
(465)

DINDIN

877

nr zam. 1150 1200 1300 2150 2200 2300 3150 3200 3300
długość mm 150 200 300 150 200 300 150 200 300

4735 135,50 152,00 179,00 194,50 235,00 280,50 178,50 199,00 240,00
czułość mm/m 0,1 0,1 0,1 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05

(471)

Wykonanie: Ze specjalnego szarego żeliwa, podstawa pryzmatyczna, dokładnie szlifowane
powierznie pomiarowe. Libella wzdłużna i poprzeczna ze specjalnego szkła wypełnionego eterem
etylowym. Niezwykle czuła libella podłużna osadzona bez naprężeń z możliwością ustawienia i
zerowania za pomocą śruby bez demontażu. Uchwyt izolowany. Pokrycie chroniące przed kurzem.

Dokładność:
Zgodnie z normą DIN 877 klasa 1a
z niezwykle czułą libellą podłużną 0,02 mm/m. 

Zgodnie z normą DIN 877 klasa 1b
z niezwykle czułą libellą podłużną 0,1 mm/m.
Zgodnie z normą DIN 877 klasa 2
z niezwykle czułą libellą podłużną 0,4 mm/m.

Zawartość zestawu: Pakowana w drewniane etui.

Zastosowanie: Do poziomowania wałów i powierzchni.

Poziomica precyzyjna maszynowa

Precyzyjna poziomica ramowa


