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Ceny jsou uvedeny bez DPH

Cena od: 12 475,0 Kč

Máte zájem o produkt NIVCOMP - elektronická hadicová
vodováha? Nebo potřebujete poradit? 
Neváhejte a kontaktujte nás . 
Rádi Vám pomůžeme.

NIVCOMP - elektronická hadicová vodováha

Popis produktu NIVCOMP - elektronická hadicová vodováha
Chcete rychle a velmi přesně měřit niveletu i za rohem ? Pouze jeden člověk může pracovat s tímto intuitivním přístrojem. Hadicová vodováha s

elektronickým měřením. Měření rovinnosti, nivelace výškových bodů. Perfektní do členitých budov. Jednoduchá obsluha jedním pracovníkem.

Příslušenství (prodlužovací tyčky s držákem) lze samostatně dokoupit.  

STRUKTURA A FUNKCE

Sluchátko obsahuje snímače pro zjištění rozdílu výšky na nádržku v navijáku hadice. Naviják na hadici s tlakovým vřetenem a modulem

indikátoru obsahuje zásobník kapaliny - což je referenčním bodem při vyrovnávání.  

Chcete-li přesunout úroveň na jiný bod, přenosná část se použije na tuto úroveň a uloží se stisknutím tlačítka jako nulový údaj. Každá následná

změna výšky kapesního počítače je zobrazena v milimetrech (nebo palcích) a ve směru (šipky nebo ±). K tomu dojde v jakémkoli místě do 24

metrů od navijáku hadice. Patentovaná detekce teploty kapaliny umožňuje optimální výsledky i při venkovním použití (s ohledem na příslušné

pokyny).

Pevná a dvojitá stěna PP s volitelným příslušenstvím zajišťuje snadné odstranění požadovaných délek hadice.

VÝHODY:

Měření za všech prostorových podmínek, v obtížných místech, přímo na úrovních a kolem rohů bez zorného pole

Velmi snadné ovládání jednou osobou (bez nastavení, bez stativu)

Snadné a rychlé ovládání úrovně během práce (během několika sekund) s přímým zobrazením odchylek v milimetrech nebo palcích

Po krátké instrukci také vhodné pro pracovníky s nízkou kvalifikací

Přesná měření nezávislá na vzdálenosti do 48 metrů (možnost kaskádování)

Snadno čitelné i ve velmi jasném prostředí

Robustní i přes hadici

»Nivcomp« lze používat proměnně a je tedy vhodný pro použití v nejrůznějších oborech. Například pro:
Stavební firmy,

Firmy pro výrobu podlah,

Firmy sádrokartonové,

Firmy pro dřevostavbu,

Firmy pro výrobu teras a oken

Firmy pro dlažbu a silniční stavitelství

Ceny sestav:

NI0001-H25-00                  12.475,-Kč

NI0001-H25-HS                  13.323,-Kč

NI0001-H25-HH                  13.630,-Kč

Příslušenství:

HS - tyčky s držákem                1.173,-Kč

HD - disk                                   392,-Kč

LP - měrky 10ks                           91,-Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Soubory ke stažení
3D Nivcomp

Digitální hadicová vodováha Nivcomp

NIVCOMP VIDEO ČJ, www.naturahradec.cz

Další fotografie u produktu NIVCOMP - elektronická hadicová vodováha

PROBÍHAJÍCÍ AKCE

Batoh pracovní geodetický

Geodetické hraniční znaky

Lasery stavební

Latě nivelační a měřicí

Latě stahovací, zednické

Libely

Měřicí kolečka

Měřické hřeby a značky

Měřidla kolejí

Metry svinovací a skládací

Nivelační přístroje

Pásma měřicí

Sklonoměry

Stativy

Úhloměry a úhelníky

Vodováha hadicová NIVCOMP

Vodováhy SOLA

! Výprodej !

Značkovací pomůcky, barvy

495 428 260
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