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ЦЕНОВНИК

Leica DISTO ласерски должиномери
09.2017г.

ПРОМОТИВЕН ценовник со вклучен 10% попуст по повод 10 години Гео ВИЛД МАК
Leica DISTO™ D1-1 - ласерски должиномер со вградена Bluetooth® Smart технологија.
Со неговите прецизни мерења корисникот добиените мерења може да ги пренесе во
апликацијата Leica DISTO™ sketch app на smartphone или tablet.

Технички спецификации
Точност на мерењата
Ранг
Мерни единици

ЦЕНА
99 еур*

m, ft, in

X-Rang Power Technology

•

Display illumination

•

Free Disto Sketch App
Art.No.843418

± 2 mm
0,2 – 40 m

Data interface*
Мерења со еден сет батерии
Батерии
Стандард за отпорност
Димензии
Тежина со батерии

•
Bluetooth® Smart
до 10000 мерења, 20 часа
type AAA, 2 × 1,5 V
IP54
115 × 43.5 × 23.5 mm
87g

Функции
Мерење должини

•

Површина

•

Континуирано мерење

•

Bluetooth® Smart

•

Leica DISTO™ D110 - ласерски должиномер со вградена Bluetooth® Smart технологија.
Со неговите прецизни мерења корисникот добиените мерења може да ги пренесе во
апликацијата Leica DISTO™ sketch app на smartphone или tablet.

Технички спецификации
Точност на мерењата

± 1,5 mm

Ранг

0,2 – 60 m

Мерни единици

•

Осветлување на екранот

•

Free App
Art.No.808088

ЦЕНА
130 еур*

m, ft, in

Power Range Technology™

Data interface*
Мерења со еден сет батерии
Батерии
Стандард за отпорност
Димензии
Тежина со батерии

•
Bluetooth® Smart
до 5000**
type AAA, 2 × 1,5 V
IP54
120 × 37 × 23 mm
92 g

Функции
Мерење должини

•

Површина

•

Континуирано мерење

•

Bluetooth® Smart

•

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.
**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.
***Цените подлежат на промена без претходна најава.
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Leica DISTO™ D2 - ласерски должиномер со вградена Bluetooth® Smart технологија.
Компактен модел со многу функции и лесен за користење. Прецизно мерење должини,
површина, волумен.

Технички спецификации
Точност на мерењата

± 1.5 mm

Ранг

0,05 - 100 m

Мерни единици

m, ft, in

X-Range Power Technology™

•

Осветлување на екранот

•

Free App
Art.No.837031

ЦЕНА
155 еур*

iOS, Android
Bluetooth® Smart

Data interface*
Стандард за отпорност
Мерења со еден сет батерии

IP54 – dust and splash water protected
do 10000 мерења, до 20 работни саати

Батерии
Стандард за отпорност
Димензии
Тежина со батерии

type AAA 2 × 1,5 V
IP54
116 × 44 × 26 mm
100 g

Функции
Мерење должини

•

Собирање

•

Одземање

•

Мерење површини
Меморија
Мултифункционален завршеток

•
10 резултати
Автоматско препознавање

Leica DISTO™ X310 - единствениот ласерски должиномер отпорен на надворешни
теренски услови, прашина, кал, вода со стандард на заштита IP65.
Издржлив на удар и пад и од 2метри висина. Има интегриран 360° сензор за наклон и секако,
прецизно мерење на должини.

Технички спецификации
Точност на мерење

± 1 mm

Ранг на мерење

до 80 m

Мерни единици

m, ft, in

Power Range Technology™
Должина во m
Ø ласерски зрак во mm
Art.No.790656

ЦЕНА
220 еур*

Стандард за отпорност
Мерења со еден сет батерии

•
10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm
IP 65
до 5000

Батерии

type AAA 2 × 1,5 V

Димензии

122 × 55 × 31 mm

Тежина со батерии

155 g

Функции
Min / Max функција

•

Континуирано мерење

•

Функција обележување

•

Собирање / Одземање

•

Површина / волумен

•

Painter функција
Питагора
Smart Horizontal Mode™
Меморија
Осветлување на екранот

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.
**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.
***Цените подлежат на промена без претходна најава.

•
3 точки, делумна висина
•
20 последни вредности
•
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Leica DISTO™ D410 за лесни и без напор надворешни мерења на должини.
Со дигиталниот Pointfinder можете да измерите должини на точки дури и кога не го гледате
ласерот. Точното таргетирање на целната точка овозможува доверливи и точни резултати,
посебно кај долги растојанја и при сончева светлина. Со високиот стандард на отпопност од
надворешни теренски влијанија IP 65, секогаш дава доверливи резултати.

Технички спецификации
Точност на мерењата
Ранг
Мерни единици
X-Range Power Technology
Art.No.822822

ЦЕНА
390 еур*

Должина во m
Ø ласерски зрак во mm
Дигитален дурбин со 4x zoom
Меморија
Мерења со еден сет батерии
Мултифункционален завршеток
Батерии
Навој за статив
Стандард за отпорност
Димензии
Тежина со батерии

± 1 mm
до 150 m
m, ft, in
•
10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm
•
30 мерења
До 5000
Автоматско препознавање
type AA 2 × 1,5 V
•
IP 65
143 × 58 × 29 mm
198 g

Функции
Min / Max функција

•

Површина / волумен

•

Painter функција

•

Питагорина функција

•

Smart Horizontal Mode™
Функција за обележување
Собирање / Одземање

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.
**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.
***Цените подлежат на промена без претходна најава.

•
a/b
•

ПРОМОЦИЈА - ПРОДАЖБА - ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА - СЕРВИСИРАЊЕ.
1

Leica DISTO™ D510 - Одлична комбинација на ласерски должиномер со дигитален
Pointfinder и 360° сензор за наклон.
Овозможува мерења кои не се можни со конвенционален должиномер. Во комбинација со
Bluetooth® Smart и бесплатните апликации за smart телефон или таблет Вие сте спремни за
иднината.

Технички спецификации
Точност на мерењата
Ранг
Мерни единици

Art.No.792290

ЦЕНА
500 еур*

± 1 mm
до 200 m
m, ft, in, yd

Power Range Technology™

•

Должина во m
Ø на ласерски зрак во mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

Мерен ранг на сензор за наклон
Дигитален дурбин со 4x zoom
Меморија
Free App
Data interface*
Мерења со еден сет батерии
Мултифункционален завршеток
Батерии
Навој за статив
Стандард за отпорност
Димензии
Тежина со батерии

360°
•
30 мерења
•
Bluetooth® Smart
до 5000**
Автоматско препознавање
type AA 2 × 1,5 V
•
IP 65
143 × 58 × 29 mm
198 g

Функции
Мерење должини

•

Min / Max функции

•

Површина / волумен

•

Тријаголник / агли во собата

•

Painter функција

•

Функција трапез
Питагорина функција

•
2 и 3 точки

Мерење нагиб

•

Smart Horizontal Mode™

•

Мерење коси објекти

•

Следење на висина

•

Мерење профил

•

Функција обележување

a/b

Собирање / одземање

•

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.
**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.
***Цените подлежат на промена без претходна најава.
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Leica DISTO™ D810 touch - Првиот должиномер во светот со екран на допир кој
овозможува брзо и интуитивно користење.
Друга негова револуционерна особина е можноста за мерења со слика. Интегрираната камера
има можност за фотографирање и понатамошно нивно користење преку USB интерфејс на
компјутер. Неговата функционалност е совршено комплетирана со апликацијата “Leica DISTO™
sketch”

Технички спецификации
Точност на мерењата
Ранг
Мерни единици
Power Range Technology™
Art.No. 792297

ЦЕНА
700 еур*

Должина во m
Ø ласерски зрак во mm
Мерен ранг на сензор за наклон
Дигитален дурбин со 4x zoom
Камера за преглед
Формат на фотографи
Меморија
Бесплатен софтвер за Windows
Free App
Data interface*
Мерења со еден сет батерии
Мултифункционално завршување
Батерии
Навој за статив
Стандард за отпорност
Димензии
Тежина со батерии

± 1 mm
до 200 m
m, ft, in
•
10, 5, 100 m
6, 30, 60 mm
360°
•
•
.jpg
30 мерења
•
iOS / Android
Bluetooth® Smart
до 4000**
Автоматско препознавање
Li-ion rechargeable
•
IP 54
164x61x31 mm
238 g

Функции
Мерење должини

•

Min / Max функции

•

Одземање / Собирање

•

Површина / волумен

•

Функција трапез
Питагорина функција

•
2 и 3 точки

Мерење нагиб

•

Smart Horizontal Mode

•

Мерење коси објекти

•

Следење на висина

•

Мерење профил
Функција обележување

•
a/b

Слики/слика на екранот “screenshots”

•

Галерија на слики со USB префрлување

•

Мерење со слики

•

Компас

•

Калкулатор

•

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.
**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.
***Цените подлежат на промена без претходна најава.
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The Leica DISTO S910 - Прв ласерски должиномер кој регистрира повеќе точни мерки во три
димензии од една локација, значително подобрувајќи ја ефикасноста на вообичаеното мерење.

Технички спецификации
Точност на мерењата
Ранг
X-Range Technology
Мерни единици
Должина во m
Ø ласерски зрак во mm

Art.No.805080

ЦЕНА
1259 еур*

± 1 mm
0.05 до 300 m
•
M, Ft, in
10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

Опсег на мерења со Smart база
Хоризонтално
Вертиклано

360˚
-40˚ до 80˚

Должина во m
Типична точност P2P функција

2, 5, 10 m
2, 5, 10 mm

Типична точност на мерење на наклон
Дигитален дурбин со 4xzoom
Камера за преглед
Формат на фотографи
Меморија за CAD фајлови
Бесплатен софтвер за Windows
Бесплатна апликација
Data interface*
Мерења со еден сет батерии
Батерии
Време на полнење на батериите
Стандард за отпорност
Димензии
Тежина со батерии

± 5˚
•
•
.jpg / .dxf
20 фајлови, секој со 30 точки
•
iOS / Android
Bluetooth® Smart / WLAN
до 4000**
Li-ion rechargeable
4 часа
IP 54
164x61x32 mm
290 g

Функции
Мерење должини

•

Min / Max функции

•

Одземање / Собирање

•

Површина / волумен

•

Painter функција

•

Мерење нагиб

•

Smart Horizontal Mode

•

Мерење коси објекти

•

Следење на висина

•

Мерење на профил

•

Дигитален дурбин со 4xzoom

•

Камера

•

Мерење со слики

•

Екран осетлив на допир

•

Компас

•

Point-to-Point мерења

•

Паметно мерење на агли

•

Паметно мерење на простор

•

OXF снимање податоци

•

WLAN пренос на податоци

•

Bluetooth® Smart

•

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.
**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.
***Цените подлежат на промена без претходна најава.

