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Alesto distribuerar mätinstrument från några av världens ledande tillverkare till Sveriges bygg- och järnhandel. Vår idé
bygger på att ha ett komplett sortiment mätinstrument och att
vara ledande inom denna typ av produkter. Vi förser handeln
med bra produkter och tillhandahåller även god support och
ett aktivt säljstöd till våra återförsäljare, direkt, via telefon eller mail.

Det är inte alla våra återförsäljare som har hela vårt sortiment i
lager men eftersom vi ofta kan leverera produkterna till återförsäljaren inom 24 timmar, så krävs inte alltid det.

Telefonnummer för återförsäljare: 08-31 54 00
eller maila på info@alesto.se

Hemsida: www.alesto.se

Alesto AB
Box 6264
102 34 Stockholm

Lager och reklamationer:
Alesto AB
Holmsäter Fårtallen 213
732 97 Arboga

Mats Nilsson, vd, säljare 			
Niklas Ivarsson, säljare 			
Emmelie Lidner, innesälj			
Ewa Nilsson, ekonomi			
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AVSTÅNDSMÄTARE

GeoDist 30

Art.nr. 011033115

En liten, lätt och enkel avståndsmätare. Passar i alla fickor. Tydlig display och rejäla
knappar. Levereras med hölster och batterier. Mäter 0,05 - 30 m med en noggrannhet
på ±2 mm. Levereras med batterier.
Pris: 495:- exkl. moms		

EcoDist Pro

Art.nr. 011033121

EcoDist Pro ® ger snabba, pålitliga och exakta mätningar med en räckvidd på upp till
50 meter med en noggranhet på ±2 mm. Den är liten, lätt och enkel att använda, den
perfekta mätaren för nybörjare och användare med professionella förväntningar. Stor
nog för alla jobb – liten nog för någon ficka. Levereras med hölster och batterier.
Pris: 895:- exkl. moms		

Leica Disto D1

Art.nr. 011025103

Genom att trycka på en knapp på Leica DISTO™ D1 mäter du höjder, avstånd snabbt
och på ett tillförlitligt sätt. Mäter upp till 40m med en tolerans på ±2 mm. Komplicerade eller farliga mätsituationer där stegar kan vara nödvändiga hör nu till det
förflutna. Funktionaliteten av DISTO™ D1 kan utökas med Leica DISTO™ skiss app.
Med denna app kan du överföra mätresultat till smarta telefoner eller surfplattor och
vidarebefordra dem. Levereras med batterier.
Pris: 995:- exkl. moms		

Leica Disto D110

Art.nr. 011025105

D110 är mindre än tumstocken men är mycket enklare att mäta med. Mäter upp till
60m med en tolerans på ±1,5 mm. Nu finns ingen anledning till att inte börja mäta
med laser. Diston är utrustad med Bluetooth, så ladda ner appen i din telefon och få
möjlighet till att göra dina egna ritningar direkt i telefonen och måttsätt med Diston.
Levereras med hölster och batterier.
Pris: 1.295:- exkl. moms		

Leica Disto D2 				

Art.nr. 011025107

En lättanvänd lasermätare för både inom- och utomhusbruk. Disto D2 mäter avstånd
på upp till 100 meter med en noggrannhet på ±1,5 mm. Laserpunkten är lätt att se
och mätarens bakstycke kan ställas i tre olika lägen. För att nå ända in i hörnet vid
mätning från hörn kan bakstycket exempelvis fällas ut helt. Bluetooth, fungerar med
gratisappen ”Leica DISTO sketch”. Pythagoras sats, area och volymmätning är bara
några av funktionerna i denna smidiga mätare som ryms i fickan och lätt bärs med
överallt. Levereras med hölster och batterier.
Pris: 1.795:- exkl. moms
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AVSTÅNDSMÄTARE

Leica Disto X310

Art.nr. 011025115

Leica Disto X310 är den mest robusta och vattentåliga lasermätaren på marknaden.
Den är dammtät och klarar att spolas av med vatten. Den är droptestad för fall upp till
2 meter och har ett gummibeklätt skal. Leica Disto X310 mäter upp till 120 meter
med en noggrannhet på ±1 mm. Denna avståndsmätare har inbyggd lutningssensor,
som klarar lutningar hela vägen runt, dvs 360 grader. Leica Disto X310 har ett litet
gängfäste, vilket gör avståndsmätaren kompatibel med 1/4”-stativgänga. Till exempel
Leica TRI 100. Levereras med hölster och batterier
Pris: 2.325:- exkl. moms		

Disto D510

Art.nr. 011025118

En kristallklar färgskärm som tydligt låter dig se var du siktar, precis som på en digitalkamera. Det kan inte bli enklare att mäta på långa avstånd. Upp till 200 m med en
noggrannhet på ±1 mm. Leica disto D510 har ”live view” och 4* zoom. Den inbyggda
lutningssensorn låter dig enkelt mäta lutningar och t ex ställa reglar. Mätdata presenteras tydligt i displayen och dina favoritknappar kan enkelt ställas in. Självklart kan du
även mäta ytor, volym, Pythagoras sats m.m. Med hjälp av Bluetooth smart technologi
kan data överföras till smartphones och surfplattor. Hämta appen Leica Disto sketch
fritt på Appstore / Google Play. Levereras med hölster och batterier.
Pris: 4.995:- exkl. moms

Disto D810

Art.nr. 011025120

En fantastisk avståndsmätare från Leica. Den första med touchskärm, vilket möjliggör
snabb och intuitiv hantering. En annan revolutionerande möjlighet är att mäta med
bilder. Tack vare den integrerade kameran är det möjligt att ta bilder och ladda ner
dessa med hjälp av USB-inter-face till en dator.
Denna funktion kompletteras perfekt med gratis appen ”Leica DISTO sketch”, den
har inbyggd lutningssensor 360°, kompass och mäter upp till 200 meter med en noggrannhet på ±1 mm. Självklart mäter även denna avståndsmätare area, ytor, volymer,
pythagoras med mera. Levereras med hölster, USB-kabel, Li-ion batteri och laddare.
Pris 7.155:- exkl. moms

Disto S910					

Art.nr. 011025121

Mätning från punkt till punkt med P2P-teknik. Med den integrerade Smart Base kan
man mäta avstånd (t.ex. bredder och sidlängder) mellan två punkter, vinklar och lutningar på samma gång från en och samma plats. Du behöver aldrig mer åtkomst till
otillgängliga platser, vilket gör att du kan utföra de mest komplexa mätuppgifterna
tidseffektivt. Mäter upp till 300 meter med en noggrannhet på ±1 mm.
Dokumentera mätdata i CAD-format. Leica DISTO™ S910 kan spara alla mätpunkter i en DXF-fil i form av en planlösning, en vägglayout eller 3D-punktskoordinater som
kan överföras till datorn via USB. Effektivisera ditt arbetsflöde och undvik misstag.
Överföring av punktdata i realtid. Överför mätdata direkt på arbetsplatsen via WLAN
till en bärbar dator för vidare bearbetning i valfritt program. Skapa en dokumentation
eller kontrollera en layout i realtid och överför så många mätpunkter som möjligt – med
eller utan bilder.
Mätområde upp till 300 m med tekniken X-Range Power. Leica DISTO™ S910 är
utrustad med vår senaste generations mätmotor med tekniken X-Range och kan mäta
avstånd på upp till 300 meter i enlighet med ISO 16331-1. X-Range Power säkerställer tillförlitliga mätningar.
ISO-standard 16331-1-standarden för avståndsmätare. DISTO D910™ uppfyller
de stränga kraven för certifiering enligt ISO-standarden 16331-1, som fastställer mätområde och noggrannhet för avståndsmätare.
Pris 14.995:- exkl. moms
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AVSTÅNDSMÄTARE

Funktioner

GeoDist 30

EcoDist Pro

D1

D110

D2

X310

D510

D810

S910

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Smart Horizontal Mode
Min./max.-mätning
Tracking

•

Addition/ Subtraktion

•

Area/Volymmätning

•

Indirekta mätn. med pythagoras

•

•

•

Areamätning

•

•

•

•

Rumskalkylering

•

•

•

•

•

Horisontallängd

•

•

•

•

•

•

•

Trapetsmätningar

•

•

•

± 2 mm

± 2mm

± 2mm

± 1,5mm

± 1,5mm

± 1mm

± 1mm

± 1mm

± 1mm

Räckvidd

0,05 - 30 m

0,1-50m

0,2-40m

0,2-60m

0,05-100m

0,05-120m

0,05-200m

0,05-200m

0,05-300m

Mätenheter

mm, ft, in

m

m,ft,in

m,ft,in

m,ft,in

m,ft,in

m,ft,in

m,ft,in

m,ft,in

•

•

•

•

Indirekta mätn. med lutningssensor

Typ. Mätnoggranhet

Power range technology
X-Range power technology

•
•

Lutningssensor mätområde

360°

360°

360°

360°

Noggranhet till laserstråle

±0,2°

±0,2°

-0,1°/+0,2°

-0,1°/+0,2°

Noggranhet till instrument
Enheter i Lutningssensor

±0,2°

±0,2°

±0,1°

±0,1°

0,0°,0,0%

0,0°,0,0%
mm/m,in/ft

0,0°,0,0%
mm/m,in/ft

0,0°,0,0%
mm/m,in/ft

Smartbase mätomr. horisontell

360°

Smartbase mätområde vertikal

-40° till 80°

Avvägningsnoggranhet

±0,05°

Digital målsökare med 4x zoom

•

Översiktskamera
Filformat Foto
Minne

10 st

20 st

30 st

Minne för fotografier

•

•

•

•

.jpg

.jpg

30 st

50 st

80 bilder

80 bilder

CAD format

.dxf

Minne för CAD-filer

20 filer vardera
30 punkter

Självutlösare (timer)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Gratisapp

iOS/Android

iOS/Android

iOS/Android

iOS/Android

iOS/Android

Datagränssnitt

Bluetooth®

Bluetooth®

Bluetooth®

Bluetooth®

Bluetooth®

SMART

SMART

upp till
10000*

upp till
10000*

Displaybelysning

•

Gratis mjukvara för windows

Mätningar per batterisats

upp till
10000*

Multifunktioneltbakstycke

•

Stativgänga 1/4"
Batterier

SMART

SMART

SMART, WLAN

upp till
5000

upp till
5000*

upp till
4000*

upp till 4000*

•

•

•

•

•

•

•

Smartbase
Li-ion batteri

2 x AAA

Typ
AAA2x1,5v

2 x AAA

Typ
AAA2x1,5v

Typ
AAA2x1,5v

Typ
AAA2x1,5v

Typ
AA2x1,5v

Li-ion
batteri
4h

4h

IP54

IP40

IP54

IP54

IP54

IP65

IP65

IP54

IP54

115x43.5
x23.5 mm

120x37
x23mm

116x44
x26 mm

122x55
x31mm

143x28
x29mm

164x61
x31mm

164x61
x32mm

87 g

92g

100g

155g

198g

238g

290g

Laddningstid
Skyddsklass
Mått

122x38
x26 mm

Vikt utan batterier

95g

110g

*) reducerad vid användning av BLUETOOTH
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AVSTÅNDSMÄTARE

Disto S910 Paket

Art.nr. 012025135

Väska innehållande Disto S910, FTA360-S adapter, TRI 70 stativ, laddare och överföringskabel.
16.995:- exkl. moms

Disto D810 Paket

Art.nr. 012025130

Väska innehållande Disto D810, FTA360 adapter, TRI 70 stativ, laddare och överföringskabel.
8.975:- exkl. moms

Disto D510 Paket
Väska innehållande Disto D510, FTA360 adapter och TRI 70 stativ.
6.540:- exkl. moms
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Art.nr. 012025128

AVSTÅNDSMÄTARE
LEICA 3D DISTO

Leica 3D Disto

Art. Nr. 011125150

Tredimensionell precisionsmätare och mallbearbetningsverktyg för alla sorters användare. Intuitiv användarguide med assistans. Mät från en station, varje synbar punkt
kan mätas med den synliga laserpunkten utan att du behöver gå fram till objektet. Mät
onåbara punkter som t.ex. takhörn. Dokumentering av färdigbyggda innertak, golv och
takytor, volymer, lutningar, fall, höjdskillnader eller vinklar. Loda punkter, parallellflytta linjer, avvägning, överföring av höjd mellan väggar. Glöm vattenpass och mätband!
Visning i realtid av mätningarna som ritning på skärmen. Positionering av de uppmätta punkterna i kameradisplayen. Registrering av information i form av standardtabeller, foton, DXF filer, textfiler med endast ett knapptryck. Fjärrstyrd mätning. Dataimport och export till PC och USB-minne.
Pris Offereras.

Leica 3D Disto
Håll full koll, oberoende av formen
på rummet. Mät och registrera
längder, ytor, lutningar och vinklar,
enkelt även för otillgängliga punkter.
Glömda mätningar och manuella
skrivfel tillhör det förgångna.

Rum-scanning
Antingen fullt automatiskt eller manuellt: du kan mäta kompletta rum,
väggar, fönster, strukturer eller trappor - från en enda stationspunkt.

Projektor
Till punkt och pricka. Rutnät eller
utsättning av golv eller väggar – Leica
3D Disto projicerar din design mot
alla typer av ytor, punkt för punkt.

Verktyg
Snabba verktyg inspirerar användaren, etablera en lodlinje, skapa en
referenspunkt i höjd eller överför
offset och placeringar.
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AVSTÅNDSMÄTARE
LEICA GPS

GPS Zeno 20

Art.nr. 040825110

Leica Zeno 20 underlättar fältpersonalens dagliga arbete vid insamling av GIS-data.
Kraftfull spjutspetsteknologi i en anmärkningsvärt kompakt enhet.
Så lättanvänd att den blir ditt nya standardverktyg.
Så exakt att du aldrig behöver vara osäker.
Så produktiv att ditt vardagliga arbete förenklas.
Den tåliga designen är IP67-klassad mot damm och vatten och är konstruerad för
att tåla tuffa förhållanden på arbetsplatsen. Arbeta på distans genom att ladda ner
Android-appen som streamar RTK-korrigerade GNSS-positioner.
Lös de dagliga GIS-utmaningarna med den nya tekniken.
Den i särklass största utmaningen för GIS-personal i fält är områden som saknar GNSStäckning. Att samla in pålitliga och exakta positioneringsdata i sådana miljöer är ett
nära nog omöjligt uppdrag. Med Leica Geosystems nya, innovativa teknik i Leica Zeno
20 GIS Collector blir den här typen av problem ett minne blott:
Apogeetec
Även i områden som är täckta av till exempel täta skogar gör den inbyggda antennen
att du kan samla in noggranna positionsdata. Med optimerad prestanda blir arbetet
enklare, samtidigt som du samlar in mer data.
Gamtec
Öka produktiviteten, höj säkerheten och spara tid genom att kombinera Leica Zeno
20 GIS Collector med laseravståndsmätaren Leica DISTO S910. Eliminera problemen
med att nå svåråtkomliga och farligt belägna mätpunkter genom att helt enkelt sikta
på målet och samla in data var du än befinner dig.
Högre precision, större tidsvinst, ökad produktivitet – allt detta blir resultatet när
du börjar använda Leica Zeno 20 GIS Collector, tack vare den förbättrade satellitspårningen med starkare signaler och beröringsfri offset-mätning. Denna heltäckande GISlösning är helt oöverträffad på marknaden idag.
Leica Geosystems och Esri förbättrar GIS med ZenoCollector
Den ledande tillverkaren av mätteknologi har inlett ett samarbete med den branschledande GIS-utvecklaren för att skapa en helt ny integrerad lösning inom mobil datainsamling. Den robusta Leica Zeno 20 kombineras med ArcGIS kraftfulla fältmjukvara
Collector och blir ZenoCollector. Med Collector som fältmjukvara och ett ettårigt företagsabonnemang på ArcGIS Online på köpet erbjuder ZenoCollector:
Tidsbesparingar – den synkar automatiskt förändringar i fält med företagets system
Ökad produktivitet genom att ge alla tillgång till data direkt från fältet
Högre precision med beprövad GNSS-synkronisering
Pris offereras.
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LINJELASER
AVSTÅNDSMÄTARE
/ PUNKTLASER / KORSLASER

Leica Lino L2 Korslaser

Art. nr. 021025140

En lättanvänd korslaser med mycket hög kvalitet! Leica Lino projicerar en horisontell
och en vertikal laserlinje. Linjerna ställs in automatiskt men kan ändras för att lägga
fall. Nivelleringen kan låsas, till exempel vid läggning av fall eller vid transport. Laserlinjerna kan aktiveras separat eller tillsammans, så att de bildar ett kors. Levereras
med stativ, batterier och väska.
Pris: 1.895:- exkl. moms

Leica Lino L2+ Korslaser

Art. nr. 021025145

En lättanvänd korslaser med mycket hög kvalitet! Leica Lino L2+ projicerar en horisontell och en vertikal laserlinje. Linjerna ställs in automatiskt men nivelleringen kan
låsas, till exempel vid läggning av fall eller vid transport. Laserlinjerna kan aktiveras
separat eller tillsammans, så att de bildar ett kors. Fördelen med Leica Lino L2+ är
att lodlinjen går hela vägen upp ovanför instrumentet. Den horisontella linjen går hela
vägen ut åt sidorna. Levereras med stativ, batterier och väska.
Pris: 2.485:- exkl. moms

Leica Lino L2G+

Art.nr. 021325145

Laser med grön diod för bättre synlighet. Grönt ljus är fyra gånger synligare för ögat än
rött ljus. Laser har en spridningsvinkel på 180°. Lodlinjen slår upp i taket. Unik batteritid för grönlaser, alkaliska batterier klarar 7 timmars kontinuerlig användning med båda
strålarna på. Levereras i hård väska med stativ och batterier.
Pris: 5.690:- exkl. moms

Leica Lino L2P5
Punkt-/Korslaser

Art. nr. 021125130

Leica Lino L2P5 kombinerar fördelarna med korslasrar och punktlasrar i ett och samma instrument. Den har en ljusstark horisontell linje som tillsammans med en vertikal
linje bildar ett kors rakt fram. Dessutom har Leica L2P5 lodpunkter, nedåt och uppåt
samt 90-graders-punkter utåt sidorna. Samtliga linjer och punkter ställs automatiskt
in i våg med millimeternoggrannhet. Levereras med stativ, batterier och väska.
Pris: 3.495:- exkl. moms
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LINJELASER
AVSTÅNDSMÄTARE
/ PUNKTLASER / KORSLASER

Lino L2

Lino L2+

Lino L2G+

Lino L2P5

Lino L4P1

upp till 15 m*

upp till 15 m*

upp till 30 m*

upp till 15 m*

upp till 15 m*

> 30 m

> 30 m

> 30 m

upp till 80 m

Avvägningsnoggranhet / 5m

± 1.5 mm

± 1.5 mm

± 1.5 mm

± 1.5 mm

± 1.0 mm

Självnivellerande

4° ± 0.5°

4° ± 0.5°

4° ± 0.5°

4° ± 0.5°

± 3°

Räckvidd
Räckvidd med mottagare

Lodpunktens noggranhet / 5m
Horisontallinjens noggranhet /5m

± 1.5 mm
± 1.5 mm

± 1.5 mm

± 1.5 mm

± 1.5 mm

± 0.75 mm

± 0.75 mm

± 1.5 mm

± 0.75 mm

< 120°

< 180°

< 180°

< 180°

180°Horisontalt
360° Vertikalt

4

1

Antal laserlinjer

2

2

2

2

4

strålensriktning

vertikalt, horisontellt

vertikalt, horisontellt

vertikalt, horisontellt

vertikalt, horisontellt,
upp, ned, höger, vänster

vertikalt, horisontellt,
upp, ned, höger, vänster

635 nm, laser
klass II

635 nm, laserklass II

515-520 nm, laserklass 2

635 nm, laser klass II

635 nm, laser klass II

typ AA 3 × 1.5 V

typ AA 4 × 1.5 V

AA, 4 x 1.5 V

AA 4 × 1.5 V

Laddningsbara Li-Ion
batterier, Alkalinebatterier 4xAA, 1.5 V

–10 °C till 40 °C

-10 °C till 40 °C

0°C till 40°C

-10 °C to 40 °C

-10 °C to 40 °C
IP54

Vertikal noggranhet / 3m
Strålområde
Antal laserpunkter

Laserklass
Batterier

Drifttid laddningsbara batterier
Arbetstemperatur
Damm/vattenskyddad
Dimensions (H × D × B)
Vikt utan batterier
Stativgänga
Mottagare

24 tim Li-ion

IP54

IP54

IP54

IP54

96 × 91 × 54 mm

117.8 × 130.7 × 75.4
mm

117.8 x 130.7 x 75.4
mm

117.8 × 130.7 × 75.4
mm

321 g

370 g

370 g

370 g

1173 g

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”, 5/8”

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

Lino ML90

Lino ML180

P3

P5

Räckvidd

upp till 20 m*

upp till 20 m*

upp till 15 m*

upp till 15 m*

Räckvidd med mottagare

upp till 100m

upp till 100m med XCR
Catch

± 0.7 mm @ 10 m

± 0.7 mm @ 10 m

± 1.5 mm

± 1.5 mm

± 5°

± 5°

Avvägningsnoggranhet / 5m
Självnivellerande
Lodpunktens noggranhet / 5m

4° ± 0.5°

4° ± 0.5°

± 1.5 mm

± 1.5 mm

3

5

Horisontallinjens noggranhet / 5m
Vertikal noggranhet / 3m
Strålområde
Antal laserpunkter

180°Horisontalt 360° Vertikalt

180°Horisontalt 360°
Vertikalt

1

1

Antal laserlinjer

3

4

Strålens riktning

vertikalt framåt,
vänster och horisontellt, ned

vertikalt framåt, höger,
vänster och horisontellt,ned

upp, ned, framåt

upp, ned, framåt, höger, vänster

Laserklass
Batterier

Drifttid ladningsbara batterier

635 nm, Laserklass II

635 nm, Laserklass II

635 nm, laser klass II

635 nm, laser klass II

laddningsbart batteripaket
(NiMH) eller Alkaline D-cell
2 x 1,5V

laddningsbart batteripaket
(NiMH) eller Alkaline D-cell
2 x 1,5 V

typ AA 3 × 1.5 V

typ AA 3 × 1.5 V

12 tim NiMH

12 tim NiMH
–10 °C till 40 °C

–10 °C till 40 °C

Arbetstemperatur
Damm/vattenskyddad
Dimensioner (H × D × B)
Vikt utan batterier
Stativgänga
Mottagare
*Beroende på ljusförhållande
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250 x 159 x 230 mm

250 x 159 x 230 mm

99.1 × 108.1 × 59.3 mm

99.1 × 108.1 × 59.3 mm

2,200 g

2,200 g

310 g

310 g

5/8”

5/8”

1/4”

1/4”

Tillbehör

Ingår

LINJELASER / PUNKTLASER / KORSLASER

Leica Lino L4P1

Art. nr. 021125160

Leica Lino L4P1 är en kraftfull och precis korslaser med unikt batterikoncept
som ger 24 timmar på en laddning. Fyra
linjer och en lodpunkt, arbetsområde: 15
m, arbetsområde med mottagare: 80 m.
Levereras i hård väska med batterihållare för alkaliska batterier, laddningsbara
li-ion batterier inkl laddare och måltavla.
Pris: 5.695:- exkl. moms

Leica Lino ML90

Art. nr. 021125170

Leica Lino ML90 har två vertikala och en horisontell laserlinje samt en lodlinje. Den
kan snabbt och enkelt ställas in och justeras manuellt och har ett justeringsområde
på ± 5°. Dess primära funktion är att ställa in räta vinklar. Levereras i hård väska med
batterihållare för alkaliska batterier, laddningsbara NiMH batterier inkl laddare, måltavla samt glasögon
Pris: 7.995:- exkl. moms

Leica Lino ML180

Art. nr. 021125175

Leica Korslaser LINO ML 180 slår 180
grader horisontalt och har 3st vertikala
linjer och lodpunkt nedåt. Leicas ”Smart
targeting” innebär att användaren själv
kan sätta ut sina jobb och med en enda
knapptryckning riktas och anpassas laserlinjerna snabbt. Korslasern klarar av
att arbeta på avstånd upp till 100 m och
ger exakta och precisa linjer varje gång.
Levereras i hård väska med Leica XCR
Catch Lasermottagare (3 x alkaliska AAbatterier för lasermottagaren), batterihållare för alkaliska batterier, laddningsbara
NiMH batterier inkl. laddare, stor & liten
måltavla samt glasögon.
Pris: 14.995:- exkl. moms

Leica Lino L2P5 Pro-pack

Art. nr. 021125430

Väska innehållande L2P5, TRI 70 stativ, måltavla, NiMh-batterier samt laddare och
väska.
Pris: 4.865:- exkl. moms

Leica Lino L2G+ Pro-pack

Art. nr. 021325445

Väska innehållande L2G+, TRI 70 stativ, måltavla, NiMh-batterier samt laddare och
väska.
Pris: 6.865:- exkl. moms
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LINJELASER / PUNKTLASER / KORSLASER

Geo-Fennel FPL L–20

Art.nr. 020933110 Beställningsvara

Positioneringslaser som skapar en stark och tydlig laserlinje. Strömförsörjning via
stickpropp.
Pris: 1.995:- exkl. moms

Geo-Fennel FPL C–20

Art.nr. 020933115 Beställningsvara

Positioneringslaser som skapar ett stark och tydligt laserkors. Lämplig för märkning
och positionering. Strömförsörjning via stickpropp.
Pris: 2.795:- exkl. moms

Leica Lino P3 Punktlaser

Art. nr. 021525130

Leica Lino P3 är perfekt för lodning upp/ned samt för överföring av alla punkter du
behöver, snabbt och noggrant. Den använder Power Range Technology™, ett magnetiskt mångfunktionellt fäste och den är självnivellerande. Avvikelser i uppställningen
upp till ±4° kompenseras automatiskt. Om uppställningen har större fel, kommer inte
enheten att projicera några linjer alls. Felaktigheter undviks helt! Levereras med stativ,
batterier och väska.
Pris: 1.565:- exkl. moms

Leica Lino P5 Punktlaser

Art. nr. 021525150

Leica Lino P5 är perfekt för lodning upp/ned samt för överföring av alla punkter du
behöver, snabbt och noggrant. Den använder Power Range Technology™, ett magnetiskt mångfunktionellt fäste och den är självnivellerande. Avvikelser i uppställningen
upp till ±4° kompenseras automatiskt. Om uppställningen har större fel, kommer inte
enheten att projicera några linjer alls. Felaktigheter undviks helt! Levereras med stativ,
batterier och väska.
Pris: 2.485:- exkl. moms
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LINJELASER / PUNKTLASER / KORSLASER

Nedo Cube
Art. nr. 021135125

Liten, praktisk linjelaser som genererar
ett laserkors och en extra vertikal 90°-linje. För nivellering, inriktning och markering av rätvinklar. Levereras i väska med
praktiskt klämfäste och batterier.
Pris: 1.095:- exkl. moms

Geo-Fennel FL 40

Art. nr. 021033136

En robust och starkt lysande krysslaser med 150° vertikal linje. Självnivellerande som
kan låsas vid läggning av fall. Lasern är falltestad från 1 m höjd. Den robusta konstruktionen gör att ett mekanisk transportlås är överflödigt. Levereras i väska med justerbart
väggfäste och batterier.
Pris: 1.495:- exkl. moms

Geo-Fennel 3X HP

Art. nr. 021133143

Geo-Fennels kraftfulla Geo3X HP korslaser projicerar 3 stycken röda linjer med 90°
mellan varandra samt att de 2 lodräta korsar varandra i taket rakt ovanför lasern.
Pris: 1.995:- exkl. moms

Geo 5X-L360 HP
Art. nr. 021133144

Självnivellerande flerlinjelaser för en stor
mängd inom- och utomhusarbeten. Lasern ger en 360° linje vertikalt och horisontellt plus 200° linje vertikalt vid en
90° vinkel. Levereras i vadderad väska,
Li-ionbatterier, laddare, batterihållare för
alkaliska batterier samt multifunktionellt
magnetfäste.
Pris: 4.995:- exkl. moms
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LINJELASER / PUNKTLASER / KORSLASER

Geo-Fennel FL70

Art. nr. 021133165

Elektroniskt självnivellerande linjelaser med hög noggrannhet ± 1 mm / 10 m, 4 vertikala linjer i rät vinkel mot varandra, 360° horisontell linje, laserkors i taket, lodningspunkt mot marken. Tilt-funktion: hela laserplanet kan lutas med fjärrkontrollen.
Levereras i väska med fjärrkontroll, Li-ion-batteri, laddare, batterihållare för alkaline
batterier samt laserglasögon.
Pris: 8.495:- exkl. moms

Geo-Fennel Square Liner II

Art. nr. 021733105

Plattsättarlaser som genererar 2 linjer i 90°. Perfekt för kakel/klinker arbeten. Levereras i väska med batterier & måltavla.
Pris: 695:- exkl. moms

Geo-Fennel
Klinkerlaser GeoSpider

Art. nr. 021733110

Korslaser med ett arbetsområde på upp till 40 m med en klar smal laserlinje! Lasern
är roterbar 360°.Höjdjusterbara ben för optimalt arbetsområde. Avvikelser i uppställningen upp till ±5° kompenseras automatiskt. Levereras i vadderad väska, batterier
och 2 måltavlor.
Pris: 2.495:- exkl. moms

Geo-Fennel FLG 40
Super Green

Art. nr. 021333140

Korslaser med enastående synlighet, upp till 40 m med en klar smal laserlinje! Mycket
lång vertikal linje med 150° spridningsvinkel. Extremt robust konstruktion lämplig för
användning på de mest krävande arbetsplatser – dropptestad från 1 m. Den robusta,
tekniska designen gör en transportsäkring onödig.
Pris: 2.495:- exkl. moms
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LINJELASER / PUNKTLASER / KORSLASER

NEDO Linus H Linjelaser

Art. nr. 021135103

Linjelaser för utomhusjobb. Har runtomslående horisontallinje. Nivelleringen sker med
motorer som ger en väldigt hög noggrannhet ± 1mm/10m. Mycket robust konstruktion
med IP65, fall testad från 1m i betong, mm-mottagare medföljer. Levereras i hård
väska med laddare och mm-mottagare.
Pris: 5.995:- exkl. moms

NEDO Linus HV Linjelaser

Art. nr. 021135105

Ny extremt robust linjelaser för utomhusjobb, mycket lämplig till grunder. Har runtomslående horisontallinje och fyra lodräta linjer med 90 graders delning. Nivelleringen
sker med motorer som ger en väldigt hög noggrannhet ± 1mm/10m. Mycket robust
konstruktion med IP65, fall testad från 1m i betong, mm-mottagare medföljer. Levereras i hård väska med laddare och mm-mottagare.
Pris: 11.995:- exkl. moms

Räckvidd

FL 40

Geo3X HP

FLG-40

Geo5X-L360HP

upp till 30 m*

upp till 20 m*

upp till 30 m*

upp till 20 m*

Räckvidd med mottagare
Avvägningsnoggranhet / 10m

upp till 60m

upp till 60m

± 3 mm

± 3 mm

± 3 mm

± 3°

± 3°

± 3°

± 4°

135° Horisontalt
150° Vertikalt

180° Horisontalt
2x180° Vertikalt

< 135°

360° Horisontalt 360°
Vertikalt 200° i 90° vinkel

Antal laserlinjer

2

3

2

5

Strålens riktning

vertikalt, horisontellt

vertikalt framåt, höger och
horisontellt

vertikalt, horisontellt

635 nm, laser klass II

635 nm, Laserklass II

515-520 nm, laserklass 2

635 nm, Laserklass II

3 x AA alkaliskt

typ AA 3 × 1.5 V

typ AA 3 × 1.5 V

Li-Ion

–10 °C till 45 °C

–10 °C till 45 °C

0°C till 40°C

–10 °C till 45 °C

IP54

IP54

IP54

IP54

400 g

400 g

400 g

1000 g med batteri

1/4”

1/4”

1/4”

1/4" & 5/8"

Självnivellerande
Strålområde
Antal laserpunkter

Laserklass
Batterier

1

Drifttid laddningsbara batterier
Arbetstemperatur
Damm/vattenskyddad

10h alla linjer

Dimensions (H × D × B)
Vikt utan batterier
Stativgänga
Mottagare

± 2 mm

130 x 95 x 130 mm

Tillbehör

Tillbehör

*Beroende på ljusförhållande
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TILLBEHÖR LINJELASER
AVSTÅNDSMÄTARE
/ PUNKTLASER / KORSLASER

Räckvidd

GeoSpider

Nedo CUBE

upp till 40 m*

upp till 30 m*

Räckvidd med mottagare
Avvägningsnoggranhet / 10m
Självnivellerande
Strålområde

Nedo Linus H

Nedo Linus HV

upp till 200 m*

upp till 200 m*

± 3 mm

± 5 mm

±1 mm

±1 mm

± 5°

± 4°

± 5° motor

± 5° motor

4 90°

Vertikalt
2x Horisontalt

360° Horisontalt

360° Horisontalt 4x135°
Vertikalt i 90° vinkel

Antal laserpunkter

1

Antal laserlinjer

4

3

Strålens riktning

4 st rakt ner

vertikalt framåt, höger och
horisontellt

Laserklass

Laserklass II

635 nm, Laserklass II

635-650 nm
Laserklass 2M

635-650 nm
Laserklass 2M

4 x AA Alkaline

typ AA 3 × 1.5 V

NiMH 4,8 V, 3800 mAh

NiMH 4,8 V, 3800 mAh

upp till 30h

upp till 30h

IP65

IP65

Batterier
Drifttid laddningsbara batterier
Arbetstemperatur
Damm/vattenskyddad
Dimensions (H × D × B)
Vikt utan batterier
Stativgänga

8

–10°C till 45°C
IP 52

IP54
65 mm x 65 mm x 68 mm
240g
¼”

Mottagare

5/8"

5/8"

mm-mottagare

mm-mottagare

*Beroende på ljusförhållande

Nedo mm-mottagare

Art.nr. 022235110

Lasermottagare med stor LCD-display. Visar höjdskillnader mellan lasernivå och nolllinje i mm. Storleken på pilen är proportionell mot skillnaden i höjd. Har fem noggrannhetslägen och har en Hold funktion som håller ett värde på displayen.
Pris: 2.995:- exkl. moms

Leica RVL 100

Art.nr. 022225145

En lasermottagare hjälper dig att arbeta med en linjelaser, även då laserlinjen inte
syns. Detta kan bero på starkt direkt solljus. Lasermottagaren känner av laserlinjen
och markerar på en LCD-display hur man bör justera mottagaren för att nå laserlinjen.
Denna lasermottagare passar till alla Alestos korslasrar med pulsfunktion.
Pris: 1.570:- exkl. moms

Leica mottagarfäste RVL100

Art.nr. 022225245

Pris: 295:- exkl. moms

Androtec mottagare

Art.nr. 022218210

Lasermottagare som tar både roterande och linjelaser. Klarar både grön och röd laser.
Pris: 2.295:- exkl. moms
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TILLBEHÖR LINJELASER
AVSTÅNDSMÄTARE
/ PUNKTLASER / KORSLASER

Leica Disto GLB30 Laseroch solskyddsglasögon		

Art.nr 011025242

Laser- och solskyddsglasögonen underlättar för dig att se den röda punkten/linjen från
lasermätare. Det röda glaset förstärker laserljuset.
Pris: 499:- exkl. moms

Disto Måltavla 				

Art.nr. 011025230

Måltavla för att underlätta mätningar på över 100m eller i öppna miljöer. A4-Storlek.
Pris: 305:- exkl. moms

FTA360-S Distoadapter

Art.nr. 191925541

Leica FTA360-S Adapter är ett perfekt tillbehör till Leica TRI 70 stativ. Roterande
axel, tilt-axel och laseraxel möts i en punkt. Detta leder till minimerad mätningsavvikelse för indirekta mätningar. Passar till Leica DISTO™ S910.
Pris: 1.935:- exkl. moms

TA360 Distoadapter

Art.nr. 191925540

Leica TA360 Adapter är ett perfekt tillbehör till Leica TRI 70 stativ. Roterande axel,
tilt-axel och laseraxel möts i en punkt. Detta leder till minimerad mätningsavvikelse för
indirekta mätningar. Passar till avståndsmätare med 1/4” gänga.
Pris: 1.165:- exkl. moms

Magnetfäste Lino L2P5/L2+

Art. nr. 192325132

Pris: 695:- exkl. moms

Leica Lino Väggfäste		

Art. nr. 192325130

Pris: 520:- exkl. moms

Batterilucka Lino L2P5		

Art. nr. 021025146

Pris: 195:- exkl. moms

Batterilucka Lino L2/P3/P5

Art. nr. 021025141

Pris: 195:- exkl. moms

17

TILLBEHÖR FÖR LINJELASER
AVSTÅNDSMÄTARE
/ PUNKTLASER / KORSLASER

ADA Silver + Tripod 		

Art.nr. 192636110

ADA Elevation Silver stativ består av flera sektioner. Kan anpassas till olika höjder upp
till 3,6 m. Stödjande aluminiumstativ kan användas som ett enkelt stativ utan stöd till
taket. Perfekt för arbete i lägenheter och villor med ”standard” tak.
Pris: 895:- exkl. moms

ADA Klämfäste 					

Art.nr. 192636105

Klämma av stål med 1/4”-gänga som kan roteras för fastsättning i valfri vinkel. Passar alla instrument med 1/4”-gänga. Gummerad klämma för skydd mot repor.
Pris: 129:- exkl. moms

TRI 100 Disto/Lino 			

Art.nr. 191925140

Det är ett trebensstativ, lätt hopfällbart och har en maxhöjd på 155 cm. Benen är justerbara i höjdled och med en vev kan man justera höjden 30 cm. Ihopfällt är det ca 55
cm. Stativet är försett med en enkel gradskiva med 10-graders-markeringar. Stativet
har en fästgäng 1/4¨ vilket göra att man kan använda ihop med avståndsmätare och
korslasrar med samma gänga.
Pris: 695:- exkl. moms

TRI 70 Disto/Lino 			

Art.nr. 191925130

Det är ett trebensstativ, lätt ihopfällbart och har en maxhöjd på 115 cm. Benen är
justerbara i höjdled och med vev kan man justera höjden. Ihopfällt är det ca 40 cm.
Leica TRI 70 är ett stativ som passar alla instrument med 1/4”-gänga, tex Leica Disto
och Leica Lino.
Pris: 525:- exkl. moms

CLR 290

					

Art.nr. 192025143

Golv-tak stativ med fästplatta för 1/4” & 5/8” fäste. Maxhöjd 290 cm.
Pris: 835:- exkl. moms

Extra platta till CLR290 			

Art.nr. 192025543

Pris: 295:- exkl. moms

Tak/golvplatta till CLR290			
Pris: 155:- exkl. moms
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Art.nr. 192025544

AVSTÅNDSMÄTARE
ROTATIONSLASER

Leica Rugby 610 Basic/RE 160
Leica Rugby 610 är en rotationslaser för horisontell avvägning med
synlig laserstråle. Rugby 610 har bara en knapp, slå på instrumentet så ställer den automatiskt in sig i våg. Ute på fältet arbetar du
med den medföljande lasermottagaren Rod Eye Basic alternativt med
professionella mm-mottagaren Rod Eye 160. Levereras i hård väska,
mottagare och batterier.
Pris: 7.995:- exkl. moms

3

Art. nr. 030425131

Alternativ med mm-mottagare Rod Eye 160.
Pris: 9.495:- exkl. moms
Art. nr. 030425135

års

Rod Eye Basic

nti

gara

Rod Eye 160

Leica Rugby 620 Basic/RE 160
Leica Rugby 620 är en anläggningslaser för horisontell avvägning med
synlig röd laserstråle. Ute på fältet arbetar du med den medföljande
lasermottagaren Rod Eye Basic alternativt med professionella mmmottagaren Rod Eye 160. Med Leica Rugby 620 kan du lägga fall/
lutning manuellt med lutningsmatchning upp till 8% i enkel axel. Du
mäter själv upp det önskade fallet som du ställer in med +/-knapparna
på instrumentet. Levereras i hård väska, mottagare och batterier.
Pris: 8.495:- exkl. moms

Art. nr. 030925131

Alternativ med mm-mottagare Rod Eye 160.
Pris: 9.995:- exkl. moms
Art. nr. 030925130

Rod Eye 160

3

Rod Eye Basic

års

nti

gara

Leica Rugby 640 Basic/RE 160
Leica Rugby 640 är en fantastisk bygglaser för horisontal och vertikal avvägning samt lodpunkt med synlig laserstråle, vilket innebär
att du kan använda den interiört utan lasermottagare. Ute på fältet
arbetar du med den medföljande lasermottagaren Rod Eye Basic
alternativt med professionella mm-mottagaren Rod Eye 160.
Med Leica Rugby 640 kan du lägga fall/lutning manuellt, i både
X- och Y-led. Du mäter själv upp det önskade fallet som du ställer
in med +/-knapparna på instrumentet. En fördel med 640:n är att
den kan läggas ned för att få rotationen i vertikalplanet, vilket är
användbart vid uppsättning av väggar m m. Leica Rugby 640 har fler
scanningslägen för markering i viss sektor och riktning. Levereras i
hård väska, mottagare och batterier.
Pris: 9.995:- exkl. moms

3

Art. nr. 031425121

Alternativ med mm-mottagare Rod Eye 160.
Pris: 11.995:- exkl. moms Art. nr. 031425120

års

Rod Eye Basic

nti

gara

Rod Eye 160
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ROTATIONSLASER

Leica Rugby 640G/RE 120G

3

års

Rod Eye 120G
i

nt
gara

Leica Rugby 640G är en fantastisk bygglaser för horisontal och
vertikal avvägning samt lodpunkt med synlig grön laserstråle, vilket innebär att du kan använda den interiört utan lasermottagare.
Ute på fältet arbetar du med den medföljande lasermottagaren
Rod Eye 120G som har millimetervisning.
Med Leica Rugby 640G kan du lägga fall/lutning manuellt,
i både X- och Y-led. Du mäter själv upp det önskade fallet som
du ställer in med +/-knapparna på instrumentet. En annan fördel
med denna rotationslaser är att du kan lägga instrumentet ned för
att få rotationen i vertikalplanet, vilket är användbart vid uppsättning av väggar med mera. Leica Rugby 640G har fler scanningslägen, då lasern bara ger markering i en viss sektor och riktning.
Levereras i hård väska, mottagare och batterier.
Pris: 14.995:- exkl. moms

		

Art. nr. 031525110

Leica Rugby 670
Basic/RE 160

3

års

Rod Eye Basic

Leica Rugby 670 är en enfallslaser med digital inmatning av
eventuellt fall i en axel. Alla inställningar görs enkelt på den grafiska displayen. Den har synlig laserstråle, vilket innebär att du
kan använda den interiört utan lasermottagare.
Ute på fältet arbetar du med den medföljande lasermottagaren Rod Eye Basic alternativt med professionella mm-mottagaren
Rod Eye 160. Med Leica Rugby 670 kan du ställa in fall/lutning
med hjälp av den digitala displayen på instrumentet. Du knappar
alltså in lutningen digitalt, så justerar instrumentet in sig efter det
önskade fallet. Levereras i hård väska, mottagare och batterier.
Pris: 12.495:- exkl. moms
		

i

nt
gara

Art. nr. 031925111

Alternativ med mm-mottagare
Rod Eye 160, Li-ion batterier.
Pris: 15.495:- exkl. moms
Art. nr. 031925110

Leica Rugby 680
Basic/RE 160

Rod Eye 160

Leica Rugby 680 är en tvåfallslaser med digital inmatning av
eventuellt fall i dubbel axel. Alla inställningar görs enkelt på den
grafiska displayen. Den har synlig laserstråle, vilket innebär att du
kan använda den interiört utan lasermottagare.
Ute på fältet arbetar du med den medföljande lasermottagaren
Rod Eye Basic alternativt med professionella mm-mottagaren Rod
Eye 160. Med Leica Rugby 680 kan du ställa in fall/lutning med
hjälp av den digitala displayen på instrumentet. Du knappar alltså
in lutningen digitalt, så justerar instrumentet in sig efter det önskade fallet. Levereras i hård väska, mottagare och batterier.

3

Rod Eye Basic
i

rant

ga
års

Pris: 14.495:- exkl. moms
Art. nr. 031925121

Alternativ med mm-mottagare
Rod Eye 160, Li-ion batterier.
Pris: 17.995:- exkl. moms
Art. nr. 031925120

Rod Eye 160
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ROTATIONSLASER

Leica Rugby 810

Art. nr. 030425140

Ny modern planlaser för den som vill ha en enkel laser med bara en knapp. Tuffaste
lasern på marknaden med IP 68 och MIL-STD810G vilket innebär att den är vattentät
ner till en meters djup. Levereras med laddare, Li-ion batterier, mottagare Rod Eye
160 och hård väska.

5

Pris: 11.995:- exkl. moms

års

Leica Rugby 820

nti

gara

Art. nr. 030925140

Ny modern planlaser, med möjlighet till manuell fallinställning. Tuffaste lasern på
marknaden med IP 68 och MIL-STD810G vilket innebär att den är vattentät ner till
en meters djup. Levereras med laddare, Li-ion batterier, mottagare Rod Eye 180 och
hård väska.

5

Pris: 12.995:- exkl. moms

års

Leica Rugby 840

Art. nr. 030925147

En mångfunktionell rotationslaser för både inom- och utomhusarbete. Röd laserstråle
som syns tydligt inomhus och lasermottagare som används vid arbete utomhus. Lasernivån ställs automatiskt in vid horisontell avvägning och vertikal nivellering, vilket underlättar exempelvis uppsättning av innerväggar och utsättning av hörn. Laserstrålen
kan söka automatisk noll märket på lasermottagaren Rod -Eye 180. Rod Eye 180 är
en kombinerad mottagare och fjärrkontroll. Levereras med laddare, Li-ion batterier,
mottagare Rod Eye 180, fjärrkontrollerna RC800A & RC400 i hård väska.
Pris: 18.995:- exkl. moms

5

års

Leica Rugby 870

Pris: 24.995:- exkl. moms

5

års

nti

gara

Art. nr. 031925123

Helautomatisk enfallslaser med stor display som gör det enkelt att ställa in lutningsgraden. Röd laserstråle som syns tydligt inomhus och lasermottagare som används vid
arbete utomhus. Laser-nivån ställs automatiskt in vid horisontell avvägning och vertikal
nivellering, vilket underlättar exempelvis uppsättning av innerväggar och utsättning av
hörn. Laserstrålen kan söka automatisk noll märket på lasermottagaren Rod Eye 180.
Rod Eye 180 är en kombinerad mottagare och fjärrkontroll. Levereras med laddare,
Li-ion batterier, mottagare Rod Eye 180 och hård väska.
Pris: 28.995:- exkl. moms

nti

gara

Art. nr. 031925115

Helautomatisk enfallslaser med stor display som gör det enkelt att ställa in lutningsgraden. Röd laserstråle som syns tydligt inomhus och lasermottagare som används vid
arbete utomhus. Lasernivån ställs automatiskt in vid horisontell avvägning och vertikal
nivellering, vilket underlättar exempelvis uppsättning av innerväggar och utsättning av
hörn. Laserstrålen kan söka automatisk noll märket på lasermottagaren Rod Eye 180.
Rod Eye 180 är en kombinerad mottagare och fjärrkontroll. Levereras med laddare,
Li-ion batterier, mottagare Rod Eye 180 och hård väska.

Leica Rugby 880

nti

gara

5

års

nti

gara
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Leica

Arbetsområde (diameter)

Laserklass

Självnivellerande

Noggranhet/ 30 m

Damm/Vattenskyddad

Mottagare och fjärrkontroll

Rugby 610

1100 m

1

Horisontal

±2,2 mm

IP 67

Tillbehör / Finns ej

Rugby 620

1100 m

1

Horisontal / Lutning

±2,2 mm

IP 67

Tillbehör / Finns ej

Rugby 640

600 m

2

Horisontal / Vertikal / Lutning

±2,2 mm

IP 67

Tillbehör / Tillbehör

Rugby 670

1100 m

1

Horisontal / Lutning

±1,5 mm

IP 67

Tillbehör / Finns ej

Rugby 680

1100 m

1

Horisontal / Lutning

±1,5 mm

IP 67

Tillbehör / Finns ej

Rugby 810

1300 m

1

Horisontal

±1,5 mm

IP 68 / MIL 810G

Tillbehör / Finns ej

Rugby 820

1300 m

1

Horisontal / Lutning

±1,5 mm

IP 68 / MIL 810G

Tillbehör / Tillbehör

Rugby 840

1300 m

2

Horisontal / Vertikal / Lutning

±1,5 mm

IP 68 / MIL 810G

Tillbehör / Tillbehör

Rugby 870

1300 m

1

Horisontal

±1,5 mm

IP 68 / MIL 810G

Tillbehör / Tillbehör

Rugby 880

1300 m

1

Horisontal / Vertikal

±1,5 mm

IP 68 / MIL 810G

Tillbehör / Tillbehör

Rugby 320 SG

900m

3R

Horisontal / Lutning

± 1,6 mm

IP 67

Tillbehör / Finns ej

Rugby 410 DG

800m

1

Horisontal / Lutning

± 1,6 mm

IP 67

Tillbehör / Finns ej

Rugby 420 DG

1100m

3R

Horisontal / Lutning

± 1,6 mm

IP 67

Tillbehör / Finns ej

Rugby 640 Grön

400 m

2

Horisontal / Vertikal / Lutning

± 2,2 mm

IP 67

Tillbehör / Tillbehör

Leica

Lutning på båda axlarna

Scanfunktion

Fall inställning

Garanti

Batterier

Laddningsbart

Rugby 610

-

-

-

3 år

alkaline 4 Dcell x1,5V/ 60 tim

tillval/ Li-Ion/ 40 tim

Rugby 620

±8% i en axel

-

Manuellt i en axel

3 år

alkaline 4 Dcell x1,5V/ 60 tim

tillval/ Li-Ion/ 40 tim

Rugby 640

±8% i två axlar

Ja

Manuellt

3 år

alkaline 4 Dcell x1,5V / 60 tim

tillval/ Li-Ion/ 40 tim

Rugby 670

±8% i en axel

-

Digitalt

3 år

alkaline 4 Dcell x1,5V / 60 tim

tillval/ Li-Ion/ 40 tim

Rugby 680

±8% i två axlar

-

Digitalt

3 år

alkaline 4 Dcell x1,5V / 60 tim

tillval/ Li-Ion/ 40 tim

Rugby 810

-

-

-

5 år

Li-Ion 50 tim

Rugby 820

±15% i en axel

-

Digitalt med Rc800

5 år

Li-Ion 50 tim

Rugby 840

±15% i en axel
alt 10% och 3% i båda

ja

Digitalt med Rc800

5 år

Li-Ion 50 tim

Rugby 870

±15% i en axel

-

Digitalt

5 år

Li-Ion 50 tim

Rugby 880

±15% i en axel
alt 10% och 3% i båda

-

Digitalt

5 år

Li-Ion 50 tim

Rugby 320 SG

(-5% till +25% i en axel

-

Digitalt

5 år

alkaline 8 Dcell x1,5V / 130 tim

tillval/ Ni-Mh/ 100 tim

Rugby 410 DG

(- 5% till +25% i x-axel
eller -5% till +15% i båda

-

Digitalt

5 år

alkaline 8 Dcell x1,5V / 130 tim

tillval/ Ni-Mh/ 100 tim

Rugby 420 DG

(- 5% till +25% i x-axel
eller -5% till +15% i båda

-

Digitalt

5 år

alkaline 8 Dcell x1,5V / 130 tim

tillval/ Ni-Mh/ 100 tim

Rugby 640 Grön

±8% i två axlar

ja

Manuellt

3 år

alkaline 4 Dcell x1,5V / 60 tim

tillval/ Li-Ion/ 40 tim

Laserklasser

Klass 1: Lasrar i klass 1 är ofarliga även vid
lång tids exponering. Laserstrålen är röd eller
grön och har en uteffekt på max 0,4 milliwatt.
Klassen omfattar även apparater som innehåller lasrar av högre klass, men där lasern är
inbyggd så att ingen farlig strålning kommer
ut. En person som demonterar den typen av
produkt löper dock risk att exponeras för farlig
laserstrålning.
Klass 2: I klass 2 ingår endast lasrar som
avger synlig strålning och som har maximal
uteffekt på 1 milliwatt. Om ett oskyddat öga
exponeras bländas man och våra reflexer får
oss att blinka. Den naturliga reaktionen är
tillräckligt snabb för att förhindra skador på
näthinnan.
Klass 3R: I klass 3R ingår lasrar som avger
upp till 5 milliwatt om strålningen är synlig.
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Om ett oskyddat öga exponeras för strålningen
kan gränsvärdet överskridas. Men risken för
att skadas vid en kort, oavsiktlig exponering
är liten.

IP klassning

För att visa vilket skydd en el-artikel har mot
damm och vatten märks de med en kapslingsklass. IP-klassen består av bokstäverna ”IP”
följt av två siffror, varav den första beskriver
åtkomligheten av strömförande delar och den
andra vattenskyddet.
Första siffran:
0 Inget skydd
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm.
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
5 Dammskyddad
6 Dammtät

Andra siffran:
0 Inget skydd
1 Skyddad mot droppande vatten
2 Skyddad mot droppande vatten.
Apparaten får ej luta mer än max 15°
från normalvinkeln
3 Skyddad mot strilande vatten.
Max vinkel 60°
4 Skyddad mot strilande vatten från alla
vinklar
5 Skyddad mot spolande vatten från
munstycke
6 Skyddad mot kraftig överspolning
av vatten
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten
utan att ta skada.
8 Lämpad för långvarig nedsänkning
i vatten, enligt tillverkarens anvisning.

AVSTÅNDSMÄTARE
ROTATIONSLASER

Leica Rugby 320 SG

Art. nr. 031925132 beställningsvara

Leica Rugby 320 SG passar in på varje byggarbetsplats. Den har en enkel display med
5 olika knappar. Den har en stark laserstråle som förbättrar mätavståndet. Det är en
tålig och pålitlig laser som kan arbeta oavbrutet i upp till 130 timmar. (med 8 st. Dcell alkalinebatterier). Batterier ingår ej. Levereras i hårdväska.
Pris: 28.995:- exkl. moms

5

års

Leica Rugby 410 DG

Art. nr. 031925141 beställningsvara

Leica Rugby 410 DG passar in på varje byggarbetsplats. Den har en enkel display med
5 olika knappar. Den har en stark laserstråle som förbättrar mätavståndet. Den har en
tvåvägs fjärrstyrning med kompletta funktioner som spar tid och förhindrar missförstånd för både kabinförare och markpersonal. Det är en tålig och pålitlig laser som kan
arbeta oavbrutet i upp till 130 timmar (med 8 st. D-cell alkalinebatterier). Batterier
ingår ej. Levereras i en hård väska.
Pris: 39.495:- exkl. moms

Leica Rugby 420 DG

5

års

nti

gara

Art. nr. 031925145 beställningsvara

Rotationslaser som är anpassad för jordbruk, maskinstyrning & allmän byggnation där
det är viktigt med hög noggrannhet över stora ytor. Lasern riktas med enhandsfunktion
och har manuell inriktning av axlarna. Med tvåvägs fjärrstyrningen har man lång räckvidd och förhindrar missförstånd i kommunikationen. Lasern har en höjdvarningsfunktion som hela tiden övervakar höjden och på så sätt undviks höjdfel. Med energisparläget spar man batteri och får längre driftstid. Batterier ingår ej. Levereras i en hård väska.
Pris: 46.995:- exkl. moms

Leica Roteo 35G grön

nti

gara

5

års

nti

gara

Art. nr. 031525140

Rotationslasern med grön laser för dig som ställer extra höga krav på laserns synlighet.
Perfekt vid uppsättning av innertak eller väggar! Leica Roteo 35G är perfekt både vid
arbete inomhus som vid avvägning utomhus. Lasern kan användas på stativet eller direkt på golvet. Med det integrerade motoriserade väggfästet kan nivåerna enkelt sättas
på millimeternivå. Lasern styrs steglöst uppåt och nedåt med fjärrkontrollen.
Roteo 35G nivelleras automatiskt både vertikalt och horisontellt i lutningar upp till
±4,5°. Scanningläget ger förbättrad synbarhet vid starkt ljus. levereras komplett med
ett motoriserat väggfäste, kombinerad lasermottagare/ fjärrkontroll med klämfäste, laserglasögon för bättre synbarhet, måltavla, laddare med laddningsbara batterier, batterihållare för alkalinebatterier samt svensk manual.
Pris: 12.995:- exkl. moms
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NEDO SIRIUS 1H
Planlaserpaket

Art.nr. 030135112

Helautomatisk roterande laser för horisontella applikationer som är extremt enkel att
använda. Robust, motordriven utjämning. Mycket synlig, kraftfull laserstråle för enkelt
arbete på nära håll, Laserklass 3R. Automatisk höjdalarm stannar lasern om det blir
ett slag på lasern. På detta sätt undviks höjdfel. Rotorskyddet är tillverkat av aluminium. 2 års garanti. Levereras med transportväska, lasermottagare, laddningsbara batterier och laddare, stativ samt flexilatta.
Pris: 8.495:- exkl. moms

NEDO SIRIUS 1 HV
+ digital mottagare

Art.nr. 031435116

Helautomatisk roterande laser för horisontell och vertikala applikationer. Stor och tydlig display som visar rotationshastighet, batterinivå etc. Laserklassen är 3R som gör
att laserstrålen syns tydligt.
Den har en automatisk nivåreglering som gör att den stannar om den utsätts för en
stöt. Detta gör att höjdfel undviks. Möjlighet att ställa manuellt fall. Scanningsfunktion i fyra olika vinklar och 4 olika rotationshastigheter. Levereras med transportväska,
digitalmottagare, fjärrkontroll, magnetisk måltavla, laddningsbara batterier och laddare.
Pris: 10.995:- exkl. moms

NEDO SIRIUS 1 HV Green

Art.nr. 031535116

Helautomatisk roterande laser för horisontell och vertikala applikationer. Stor och tydlig display som visar rotationshastighet, batterinivå etc. Laserklassen är 3R som gör
att laserstrålen syns tydligt.
Den har en automatisk nivåreglering som gör att den stannar om den utsätts för en
stöt. Detta gör att höjdfel undviks. Möjlighet att ställa manuellt fall. Scanningsfunktion i fyra olika vinklar och 4 olika rotationshastigheter. Levereras med transportväska,
mottagare, fjärrkontroll, magnetisk måltavla, laddningsbara batterier och laddare.
Pris: 12.495:- exkl. moms

NEDO Primus2 H 			

Art.nr. 030435110

Helautomatisk roterande laser för horisontella applikationer som är extremt enkel att
använda. Robust, motordriven nivellering. Stor och tydlig display som visar varvtal,
batterinivå etc. Mycket synlig, kraftfull laserstråle för enkelt arbete på nära håll, laserklass 3R.
Automatisk höjdalarm stannar lasern om det blir ett slag på lasern. På detta sätt
undviks höjdfel. Rotor skyddet är tillverkat av okrossbart glas. 3 års garanti och fri
årliga kontroller under garantitiden.
Levereras med transportväska, lasermottagare ACCEPTOR Pro med mm visning,
monteringsfäste, laddningsbara batterier och laddare. Drifttid ca 100 tim.
Pris: 12.995:- exkl. moms

24

ROTATIONSLASER

NEDO Primus2 H2N 		

Art.nr. 031935110

En robust helautomatisk lutnings laser med motordriven nivellering. Den har en stor och
tydlig display som visar lutning, rotationshastighet, batterinivå, etc.
Laser klass 3R, för mycket synlig laserstråle och lätt arbete på nära håll. Automatisk
höjdalarm stannar lasern om det blir ett slag på lasern. På detta sätt undviks höjdfel. Rotorskyddet är tillverkat av okrossbart glas. 3-års garanti och årlig kontroll under garantitiden. Levereras med transportväska, multifunktion, mottagare COMMANDER 2 HVA med
mm visning, monteringsfäste, laddningsbara batterier och laddare. Drifttid ca 100 tim.
Pris:17.995:- exkl. moms

NEDO Primus2 HVA 		

Art.nr. 031935120

Helautomatisk roterande laser för horisontell och vertikal applikationer. Stor och tydlig
display som visar varvtal, batterinivå etc. Mycket synlig och kraftfull laserstråle, laserklass 3R, för enkelt arbete på nära håll. Automatiskt höjdalarm stannar lasern om
det blir ett slag på lasern. På detta sätt undviks höjdfel. Manuell inställning av fall i 2
axlar. Scan funktion, punkt-läge och lodstråle. Lasern har tre års garanti och fri koll av
kalibreringen en gång om året under garantitiden.
Levereras med transportväska, multifunktion mottagare COMMANDER 2 HVA med
mm visning, magnetiska måltavla, monteringsfäste, laddningsbara batterier och laddare. Drifttid ca 100 tim.
Pris: 14.995:- exkl. moms

NEDO Primus2 HVA2N 		

Art.nr. 031935130

Helautomatisk roterande laser för horisontell och vertikala applikationer. Laserstrålen
kan automatisk söka noll märket på lasermottagaren COMMANDER2 HVA2N. Stor och
tydlig display som visar lutning, rotationshastighet, batterinivå etc.
Laserklassen är 3R som gör att laserstrålen syns tydligt. Den har en automatisk
nivåreglering som gör att den stannar om den utsätts för en stöt. Detta gör att höjdfel
undviks. Lasern har tre års garanti och fri koll av kalibreringen en gång om året under
garantitiden. Levereras med transportväska, multifunktions mottagare COMMANDER2
HVA2N med mm-visning, magnetisk måltavla, monteringsfäste, laddningsbara batterier och laddare. Drifttid ca 100 tim.
Pris: 25.995:- exkl.moms

Nedo

Arbetsområde (diameter)

Laserklass

Självnivellerande

Noggranhet / 30 m

Damm / vattenskyddad

Sirius 1 H

400 m

3R

Horisontal

±3 mm

IP 65

Sirius 1 HV

300 m

3R

Horisontal / Vertikal / Lutning

±3 mm

IP 65

Sirius 1 HV Green

300 m

3R

Horisontal / Vertikal / Lutning

±3 mm

IP 65

Primus2 H

700 m

3R

Horisontal

±1,5 mm

IP 66

Primus2 H2N

700 m

3R

Horisontal / Lutning

±1,5 mm

IP 66

Primus2 HVA

500 m

3R

Horisontal / Vertikal

±1,5 mm

IP 66

Horisontal / Vertikal / Lutning

Primus2 HVA2N

700 m

3R

Nedo

Mottagare och fjärrkontroll

Lutning på båda axlarna

Scanfunktion

Fall inställning

±1,5 mm
Garanti

Laddningsbart

IP 66

Sirius 1 H

Inkluderad / Finns ej

-

-

-

2 år

NiMh / 30 tim

Sirius 1 HV

Inkluderad / Inkluderad

±5 %

Ja

Manuell

2 år

NiMh / 30 tim

Sirius 1 HV Green

Inkluderad / Inkluderad

±5 %

Ja

Manuell

2 år

NiMh / 15 tim

Primus2 H

Inkluderad / Finns ej

-

-

-

3 år

NiMh / 100 tim

Primus2 H2N

Inkluderad / Inkluderad

±10 %

-

Digitalt

3 år

NiMh / 100 tim

Primus2 HVA

Inkluderad / Inkluderad

-

Ja

Självsök

3 år

NiMh / 100 tim

Primus2 HVA2N

Inkluderad / Finns ej

±10 %

Ja

Digitalt / Självsök

3 år

NiMh / 100 tim
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ROTATIONSLASER

Fjärrkontroll RC 400
Art. nr. 032425140

Batteripack
Ni-Mh till Rugby
300/400 serien

Pris: 1.495:- exkl. moms

Art. nr. 032325160 beställningsvara

Passar till Rugby 640, 640G & 840.

Pris: 995:- exkl. moms

Mottagare RC 800 A
Passar till Rugby 820, 840, 870 & 880.
Art. nr. 032425150

Pris: 1.995:- exkl. moms

Batterihållare
Rugby 600/800
Alkaline
Art. nr. 032325121

Pris: 495:- exkl. moms

Fjärrkontroll
Rugby 410/420
Pris: 5.495:- exkl. moms

Batterihållare Leica
Rugby 100/200
Alkaline

Batteripack Ni-Mh till Rugby 50/55

Pris: 495:- exkl. moms

Art. nr. 032425130 beställningsvara

Art. nr. 032325151

					Art. nr. 032325140

Ni-Mh laddbara batterier
som passar till Leica Rugby
50 samt Leica Rugby 55
rotationslaser. Batteripacket
kan användas istället för den
alkalinehållare som följer
med vid köp av lasern. Driftstiden är cirka 35 timmar på
en laddning.

Laddare till batteripack
(50/55, 100/200 serien)
Art. nr. 032325240

Denna laddare används för att ladda följande rotationslasrar:
Leica Rugby 50, Leica Rugby 55, Leica Rugby 100, Leica
Rugby 100LR, Leica Rugby 260 SG, Leica Rugby 280 DG.
Pris: 495:- exkl. moms

Pris: 895:- exkl. moms

Laddare till
Batteripack
(300/400 serien)

Batteripack
Ni-Mh till Rugby
100/200-serien

Art. nr. 032325250 beställningsvara

Art. nr. 032325150

Ni-Mh laddbara batterier
som passar till Leica Rugby
100/200 rotationslaser.

Laddaren används till Leica
Rugby 320, Leica Rugby 410 och
Leica Rugby 420.

Pris: 1.595:- exkl. moms

Pris: 995:- exkl. moms

Li-ion batteri Rugby 600 serien
Art.nr. 032325120

Pris: 1.495:- exkl. moms

Li-ion batteri
Rugby 800 serien

Leica Rugby
600/800
laddare
Art. nr. 032325230

Art.nr. 032325130

Laddaren används till Leica
Rugby 600 / 800.

Pris 1.995:- exkl. moms

Pris: 495:- exkl. moms
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NEDO väggfäste
Art.nr. 192335115

Väggfäste för alla roterande lasrar.
Kan fästas på väggen med två skruvar. Justerbart intervall: 55 mm.

Inriktningskikare
till Rugby 300/400 serien

Pris: 495:- exkl.moms

Art. nr. 032625220 beställningsvara

NEDO väggfäste
för laser Art.nr. 192335116

Pris: 995:- exkl. moms

Solcellspanel

Art nr. 032325232 beställningsvara

För laddning av Rugby 600/800 serien.
Pris 2.495:- exkl. moms

Robust väggfäste för alla roterande
lasrar. Kan fästas vid vägg- eller takkonstruktionsprofiler. Finjustering
gör att höjden enkelt kan ställas in.
Justerbart intervall: 150 mm.
Pris: 795:- exkl.moms
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Leica Rod Eye Basic. 		

Art.nr. 032225130

Rod Eye Basic erbjuder två inställningar för noggrannhet, högt/lågt ljud och en räckvidd
på 300 meter. Rod Eye Basic är en kvalitetsmottagare som är redo att jobba för dig.
Pris: 1.495:- exkl. moms

Leica Rod Eye 140 			

Art.nr. 032225120

LCD-indikering – två stora grafiska skärmar på mottagarens fram- och baksida. Libell –
säkerställer utmärkt inriktning och förbättrar din läsningsprecision. Anti-strobe-skydd
– detekterar och ignorerar blinkandet från starka stroboskop på arbetsplatsen. Inbyggt
12 cm stort detekteringsfönster som låter dig hitta strålen med lätthet utmed hela
avståndet.
Pris: 2.495:- exkl. moms

Leica Rod Eye 160 			

Art.nr. 032225122

Digital avläsning – de stora siffrorna är tydliga och lätta att läsa så att du kan hålla
rätt lutning. Registreringsfunktion som låter användaren lagra och visa en mätning.
Anti-strobe-skydd detekterar och ignorerar blinkandet från starka stroboskop på arbetsplatsen. Professionell mottagare med digital avläsning, halvmillimetersprecision och
strobe-avvisning. Inhämtar digital avläsning för bekväm höjdavläsning.
Pris: 2.995:- exkl. moms

Leica Rod Eye 180 			

Art.nr. 032225124

Förstklassig mottagare med integrerad radio-fjärrkontroll, digital avläsning, millimeterprecision och strobe-avvisning. Inbyggd intelligens med Laserman, som riktar in ditt
laserplan automatiskt med en knapptryckning – horisontellt, vertikalt och i två axlar.
Övervaka och korrigera laserplanet i realtid med Smart Lock-funktionen. Smart Target
– automatisk sluttningsinhämtning och sluttningsövervakning med radiokommunikation. Digital avläsning – de stora siffrorna är tydliga och lätta att läsa. Registreringsfunktion – låter användaren lagra och visa en mätning.
Pris: 3.995:- exkl. moms
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TILLBEHÖR
AVSTÅNDSMÄTARE
ROTATIONSLASER

Leica Rod Eye 120G 		

Art.nr. 032225110

Denna mm-mottagare med LCD-indikering och med två stora displayer på framsida
och baksida är avsedd för grön rotationslaser Rugby 640G. Den har 3 ljudindikeringslägen högt, mjukt och av. 3 noggrannhetsnivåer: fin, medium, grov. Levereras med
mottagarfäste och batteri.
Pris: 2.695:- exkl. moms

Mottagarfäste Rod Eye Basic

Art.nr. 0322225160

Pris: 395:- exkl. moms

Mottagarfäste Rod Eye 120-180
							

Art.nr. 032225165

Pris: 595:- exkl. moms

Smartrod 					

Art.nr. 032225175

Smartrod är en unik produkt som automatiskt mäter höjden till lasernivån från mark
och presenterar mätvärdet digitalt. Fäll ut så mycket som behövs av den teleskopiska
stången och läs direkt av den uppmätta höjden från mark till lasernivån på displayen.
På displayen kan man även läsa av höjddifferenser från tidigare mätpunkter. Detta
sparar mycket tid och minskar risken för beräkningsfel.Smartrod är konstruerad för att
användas utomhus på längre avstånd, upp till 350 meter beroende på typ av rotationslaser. Smartrod passar de flesta rotationslasrarna på marknaden.
Pris: 4.995:- exkl. moms

Referens

Fylla

Ta bort

0.233 m

-0.70 m
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RÖRLASER

Leica Piper 100 Rörlaser
Art.nr. 020525116 beställningsvara

Ett oumbärligt hjälpmedel vid läggning av rör och avlopp! Leica Piper 100 är en kraftfull
och kompakt rörlaser gjord i robust, slagtåligt och gummiklätt metallhus. Med knapparna
eller fjärrkontrollen matas lutningen in i procent. Den tydliga displayen visar det inställda
fallet i procent med tre decimaler och den röda laserstrålen syns tydligt även på stora
avstånd. Leica Piper är de enda rörlasrarna på marknaden som passar inuti ett 100 mm
rör. Levereras med måltavla, laddningsbara batterier och laddare, fjärrkontroll, batterier.
Pris: 30.995:- exkl. moms

Leica Piper 200

Art.nr. 020525120 beställningsvara

Spara tid och pengar med detta oumbärliga hjälpmedel för läggning av rör och avlopp!
Leica Piper 200 är en kraftfull och kompakt rörlaser gjord i robust, slagtåligt och gummiklätt metallhus. Tack vare funktionen Alignmaster kan lasern automatiskt ställas in
efter måltavlan som lämnas i röret. Dag två på en arbetsplats behöver ingen tid läggas
på att hitta målet – det sker automatiskt! Med knapparna eller fjärrkontrollen matas
lutningen in i procent. Den tydliga displayen visar det inställda fallet i procent med
tre decimaler och laserstrålen syns tydligt även på större avstånd. Leica Piper är de
enda rörlasrarna på marknaden som passar inuti 100 mm rör. Levereras med måltavla,
laddningsbara batterier och laddare, fjärrkontroll, batterier.
Pris: 32.995:- exkl. moms

Ben set till Piper
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150 mm 4 st
Art.nr: 020525230
Pris: 495:- exkl. moms
200 mm 4 st
Art.nr: 020525232
Pris: 495:- exkl. moms

best.vara
best.vara

250 mm 4 st
Art.nr: 020525234 best.vara
Pris: 495:- exkl. moms
300 mm 4 st
Art.nr: 020525236 best.vara
Pris: 495:- exkl. moms

RÖRLASER

Nedo Tubus 1			

Art.nr. 020535120 beställningsvara

Kompromisslös kvalitet för proffs, tillförlitlig och robust för tuffa byggjobb. Tack vare
sina kompakta mått, särskilt kort längd, kan TUBUS1 även användas i trånga rörböjar.
High-Power laserdiod ger lång räckvidd och säkerställer tydlig stråle synlighet på alla
gånger. Levereras med laddningsbara batterier, laddare, fjärrkontroll och fyra set fötter.
Pris: 39.995:- exkl. moms

Geo-Fennel Rörlaser Grön
						 Art.nr. 020533130 beställningsvara

Geo-Fennel Rörlaser med grön diod synbar upp till 300 meter. Stor och tydlig display.
-20% till +30% arbetsområde. Levereras i hård väska med fjärrkontroll, 5x ben set (200,
250, 300, 400 & 500), NiMh batterier, laddare, batterihållare för alkaliska batterier
samt 2 måltavlor (150-330 & 400-500).
Pris: 29.995:- exkl. moms

Piper 100

Piper 200

Turbus 1

FKL-55 Green

4,75mW 635nm

4,75mW 635nm

5mW laserklass 3R 635nm

3R green

Stor lättläst LCD display

Stor lättläst LCD display

Stor lättläst LCD display

Stor lättläst LCD display

Ja

Ja

Ja

Ja

Självhorisonterande

Över hela området

Över hela området

Över hela området

Över hela området

Lutningsinmatning

Direkt eller via siffror

Direkt eller via siffror

Direkt eller via siffror

Direkt eller via siffror

Ja

Ja

Ja

Ja

Kraftfullt metallhus

Kraftfullt metallhus

Kraftfullt metallhus

Kraftfullt metallhus

Laddningsbara batterier
Li-ion

Laddningsbara batterier
Li-ion

Laddningsbara batterier
Li-ion

4 x D 8000 mAh NiMH
(optional 4 x D Alkaline)

Vattentät

IP 68

IP 68

IP 68

IP 68

Diameter

90 mm

90 mm

140 mm

132 mm

Driftstid

40 h

40 h

40 h

24 h (NiMH)

± 1,6 mm / 30 m

± 1,6 mm / 30 m

± 5 mm / 100 m

± 5 mm / 100 m

Nej

Ja

Ja

Nej

Laserstråle
Display
Låsning av inriktning och lutning

Fjärrkontroll
Hus
Batteri

Noggrannhet
Automatisk dag 2 uppställning
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MASKINMOTTAGARE

LMR 240 					

Art.nr. 022425150

Maskinmottagare med 240° mottagningsområde. Enkel och prisvärd lasermottagare
som fästs på maskinen med kraftiga magneter. Öppningshantag gör det lätt att lossa
magneten. LED pilar visar riktningen till laserplanet. Levereras i hård väska med batterier.
Pris: 7.495:- exkl. moms

LMR 360 maskinmottagare

Art.nr. 022425157

Stort 360° mottagarfönster gör det lätt att fånga signalen från en roterande laser, från
alla vinklar. Inbyggd vertikal indikering som övervakar lodvinkeln och indikerar om den
är lodrät. Fästes med rörklämmor eller magneter. Levereras i väska med rörklammer,
magneter och laddare.
Pris: 13.995:- exkl. moms

LMR 360 maskinmottagare
med hyttdisplay 			

Art.nr. 022425160

Stort 360° mottagarfönster gör det lätt att fånga signalen från en roterande laser, från
alla vinklar. Inbyggd vertikal indikering som övervakar lodvinkeln och indikerar om
den är lodrät. Mottagaren har extern display med riktningspil för montering i hytten.
Fästes med rörklämmor eller magneter. Levereras i väska med hyttdisplay, rörklammer,
magneter och laddare.
Pris: 19.995:- exkl. moms

FMR 600 					

Art.nr. 022433165

Enkel och billig maskinmottagare med magnetfäste som även går att sätta på avvägningsstång. Levereras med batterier och hård väska.
Pris: 3.995:- exkl. moms
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MASKINMOTTAGARE

FMR 700-M/C 				

Art.nr. 022433171

Maskinmottagare med starkt magnetfäste och rörklämmor. Mottagaren har 360° mottagning för laserstrålen. Mottagaren har en extern display med riktningspilar för montering i hytten. Levereras i hård väska med magnetfäste, rörklämmor, inbyggt uppladdningsbart batteri, laddare 12/24 V batterikabel, hyttdisplay med anslutningskabel.
Pris: 7.995:- exkl. moms.

FMR 800-M/C		

Art.nr. 022433180 beställningsvara

Maskinmottagare med starkt magnetfäste. Mottagaren har 360° mottagning för laserstrålen. Mottagaren har en extern display med riktningspilar för montering i hytten.
Signalöverföring via radiokommunikation. Levereras i hård väska med magnetfäste,
rörklämmor, inbyggt uppladdningsbart batteri, laddare samt hyttdisplay med batterier.
Pris: 14.995:- exkl. moms.

LMR 240

LMR 360

FMR 600

FMR 700-M

FMR 800-M

Noggrannhet

± 6 mm eller 30 mm

”Fin: ± 12 mm – 17 mm
Standard: ± 26 mm – 42 mm

”Fin: ± 5 mm
Standard: ± 12 mm

”Fin: ± 2 mm – 10 mm
Standard: ± 5 mm – 23 mm

”Fin: ± 2 mm – 15 mm
Standard: ± 5 mm – 23mm

Driftstid

130 timmar med 3*
AA alkaline

20 - 30 timmar med
laddningsbara NiMh

50 timmar med 4*
AA alkaline

Upp till 40 timmar med
laddningsbara NiMh

Upp till 45 timmar med
laddningsbara NiMh

Höjd på mottagare

14 cm

25 cm

12,5 cm

25 cm

35 cm

ingår

ingår

ingår

200 m*

200 m*

200 m*

200 m*

250 m*

Hyttdisplay
Mätområde
*Beror på lasern
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AVVÄGNINGSINSTRUMENT

Leica NA 700-serien
Leica NA700 är ett mycket robust avvägningsinstrument av högsta kvalitet, till ett
fördelaktigt pris. Den högkvalitativa kompensatorn ger en mycket bra noggrannhet.
Det som skiljer instrumenten åt är förstoring och noggranhet. Avvägarna levereras i
hård väska.

NA 720 						

Art.nr. 150125120

Pris: 4.995:- exkl. moms

NA 724 						

Art.nr. 150125124

Pris: 5.995:- exkl. moms

NA 728 						

Art.nr. 150125128

Pris: 6.995:- exkl. moms

NA 730 						

Art.nr. 150125130

Pris: 7.995:- exkl. moms
NA 720

NA 724

NA 728

NA 730

Noggrannhet/ km dubbelavvägning

2,5 mm

2,0 mm

1,5 mm

1,2 mm

Förstorning

20x

24x

28x

30x

Kortaste
fokusavstånd

0,5

0,5

0,7

0,7

Kompensator

ja

ja

ja

ja

Arbetsområde

±15’

±15’

±15’

±15’

Inställningsnoggrannhet

< 0.5”

< 0.5”

< 0.3”

< 0.3”

Användartemperaturer

-20°C till +50°C

-20°C till +50°C

-20°C till +50°C

-20°C till +50°C

Vikt

1,6 kg

1,6 kg

1,7 kg

1,7 kg

Vatten och
dammskyddad

IP 57

IP 57

IP 57

IP 57
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AVVÄGNINGSINSTRUMENT

LEICA avvägare NA520

Art.nr. 150125103

NA 500-serien är tillförlitliga avvägningsinstrument som ger noggranna mätningar och
resultat av hög kvalitet. Noggrannhet per km (ISO17123-2): 2.5 mm. Förstoring: 20 x.
Levereras i hård väska.
Pris: 2.895:- exkl. moms

LEICA avvägare NA524

Art.nr. 150125105

NA 500-serien är tillförlitliga avvägningsinstrument som ger noggranna mätningar och
resultat av hög kvalitet. Noggrannhet per km (ISO17123-2): 1.9 mm. Förstoring: 24 x.
Levereras i hård väska.
Pris: 3.295:- exkl. moms

LEICA avvägare NA532

Art.nr. 150125107

NA 500-serien är tillförlitliga avvägningsinstrument som ger noggranna mätningar och
resultat av hög kvalitet. Noggrannhet per km (ISO17123-2): 1.6 mm. Förstoring: 32 x.
Levereras i hård väska.
Pris: 3.495:- exkl. moms

NA520

NA524

NA532

Noggrannhet/ km dubbelavvägning

2,5mm

1,9mm

1,6mm

Förstorning

20x

24x

32x

Kortaste fokusavstånd

< 1.0m

< 1.0m

< 1.0m

Arbetsområde

±15°

±15°

±15°

Inställningsnoggrannhet

1°

1°

1°

Användartemperaturer

-20°C till +50°C

-20°C till +50°C

-20°C till +50°C

Vikt

1,5 kg

1,5 kg

1,5 kg

Vatten- och dammskyddad

IP 56

IP 56

IP 56

Kompensator
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AVVÄGNINGSINSTRUMENT

Sprinter 50 		

Art.nr. 150225120 beställningsvara

Med Leica Sprinter 50 behöver du inte göra uträkningarna själv, Sprinter gör avläsningen av stången automatiskt med hjälp av en speciell streckkod på stången. Leica
Sprinter 50 visar förutom höjden på avläsningen även avståndet till avvägningsstången.
Den uppmätta höjden samt avståndet presenteras på en digital display. Svårare än
så är det inte! Eftersom man minimerar risken för avläsningsfel och dessutom snabbar
på arbetet är en digitalavvägare snabbt intjänad i arbetstid. Levereras i hård väska.
Pris: 6.495:- exkl. moms

Sprinter 150M 		

Art.nr. 150225135 beställningsvara

Med Leica Sprinter 150M behöver du inte längre göra uträkningarna själv. Sprinter gör
avläsningen av stången automatiskt med hjälp av en speciell streckkod på stången.
Leica Sprinter 150M räknar alltså automatiskt ut nivåskillnaden och avståndet mellan de olika mätpunkterna. Leica Sprinter 150M har ett minne med plats för upp till
2000 mätningar. Dessa mätvärden kan sedan föras över till din PC med USB-kabel
och sedan behandlas i t.ex. Excel. Levereras i hård väska.
Pris: 10.995:- exkl. moms

Sprinter 250M 		

Art.nr. 150225145 beställningsvara

Med Leica Sprinter 250M behöver du inte längre göra uträkningarna själv, Sprinter gör
avläsningen av stången automatiskt med hjälp av en speciell streckkod på stången.
Leica Sprinter räknar alltså automatiskt ut nivåskillnaden och avståndet mellan de
olika mätpunkterna. Leica sprinter 250M är i grund samma instrument som 150M
men med förbättrad noggrannhet. Levereras i hård väska.
Pris: 15.995:- exkl. moms

Noggrannhet/ km
dubbelavvägning

Sprinter 50

Sprinter 150M

Sprinter 250M

2,0 mm

1,5 mm

1.0 mm/0.7mm*

Förstorning

24x

24x

24x

Kortaste
fokusavstånd

0,5

0,5

0,5

Kompensator

ja

ja

ja

Inställningsnoggrannhet

< 0.8”

< 0.8”

< 0.8”

Användartemperaturer

-10°C till +50°C

-10°C till +50°C

-10°C till +50°C

Vikt

2,55kg

2,55kg

2,55kg

Vatten och
dammskyddad

IP 55

IP 55

IP 55

*Med Sprinter aluminium streckkodstång, 0.7 mm kan uppnås med Sprinter glasfiberstång, 2 eller 3 m, 1 sektion
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AVVÄGNINGSSTÄNGER

Flexilatta 					

Art.nr. 191635120

En laserstång som är tillverkad av starka aluminiumrör. Stången har en längd på 2,40 m
och har gradering i mm. Nedre delen av stången är justerbar i höjdled för nollställning
för att lätt kunna mäta av höjdskillnader. Justerbar klämma för mottagare och är idealisk
för användning med roterande laser.
Pris: 640:- exkl. moms

1,4 m laserstång 			

Art.nr. 191525129

Avvägningstång i trä med krympt polymerskikt för bästa noggrannhet och tålighet.
1,4 meters längd och aluminiumförstärkt topp och botten.
Pris: 495:- exkl. moms

2 m vikbar laserstång 		

Art.nr. 191525124

En populär vikbar, polymerskyddad trästång som ofta används tillsammans med rotationslaser. Dess fulla längd är 2 meter och den är vikbar på mitten.
Pris: 995:- exkl. moms

4 m vikbar laserstång 		

Art.nr. 191525126

Avvägningsstång i trä med en total längd på 4 meter helt utfälld. Den är 4-delad med
E-skala på ena sidan och mm-gradering på andra sidan.
Pris: 1.495:- exkl. moms

Teleskopisk avvägningsstång

Art.nr. 191435120

NEDO 4 meters teleskopisk avvägningsstång i aluminium, främst avsedd för optiska
avvägare. E-skala i vitt och rött på ena sidan och mm-gradering på andra sidan. Levereras i skyddsfodral och löstagbar libell som lätt flyttas mellan de fyra olika delarna
på stången.
Pris: 795:- exkl. moms

Avvägningsstång för Laser

Art.nr. 191435110

För maximal kvalitet och noggrannhet. NEDO 4 meters teleskopisk avvägningsstång
är tillverkad av högkvalitativt vitt pulverlackerad aluminiumrör. Den robusta låsmekanismen ser till att den teleskopiska sektionerna låses säkert på plats. Graderingen på
framsidan är skyddad av ett extra lager lack. Levereras i skyddsfodral med justerbar
cirkulär libell.
Pris: 795:- exkl. moms

Avvägningsstång GSS 111

Art.nr. 191625133 best.vara

En teleskopisk 5-meters avvägarstång i aluminium med 1 streckkod på ena sidan för
att kunna läsa av digitalavvägare (Sprinter) och E-skalan på andra. Levereras i skyddsfodral med libell.
Pris: 995:- exkl. moms
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AVVÄGNINGSSTÄNGER / TILLBEHÖR / STATIV

Avvägningsstång GSS 113

Art.nr. 191625140 best.vara

En 3 meters teleskopisk avvägarstång i glasfiber med 1 streckkod på ena sidan för att
kunna läsa av digitalavvägare (Sprinter) och E-skalan på andra. Levereras i skyddsfodral med libell.
Pris. 1.495:- exkl. moms

Gjutplatta i glasfiber 		

Art.nr. 191025135

Tillverkad i glasfiber med måtten: 40 cm x 40 cm. Den runda fästannordningen
gör att stången sitter bättre på plats. Passar till art.nr. 191525129, 191525124,
191525126, 191635120.
Pris: 825:- exkl. moms

Grusring för avvägningsstång

Art.nr. 191025136

Grusring tillverkad i stål. Den runda fästannordningen gör att stången sitter bättre på
plats. Passar till art.nr. 191525129, 191525124, 191525126, 191635120.
Pris: 825:- exkl. moms

Alesto Aluminiumstativ 0,96 – 1,65
Art.nr. 191835110

Ett aluminiumstativ med snabbklämma och axelrem. Är lämplig för avvägare, teodoliter och roterande lasrar.
Pris: 895:- exkl. moms

Aluminiumstativ lågt 0,53 – 0,85
Art.nr. 191835114 beställningsvara

Kort aluminiumstativ för laser. Det är 0,53 m långt indraget och väger 4 kg.
Pris: 995:- exkl. moms
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STATIV

Alesto Vevstativ 1,12 – 2,75

Art.nr. 191835130

Stativ med gradering och dubbla teleskoprör. Stativet är utrustat med snabbklämma
och cirkulär bubbla och är lämplig för roterande lasrar. Det är 1,12 m långt indraget
och väger 5,3 kg.
Pris: 2.195:- exkl. moms

Vevstativ lågt 0,6 – 1,51

Art.nr. 191835135 Beställningsvara

Stativ med gradering och dubbla teleskoprör. Stativet är utrustat med snabbklämma
och cirkulär bubbla och är lämplig för roterande lasrar. Det är 0,6 m långt indraget
och väger 4,5 kg.
Pris: 1.795:- exkl. moms

Alesto Trästativ 			

Art.nr. 191835150

Ett trästativ med plastbelagda stativben och snabbkopplingsklämmor. Är lämplig för
avvägare, digitalavvägare, teodoliter och totalstationer.
Pris: 1.495 exkl. moms

LAT 195 				

Art.nr. 191825133 beställningsvara

Detta är ett rejält och stabilt stativ främst framtagen för de allra tyngsta lasrarna Rugby
300 samt Rugby 400.Höjbart upp till 195 cm med ben och vevjustering.
Pris: 3.495:- exkl. moms

LAT 265 			

Art.nr. 191825135 beställningsvara

Detta är ett rejält och stabilt stativ främst framtagen för de allra tyngsta lasrarna Rugby
300 samt Rugby 400.Höjbart upp till 265 cm med ben och vevjustering.
Pris: 3.795:- exkl. moms
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KABELSÖKARE

DigiCat 500i 		

Art.nr. 181325125 beställningsvara

DigiCat 500i är avsedd för att minska mänskliga misstag med hjälp av ”auto-läget”.
Kombinerat med den exakta och pålitliga positionsbestämningen förhindras skador vid
grävnings projekt. DigiCat 500i tar emot elektromagnetiska signaler som den sen tolka
och ger en hörbart och visuellt svar till svars.
Pris: 9.300:- exkl. moms

DigiCat 550i 				

Art.nr. 181325130

Med Leica DigiCat 550i kabelsökare identifierar du snabbt och enkelt om det finns
nedgrävda strömsatta kablar i mark. Med DigiCat 550i och Digitex 100t kan man följa
en specifik kabel bland andra kablar då man stöter på en signal på kabeln. Man kan
också hitta vilket djup kabeln ligger på. Inställningarna görs enkelt via den tydliga
LCD-displayen på instrumentets ovansida. Kostnaden för instrumentet är snabbt intjänad jämfört med kostnaden som uppstår då man råkar gräva av en kabel.
Pris: 10.500:- exkl. moms

DigiTex 100t 				

Art.nr. 181425132

Leica DIGITEX 100t är en signalgenerator som kan användas tillsammans med samtliga kabelsökare från Leica, t.ex. Leica DigiCat 550i. DIGITEX 100t genererar en högfrekvent och tydlig signal som på olika sätt kan överföras till kabeln som eftersöks.
Pris: 8.000:- exkl. moms
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KABELSÖKARE

DigiCat paket 				

Art.nr. 181325430

Innehåller: Leica Digicat 550i. Leica DigiTex 100t Transportväska.
Pris: 17.500:- exkl. moms

Väska till Digisystems 		

Art.nr. 181325221

Praktisk väska för Digisystems
Pris: 995:- exkl. moms

DigiMouse 					

Art.nr. 181425120

Leica DIGIMOUSE är en batteridriven liten signal-generator som kan fästas på en
dräneringsslang. Slangen tillsammans med DIGIMOUSE förs in i avloppet som ska
lokaliseras. DIGIMOUSE genererar en 33 kHz-signal som Leica DigiCat kabelsökare
kan lokalisera.
Pris: 2.995:- exkl. moms

DigiTex signalklämma 		

Art.nr. 181425234

Signalklämman används tillsammans signalgeneratorn Leica DigiTex 100t för att skapa en signal i cylindriska metalliska rörledningar samt isolerade elkablar. Koppla helt
enkelt klämman kring kabeln och anslut till DIGITEX. Signalen lokaliseras enkelt och
djupet till kabeln anges på en digital display, då du använder kabelsökare Leica DigiCat 550i.
Pris: 2.695:- exkl. moms

DigiTex elnätsanslutning

Art.nr. 181425235

Elnätsanslutning används tillsammans med DIGITEX signalgenerator för att skapa en
högfrekvent signal i elnätet. Koppla elnätsanslutningen till DIGITEX och sedan i ett
vanligt vägguttag. Sedan kan man enkelt lokalisera elförsörjningskablar utanför byggnaden, med hjälp av DigiCat 550i kabelsökare.
Pris: 1.595:- exkl. moms

DigiTrace 80 m				

Art.nr. 181425237

DIGITRACE är en glasfiberslang med en kopparledare inuti som finns i 80 meters
längd. Glasfiberslangen skjuts in och fram genom kablageschakt, dräneringar, trummor eller rörledningar. Sedan ansluter man DigiTex 100t signalgenerator och en signal
skapas i ledaren som lokaliseras på ytan av någon av modellerna kabelsökare från Leica, t.ex. Leica DigiCat 550i.På så sätt kan man lokalisera plaströr, avloppsrör, kablageschakt och andra ickemetalliska objekt som normalt inte ger utslag på en kabelsökare.
Pris: 10.995:- exkl. moms
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REGELSÖKARE

Regelsökare HD55 			

Art.nr. 180643152

Regelsökare med lysdioder som visar kanterna på en regel. För sökning av trä- eller
metallreglar i vägg, tak eller golv. Två söklägen, för 19 mm och för 38 mm djup. Varnar
för strömsatta elledningar på upp till 51 mm djup. Drivs med 1 st 9V batteri (ingår ej).
Pris: 355:- exkl. moms

Regelsökare HD900 		

Art.nr. 180643163

Multisökare med fyra olika funktioner. Detekterar trä- och metallreglar. Två söklägen,
för 19 mm och för 38 mm djup. I metallsökläge lokaliserar sökaren olika metallföremål. Ej magnetisk metall (som t.ex. kopparrör) på upp till 38 mm djup och magnetisk
metall (som t.ex. armeringsjärn) på upp till 76 mm djup. I AC-sökläge lokaliserar sökaren strömsatta elledningar och dessutom i alla 4 söklägen varnar den för strömsatta
elledningar på upp till 51 mm djup. Drivs med 1 st 9V batteri (ingår ej).
Pris: 695:- exkl. moms

Multiscanner X85 		

Art.nr. 180643168

MultiScanner™ X85 OneStep™ upptäcker vattenfyllda plastvärmerör, finner trä- och
metallreglar, och söker strömförande kabel. X85 har en stor, bakgrundsbelyst LCDskärmen för att ange riktningen, mitten och kanterna på målet. Drivs med tre st AAA
batterier (ingår ej).
•
•
•

Termiskt detektera aktivt uppvärmd 13 mm diameter vattenfyllda PVC-rör
upp till 50 mm djup
Hitta centrum och kanterna av trä och metallreglar upp till 50 mm djup
Hitta och spåra levande, oskärmade elektriska ledningar upp till 50 mm djup.

Pris: 1.495:- exkl. moms

MetalliScanner® MT 6

Art.nr. 180643180 beställningsvara

MetalliScanner MT 6 hittar metall upp till 152 mm djup i fast betong. Det skiljer
också mellan järn och icke järnmetaller och anger föremålets djup i centimeter och
inches. Den anger med ett stort plustecken i displayen när du närmar dig ett metallföremål och ett minus när du gått över målet.
Använd MetalliScanner® MT 6 för att hitta och undvika armeringsjärn, rör, spikar,
skruvar bakom lister och gipsväggar, elkablar och mycket mer. Drivs med 1 st 9V batteri
(ingår ej).
®

Pris: 1.595:- exkl. moms
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REGELSÖKARE

Hålsökare XL300 			

Art.nr. 180643190

Lokaliserar före håltagning i vägg var ingångshålet bör vara för att komma ut på önskat
ställe på andra sidan väggen. Scannar på upp till 300 mm tjock vägg genom material
som trä, gipsskivor, gipspaneler, tegel och gjuten betong. Två söklägen, för 150 mm
och för 300 mm väggtjocklek. När centrum av målet är lokaliserat indikeras detta med
en stark ljus- och ljudsignal. Inkluderar två olika mottagarmagneter. Drivs med tre st
AAA batterier (ingår ej).
Pris: 2.995:- exkl. moms

Leak Alert 					

Art.nr. 170943130

Leak Alert™ Hjälper dig att undvika allvarliga vattenskador i ditt hem. Denna fristående batteridrivna enhet låter med ett högt larm (85 dB)när den blir våt, varnar för en
potentiell vattenläcka. Drivs med 1 st 9V batteri (ingår ej).
Pris: 145:- exkl.moms
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VÄRMEKAMEROR

FLIR E5 					

Art.nr. 130145115

Värmekamera för mätning mellan -20ºC till 250ºC och en känslighet på 0.10ºC. Displayen har en upplösning på 120x90 pixlar och har en digitalkamera inbyggd vilket gör
att man kan ta ett foto av objektet man mäter på samt gör bilden på displayen tydligare
via MSX-funktionen.
Pris: 9.995:- exkl. moms

FLIR E6 					

Art.nr. 130145116

Värmekamera för mätning mellan -20ºC till 250ºC och en känslighet på 0.06ºC. Displayen har en upplösning på 160x120 pixlar och har en digitalkamera inbyggd vilket
gör att man kan ta ett foto av objektet man mäter på samt gör bilden på displayen
tydligare via MSX-funktionen.
Pris: 16.995:- exkl. moms

FLIR C2 					

Art.nr. 130045113

FLIR C2 är världens första värmekamera i fickstorlek, konstruerad för experter och entreprenörer. Värmekameran är utrustad med pekskärm och MSX-funktion som skapar
en detaljrik bild.
Pris: 6.595:- exkl. moms

FLIR TG165 IR-Termometer

Art.nr. 130445110

FLIR TG165 IR-termometer som visar värmebild vilket gör att man kan se temperaturavvikelser direkt i displayen. Man kan även spara bilder direkt i minneskortet för
att göra rapporter.
Pris: 3.995:- exkl. moms
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IR-TERMOMETER / TERMOMETER

FIRT 550-Pocket 			

Art.nr. 130433120

Praktisk, kompakt IR-termometer, lätt att använda, för ett brett utbud av mätuppdrag.
Dubbellasern visar den exakta mätpunkten. För temperaturmätning utan kontakt med
materialet när objektet är svåråtkomligt, elektriskt, kemikaliskt eller väldigt varmt.Temperaturområde -50 °C – +550 °C. Levereras i väska med batterier
Pris: 795:- exkl. moms

FIRT 800-Pocket 			

Art.nr. 130433125

Praktisk, kompakt IR-termometer, lätt att använda, för ett brett utbud av mätuppdrag.
Dubbellasern visar den exakta mätpunkten. För temperaturmätning utan kontakt med
materialet när objektet är svåråtkomligt, elektriskt, kemikaliskt eller väldigt varmt.Temperaturområde -35 °C – +800 °C. Levereras i väska med batterier.
Pris: 995:- exkl. moms

FIRT 1600 Data 			

Art.nr. 130433150

Praktisk, kompakt IR-termometer, lätt att använda, för ett brett utbud av mätuppdrag.
Dubbellasern visar den exakta mätpunkten. För temperaturmätning utan kontakt med
materialet när objektet är svåråtkomligt, elektriskt, kemikaliskt eller väldigt varmt.Temperaturområde -50 °C – +1600 °C. Levereras i väska med batterier, USB-kabel och
tempraturprop typ K.
.
Pris: 2.595:- exkl. moms

Geo-Fennel Termometer FT 1000
Art.nr. 132033110

Temperaturmätningar av av vätskor och mjuka material. Levereras med batterier.
Pris: 395:- exkl. moms

Geo-Fennel Termometer FT 1300-2
Art.nr. 132033120

Temperaturmätningar av flytande material som asfalt, isoleringskontroller, mätningar i
VVS-verksamhet, energiförsörjning, industriell- och laboratoriemiljö. Levereras i väska
med batterier samt flexibel mätprob.
Pris: 795:- exkl. moms

Testboy TV 328 Termooch mögelriskdetektor		

Art.nr. 130437110

Termodetektor Testboy TV328 mäter temperaturen på ett mätobjekt med hjälp av en
IR-detektor. Samtidigt mäts den omgivande luftens fuktighet och temperatur. Instrumentet beräknar sedan daggpunkten och risken för mögelbildning på mätobjektet.
Mätningen sker snabbt och enkelt och underlättas av den tydliga ringen av ljuspunkter som omger området för mätningen. Risken för mögel indikeras via en lysdiod.
Övriga värden visas i displayen. Emissionsfaktorn för olika mätobjekt kan ställas in i
tre steg. Automatisk Data Hold funktion.
Levereras med väska, batteri och bruksanvisning. 5 års garanti.
Pris: 2.495:- exkl. moms
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INSPEKTIONSKAMEROR

Geo-Fennel FVE 100		

Art.nr. 150733110

Videoskop för inspektion och besiktning av svåråtkomliga utrymmen.
Vattentät kamera huvud och sond ,1m lång flexibel svanhals med kamerahuvud för
den optiska inspektionen av otillgängliga utrymmen, kamerahuvud med LED-belysning, stor färg LCD-display, 180° bildrotering genom att trycka på en knapp, möjlighet
till direkt överföring av bild till TV eller bärbar dator. Levereras i väska med svanhalssond 1 m, TV-kabel, USB-kabel, laddare, magnet, krok samt spegel.
Pris: 1.995:- exkl. moms

Geo-Fennel FVE 150		

Art.nr. 150733115

Videoscope för inspektion och besiktning av svåråtkomliga utrymmen. Foton och videofilmer kan sparas för dokumentation.
Vattentät kamera huvud och sond, 1m lång flexibel svanhals med kamerahuvud
för den optiska inspektionen av otillgängliga utrymmen, kamerahuvud med LED-belysning, stor färg LCD-display, 180° bildrotering genom att trycka på en knapp, möjlighet
till direkt överföring av bild till TV eller bärbar dator. Interna minnet eller SD-kort för
att lagra bilder och video sekvenser, 2 GB SD-kort medföljer (stöder upp till 8 GB)
Datum och tid anges i displayen. Levereras i väska med svanhals-sond 1 m, TV-kabel,
USB-kabel, laddare, magnet, krok, spegel och 4 GB SD-kort.
Pris: 2.995:- exkl. moms

Svanhals 1 m med kamerahuvud 17 mm

Art.nr: 150733215

Pris: 595:- exkl. moms

Svanhals 2 m med kamerahuvud 17 mm

Art.nr: 150733217

Pris: 695:- exkl. moms

Svanhals 1 m med kamerahuvud 9 mm

Art.nr: 150733220

Pris: 895:- exkl. moms

Svanhals 2 m med kamerahuvud 9 mm

Art.nr: 150733222

Pris: 995:- exkl. moms

KIMO Videoskop VS200

Art.nr. 150751120

Ett mycket flexibelt och användbart instrument vid inspektion och felsökning i trånga
och svåråtkomliga utrymmen. Genom att ta loss skärmen kan man vända och vrida
på själva kameradelen efter behov utan att behöva lägga huvudet på sned, vilket gör
arbetet bekvämare. Bildskärmen har även videoutgång för anslutning till annan skärm.
Bild- och videolagring på SD-kort, trådlös 3,5” skärm, formbar och vattentät sond
(9mm). VS200 levereras komplett med 2 GB minneskort, spegel, magnet, krok och
nätadapter.
Pris: 3.295:- exkl. moms

VS200 Förlängningssond 1 m			

Art.nr. 150751220

Kopplas till VS200 för att förlänga kamerasonden med 1 meter. Ø9mm.
Pris: 280:- exkl. moms
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FUKTMÄTARE

GANN BL Compact B 2 		

Art.nr. 120140130

BL Compact B 2 är en elektronisk byggfuktighetsindikator för oförstörande mätning av
fukt i byggmaterial. Indikatorn är utrustad med LCD-skärm för snabb avläsning. Den
flexibla kulproben kan användas för att upptäcka fukt i olika byggmaterial, samt att
upptäcka fuktskillnader i väggar, tak och golv. Mätaren kalibrerar automatisk när du slår
på enheten och har automatisk avstängning.
För att få ett så bra mätvärde som möjligt bör man hålla i den bakre delen samt hålla
90° mot materialet. Enheten har en hörbar varningssignal som kan ställas in för olika
byggnadsmaterial. Hold-funktionen underlättar mätningar i svåråtkomliga områden. Enheten levereras komplett med batteri och plastlåda.
Pris: 2.995:- exkl. moms

GANN BL Compact 		

Art.nr. 120140132

BL Compact är en elektronisk fuktmätare som används för olika typer av trä såväl
som för mjuka byggmaterial. Stiften pressas in i materialet och möjliggör en noggrann
mätning av fuktinnehållet i sågat trä, spånskiva, faner och fibermaterial upp till en
maximal tjocklek av 25 mm såväl som vanlig gips eller puts. Enheten levereras med
batteri, extrapinnar, skyddskåpa och plastlåda.
Trä: 6 - 25% fuktinnehåll. Byggmaterial: 0,4 - 6,0% av torrvikt
Pris: 1.795:- exkl. moms

GANN Hydromette BL Compact TF2
Art.nr. 120140135 beställningsvara

Hydromette BL Compact TF 2 är en exakt termohygrometer för mätning av temperatur
och luftfuktighet för ett brett användningsområde, t.ex. övervakning av rum, luftkonditionering, tryckanläggningar, lager, museer, etc. Hydromette är utformad för enhändig
drift och möjliggör en komplex och enkel hantering. Enheten levereras med batteri
och låda.
Luftfuktighet: 0 - 100% RH, ± 3% RH (20 - 80% RH)
Temperatur: -20 - +80° C, ± 0,5° C (0 - +60° C)
Pris: 1.695:- exkl. moms

GANN Hydromette
Compact RH-T 165

Art.nr. 120140138 beställningsvara

BL Compact RH-T 165 är en exakt termohydrometer avsedd för snabba mätningar av
relativ luftfuktighet och lufttemperatur.
Med hjälp av programmerad sorptionsisoterm kan vikt/massprocent bestämmas för
olika byggnads- och isoleringsmaterial samt för hårt och mjukt trä. I och med det tunna
sensorröret är mätmätaren lämplig för ett stort användningsområde. Kontrollera huruvida byggmaterial är färdiga för att klara, golv och träbeläggning.
Tre olika uppmätta värden, som tydligt visas, kan indikeras samtidigt, till exempel
kombinationen av relativ fuktighet, lufttemperatur och daggpunkt. Enheten levereras
med batteri och låda.
Luftfuktighet: 5 - 95% r.H. Temperatur: -20° - + 80° C
Pris: 4.795:- exkl. moms
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AVSTÅNDSMÄTARE
FUKTMÄTARE

GANN Hydromette
BL Compact TF-IR

Art.nr. 120140136 beställningsvara

BL Compact-TF-IR-enheten har sensorer för infrarödmätning av yttemperatur, liksom
för mätning av lufttemperatur och luftens relativa luftfuktighet.
Denna kombination av de olika mätteknikerna gör att TF-IR-enheten kan användas
för att snabbt och pålitligt bedöma daggpunkten eller bestämma gränsförhållanden på
ytor som väggar, tak, golv samt på fönster- eller dörrlister. Förutom att det uppmätta
värdet syns i displayen har enheten en hörbar larmsignal när en kritisk yttemperatur
lokaliseras.
Vid användning av enheten kan svamptillväxt förebyggas och förekomsten av fukt
orsakad av kondens bedömas på ett tillförlitligt sätt i god tid. Enheten levereras med
batteri och låda.
Pris: 2.995:- exkl. moms

GANN Hydromette BL-E

Art.nr: 120140139

BL-E är ett tredimensionellt mätinstrument för träfukt, strukturell fukt och temperatur.
Träfuktmätningskretsen gör det möjligt att mäta timmer (upp till 180 mm tjockt),
spånskivor och trägolv. Hydromette är utrustad med materialspecifika inställningar
för automatisk korrigering av mätvärden för 23 byggmaterial och isoleringsmedel, till
exempel trä, puts, betong, tegel och flera isoleringsmedel.
Träfuktighet: 5,5 - 58% (torr massa)
Motståndsbaserade mätningar:
0,1 - 42,2 vikt-% eller 0,2 - 9,9 CM-% beroende på materialet som ska mätas
Kapacitiva mätningar: 0 - 200 siffror skanningsområde
Temperatur: beroende på temperaturgivaren Pt100 mellan -50 till +350 °C
Infrarött mätområde: -40 till +380 °C med IR 40 BL
Måste användas med mätkabel (122640210) och elektrod.
Till exempel M25-120, M20 eller hammarelektrod (köps separat).
Pris: 2.995:- exkl. moms

GANN Hydromette
Compact Kombi Set			
Ingår i detta set:
GANN Hydromette BL Compact B 2				
GANN Hydromette BL Compact				
GANN Hydromette BL Compact TF-IR			
Pris: 7.395:- exkl. moms
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Art.nr: 120140410

Art.nr: 120140130
Art.nr: 120140132
Art.nr: 120140136

AVSTÅNDSMÄTARE
FUKTMÄTARE

GANN Hydromette UNI 10-B55
Art.nr: 120140170

Hydromette BL UNI 10 är en universell multifunktionsmätare med 3-radig LCD-display. Genom att ansluta aktiva givare som är byggda med den allra känsligaste sensortekniken kan både byggnadsfukt, luftfuktighet och temperatur mätas.
Via autosensor-tekniken i Hydromette identifieras de anslutna givarna automatiskt
så att mätvärdesindikeringen anpassas till den respektive sensortypen.
Denna modell levereras med givare B 55 BL för oförstörande mätning och visning
av fukt i tak, väggar, golv eller annat byggmaterial.
Andra BL-givare (beställningsvaror) som kan anslutas till BL UNI 10:
RF-T 28 BL, RH-T 37 BL och RH-T 37 BL flex för luftfuktighet och lufttemperaturmätning.
TF-IR BL för mätning av klimat (luftfuktighet och temperatur), infraröd mätning för
yttemperatur samt daggpunkten.
IR 40 BL för avkänning av infraröd ytemperatur, termiska broar och daggpunktstemperatur.
ET 10 BL, OT 100 BL, TT 40 BL (Pt100-sensorer) för olika temperaturmätningsuppgifter, såsom mätning av fasta ämnen, vätskor eller bulkmaterial, ytmätningar eller
mätningar av varmluft som innehåller damm.
Hydromette-enheten är speciellt tillämplig för luftkonditioneringstekniker, vattenskador och försäkringsbolag. Den kan användas som en extra enhet för träfuktmätare.
Pris: 5.600:- exkl. moms

GANN Hydromette
BL-E Compact Set			

Art.nr: 120140420

Ett komplett set för all typ av fuktmätning. BL E är ett multifunktionellt mätinstrument
för mätning av fukt i trä, byggnadsfukt och temperatur. Enheten möjliggör noggranna
mätningar av trä-, byggnads- och isoleringsmaterial genom individuella mätningar enligt resistansmätningsprincipen. Träfuktmätningskretsen gör det möjligt att mäta timmer (upp till 180 mm tjockt), spånskivor och trägolv.
Hydromette är utrustad med materialspecifika inställningar för automatisk korrigering av mätvärden för 23 bygg- och isoleringsmaterial, till exempel murbruk, puts, betong, tegel och flera isoleringsmaterial. Med B 55 BL givaren möjliggörs oförstörande
fuktmätning och indikering i tak, väggar, golv och andra byggmaterial.
Borstelektrodsparet M 25-100 (120840210) är lämpligt för mätning av byggnadsfuktighet i hårda och mjuka byggmaterial.
Mätspetsarna M6 används för mätning i trä.
Pris: 7.995:- exkl. moms
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GANN Borstelektroder M 25-100
Art.nr: 120840210

Borstelektroder M 25-100 kan användas för mätning av fukthalten i hårda och mjuka
byggmaterial. Elektroderna är tillämpliga för alla Hydromettes som är baserade på resistansmätningsprincipen. Mätningar upp till 10 cm djup är möjliga, provhålen måste
förborras med en borr 6 mm Ø.
Stålborstarna möjliggör optimal kontakt med byggmaterialet som ska mätas, så
ytterligare kontaktpasta behövs inte. Den isolerade skaftet förhindrar oavsiktlig påverkan på mätresultatet. Borstelektroderna är tillverkade av rostfritt. Elektroderna måste
användas i par och helst med ett utrymme på 10 cm mellan dem.
Pris: 895:- exkl. moms

GANN Handhållen Mätelektrod M20
Art.nr: 120840220

Inkopplingselektroden M 20 kan användas direkt för mätning av fuktinnehållet i trä
och strukturfuktighet. Elektroden är tillämplig för alla typer av Hydromettes som är baserade på motståndsmätningsprincipen. Elektrodkroppen är gjord av en slagfast plast.
Inkluderat i leveransen är 10 reservstift, med längden 16 och 23 mm.
Lämplig för mätning av fuktinnehållet i virke upp till en tjocklek av 50 mm. Med
hjälp av en hammare kan elektroden också användas i hårda träslag, som bok.
Lämplig för mätning av fuktinnehållet i mjuka, uppsatta byggmaterial (t ex gips).
Användbar för djupmätningar i porös betong mm till ett djup på 70 mm. Elektrodstift
med en längd på 60 mm kan användas.
Pris: 595:- exkl. moms

GANN Långa mätelektroder
250 mm					

Art.nr: 120840230

Elektrodstiften M 6-250, extra tunna oisolerade elektroder för mätning av fuktinnehållet i byggnads- och isoleringsmaterial över expansionsfogar eller genom kakelfogar. Längd: 250 x 2 mm. För att använda mätelektrod krävs mätelektroden M 20
(120840220).
Pris: 945:- exkl. moms

GANN Långa mätelektroder
300 mm isolerade			

Art.nr: 120840235

Elektrodspetsarna M 20-Bi 300 är till för djupmätning av fukt i byggnads- och isoleringsmaterial. Elektroderparet är isolerade och är ca 300 mm långa. För att använda
mätelektrod krävs mätelektroden M 20 (120840220).
Pris 1.095:- exkl.moms

GANN Hammarelektrod		

Art.nr: 120940110

Hammarelektroden M 18 är konstruerad för mäta träfukthalt. Elektroden kan användas
tillsammans med alla Hydromettes som är baserade på resistansmätningsprincipen. I
leveransen ingår 10 reservpinnar, med en längd av 40 och 60 mm. Passar perfekt för
mätningar i djup upp till 180 mm tjocka och hårda träslag.
Pris: 1.795:- exkl. moms
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GANN Kontrollkub för trä
Art.nr. 121640210 beställningsvara

Kontrollkub, för kontroll av mätare för trä med tillbehör.
Pris: 495:- exkl. moms

GANN Kontrollkub för betong 			
Art.nr. 121640220 beställningsvara

Kontrollkub, för kontroll av mätare för betong med tillbehör.
Pris: 495:- exkl. moms

GANN Kontrollplugg för luft

			

Art.nr. 121640230 beställningsvara

Kontrollplugg, för kontroll av mätare för temperaturmätning.
Pris: 495:- exkl. moms

GANN Mätkabel			

Art.nr. 122640210

Mätkabel MK 8, lämplig för alla mätare och elektroder.
Pris: 395:- exkl. moms

GANN Mätstift
Gann Mätstift 60 mm, 10-pack hammarelektrod.		
Pris: 95:- exkl. moms

Art.nr. 121840110

Gann Mätstift 23 mm, handhållen elektrod M20, 10-pack.
Pris: 95:- exkl. moms

Art.nr. 121840120

Gann Mätstift 20 mm till Compact S och BL. 10-pack.		
Pris: 95:- exkl. moms

Art.nr. 121840130

GANN Hydromette Compact B
Art.nr. 120140120

En elektronisk fuktindikator från Gann. Gann Compact B indikerar i de flesta byggmaterial som till exempel trä, betong, kakel, puts m.m. Instrumentet använder sig av
radiovågor för att mäta om det finns någon fukt i materialet. Resultatet visas i en LCD
display i en skala från 0 till 100.
Pris: 1.495:- exkl. moms

GANN Hydromette Compact

Art.nr. 120140122

Hydromette COMPACT är en fuktmätare för att mäta fuktigheten i virke, panel, foder,
fönster och dörrar. Den är utrustad med en knapp för val av två olika kalibreringar till
trä, och kan användas till grupp 2 och 3 på standardlistan över träsorter (medföljer).
För att få en så noggrann avläsning som möjligt bör mätningen ske vid en trätemperatur
på 20°C. Med knappen på position B är det också möjligt att mäta fuktigheten i gips.
Mätområde från 5 till 20% i trä och från 0,3 till 3,5% i gips. Om mätaren visar högre
resultat, är de tillfälliga och bör ignoreras. Mätaren är utrustad med en elektronisk justering, som gör manuell kalibrering eller justering onödig. Levereras i skyddsfodral med
batterier och reservstift.
Pris: 1.495:- exkl. moms
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AVSTÅNDSMÄTARE
FUKTMÄTARE

Gann Hydromette UNI 1 B50

Art.nr. 120140150

Gann UNI Hydromette indikerar fukt i de flesta byggmaterial som till exempel trä,
betong, kakel, puts med mera. Liksom de flesta fuktindikatorer skickar Gann Uni ner
en signal i materialet. Materialegenskaper som densitet och framför allt fukt påverkar
denna signal och man kan på så sätt enkelt och snabbt spåra förändringar i fukt, helt
utan att sticka hål på ytan eller förstöra materialet.
Pris: 5.300:- exkl. moms

Geo-Fennel
Fuktmätare FHM 10		

Art.nr 120133110

Fickmätare för snabb och bekväm mätning av fuktinnehåll. Gips, betong och murbruk,
ved, trä, papp. Utbytbara 8 mm mätstift, automatisk avstängning.
Pris: 595:- exkl. moms

Geo-Fennel
Fuktmätare FHM 20 		

Art.nr 120133120

Lättanvänd fuktmätare för trä, kallibrerad för 170 olika träslag. Den medföljande trätemperaturgivaren gör att mätaren själv kan kompensera fuktkvoten till hänsyn till
trätemperaturen. Levereras med fukt- & tempratursond, väska, reservstift samt 2 x
AAA-batterier.
Pris: 995:- exkl. moms
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AVSTÅNDSMÄTARE
FUKTMÄTARE

FLIR MR77 Fuktmätare

Art.nr. 120145110

FLIR MR77 Fuktmätare. Gör icke förstörande fuktmätningar upp till 19mm under materialets yta med den integrerade stiftslösa sensorn. Kolla fuktnivåer i svåråtkomliga
områden med den externa mätsensorn med 76cm kabel. Läs snabbt av punkttemperaturer med den inbyggda IR-termometern som är utrustad med laserpekare. Stor
tydlig LCD-bildskärm som visar värden för fukt, relativ luftfuktighet och lufttemperatur
samtidigt.
Pris: 5.995:- exkl. moms

FLIR MR176 Fuktmätare

Art.nr. 120145120

FLIR MR176 Fuktmätare. Fuktmätare med värmebild. Vilket gör att man kan se temperaturavvikelser direkt i displayen. Temperatur och luftfuktighet mäter du med den
utbytbara RF-givaren. Perfekt vid mätning i krypgrunder och vindar. Du kan även spara
bilder för efteranalys och rapportering i FLIR-tools. Gör icke förstörande fuktmätningar
upp till 19mm under materialets yta med den integrerade stiftslösa sensorn. Kolla
fuktnivåer i svåråtkomliga områden med den externa mätsensorn med 76cm kabel.
Pris: 9.995:- exkl. moms

FLIR MR07 Hammarelektrod

Art.nr. 120945120

FLIR MR07 paket innehåller hammarelektrod, extra mätspetsar och väska. Passar till
MR77 och MR176.
Pris: 2.895:- exkl. moms

Geo-Fennel FHT60 			

Art.nr. 131933120

En mycket prisvärd luftfuktighetsmätare från Geofennel för mätningar av temperatur
och fuktighet. Snabb responstid, belyst display, och max-min funktioner.
Pris: 595:- exkl. moms

Geo-Fennel FHT100 		

Art.nr. 131933125

En mycket noggrann luftfuktighetsmätare från Geofennel för övervakning av fukt och
temperatur. Instrumentet har ett brett mätområde från -30 - 100°C och en imponerande mätnoggrannhet. Kan även få fram daggpunkt och våttemperatur.
Pris: 995:- exkl. moms

53

TESTINSTRUMENT FÖR EL

Testboy Vägguttagsprovare
Med Testboy vägguttagsprovare kan du snabbt och enkelt kontrollera om ett vägguttag
är helt, säkert och fungerar korrekt. Med hjälp av de tydliga lysdioderna kan du se att
fas, nolla och jord finns där de ska innan du ansluter en förlängningskabel eller dina
elektriska verktyg. Beroende på modell kan du även prova funktionen på en jordfelsbrytare som är installerad innan vägguttaget.
Med den inbyggda beröringselektroden kan du kontrollera att ingen spänning (>
50 V) finns på vägguttagets jordstift. Sätt fingret på beröringselektroden så känner
Testboys vägguttagsprovare av om det finns någon spänning på jordstiftet och indikerar
det då på displayen.
Testboy uttagsprovare kräver inga batterier utan strömförsörjs från vägguttaget. De
är godkända enligt EN 61010-1, KAT II 300V. Fem års garanti. Levereras med bruksanvisning.

Schuki 1 LCD					

Art.nr. 171837190

Pris 1.195:-

Schuki 3 LCD				

Art.nr 171837191

Pris 395:Funktion/Modell
Indikering med lysdioder
Beröringselektrod
Provknapp för 30 mA jordfelsbrytare

Schuki 1LCD
ja
ja
ja

Schuki 3LCD
ja
ja

Spänningsdetektor Testboy 10
Art.nr. 171837111

Testboy spänningsdetektorer används för beröringsfri avkänning av växelspänning. Indikering av spänning görs genom att mätspetsen lyser. Ett clips sitter på sidan av
detektorn för säker förvaring i fickan. Godkänd enligt EN61010 KAT III, 1000V. Fem
års garanti. Levereras med batterier och bruksanvisning.
Pris: 295:- exkl. moms

Spänningsdetektor Testboy 105
Art.nr. 171837112

Testboy spänningsdetektorer används för beröringsfri avkänning av växelspänning. Indikering av spänning görs genom att mätspetsen lyser samt med ljud och vibration.
Ett clips sitter på sidan av detektorn för säker förvaring i fickan. Testboy 105 är även
utrustad med en ficklampa. Med lampan tänd vidgas mätområdet från 110V ned till
12 V AC. Godkänd enligt EN61010 KAT III, 1000V. Fem års garanti. Levereras med
batterier och bruksanvisning.
Pris: 395:- exkl. moms

Spänningsprovare FLIR VP52

Art.nr. 171845110

FLIR VP52 spänningsdetektor. Smal mätspets som underlättar spänningsmätning i
moderna, petsäkra eluttag. Kraftig ficklampa (60 lumen). Vibrationslarm och blinkade
lysdioder som varnar när det finns spänning.
Pris: 250:- exkl. moms
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Spänningsprovare 40 Plus

Art.nr. 171837140

Testboy 40 Plus är en spänningsprovare av elektronisk typ för både växel- och likspänning. Mätområdet är från 6V till 400V. Indikering av fasen kan göras med en mätning
mot jord. Testboy 40N löser inte ut jordfelsbrytare. Testboy 40 Plus är en mycket
robust spänningsprovare och är godkänd enligt EN61243-3, TÜV/GS. Levereras med
bruksanvisning. 5 års garanti.
Pris: 395:- exkl. moms

Spänningsprovare
Testboy Profi III LCD		

Art.nr. 171837150

Testboy Profi III LCD är en ny spänningsprovare med brett användningsområde. Testboy Profi III LCD indikerar spänningar mellan 3 till 1000 V AC (med sann RMS) och
mellan 4-1400 V DC. Indikering av fasen görs enkelt med endast ena mätspetsen.
Fasföljden indikeras då bägge mätspetsarna ansluts.
Testboy Profi III LCD har även inbyggd kontinuitetstestning med summer, DataHold, resistans- och frekvensmätning, diodtest, vit lysdiod för belysning av mätobjektet och indikerar närvaro av spänning även med urladdade batterier. Två separata
knappar medgör provning av jordfelsbrytare med en inbyggd last vilket innebär att
risken att lösa ut jordfelsbrytare av misstag elimineras.
Mätspetsarna är försedda med avskruvbara mätspetsadaptrar som lättare passar i
t ex ett vägguttag. Adaptrarna kan förvaras i speciellt utformade hållare i mätspetsskyddet. Testboy Profi III LCD är testad och godkänd enligt den senaste säkerhetsstandarden EN61243-3: 2010. 5 års garanti. Levereras med batterier, mätspetsskydd
monterat på sladden, två löstagbara mätspetsadaptrar samt instruktionsblad.
Pris: 2.395:- exkl. moms
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Multimeter Testboy Pocket

Art.nr. 171837160

Testboy Pocket är en kompakt digital multimeter som levereras i ett praktiskt och
elegant hölster. Testboy Pocket mäter spänningar upp till 300V AC och DC, resistans
till 40 MOhm, diodtest samt kontinuitet. Displayen har en upplösning på 3 ½ siffra
upp till 2999 siffror. Bland övriga funktioner kan nämnas inbyggd LED ficklampa,
bakgrundsbelyst display, data hold mm. Godkänd enligt EN 61010-1, KAT III 300V.
Levereras med bruksanvisning, testsladdar, batterier och hölster. 5 års garanti.
Pris: 795:- exkl. moms

Testboy 2200 Digital Multimeter
Art.nr. 171837165

Testboy 2200 är en kompakt digital multimeter speciellt framtagen för elektriker. Testboy 2200 mäter spänningar upp till 400V AC och DC, strömmar upp till 4A AC och
DC, resistans till 20 MOhm, diodtest samt kontinuitet. Displayen har en upplösning på
3 ½ siffra upp till 1999 siffror. Bland övriga funktioner kan nämnas inbyggd LED ficklampa, inbyggd spänningsdetektor 100 till 600V AC, data hold mm. Godkänd enligt
EN 61010-1, KAT II 400V, KAT III 300V. Levereras med bruksanvisning, testsladdar,
batterier och väska. 5 års garanti.
Pris: 1.495:- exkl. moms

Ministrömtång Testboy
TV218 AC/DC Sann RMS		

Art.nr. 171837180

Testboy TV 218 är en liten och kompakt ministrömtång för mätning av både AC och
DC ström. TV 218 mäter strömmar upp till 200A AC/ DC med Sann RMS. Mättekniken
med Sann RMS ger betydligt noggrannare mätningar än med konventionella ministrömtänger utan Sann RMS. Max ledardiameter är 21 mm. Displayen har en upplösning på 3 ¾ siffror till 3999. Datahold och automatisk nollställning vid DC-mätning är
andra finesser. Godkänd enligt EN 61010-1, KAT III 300V. Levereras med bruksanvisning, batterier och väska. 5 års garanti.
Pris: 3.495:- exkl. moms

Kontinuitetstestare Testboy 20
Art.nr. 171837120

Testboy 20 är en kontinuitetstestare med inbyggd spänningsdetektor samt en högeffekts LED ficklampa. Lampan erbjuder upp till 80 timmars lystid på en omgång
batterier. Testboy 20 har även ett överspänningsskydd upp till 400V AC. En inbyggd
glimlampa indikerar om användaren berör en ledare med nätspänning.
Pris: 445:- exkl. moms
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AVSTÅNDSMÄTARE
ELVERK

Endress ESE 2000I Silent

Art.nr. 172050110

Ett tystgående elverk från ENDRESS med en bensinmotor (Yamaha) på 3,5hk. Kontinuerlig effekt på 1,6kw och maxeffekt på 2,0kw. Tankvolym 4 liter.
Pris: 9.995:- exkl.moms

Endress ESE 606 DHG-GT
Duplex ECOtronic
			

Art.nr. 172050150

6 kVA i trefas, 4 kVA i enfas när du ställer stora krav på ditt elverk. 3 års garanti, 25
liters tank, 12 timmas drift vid 75% last. Motorn (Honda) regleras efter effektuttag,
alarm för överbelastning och oljenivå.
Pris: 29.995:- exkl. moms

Endress ESE 3000 BS

		

Art.nr. 172050120

ENDRESS 6,5hk elverk med 2,5kw kontinuerlig effekt. Tankvolym 20 liter.
Pris: 4.995:- exkl. moms

Endress ESE 6000 BS

		

Art.nr. 172050130

ENDRESS 12hk elverk med 5kw kontinuerlig effekt. Tankvolym 30 liter.
Pris: 8.995:- exkl. moms

Endress ESE 6000 DBS

		

Art.nr. 172050140

ENDRESS Tankvolym 30 liter. 5500W i 3fas 3600w i 1fas max. 30l tank.
Pris: 9.995:- exkl. moms

Endress hjulsats

			

Art.nr. 172050105

Hjulsats till ESE 3000 BS och ESE 6000 BS.
Pris: 425:- exkl. moms
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AVSTÅNDSMÄTARE
VATTENPASS

S – Digit 60					

Art.nr. 140533130

Litet och behändigt digitalt vattenpass med inbyggd laserstråle. Har en magnetisk
bas och har 1/4” gänga för kamerastativ. 0° och 90°-position lutning bekräftas av en
ljudsignal. Levereras i mjuk väska.
Pris: 1.195:- exkl. moms

S – Digit 60 WL 			

Art.nr. 140533140

Digitalt vattenpass för dagligt bruk. Har en 180° roterbar skärm och är 60 cm långt.
Arbetsområdet är 4 x 90° och har en kontinuerlig ton vid 0° och 90°. Levereras i mjuk
väska.
Pris: 995:- exkl. moms

S – Digit 120 WL 		

Art.nr. 140533141 beställningsvara

Som S-Digit 60 WL fast 120 cm långt med 2 handtag för ergonomisk användning.
Levereras i väska med batterier.
Pris: 1.295:- exkl. moms

S – Digit mini 		

Art.nr. 140533110 beställningsvara

Litet smidigt, digitalt vattenpass som garanterar enkel mätning i svåra situationer.
Arbetsområde vinkel 4x90°. Hold-funktion för att kunna frysa mätningen. 164 x 60 x
32 mm.
Pris: 895:- exkl. moms

S – Digit multi 		

Art.nr. 140533120 beställningsvara

Digitalt vattenpass som har en roterbar skärm som gör det enkelt att läsa av i många
positioner. Har en synlig laserstråle som utökar arbetsområdet. Arbetsområde 4 x 90°
och har en kontinuerlig ton vid 0° och 90°. 305 x 60 x 32 mm.
Pris: 1.295:- exkl. moms

Torpedo 					

Art.nr. 140433108

Det perfekta hjälpmedlet vid läggning av golv och uppsättning av väggar. Geofennel
Torpedo är universalvattenpasset med inbyggd laser. Lasern genererar lodpunkt eller
lodlinje. Levereras i mjuk väska.
Pris: 395:- exkl. moms

ECO Bambu 60 cm			

Art.nr. 140433110

Pris: 295:- exkl. moms
Ett stabilt vattenpass i bambu. Särskilt lämplig för känsliga ytor som fönsterbrädor,
marmor, granit, trä och liknande. Bambu är egentligen ett gräs, inte ett trä och är den
snabbast växande växten i världen, med en draghållfasthet som är jämförbar med stål.

ECO Bambu 120 cm		
Pris: 395:- exkl. moms
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Art.nr. 140433112

AVSTÅNDSMÄTARE
MESSFIX

mEssfix compact
Mät innermått snabbt och tillförlitligt med den lätta och smidiga teleskopiska mätstickan Nedo mEssfix compact.
Placera helt enkelt mEssfix compact i läget, dra ut förlängningarna och läs bekvämt av måttet från den analoga displayen. Idealisk för inredningsarbeten. Nedo
messfix compact är mycket praktiskt tack vare sina kompakta mått, dess låga vikt och
sina runda teleskopiska rör.
Displayen är fäst vid foten av mEssfix compact, så när man mäter fönster kan de
uppmätta värdena enkelt avläsas i ögonhöjd. Levereras med väska.

mEssfix compact 3 m Mätlängd 0,60 m till 3,04 m

Art.nr: 191435140

Pris: 1.595:- exkl. moms

mEssfix compact 5 m Mätlängd 0,91 m till 5,01 m

Art.nr: 191435145

Pris: 1.895 :- exkl. moms

mEssfix med pinnar
Mät innermått snabbt och tillförlitligt med den lätta och smidiga teleskopiska mätsticka Nedo mEssfix. Placera helt enkelt mEssfix i läget, dra ut förlängningarna och
läs bekvämt av måttet från den analoga displayen. Idealisk för inredningsarbeten.
Nedo messfix är mycket praktiskt tack vare sina kompakta mått, dess låga vikt och
sina teleskopiska rör.
Displayen är fäst vid foten av mEssfix , så när man mäter fönster, kan de uppmätta
värdena enkelt avläsas i ögonhöjd.

mEssfix med pinnar 2m. 			

Art.nr. 191435150 beställningsvara

Mätlängd 0,63 m till 2,10 m
Pris: 2.295:- exkl. moms

mEssfix med pinnar 3m.			

Art.nr. 191435152 beställningsvara

Mätlängd 0,80 m till 3,10 m
Pris: 2.295:- exkl. moms

mEssfix med pinnar 4m. 			

Art.nr. 191435154 beställningsvara

Mätlängd 0,96 m till 4,10 m
Pris: 2.495:- exkl. moms

mEssfix med pinnar 5m. 			

Art.nr. 191435156 beställningsvara

Mätlängd 1,17 m till 5,10 m
Pris: 2.695:- exkl. moms

Väska till mEssfix 			

Art.nr. 191435250

Pris: 495:- exkl. moms
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AVSTÅNDSMÄTARE
VINKELMÄTARE

Nedo Winkeltronic 450 mm

Art.nr: 140235120

Vinkelmätare med digital display. Winkeltronic är en perfekt hjälpreda på bygget, särskilt för inredningsarbeten. Mäter och överför vinklar med en noggranhet på ± 0,1°.
Mätområde 0° till 352°.
Pris: 2.195:- exkl. moms

Nedo Winkeltronic 600 mm

Art.nr: 140235130

Vinkelmätare med digital display. Winkeltronic är en perfekt hjälpreda på bygget, särskilt för inredningsarbeten. Mäter och överför vinklar med en noggranhet på ± 0,1°.
Mätområde 0° till 355°.
Pris: 2.295:- exkl. moms

Nedo Winkeltronic
med dubbellaser

Art.nr. 140235150 beställningsvara

Nedo LaserWinkeltronic kombinerar fördelarna med den senaste lasertekniken med
beprövad teknik hos Nedo LaserWinkeltronic.
Många applikationer, såsom mätning och justera vinklar när du installerar trappor,
inredning, mäta vinklar i tak är betydligt enklare med hjälp av laserteknik. Laserstrålen
syns upp till 20 m från instrumentet.
Pris: 4.795:- exkl. moms

Winkeltronic Easy 400 mm

Art.nr. 140235110

Vinkelmätare med digital display. Den har en låg vikt och stor lättavläst display som
gör att Wikeltronic är den idealiska hjälpen på byggarbetsplatsen, inredningsarbeten
eller mäta burspråk. Leveras med en väska.
Pris: 1.395:- exkl. moms

Winkeltronic Easy 600 mm

Art.nr. 140235112

Vinkelmätare med digital display. Den har en låg vikt och stor lättavläst display som
gör att Wikeltronic är den idealiska hjälpen på byggarbetsplatsen, inredningsarbeten
eller mäta burspråk. Leveras med en väska.
Pris: 1.695:- exkl. moms
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MÄTHJUL

NEDO Super mäthjul

Art.nr. 011635110 beställningsvara

Ett mäthjul som uppfyller högsta standard när det gäller precision, kvalitet och tillförlitlighet. Tack vare tillverkningstoleranser och hög kvalitet på räknare, är dess exakthet
± 0,02%, vilket motsvarar maximalt fel på ±2 cm på en sträcka av 100 m.
Pris: 1.595:- exkl. moms

NEDO rälsstyrning		

Art.nr. 011635111 beställningsvara

Speciellt anpassad för mätning på räls. Håller hjulet fixerat och monteras enkelt utan
verktyg.
Pris: 1.095:- exkl. moms

NEDO Lättvikts mäthjul

Art.nr. 011635120

Ett lätt mäthjul som står ut tack vare sin robusta och ergonomiska design. Hjulet
och precisionsräknaren garanterar exakta mätningar. Det har ett pistolgrepp med en
integrerad bromsknapp som gör att hanteringen blir enkel. Ett smart gångjärn tillåter
svärdet att fällas ihop och gör förvaringsmåtten till ett minimum. Tack vare tillverkningstoleranser och hög kvalitet på räknare, är dess exakthet ±0,05%, vilket motsvarar
ett maximalt fel på ±5 cm på en sträcka av 100 m.
Pris: 1.395:- exkl. moms

NEDO Lättvikts mäthjul
Professionell				

Art.nr. 011635130

Det lätta mäthjulet Professionell har dessutom en resetknapp integrerad i pistolgreppet,
så att användaren kan ställa in precisionsräknaren till noll utan att behöva böja sig. Tack
vare tillverkningstoleranser och hög kvalitet på räknare, är dess exakthet ±0,05%, vilket
motsvarar ett maximalt fel på ±5 cm på en sträcka av 100 m.
Pris: 1.695:- exkl. moms
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MÄTHJUL
AVSTÅNDSMÄTARE
/ MÄTBAND

NEDO Lättvikts mäthjul Digital
Art.nr. 011635135 beställningsvara

Ett lätt mäthjul som står ut tack vare sin robusta och ergonomiska design. Precisionshjulet och precisionsräknaren garanterar exakta mätningar. Det har ett pistolgrepp
med en integrerad bromsknapp som gör att hanteringen blir enkel. Ett smart gångjärn
tillåter svärdet att fällas ihop och gör förvaringsmåtten till ett minimum. Upplösning
1 cm. Tack vare tillverkningstoleranser och hög kvalitet på räknare, är dess exakthet ±
0,05%, vilket motsvarar ett maximalt fel på ±5 cm på en sträcka av 100 m.
Pris: 1.895:- exkl. moms

Geo-Fennel Mätband 3m

Art.nr. 011833103

Ett prisvärt standardmåttband. CE Class 2.
Pris: 29:- exkl. moms

Geo-Fennel Mätband 5m

Art.nr. 011833105

Pris: 49:- exkl. moms

Geo-Fennel Mätband 8m

Art.nr. 011833108

Pris: 65:- exkl. moms

Geo-Fennel Mätband 30m

Art.nr. 011833110

Pris: 225:- exkl. moms
Stålmåttband belagt med nylon. Slitstark och okrossbart. Ram av plast med vinklat
handtag och fällbar vev. Trippelhastighet invevning. Bredd: 13 mm, gradering i mm,
noggrannhet: EEG klass II.

Geo-Fennel Mätband 50m
Pris: 295:- exkl. moms
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Art.nr. 011833120

ÖVRIGA
AVSTÅNDSMÄTARE
INSTRUMENT

LEICA RANGEMASTER
CRF 1600-R

Art.nr 011225152

Leica Rangemaster är en liten smidig avståndsmätare för längre avstånd. Väger endast 185g och passar i fickan. Den klarar avstånd från 10m till 1460m. Kikaren har
7x förstoring och har även scanmode. Toleransen är ±1m till 375m, ±2m till 750m,
±0,5% över 750mm.
Pris: 6.295:- exkl. moms

LEICA RANGEMASTER
CRF 2000-B

Art.nr 011225157

Leica Rangemaster är en liten smidig avståndsmätare för längre avstånd. Väger endast
185g och passar i fickan. Den klarar avstånd från 10m till 1825m. Kikaren har 7x
förstoring och har även scanmode. Toleransen är ±1m till 500m, ±2m till 1000m,
±0,5% över 1000m.
Pris: 7.795:- exkl. moms

Pinmaster II

Art.nr. 011225140

Leica Pinmaster II är en laserkikare som klarar avstånd från 10 upp till 750 meter,
med en noggrannhet på ±1 meter. Laserkikaren är utrustad med Scan mode, vilket ger
kontinuerliga avläsningar vid panorering över större områden. Kikaren har 7x förstoring
vilket gör det lättare att hitta målet.
Pris: 5 495:- exkl. moms

Dignita Alcomätare AM-8000

Art.nr. 130922130

Alkomätaren du kan lita på. Testad av MHF Testlab och uppfyller standarden EN16280:2012. Stor display med 4 tecken, minne av senaste 5 mätningarna, autoavstängning, vikt 140 gram, storlek 120 x 63 x 23, 3 års garanti.
Pris 1.695:- exkl. moms
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Geo-Fennel Scale Master Pro XE
Art.nr. 172433110

En lättanvänd skalpenna för mätningar från arkitekt- och konstruktionsritningar.
Levereras i väska, batterier & manual.
Pris: 1.495:- exkl. moms

Geo-Fennel USB-kabel

Art.nr. 172433111

Usb-kabel för överföringar till PC från Scale Master Pro XE.
Pris: 745:- exkl. moms

Geo-Fennel Ljudmätare FSM 130+
Art.nr. 131633131

Smidig ljudmätare med noggrannhet på 1,5dB vid 94dB. Utgång för logger. Levereras
i väska med batteri.
Pris: 1.290:- exkl. moms

Geo-Fennel Ljusmätare FLM 400
Art.nr. 131733110

Geo-Fennel ljusmätare. För mätning och kontroll av ljusstrålning i slutna utrymmen.
Levereras i väska, 9V batteri, USB-kabel samt programvara.
Pris: 1.895:- exkl. moms

Geo-Fennel FTA1

		

Art.nr. 132033130

Vindmätare för att mäta lufthastigheter och luftströmmar. Med integrerad termometer
för mätning av omgivningstemperaturen. Mäter vindhastighet mellan 0,4 - 30 m/s och
lufttemperatur mellan -10° och +60°. Levereras i väska med batterier.
Pris: 1.695:- exkl. moms
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Geo-Fennel Metallsökare FMD 60
Art.nr. 182033180

Lättanvänd metalldetektor som lokaliserar alla typer av metall t.ex avloppsbrunnar,
tomtgränspinnar, vattenledningar etc. under leror, vatten, snö etc. Metalldetektorn söker på ett djup ner till 60 cm. Handtaget kan justeras mellan 114-139 cm. Hörseluttag för användning av hörlurar vid bullrig miljö (ingår ej). Levereras med batteri och
skyddsfodral.
Pris: 1.995:- exkl. moms

Mixer FM 1800		

Art.nr. 172333110

Ergonomisk 1800W:s mixer med kraftfulla prestanda för blandning av färg, murbruk,
betong, etc. Levereras i hård väska, 2 vispar och extra kol.
Pris: 1.795:- exkl. moms

Testboy 75
Materialtjockleksmätare

Art.nr. 141837110

Testboy 75 är en materialtjockleksmätare som arbetar med ultraljud. Tjockleken på
olika material som stål, aluminium, koppar, mässing, kvartsglas, PVC, Zink, gjutjärn
och polyeten kan mätas med hög noggrannhet. Mätområde: 1.2 – 200 mm. Tolerans
± 0.5 mm Andra material kan också mätas genom justering av den använda resonansfrekvensen. Levereras med batterier, ultraljudssensor, glycerin och bärväska. Fem års
garanti.
Pris: 11.995:- exkl. moms
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Icom IC-F29SR				

Art.nr. 171348110

Liten smidig, licensfri analog komradio i ett robust, vattentätt utförande för alla typer
av användare. Till exempel industri, hotell, nöjesparker, vakter, fastighetsförvaltning
med mera. Kompatibel med Peltor LiteCom. Ergonomisk design och låg vikt (240g)
IP67.
Pris: 2.500:- exkl. moms

Icom IC-F2000			

Art.nr. 171348120 beställningsvara

UHF. Liten smidig analog och digital komradio i ett robust, vattentätt utförande för alla
typer av användare. Till exempel industri, hotell, nöjesparker, vakter, fastighetsförvaltning med mera. Ergonomisk design och låg vikt (240g) IP67.
Pris: 2.500 exkl. moms

Icom IC-F2000D		

Art.nr. 171348122 beställningsvara

UHF, IDAS 7, analog. Liten smidig komradio i ett robust, vattentätt utförande för alla
typer av användare. Till exempel industri, hotell, nöjesparker, vakter, fastighetsförvaltning med mera. Ergonomisk design och låg vikt (240g) IP67.
Pris: 3.500:- exkl. moms

Icom Hörsnäcka
Bullerdämpad med mic.
Pris: 360:- exkl. moms
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Art.nr. 171348220 beställningsvara

AVSTÅNDSMÄTARE
FACECOVER

TIKI
Andningsskydd
TIKI är världens första andningsskydd som
i realtid mäter kraften i varje andetag och
levererar den luft och det tryck som användaren behöver. Inuti masken finns en
tryckgivare som oavbrutet reglerar fläktens
hastighet efter din andning. Detta ger bästa
möjliga skydd mot luftburna partiklar som
kvartsdamm och bakterier.

Tiki Andningsmask startpak. Medium

Art.nr. 110520415

Tiki Andningsmask startpak. Large 		

Art.nr. 110520417

Pris: 4.495:- exkl. moms

För vem är den skapad?
• Alla som utsätts för skadliga luftburna
partiklar eller bakterier.
• Gruvor och stenindustri
• Stålverk
• Keramisk industri
• Byggarbetsplatser
• Rivning, demolering och asbestsanering
• Slipning, borrning, bilning av betong
• Arbetsplatser med kvartsoch byggdamm
• Polis, brandkår och annan
räddningstjänst
• Läkemedelsindustri och laboratorier
• Kemisk industri
• Arbetsmiljöer med luftburna bakterier
• Militär och försvar

Pris: 4.495:- exkl. moms

TIKI P3 Filter 2 pack
Art.nr. 110520110

Pris: 295:- exkl. moms

TIKI P3 Filter 2 pack 60 st.
Art.nr. 110520115

Pris: 13.950:- exkl. moms

TIKI P3 Filter 120 st.
Art.nr. 110520120

Pris: 11.950:- exkl. moms

TIKI Utbytesmask
Small 5 pack 		
Art.nr. 110520130

Pris: 1.695:- exkl. moms

TIKI Utbytesmask
Medium 5 pack 		
Art.nr. 110520140

Pris: 1.695:- exkl. moms

TIKI Utbytesmask
Large 5 pack 		
Art.nr. 11052150

Pris: 1.695:- exkl. moms

TIKI Harness 5 pack
Art.nr. 110520160

Pris: 695:- exkl. moms

TIKI Extra batteri
Art.nr. 110520175

Pris: 1.595:- exkl. moms

TIKI Billaddare
Art.nr. 110520180

Pris: 395:- exkl. moms

TIKI laddare 230v
Art.nr. 110520185

Pris: 395:- exkl. moms
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Bleispitz Dry Display 		

Art.nr. 171756420

Displayställ med 20 st Bleispitz Dry pennor med Grafitstift och 20 st Grafit Refiller.
Pris 3.580:- exkl. moms

Bleispitz Dry Penna 		

Art.nr. 171756110

Bleispitz Dry är en djuphålsmärkare med 45mm lång spets i rostfritt stål. Pennan är helt
gjord i metall. Frammatning av stift via tryckknapp. Integrerad vässare i tryckknappen.
Pris 129:- exkl. moms

Bleispitz Dry Refill Blandad

		

Art.nr. 171756160

2 st Grafitstift, 2 st Röda stift och 2 st Gula stift till Bleistpitz Dry märkpenna.
Pris 50:- exkl. moms

		

Bleispitz Dry Refill Grafit

Art.nr. 171756130

6 st Grafitstift till Bleistpitz Dry märkpenna. Pris 50:- exkl. moms

		

Bleispitz Dry Refill Gul

Art.nr. 171756150

6 st Gula stift till Bleistpitz Dry märkpenna. Pris 50:- exkl. moms

Bleispitz Dry Refill Röd

			

Art.nr. 171756140

6 st Röda stift till Bleistpitz Dry märkpenna. Pris 50:- exkl. moms

Bleispitz Grov Märkpenna

Art.nr. 171756120

Paket med 2 stabila pennor gjorda i metall och 3 st 5-pack refiller (grafit, röd & gul).
1 st penna med rött stift för märkning på nästan alla typer av material, vått som torrt.
1 st penna med grafitstift för märkning på trä, papper m.m.
Pris 249:- exkl. moms

Bleispitz Grov Refill Grafit

		

Art.nr. 171756121

5 st Grafitstift till Bleistpitz Grov märkpenna. Pris 20:- exkl. moms

		

Bleispitz Grov Refill Gul

Art.nr. 171756123

5 st Gula stift till Bleistpitz Grov märkpenna. Pris 25:- exkl. moms

Bleispitz Grov Refill Röd

			

Art.nr. 171756122

5 st Röda stift till Bleistpitz Grov märkpenna. Pris 25:- exkl. moms

Bleispitz Grov Refill Svets

			

Art.nr. 171756124

5 st Vita täljstensstift till Bleistpitz Grov märkpenna. Pris 30:- exkl. moms

Bleispitz Tuschpenna 		

Art.nr. 171756112

Bleispitz Tuschpenna har en 25mm lång spets för märkning av borrhål och andra svåråtkomliga ställen. Spetsen är gjord i rostfritt stål.
Pris 49:- exkl. moms
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Bleispitz Grov Svets 		

Art.nr. 171756170

Paket med 2 stabila pennor gjorda i metall för märkning av metall och stål. Pennan
har vässare innanför tryckknappen. 1 st penna med vita täljstensstift för märkning på
metall och stål vid upp till 2000 grader. 1 st penna med rött stift för märkning på kall
metall och stål m.m. 10 st extra vita täljstensstift, 5 st extra, röda stift.
Pris 249:- exkl. moms

LYRA Dry Display 			

Art.nr. 171753420

Trekantig märkpenna som inte rullar iväg. 40 mm lång spets vilket gör att man kommer
åt att göra märkning i djupare hål. Innehåller 20 st Lyra Graphite och 10 st reservstift.
Pris 1.770:- exkl. moms

LYRA Dry 					

Art.nr. 171753110

Trekantig märkpenna som inte rullar iväg. 40 mm lång spets vilket gör att man kommer
åt att göra märkning i djupare hål.
Pris 59:- exkl. moms

LYRA Ink Display 			

Art.nr. 171753440

Trekantig Tusch-märkpenna som inte rullar iväg. 35mm lång spets vilket gör att man
kommer åt att göra märkning i djupare hål. Innehåller 20 st Lyra INK.
Pris 900:- exkl. moms

LYRA Ink Svart 				

Art.nr. 171753130

Trekantig Tusch-märkpenna som inte rullar iväg. 35mm lång spets vilket gör att man
kommer åt att göra märkning i djupare hål.
Pris 45:- exkl. moms

LYRA Ink Röd 				

Art.nr. 171753131

Pris 45:- exkl. moms

Lyra Refill Grafit

		

		

Art.nr. 172153120

Reservstift till Lyra DRY märkpenna. Förpackning med 12 st stift.
Pris 59:- exkl. moms

Lyra Refill Special

		

Art.nr. 172153130

Reservstift till Lyra DRY märkpenna. Innehåller vita, blåa och gröna stift. 12-pack.
Pris 59:- exkl. moms

Lyra Refill Basic

		

Art.nr. 172153125

Reservstift till Lyra DRY märkpenna. Innehåller röda, gula och grafit stift. 12-pack.
Pris 59:- exkl. moms
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Schneider Maxx pennor
Märkpenna Maxx 130 Perm Svart 1-3 mm

Art.nr. 171753135

Pris 10:- exkl. moms

Märkpenna Maxx 130 Perm Röd 1-3 mm

Art.nr. 171753136

Pris 10:- exkl. moms

Märkpenna Maxx 130 Perm Blå 1-3 mm

Art.nr. 171753137

Pris 10:- exkl. moms

Märkpenna Maxx 133 Perm Svart 1-4 mm

Art.nr. 171753140

Pris 10:- exkl. moms

Märkpenna Maxx 133 Perm Röd 1-4 mm

Art.nr. 171753141

Pris 10:- exkl. moms

Märkpenna Maxx 133 Perm Blå 1-4 mm

Art.nr. 171753142

Pris 10:- exkl. moms

Färgmärkare Maxx 270
Perm Vit 1-3 mm rundspets			

Art.nr. 171753160

Pris 35:- exkl. moms

Färgmärkare Maxx 270
Perm Gul 1-3 mm rundspets			

Art.nr. 171753161

Pris 35:- exkl. moms

Märkpenna Maxx 280 Perm Svart 1-12 mm

Art.nr. 171753170

Pris 52:- exkl. moms

Timmermanspenna 			

Art.nr. 171753150

Pris 8:- exkl. moms

Timmermanspenna hård
Pris 8:- exkl. moms
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Art.nr. 171753151

ALESTO
AVSTÅNDSMÄTARE
SERVICEVERKSTAD

Serviceverkstad
All mätutrustning som Alesto AB tillhandahåller bygger på mycket
avancerad teknik, men som med alla precisionsinstrument krävs en
regelbunden service och översyn. Vi rekommenderar därför att du
kontrollerar ditt mätinstrument minst 1 gång per år. Vi kontrollerar,
kalibrerar i vår CalMaster där vi kan tillhandahålla ett ISO certifikat
på Leica rotationslasrar. Vi gör underhållsservice på de flesta mätinstrument. Bygglaser, Planlaser, Fallaser, Interiörlaser, Kabelsökare,
Kryss/Linjelaser, Rörlaser, Avståndsmätare, Lasermottagare.

Vad står ISO 17123-6 för?

ISO 17123-6: 2012 specificerar procedurer
som ska användas vid bestämning och utvärdering av rotationslasers precision (repeterbarhet)
och deras tillhörande utrustning när de används
i byggnadsmätningar och utsättningar. Först och
främst är dessa tester avsedda att vara norm för
ett visst instrument och för att uppfylla kraven i
andra standarder.
• Standard för fälttest av roterande lasrar som
utvärderar noggrannheten och dess repeterbarhet (mot tillverkarens specifikationer)
• Det fokuserar på laserstabilitet över tiden

Vi utför även kalibrering av din alkomätare.
Skicka ditt serviceärende till: Alesto AB • Holmsäter Fårtallen 213 • 732 97 Arboga
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Mats Nilsson
Säljare mälardalen och norrut
Mobil: 070 575 81 50

Telefonnummer för
återförsäljare: 08-31 54 00
eller maila på
info@alesto.se

Alesto AB
Box 6264
102 34 Stockholm
Org.nr: 556768-3155

Niklas Ivarsson
Säljare syd
Mobil: 070 672 73 17

Lager och reklamationer:
Alesto AB
Holmsäter Fårtallen 213
732 97 Arboga

