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NEDO: COMPANIA

Echipament de măsurare fabricat în
Dornstetten
De peste 110 ani, brandul Nedo înseamnă echipamente inteligente de măsurare de
calitate excepțională, fabricate în Dornstetten.
Inginerii topografi și profesioniștii din construcții în peste 100 de țări se bazează în fiecare
zi pe produsele Nedo pentru a executa o gamă largă de sarcini de măsurare. Profesioniștii
din sectorul de construcții ne prețuiesc produsele pentru calitatea, fiabilitatea și robustețea
lor. Partenerii din vânzări ne apreciază pentru devotamentul față de clienții, livrări la timp și
un service excelent.
Menținem acorduri de cooperare pe termen lung cu parteneri de vânzări din Germania și
de peste hotare. Produsele Nedo se vând printr-o rețea globală de distribuitori calificați.
Clienții din America de Nord sunt deserviți prin intermediul centrului de logistică și al
biroului de vânzări din Kentucky, SUA.
Deși suntem activi peste tot în lume, încă suntem o companie de familie, administrată de
proprietari, cu rădăcini puternice în Dornstetten și Pădurea Neagră. De patru generații,
Nero și proprietarii ei, familia Fischer au fost adepții corectitudinii, seriozității și ai orientării
pe client.

Dipl.- Wirtschafts-Ing. Frank Fischer
Președinte

Dr. Ing. Thomas Fischer
Președinte
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Competență în proiectare
Calea de la idee la produsul gata de fabricație este adesea lungă și dificilă. De la designul inițial la testarea finală,
meseriași și ingineri topografi critici trebuie să rezolve o gamă largă de probleme și să dezvolte soluții creative.
La Nedo, dezvoltarea produselor, fabricarea instrumentelor și producția sunt strâns legate, ceea ce ne permite să
punem bazele unui proces eficient de producție încă din faza de dezvoltare. Și prin dezvoltarea produselor luând
în calcul procesul de fabricație, suntem capabili să asigurăm constant o calitate superioară.
În dezvoltarea produselor, acordăm cea mai înaltă prioritate manevrării intuitive, operării fiabile în condiții severe
de lucru și designului funcțional. Dezvoltatorii și inginerii noștri au câștigat o serie de premii pentru excelența
designului, inclusiv premiile Red Dot Design Award și Baden-Württemberg International Design. Ei sunt
mândri de realizările lor și hotărâți să mențină aceste standarde și pe viitor.
Ne vom pune cu plăcere competențele la dispoziția clienților care doresc să dezvoltăm produse speciale.

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Know-how de fabricație
Nedo produce instrumente de tehnologie înaltă în fabrici din
Dornstetten și Elveția. Angajații, foarte motivați, beneficiază de cursuri
de formare continuă și lucrează cu tehnologie de ultimă generație.
Cultura companiei noastre pune accentul pe procese de producție
structurate optim, o logistică eficientă și un angajament fără
compromisuri pentru calitate. Este de la sine înțeles, sistemul de
management al calității la Nedo este certificat pentru conformitate la
DIN EN ISO 9001:2008.
În loc să ne relocăm producția în țări cu un nivel salarial redus, am
făcut investiții substanțiale în fabricile din Germania și Elveția și am
îmbunătățit continuu competitivitatea punctelor de producție printr-un
management riguros al costurilor. Datorită gamei largi de cerințe
satisfăcute prin integrarea pe verticală, avem un grad ridicat de
independență față de furnizori. Procesele de producție, critice pentru
calitatea produsului, sunt controlate direct de angajații noștri, nu sunt
externalizate.
Pentru clienți, aceasta înseamnă produse de înaltă fiabilitate, aderare
strictă la termenele de livrare și flexibilitate când trebuie să îndeplinim
cereri speciale.

Nedo
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Măsurare precisă a lungimilor și
unghiurilor
Instrumentele de măsurare Nedo oferă soluții inovatoare pentru măsurarea cu
precizie a lungimilor și unghiurilor în cadrul finisajelor la interior.
În plus, Nedo fabrică instrumente speciale de măsurare pentru alinierea axelor și
măsurarea pieselor de caroserie.
Nedo mEssfix este produsul clasic din linia sa de instrumente de măsurare.
Această riglă telescopică cu afișaj analogic integrat este ideală pentru măsurarea
rapidă și precisă a dimensiunilor libere, cum au descoperit mii de utilizatori. Este
indispensabil la fabricarea ferestrelor și în multe alte zone de finisaj interior.
80
Noul laser mEssfix este mEssfix-ul instrumentelor cu laser de măsurare a
distanțelor: robust, fiabil și precis.
Winkelfix și Winkeltronic măsoară și transferă unghiuri de toate tipurile, rapid și cu
precizie. Sunt esențiale în dulgherie, tâmplărie, lucrări structurale din oțel și
construirea bucătăriilor și a scărilor.
Clinometrele Nedo se întrebuințează la finisaje interioare, în horticultură și
peisagistică.

Nedo Instrumente de măsurare
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Nedo mEssfix
Nedo mEssfix este un metru telescopic încercat și testat, conceput pentru
măsurarea lățimii deschiderilor. Nedo mEssfix – original. Pur și simplu
poziționați mEssfix, trageți extensiile și citiți măsurătoarea de pe afișajul
analogic. O nivelă cu dublu sens fixată pe tubul exterior facilitează
măsurători pe verticală și pe orizontală. Ruleta metalică și mecanismul de
înfășurare pentru regim greu de lucru, încorporate, sunt făcute să reziste
la cele mai severe solicitări și să garanteze măsurători precise
întotdeauna. Mulțumită ușurinței în utilizare, fiabilității și robusteței, Nedo
mEssfix a devenit indispensabil în majoritatea meseriilor calificate, cum ar
fi executarea cadrelor de fereastră sau amenajări interioare.

Caracteristici:
–
–
–
–
–

Metru telescopic robust
Tub exterior din plastic rezistent la impact
Nivelă pentru aliniere pe orizontală sau verticală
Secțiuni solide din profil dreptunghiular de aluminiu
Fabricat în Elveția

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Nedo mEssfix
Nr. de ref.

Domeniu de măsurare

F 180 111

0,37 până la 1,00 m

F 180 113

0,37 până la 1,00 m / 15’’ până la 39’’

F 280 111

0,53 până la 2,00 m

F 280 113

0,53 până la 2,00 m / 21’’ până la 78’’

F 380 112

0,70 până la 3,00 m

F 380 113

0,70 până la 3,00 m / 28’’ până la 118’’

F 480 111

0,86 până la 4,00 m

F 480 113

0,86 până la 4,00 m / 34’’ până la 157’’

F 580 111*

1,07 până la 5,00 m

F 580 115*

1,07 până la 5,00 m / 43’’ până la 196’’

Lungime retractată

Gradații

Greutate

0,37 m

mm

0,7 kg

0,37 m / 15’’

mm/inch

0,7 kg

0,53 m

mm

0,9 kg

0,53 m / 21’’

mm/inch

0,9 kg

0,70 m

mm

1,1 kg

0,70 m / 28’’

mm/inch

1,1 kg

0,86 m

mm

1,4 kg

0,86 m / 35’’

mm/inch

1,4 kg

1,07 m

mm

1,7 kg

1,07 m / 43’’

mm/inch

1,7 kg

Gradații

Greutate

Nedo mEssfix cu vârfuri pentru construcții de obloane rulante
Nr. de ref.

Domeniu de măsurare

Lungime retractată

F 181 111

0,47 până la 1,10 m

0,47 m

mm

0,8 kg

F 281 111

0,63 până la 2,10 m

0,63 m

mm

1,0 kg

F 381 111

0,80 până la 3,10 m

0,80 m

mm

1,2 kg

F 481 111

0,96 până la 4,10 m

0,96 m

mm

1,4 kg

F 581 111*

1,17 până la 5,10 m

1,17 m

mm

1,8 kg

Huse pentru Nedo mEssfix
Nr. de ref.

Tip

Pentru modelul Nr. de ref.

Nr. de ref.

Tip

Pentru modelul Nr. de ref.

190 111

husă

F 180 111 / F 180 113

291 111

husă

F 281 111

290 111

husă

F 280 111 / F 280 113

391 111

husă

F 381 111

390 121-613

husă

F 380 112 / F 380 113

491 111

husă

F 481 111

490 121-613

husă

F 480 111 / F 480 113

* Livrare standard cu husă.

Nedo Instrumente de măsurare
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Nivelă longitudinală
Nivelă sferică
Carcasa afișajului robustă, din materiale
plastice rezistente la impact

Ruletă cu stabilitate
dimensională

Nedo mEssfix compact
Tija telescopică de măsurat, ușoară și ușor de manevrat, mEssfix compact
este o alternativă cu preț agresiv la mEssfix. Este concepută pentru
măsurarea dimensiunilor la interior, rapid, fiabil și cu cea mai mare ușurință.
Pur și simplu poziționați mEssfix compact, trageți extensiile și citiți comod
măsurătoarea de pe afișajul analogic. Ideal pentru amenajările interioare.
Nedo mEssfix compact este foarte ușor de mânuit mulțumită dimensiunilor
sale compacte, greutății reduse și tuburilor telescopice rotunde.
Afișajul este fixat la baza mEssfix compact, astfel încât, la măsurarea
ferestrelor, valorile măsurate se pot citi comod, la nivelul ochilor. În carcasa
afișajului este integrată o nivelă cu dublu sens pentru a facilita măsurătorile
pe orizontală și pe verticală.

Caracteristici:
–
–
–
–

Dimensiuni compacte
Carcasa afișajului robustă, cu nivele orizontală/verticală
Tuburi telescopice rotunde pentru manevrare confortabilă
Livrare standard cu husă

Nedo mEssfix compact
Nr. de ref.

Domeniu de măsurare

Lungime retractată

Gradații

Greutate

F 380 211

0,60 până la 3,04 m

0,60 m

mm

0,9 kg

F 580 211

0,91 până la 5,01 m

0,91 m

mm

1,4 kg

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Șuruburi de blocare

Ruletă din fibră de sticlă, cu stabilitate dimensională
Nivelă sferică pentru citiri pe verticală
Nivelă longitudinală pentru citiri pe orizontală

Nedo mEssfix-S
Cu un domeniu de măsurare de până la 8 m, mEssfix-S este ajutorul ideal pe
șantierul de construcții, de ex. pentru lucrul pe eșafodaje, la măsurarea
fațadelor sau pentru determinarea interstițiilor. Afișajul este fixat la capătul de
sus al tijei, ceea ce permite o citire comodă.

Caracteristici:
– Domeniu de măsurare: 5 m, 6 m și 8 m
– Unitatea de afișare conține două nivele integrate, plasate confortabil la nivelul ochilor
– Nivelă sferică pentru aliniere pe verticală
– Nivelă longitudinală pentru aliniere pe orizontală
– Arc de înfășurare panglică, din oțel de arcuri de cea mai bună calitate
– Secțiuni telescopice solide cu profil dreptunghiular de aluminiu
– Șuruburile de fixare permit blocarea secțiunilor de extensie în orice poziție

Nedo mEssfix-S
Nr. de ref.

Domeniu de măsurare

Lungime retractată

Gradații

Greutate

F 580 151

1,03 până la 5,00 m

1,03 m

mm/cm

2,0 kg

F 680 151

1,20 până la 6,00 m

1,20 m

mm/cm

2,4 kg

F 880 151

1,53 până la 8,00 m

1,53 m

mm/cm

2,6 kg

Huse pentru Nedo mEssfix-S
Nr. de ref.

Tip

For model Nr. de ref.

590 151

husă

F 580 151

690 151

husă

F 680 151

890 151

husă

F 880 151

Nedo Instrumente de măsurare

12_13

Nedo Auto-mEssfix
Nedo Auto-mEssfix este instrumentul telescopic de măsurat pentru
verificarea și măsurarea rapidă a pieselor de caroserie deformate sau
deja îndreptate.
Ideal pentru evaluarea gradului de avarie, măsurarea daunelor structurale
sau pentru verificarea dimensiunilor după îndreptare. Pur și simplu trageți
secțiunile de extensie și citiți distanța dintre două puncte de măsurare de
pe afișajul analogic. Rapid, fiabil și precis.
Puteți alege dintre trei modele solide. Cele două modele mai mari sunt
prevăzute cu șuruburi de blocare pentru fixarea tuburilor de extensie,
ceea ce previne deplasarea accidentală.

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Măsurători în locuri aproape inaccesibile pot fi realizate cu ajutorul cuielor
lungi furnizate standard. Distanțele dintre două puncte aflate în planuri diferite
sunt determinate rapid și ușor. Livrarea include și conuri de măsurare care
permit măsurarea intervalelor dintre găuri.

Se livrează două bucăți din fiecare
accesoriu de măsurare ilustrat.

Nedo Auto-mEssfix
Nr. de ref.

Domeniu de măsurare

Lungime retractată

Gradație

Greutate

F 281 119

415 până la 945 mm

415 mm

mm

1,3 kg

F 281 219

920 până la 2610 mm

920 mm

mm

1,8 kg

F 281 319

950 până la 3260 mm

950 mm

mm

2,0 kg

Valiză pentru Nedo Auto-mEssfix
Nr. de ref.
281 375

Tip
Valiză de lemn

Pentru modelul Nr. de ref.
Adecvată pentru toate modelele Auto-mEssfix

Nedo Instrumente de măsurare
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Șuruburi de blocare

Ruletă din fibră de sticlă, cu stabilitate dimensională
Nivelă sferică pentru citiri pe verticală
Nivelă longitudinală pentru citiri pe orizontală

Nedo mEssfix Camion & Remorcă
Braț pentru
Riglă telescopică pentru a măsura confortabil înălțimea camioanelor,
măsurarea camioanelor

remorcilor și vehiculelor de construcții. Valorile măsurate se pot citi ușor de pe
afișajul analogic. Cu braț transversal detașabil pentru manipulare și transport
comode. Husă inclusă.

Caracteristici:
–
–
–
–

Domeniu de măsurare: 1,45 m până la 5,16 m
Gradații: mm/cm
Braț pentru măsurarea camioanelor (lung de 1,25 m)
Livrare standard cu husă

Nedo mEssfix Camion & Remorcă
Nr. de ref.
687 811

Domeniu de măsurare
1,45 până la 5,16 m

Lungime retractată
1,45 m

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Gradații

Greutate

mm/cm

3,0 kg

Nedo Metru telescopic
Metrul telescopic Nedo este o tijă de măsurare, practică și multifuncțională,
pentru utilizare la interior și la exterior. Se poate folosi în lucrările de construcții,
amenajări interioare și la construirea standurilor de expoziție și lucrări de
eșafodaj.
Secțiunile de extensie, lungi de 1 m, glisează pe ghidaje din material plastic
rezistent la abraziune, care servesc și ca lame de curățare.
Metrul telescopic Nedo se calează fiabil cu ajutorul butoanelor de contact,
prevenind astfel retractarea accidentală a elementelor telescopice.

Caracteristici:
–
–
–
–

Metru telescopic solid
Manevrare ușoară
Gradații milimetrice pe ambele laturi, rezistente la uzură
Calare fiabilă cu butoane de contact

Metru telescopic Nedo
Nr. de ref.
F 575 313

Domeniu de măsurare

Lungime retractată

1,12 până la 5,00 m

1,12 m

Gradații

Greutate

mm

1,15 kg

Huse pentru Metrul telescopic Nedo
Nr. de ref.
372 111-613

Tip
husă

Pentru modelul Nr. de ref.
F 575 313

Nedo Instrumente de măsurare
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Ecran LCD ușor de citit
Buton pornire (ON)
Buton oprire (OFF)

Butoane rezistente la uzură

Fixare punct de referință
Funcție reținere (păstrează valoarea măsurată chiar după
retractarea instrumentului)

Nedo mEsstronic Easy
Nedo mEsstronic Easy este un instrument de măsurare ușor de utilizat
pentru meseriași calificați. Pur și simplu poziționați mEsstronic Easy, trageți
secțiunile de extensie și citiți măsurătoarea de pe afișajul digital.
Funcția zero permite setarea de puncte de referință pentru măsurători
relative. Abaterile de la punctele de referință sunt calculate automat.
Butonul de reținere permite păstrarea valorii măsurate pe afișaj. Astfel, se
poate executa o măsurătoare într-un loc inaccesibil care să fie citită mai
târziu, într-un moment mai convenabil. Cele două modele cu domenii maxime
de 3 m și 5 m acoperă toate sarcinile tipice de măsurare pe care le implică
operațiunile în construcții.
Caracteristici:
–
–
–
–
–
–
–
–

Domenii de măsurare: 3 m sau 5 m
Tehnologie digitală Nedo fiabilă
Componente mecanice bazate pe tehnologia dovedită mEssfix
Sursă de alimentare: 4 x baterii 1,5 V tip AA sau 4 x acumulatori 1,2 V
Durată de funcționare: aprox. 200 ore (utilizare continuă)
Închidere automată după 3 minute de neutilizare
Funcția zero: setează puncte de referință pentru măsurători relative
Funcția de reținere: permite utilizarea în locuri aproape inaccesibile și citirea comodă ulterioară

Fălci de măsurare pentru mEsstronic
și mEsstronic Easy
Fălci de măsurare cu cleme de prindere
pentru măsurarea ușoară și comodă a
dimensiunilor exterioare
Nr. de ref. 583 500

Nedo mEsstronic Easy
Nr. de ref.

Domenii de măsurare

Lungime retractată

Gradații

Rezoluție

Greutate

583 121

0,70 m până la 3,00 m

0,70 m

mm

1 mm

1,3 kg

585 121

1,04 m până la 5,00 m

1,04 m

mm

1 mm

2,0 kg

Huse pentru Nedo mEsstronic Easy
Nr. de ref.

Tip

593 111

husă

583 121

595 111

husă

585 121

www.nivela-laser.ro
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Pentru modelul Nr. de ref.

Nedo mEsstronic

Afișaj digital
(lungime măsurată)
Buton pornire (ON)

Nedo mEsstronic este un instrument electronic de
măsurare pentru meseriași calificați. În plus față de funcțiile
oferite de mEsstronic Easy, mEsstronic este echipat cu
un port pentru modul de memorie, modul Bluetooth sau
modul RS-232. Valorile măsurate pot fi stocate sau
transferate pe un laptop sau alte unități cu ajutorul acestor
module.

Buton oprire (OFF)
Conversie din sistem metric
în sistem imperial de unități
Buton zero de resetare a valorii
măsurate. Permite executarea de
măsurători de referință.

Butoane derulare memorie (sus/jos)
Se poate afișa fiecare valoare
stocată în memorie.

Caracteristici:

Buton memorare pentru stocarea
unei valori măsurate în modulul de
memorie sau pentru transferarea
valorii măsurate pe un computer
prin intermediul modulului Bluetooth
sau a modulului RS-232.

–
–
–
–
–
–
–

Port pentru modulul de memorie,
modulul Bluetooth sau modulul
RS-232

Domenii de măsurare: 3 m, 5 m și 8 m
Sursă de alimentare: 4 x baterii 1,5 V tip AA sau 4 x acumulatori 1,2 V
Durată de funcționare: aprox. 200 ore (utilizare continuă)
Închidere automată după 3 minute de neutilizare
Funcție zero: fixează puncte de referință pentru măsurători relative
Memorie internă pentru 10 valori
Port pentru modul de memorie, modul Bluetooth și modul RS-232

Nedo mEsstronic
Nr. de ref.

Domenii de măsurare

Gradații

Rezoluție

Greutate

583 111

0,70 m până la 3,00 m / 28’’ până la 120’’

mm/inch

1 mm

1,4 kg

585 111

1,04 m până la 5,00 m / 41’’ până la 200’’

mm/inch

1 mm

2,1 kg

588 111

1,54 m până la 8,00 m / 61’’ până la 320’’

mm/inch

1 mm

2,8 kg

Huse pentru Nedo mEsstronic
Nr. de ref.

Tip

Pentru modelul Nr. de ref.

593 111

husă

583 111

595 111

husă

585 111

598 111

husă

588 111
Nedo Instrumente de măsurare
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Nedo mEsstronic 0.1
Nedo mEsstronic 0.1 este un instrument electronic de măsurare
a lungimilor pentru măsurători de înaltă precizie. Mulțumită
acurateței înalte și rezoluției de 0,1 mm, acest instrument de
măsurare este utilizat în principal la măsurarea profilelor pentru
suprafețe vitrate.
Valorile măsurate sunt afișate pe un ecran digital mare, ușor de
citit. Pune la dispoziția utilizatorului două domenii de măsurare:
0,15 m până la 2,35 m și 0,803 m până la 3,00 m. Trecerea de la
un domeniu de măsurare la celălalt se poate face oricând, printr-o
apăsare de buton.
Se pot fixa puncte de referință pentru măsurători relative, folosind
funcția zero. mEsstronic 0.1 este prevăzut cu o interfață de date
pentru salvarea valorilor măsurate pe un modul de memorie sau
transferarea lor pe calculator ori pe unitatea de control a
fierăstrăului de debitat profile.

Caracteristici:
– Două domenii de măsurare:
0,15–2,35 m și
0,803–3,00 m (schimbare prin apăsarea butonului de contact)
– Rezoluție: 0,1 mm
– Acuratețe: ± 0,3 mm
– Sursă de alimentare: 4 x baterii 1,5 V tip AA sau 4 x acumulatori 1,2 V
– Durată de funcționare: aprox. 150 ore
– Închidere automată după 3 minute de neutilizare
– Funcție zero: fixează punctele de referință pentru măsurători relative
– Nișă pentru modul memorie, modul Bluetooth sau modul RS-232

Nedo mEsstronic 0.1
Nr. de ref.
583 115

Domenii de măsurare
0,15 m to 2,35 m
sau
0,803 m to 3,00 m

Lungime retractată
0,803 m

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Rezoluție
0,1 mm

Greutate
1,9 kg

Accesorii pentru Nedo mEsstronic
și mEsstronic 0.1
Modul Nedo Bluetooth BlueConnect
Modulul Bluetooth BlueConnect permite transmisia wireless simplă a dimensiunilor interioare
măsurate cu Nedo mEsstronic către computer, pocket PC sau unitatea de control a unei mașini.
Nr. de ref. 585 228

Caracteristici:
–
–
–
–
–

Rază de acțiune: 10 m (clasa 2)
Ecran LED albastru, cu vizibilitate clară, pentru modul operare
Adecvat pentru mEsstronic și mEsstronic 0.1
Alimentare de la mEsstronic
Port: Bluetooth 1.10, profil port serial, port secundar

Modul Nedo RS-232
Modulul RS-232 permite transferul valorilor măsurate prin portul RS-232 către computer sau
unitatea de control a fierăstrăului de debitat profile.
Nr. de ref. 585 226

Modul Nedo Memorie
Modulul de memorie stochează 511 de valori măsurate cu mEsstronic sau 250 de valori
măsurate cu mEsstronic 0,1.
Nr. de ref. 585 115

Interfață Nedo
Interfață pentru transferul de date din modulul de memorie pe computer prin intermediul portului
RS-232.
Ca alternativă la analizarea valorilor măsurate prin intermediul afișajului, modulul de memorie
poate fi conectat la o interfață pentru a transfera valorile măsurate pe un computer.
Nr. de ref. 585 225
Nedo Instrumente de măsurare
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Pentru proiecte
provocatoare
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Laser mEssfix 80 întrunește cerințele pentru gradul de
protecție IP 54, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea
în condiții dificile de șantier.

Nedo laser mEssfix 80
Laser mEssfix 80 este un telemetru cu laser, mic, ușor de mânuit și
extrem de robust, pentru profesioniști adevărați. Are un domeniu de
măsurare de la 0,05 m până la 80 m și o acuratețe de ± 1,5 mm.
Măsurătorile se pot executa cu latura frontală a aparatului, cu cea
posterioară sau cu piesa terminală multifuncțională, cu detectare
automată a poziției.
Funcțiile numeroase de măsurare ajută la economisirea de timp în
operațiunile topografice.

Caracteristici:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Măsurătorile pot fi executate cu latura frontală a aparatului, cu cea posterioară sau cu piesa terminală
Piesă terminală multifuncțională cu detectare automată a poziției
Ecran clar, iluminat, cu afișare pe 3 rânduri
Ecran iluminat
Calcul arie și volum
2 funcții pitagoreice
Măsurători individuale sau continue
Adunare / Scădere
Memorie pentru ultimele zece măsurători
Mic, manevrabil și robust
Protecție IP 54 la stropi de apă
Datele pentru domeniul de măsurare și acuratețe sunt conforme cu ISO 16331-1

Nedo laser mEssfix80
Nr. de ref.

705 565

Acuratețe de măsurare, tipică

± 1,5 mm

Domeniu de măsurare

0,05 m până la 80 m

Laser

Clasă laser 2, 635 nm

Închidere automată

după aprox. 3 minute

Sursă de alimentare

2 x baterii 1,5 V tip AAA

Nr. măsurători per set de baterii

aprox. 3000

Dimensiuni

aprox. 117 mm x 57 mm x 32 mm

Greutate

137 g
Nedo Instrumente de măsurare
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Leica DISTO TM X310

Leica DISTO TM D5

Carcasa extrem de robustă este
etanșă la praf și protejată împotriva
stropilor de apă, în conformitate cu
IP 65. DISTO™ X310 poate fi chiar
spălat.

Vizorul digital integrat cu putere de
mărire 4x permite măsurători ușoare
și exacte la exterior, chiar și pe
distanțe foarte mari.
Nr. de ref. 705 548

Nr. de ref. 705 562

Caracteristici:

Caracteristici:

– Acuratețe: ± 1,0 mm
– Domeniu de măsurare: 0,05 m - 120 m
– Etanșeitate la praf și cu protecție împotriva
stropilor de apă conform cu IP 65
– Măsurători de minim/maxim
– Funcție pentru zugrav
– Calcul arie și volum
– Funcții pitagoreice
– Adunare / Scădere
– Piesă terminală multifuncțională cu
detectare automată a poziției
– Întârziere la declanșare

– Acuratețe: ± 1,0 mm
– Domeniu de măsurare: 0,05 m - 200 m
– Vizor digital cu putere de mărire 4 x și
ecran color cu rezoluție înaltă
– Senzor de înclinație 45°
– Măsurători de minim/maxim
– Calcul arie și volum
– Funcții pitagoreice
– Adunare / Scădere
– Distanță orizontală dincolo obstacole
– Măsurători trapez

www.nivela-laser.ro
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Tehnologia inteligentă Bluetooth® permite transferul datelor pe telefoane
inteligente și tablete. Pe lângă aplicația inteligentă gratuită Leica DISTO™
Sketch, există o serie de alte aplicații care vă permit să lucrați eficient și să
evitați erorile de tastare la înregistrarea rezultatelor măsurătorilor.

Leica DISTO TM D510

Leica DISTO TM D810 touch

Leica DISTO™ D510 permite măsurarea ușoară
și fără probleme a distanțelor la exterior.
Combinația unică dintre vizorul digital și senzorul
de înclinație 360° permite măsurători imposibil de
realizat cu instrumente tradiționale.

Leica DISTO™ D810 touch este primul telemetru
cu ecran tactil din lume. Operarea este rapidă și
intuitivă. O altă trăsătură revoluționară este
măsurarea distanței pe fotografii. Camera foto
integrată face fotografii care pot fi descărcate pe
computer prin intermediul interfeței USB.

Nr. de ref. 705 564

Nr. de ref. 705 567

Caracteristici:

Caracteristici:

– Acuratețe: ± 1,0 mm
– Domeniu de măsurare: 0,05 m - 200 m
– Vizor digital cu putere de mărire 4 x și
ecran color cu rezoluție înaltă
– Rezistent la praf și cu protecție împotriva
stropilor de apă conform cu IP 65
– Măsurători de profil înălțime
– Funcție pitagoreică
– Distanță orizontală dincolo obstacole
– Măsurători trapez
– Aplicație gratuită - Leica DISTOTM sketch pentru desene
sau cotarea fotografiilor
– Interfață inteligentă Bluetooth®

– Acuratețe: ± 1,0 mm
– Domeniu de măsurare: 0,05 m - 200 m
– Vizor digital cu putere de mărire 4 x și
ecran color cu rezoluție înaltă
– Cameră foto panoramică
– Măsurători cu fotografii
– Senzor de înclinație 360° de precizie
– Smart Horizontal Mode™
– Urmărire înălțime
– Interfață inteligentă Bluetooth®
– Aplicație gratuită - Leica DISTOTM sketch pentru desene sau
cotarea fotografiilor
Nedo Instrumente de măsurare
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Gradele se pot citi imediat
de pe afișajul analogic
Gradații afișaj: ± 0,5°
Acuratețe măsurătoare: ± 0,25°

Nedo Winkelfix
Cu Nedo Winkelfix, măsurarea unghiurilor se execută rapid, precis și cu
cea mai mare ușurință.
Pur și simplu poziționați Nedo Winkelfix și unghiul se poate citi rapid de
pe afișajul analogic. Două nivele integrate asigură poziționarea reală pe
orizontală și verticală. Mulțumită fiabilității, robusteței și comodității sale
Nedo Winkelfix și-a dovedit valoarea în domeniul construcțiilor în
repetate rânduri.
Și dumneavoastră veți descoperi că măsurarea unghiurilor este mai
ușoară cu unul dintre cele cinci modele Wilkelfix din oferta noastră!

Winkelﬁx lung

Winkelﬁx clasic și mini

Winkelﬁx maxi și scurt

Nedo Winkelfix
Nr. de ref.

Lungime braț

Gradații

Domeniu de măsurare

Puncte compas

450 111 mini

430 mm

grade

0 până la 180°

nu

0,9 kg

450 121 clasic

600 mm

grade

0 to 180°

nu

1,4 kg

500 101 scurt

305 mm

grade

0 până la 180°

nu

0,7 kg

500 111 maxi

600 mm

grade

0 până la 180°

da

1,4 kg

510 111 lung

1500 mm

grade

0 până la 180°

da

2,6 kg

Huse pentru Nedo Winkelfix
Nr. de ref.

Tip

Pentru modelul Nr. de ref.

550 111-613

husă

450 111 Winkelfix mini

600 111-613

husă

450 121 Winkelfix clasic

600 101

husă

500 101 Winkelfix scurt

600 111-613

husă

500 111 Winkelfix maxi

610 111

husă

510 111 Winkelfix lung
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Greutate

Gradele se pot citi imediat
de pe afișajul analogic
Gradație afișaj: ± 0,1°
Acuratețe măsurătoare: ± 0,2°

Nedo Winkeltronic Easy
Goniometru digital pentru măsurarea și transferarea unghiurilor.
Mulțumită greutății reduse și afișajului mare, Winkeltronic Easy este
ideal pentru utilizarea pe șantiere, în special pentru amenajări interioare.
Caracteristici:
–
–
–
–
–
–
–

Acuratețe: ± 0,2°
Funcția de reținere păstrează o valoare pe afișaj
Reglare la zero din orice unghi al brațelor
Nivele orizontală și verticală integrate
Sursă de alimentare: 2 x baterii 1,5 V (AA) sau 2 x acumulatori 1,2 V
Măsurători unghiuri absolute, relative și opuse
Livrare standard cu husă

Nedo Winkeltronic Easy
Nr. ref.

Lungime braț

Rezoluție

Domeniu de măsurare

Greutate

405 100

400 mm

0,1°

0 până la 200°

0,65 kg

405 120

600 mm

0,1°

0 până la 200°

0,88 kg

Nedo Winkeltronic
Goniometru digital premium pentru măsurarea și transferarea exactă
a unghiurilor. Acuratețe ± 0,1°. Extrem de robust și fiabil.
Caracteristici:
–
–
–
–
–
–

Acuratețe: ± 0,1°
Funcția de reținere păstrează o valoare pe afișaj
Reglare la zero din orice unghi al brațelor
Nivele orizontală și verticală integrate
Sursă de alimentare: 4 x baterii 1,5 V (AA) sau 4 x acumulatori 1,2 V
Închidere automată după 3 minute de neutilizare

Nedo Winkeltronic
Nr. ref.

Lungime braț

Rezoluție

Domeniu de măsurare

Greutate

405 215

450 mm

0,1°

0° până la 352°

1,2 kg

405 315

600 mm

0,1°

0° până la 355°

1,5 kg

Huse for Nedo Winkeltronic
Nr. ref.

Tip

Pentru modelul Nr. ref.

550 111-613

husă

405 215 Winkeltronic

600 111-613

husă

405 315 Winkeltronic
Nedo Instrumente de măsurare
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Nedo LaserWinkeltronic
Nedo LaserWinkeltronic combină avantajele celei mai recente tehnologii
laser cu tehnologia dovedită a Nedo Winkeltronic. Numeroase aplicații,
precum măsurarea și ajustarea unghiurilor la instalarea scărilor, în
amenajări interioare, proiecte de modernizare și măsurarea unghiurilor de
acoperiș, sunt considerabil simplificate prin întrebuințarea tehnologiei
laser. Se elimină conversiile cronofage și abaterile de la linia dreaptă se
observă imediat.
Fasciculul laser se propagă în linii directe de la brațele instrumentului,
extinzându-le până la 20 m. Nedo LaserWinkeltronic este disponibil cu
una sau două fascicule laser.

Caracteristici Winkeltronic:
–
–
–
–
–
–

Rezoluție: 0,1°
Acuratețe: ± 0,1°
Funcția de reținere păstrează o valoare pe afișaj
Reglare la zero din orice unghi al brațelor
Nivele orizontală și verticală integrate
Sursă de alimentare: 4 x baterii 1,5 V tip AA

Caracteristici Laser:
–
–
–
–
–
–

Clasă laser 2
Fascicul laser vizibil, de culoare roșie, lungime de undă 635 nm
Diametru fascicul: 6 mm
Domeniu lungime: aprox. 20 m, în funcție de condițiile din jur
Acuratețe: ± 0,5 mm/m
Sursă de alimentare: 2 x baterii 1,5 V ( AAA)

Nedo LaserWinkeltronic
Nr. ref.

Module laser

Lungime braț

Rezoluție

Domeniu de măsurare

Greutate

460 613

1

605 mm

0,1°

0° până la 360°

1,5 kg

460 612

2

605 mm

0,1°

0° până la 360°

1,5 kg

Husă pentru Nedo LaserWinkeltronic
Nr. ref.

Tip

Pentru modelul Nr. ref.

600 111-613

husă

460 612 și 460 613
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Nedo Clinometru
Planurile înclinate, gradienții și unghiurile pot fi determinate ușor cu
ajutorul clinometrului Nedo. Valorile măsurate sunt afișate alternativ, în
grade sau procente.
Un semnal auditiv la 0° și 90° facilitează reglajele și, astfel, nu este
necesar contactul vizual cu afișajul. O valoare măsurată poate fi păstrată
pe afișaj la activarea funcției de reținere.
Clinometrul Nedo este ușor de folosit, robust și etanș la stropii de apă.

Caracteristici:
–
–
–
–
–

Afișaj ușor de citit
Afișajul digital se răstoarnă automat pentru citirea deasupra capului
Închidere automată după 5 minute de neutilizare
Funcția de reținere păstrează o valoare pe afișaj
Livrare standard cu husă

Clinometru Nedo
Nr. ref.

Domeniu de măsurare

Lungime

Afișare grade

Afișare procente

Acuratețe

Greutate

508 110

360°

600 mm

Incremente de 0,1°

Incremente de 0,1%

± 0,2°

0,7 kg

508 111

360°

800 mm

Incremente de 0,1°

Incremente de 0,1%

± 0,2°

0,8 kg

Nedo Instrumente de măsurare
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LASERE / ACCESORII

Dezvoltat de specialiști,
Fabricat de experți,
Apreciat de profesioniștii
din construcții.
Nedo oferă o gamă unică de lasere cu punct, cu linii și lasere rotative pentru
lucrări rapide de nivelment, aliniament vertical, verificare verticalitate și
trasare unghiuri drepte. Laserele Nedo sunt renumite pentru operarea simplă
și intuitivă, designul extrem de robust pentru utilizarea în condiții severe și
precizia înaltă.
Cu funcțiile ingenioase și gama inteligentă de accesorii, produsele Nedo cu
laser sunt soluții de sisteme autentice care deschid calea spre o
productivitate semnificativ sporită în profesiile din construcții.

Nedo Lasere și accesorii
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Lasere Nedo cu punct și linii dintr-o privire!
X-Liner 5P

X-Liner2

X-Liner5,2

Laser cu 5 puncte

Laser cu linii în cruce

Laser cu linii în cruce/ 5 puncte

Clasă laser

2, 635 nm

2M, 635 nm

2M, 630-680 nm

2M, 630-680 nm

Grad de protecție

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

Domeniu de autonivelare

± 4°

± 4°

± 4°

± 3°

Sursă de alimentare

2 x 1,5 V tip mignon/AA

3 x 1,5 V tip mignon/AA

3 x 1,5 V tip mignon/AA

4 x 1,5 V tip mignon/AA

Receptor laser

opțional

opțional

opțional

opțional

Tencuială uscată

**

**

***

***

Finisaje interioare

**

**

Instalații electrice

**
*

**

***
***

***
**

**
**

***

***

***

**

Alinierea elementelor
de construcție

**

***

***

Pardosire și placare

**

***

**

*

**

**

Montare uși și ferestre

***
**

**
***

*
***

Marcaje metrice în
lucrări de interior

*

**

**

Produs

X-Liner3

Configurație laser

Funcționalitate laser

Laser cu multlinii

Date tehnice:

Aplicații:

Dulgherie

*

Instalații sanitare

Sisteme de tavane și
structuri metalice
Zugrăvire

Linie orizontală 360°

*

limitat

**

bun

***

optim
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X-Liner 4

Laser cu multlinii

QUASAR 2

Laser cu linii încrucișate

QUASAR 4

QUASAR6

Laser cu multlinii

Laser cu multlinii

2M, 630-680 nm

2M, 635 nm

2M, 635 nm

2M, 635 nm

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

± 3°

± 4°

± 3,5°

± 3,5°

4 x 1,5 V tip mignon/AA

4 x 1,5 V tip mignon/AA

4 x 1,5 V tip mignon/AA

acumulatori NiMH, 2300 mAh

opțional

opțional

opțional

opțional

***

***

***

***

***

**

***

***

**

**

**

**

***

**

***

**

**

**

***

**

***

**

***

***

**

***

***

*

**

*

**

**

*

***

***

*

***

**

***

***

**

*

***

*

***

Nedo Lasere și accesorii
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Operare simplă, cu un singur buton. Pendul fiabil cu amortizare magnetică,
pentru rezultate precise. Dispozitivul se autonivelează automat în planuri
5P
înclinate de până la 4° astfel încât punctele laser emise de X-Liner
sunt întotdeauna proiectate exact vertical și orizontal.

www.nivela-laser.ro
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Magnetul puternic al adaptorului universal permite
5P
atașarea cu ușurință a X-Liner de grinzi din oțel.
5P

5P
Nedo X-Liner
Laser autonivelant cu 5 puncte care transmite trei fascicule orizontale și
două verticale: în față, la stânga, la dreapta, în sus și în jos.
Fasciculele formează unghiuri drepte exacte între ele. Punctele laser
orizontale sunt toate la aceeași înălțime. Ideal pentru lucrări rapide de
aliniament pe orizontală, aliniament pe verticală, verificare verticalitate și
trasare unghiuri drepte.
Caracteristici:
–
–
–
–

5 puncte laser cu vizibilitate înaltă, aliniate în unghiuri drepte perfecte
Operație fiabilă de autonivelare
Pendul robust cu amortizare magnetică
Adaptor universal cu magnet puternic, racorduri filetate de 1/4’’ și 5/8’’

Perfect pentru nivelmente, aliniere și trasare unghiuri de 90°, în special în aplicații precum:

Produse livrate:

– Tencuială uscată
– Instalații electrice
– Dulgherie

– Instalații sanitare
– Alinierea elementelor de construcție

5P

X-Liner , adaptor universal cu racorduri
filetate de 1/4’’ și 5/8’’ și magnet, chingi de
suspendare, panou de vizare,
baterii și geantă
Nr. ref. 460 871

Nedo X-Liner

5P

Nr. ref.

460 871

Acuratețe

± 0,3 mm/m

Domeniu de autonivelare

± 4°

Rază de acțiune

aprox. 30 m

Laser

Clasă laser 2, 635 nm

Grad de protecție

IP 54

Sursă de alimentare

2 x 1,5 V tip mignon / AA

Durată de funcționare

aprox. 33 ore

Racord filetat

1/4’’

Nedo Lasere și accesorii
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Consola cu butoane clar evidențiate permite o manipulare ușoară, iar
pendulul fiabil, cu amortizare magnetică, asigură rezultate precise
de fiecare dată.
Dispozitivul se va autonivela automat în planuri înclinate de până la 4°.
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Nedo X-Liner 2
Laser autonivelant cu linii în cruce, cu o linie verticală și o linie orizontală.
Crucea laser cu vizibilitate înaltă, proiectată pe perete, permite nivelmente
2
și aliniamente rapide și precise. Mulțumită funcției impuls, X-Liner poate fi
line
utilizat cu receptorul laser ACCEPTOR chiar și în cele mai dificile
condiții de luminozitate.

Caracteristici:
–
–
–
–
–
–

Produse livrate:
2

X-Liner , adaptor universal, adaptor
cu racord cu rotulă, chingi de suspendare,
baterii, panou de vizare și geantă
Nr. ref. 460 870

Laser autonivelant cu linii în cruce pentru nivelmente și aliniamente
Linii, orizontală și verticală, cu vizibilitate înaltă și posibilitate de activare separată
Funcție impuls pentru utilizarea cu receptorul laser ACCEPTORline
Amortizare magnetică fiabilă
Funcție de înclinație
Adaptor universal cu magnet puternic și racorduri filetate de 1/4’’ și 5/8’’

Perfect pentru nivelmente și aliniere în special în aplicații precum:
– Tencuială uscată și lucrări la interior
– Pardosire și placare
– Suprafețe și structuri din oțel

Nedo X-Liner

Accesoriu opțional:

Receptor laser ACCEPTOR line
Nr. ref. 430 326-613

– Instalații electrice
– Zugrăvire
– Instalații sanitare

2

Nr. ref.

460 870

Acuratețe

± 0,3 mm/m

Domeniu de autonivelare

± 4°

Rază de acțiune

aprox. 15 m

Laser

Clasă laser 2M, 635 nm

Grad de protecție

IP 54

Sursă de alimentare

3 x 1,5 V tip mignon / AA

Durată de funcționare

aprox. 20 ore

Racord filetat

1/4’’

la pagina 51
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Consola cu butoane clar evidențiate permite o manipulare ușoară.
Liniile și punctele laser pot fi activate separat. Pendulul fiabil, cu
amortizare magnetică, asigură rezultate precise de fiecare dată.
Dispozitivul se va autonivela automat în planuri înclinate de până la 4°.
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Nedo X-Liner 5.2
X-Liner5.2 este combinația ingenioasă între un laser cu linii în cruce și un laser
cu 5 puncte. Cinci fascicule laser de puncte sunt aliniate între ele în unghiuri
drepte exacte și sunt completate cu o linie laser verticală și una orizontală,
ceea ce înseamnă că X-Liner5.2 este extraordinar de flexibil în utilizare acolo
unde este nevoie de nivelment, aliniament, verificare verticalitate sau trasare
unghiuri drepte. Mulțumită funcției impuls, X-Liner5.2, împreună cu receptorul
laser ACCEPTORline, poate fi întrebuințat și în condiții nefavorabile de
luminozitate.
Caracteristici:

Produse livrate:
X-Liner

5.2

– Laser autonivelant cu linii în cruce/5 puncte pentru nivelment, aliniament, verificare verticalitate
și trasare unghiuri drepte
– Puncte și linii laser cu vizibilitate înaltă
– Liniile laser pot fi activate separat
– Funcție impuls pentru utilizarea opțională a receptorului laser ACCEPTORline
– Amortizare magnetică fiabilă
– Funcție de înclinație
– Adaptor universal cu magnet puternic și racorduri filetate de 1/4’’ și 5/8’’ pentru montare

, adaptor multifuncțional,

panou de vizare, baterii și geantă.
Nr. ref. 460 872

Perfect pentru nivelment, aliniere și trasare unghiuri drepte, în special în aplicații precum:
– Tencuială uscată și lucrări la interior
– Instalații electrice
– Pardosire și placare
– Zugrăvire
– Suprafețe și structuri din oțel
– Instalații sanitare

Nedo X-Liner

Accesoriu opțional:

Receptor laser ACCEPTOR line
Nr. ref. 430 326-613
la pagina 51

5,2

Nr. ref.

460 872

Acuratețe

± 0,3 mm/m

Domeniu de autonivelare

± 4°

Rază de acțiune

aprox. 30 m

Laser

Clasă laser 2M, 630-680 nm

Grad de protecție

IP 54

Sursă de alimentare

3 x 1,5 V tip mignon / AA

Durată de funcționare

aprox. 15 ore

Racord filetat

1/4’’

Nedo Lasere și accesorii
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Butonul de reglaj fin permite ca direcția de aliniament să fie
aliniată simplu și exact chiar și pe distanțe mari. Cum liniile laser
formează unghiuri drepte exacte între ele, X-Liner3 este ideal
pentru transferarea unghiurilor drepte. Gradația permite
transferarea rapidă și a altor unghiuri.

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Panoul de control cu butoane bine aranjate
asigură o manevrare simplă și intuitivă. Liniile
laser pot fi activate și dezactivate separat.

Nedo X-Liner 3
Laser autonivelant cu multlinii pentru nivelment, aliniament, verificare
verticalitate și transferul rapid al unghiurilor drepte în lucrările la interior.
Mecanismul de autonivelare, având un pendul robust, cu amortizare
magnetică, se va autonivela automat în planuri înclinate de până la 3°.
Mulțumită funcției impuls, X-Liner 3 , împreună cu receptorul laser
ACCEPTOR line, poate fi întrebuințat și în condiții nefavorabile de
luminozitate.
Caracteristici:
Pentru că centrul de rotație este în linie cu
fasciculul „fir cu plumb” și crucea laser
de pe tavan, X-Liner3 este ușor de manevrat.
Laserul cu multlinii X-Liner 3 poate fi
utilizat și ca „fir cu plumb” zenital.

– Laser autonivelant cu multlinii pentru nivelment, aliniament, verificare verticalitate și trasare
cu ușurință a unghiurilor drepte
– Câte o cruce laser pe doi pereți
– Cruce laser pe tavan și punct de nadir pe podea
– Linii laser cu vizibilitate înaltă și activare separată
line
– Funcție impuls pentru utilizare opțională cu receptorul laser ACCEPTOR
– Pendul robust cu amortizare magnetică
– Carcasă solidă, etanșă la stropii de apă, conform IP 54
– Reglaj fin pentru alinierea exactă a axelor
– Trepied pivotant cu gradare la 360°
– Racord filetat de 5/8’’

Perfect pentru nivelment, aliniere și trasare unghiuri drepte, în special în aplicații precum:
– Marcaj metric în lucrări la interior
– Tencuială uscată
– Suprafețe
Produse livrate:
X-Liner 3, panou de vizare, baterii și geantă
Nr. ref. 460 873

Accesoriu opțional:
Receptor laser ACCEPTORline
Nr. ref. 430 326-613
la pagina 51

Nedo X-Liner

– Pardosire și placare
– Montare uși și ferestre
– Lucrări structurale din oțel

3

Nr. ref.

460 873

Acuratețe

± 0,3 mm/m

Domeniu de autonivelare

± 3°

Rază de acțiune

aprox. 25 m

Laser

Clasă laser 2M, 630-680 nm

Grad de protecție

IP 54

Sursă de alimentare

4 x 1,5 V tip mignon / AA

Durată de funcționare

aprox. 20 ore

Racord filetat

5/8’’

Nedo Lasere și accesorii

40_41

Butonul de reglaj fin permite ca direcția de aliniament să fie
aliniată simplu și exact chiar și pe distanțe mari. Cum liniile laser
formează unghiuri drepte exacte între ele, X-Liner4 este ideal
pentru transferarea unghiurilor drepte. Gradația permite
transferarea rapidă și a altor unghiuri.

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Panoul de control cu butoane bine aranjate
asigură o manevrare simplă și intuitivă. Liniile
laser pot fi activate și dezactivate separat.

Nedo X-Liner 4
Laser autonivelant cu multlinii pentru nivelment, aliniament, verificare verticalitate
și trasare facilă de unghiuri drepte în lucrări de tencuire uscată. Mulțumită celor trei
linii laser verticale, care formează unghiuri drepte exacte între ele și sunt tăiate de
4
o linie laser orizontală foarte lungă, X-Liner transferă câte o cruce laser pe trei
pereți.
Cu ajutorul punctului de nadir de pe podea și al punctului de intersecție al celor trei
4
linii laser verticale de pe tavan, X-Liner poate fi întrebuințat și ca „fir de plumb”
zenital. Mulțumită funcției impuls, X-Liner4 , împreună cu receptorul laser
ACCEPTORline, poate fi întrebuințat chiar și în condiții nefavorabile de
luminozitate.
Caracteristici:

Produse livrate:
X-Liner 4, panou de vizare,
baterii și geantă
Ref-No. 460 874

– Laser autonivelant cu multlinii pentru nivelment, aliniament, verificare verticalitate și trasare
ușoară de unghiuri drepte
– Câte o cruce laser pe trei pereți
– Cruce laser pe tavan și punct de nadir pe podea
– Linii laser cu vizibilitate înaltă și posibilitate de activare separată
line
– Funcție impuls pentru utilizare opțională cu receptorul laser ACCEPTOR
– Pendul robust cu amortizare magnetică
– Carcasă solidă, etanșă la stropii de apă, conform IP 54
– Reglaj fin pentru alinierea exactă a axelor
– Trepied pivotant cu gradare la 360°
– Racord filetat de 5/8’’
Perfect for nivelment, aliniere și trasare unghiuri drepte, în special în aplicații precum:
– Pardosire și placare
– Marcaj metric în lucrări de interior
– Montare uși și ferestre
– Tencuială uscată
– Lucrări structurale din oțel
– Suprafețe

Nedo X-Liner

Accesoriu opțional:
Receptor laser ACCEPTORline
Nr. ref. 430 326-613
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4

Nr. ref.

460 874

Acuratețe

± 0,3 mm/m

Domeniu de autonivelare

± 3°

Rază de acțiune

ca. 25 m

Laser

Clasă laser2M, 630-680 nm

Grad de protecție

IP 54

Sursă de alimentare

4 x 1,5 V tip mignon / AA

Durată de funcționare

ca. 15 ore

Racord filetat

5/8’’
Nedo Lasere și accesorii
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Laserul cu linii în cruce QUASAR 2 se fixează pe consola multifuncțională Simplix cu ajutorul unui sistem inovator de înclichetare,
care funcționează foarte asemănător cu sistemul de siguranță de
la schiuri. Nu există niciun șurub de strângere incomod cu care să
se blocheze laserul în poziție. Mai mult, sistemul de înclichetare
2
permite rotația lină a dispozitivului QUASAR la 360°.
Nici nu putea fi mai ușor!

Consola multifuncțională Simplix

2

Mulțumită sistemului de prindere Simplix, bine gândit, laserul QUASAR cu linii în cruce se poate fixa practic
oriunde: pe pereți, grinzi de oțel, țevi, stâlpi, tavane, secțiuni de perete în construcție uscată sau podea. Și, desigur,
2
puteți monta QUASAR pe un trepied. Consola multifuncțională Simplix se poate regla pe verticală și este prevăzută
cu reglaj grosier și fin, pentru o setare rapidă și precisă a înălțimii.
1

Ureche de agățare în șurub

2

Magneți de putere extra pentru prinderea de grinzi din oțel

3

Chingă robustă de tensionare pentru fixarea pe grinzi, țevi etc.

4

Sistem de blocare rapidă reglabil pentru fixare facilă de secțiuni de tavan și scânduri de trasare cu diametre variate

5

Sistem de înclichetare pentru fixarea laserului de consola multifuncțională Simplix

6

Reglajele, grosier și fin, permit setarea rapidă a înălțimii

1

2

3

4

1000 aplicații – 1 soluție
Cu ajutorul suportului multifuncțional Simplix, laserul
QUASAR 2 cu linii în cruce se poate fixa practic oriunde.
Poate fi poziționat chiar și deasupra unui profil de
construcție uscată, pentru aliniament.
Nimic nu ar putea fi mai flexibil de atât!

Set Nedo QUASAR2 Simplix
1000 aplicații - 1 soluție
2
Setul QUASAR Simplix furnizează o soluție inteligentă și completă pentru
nivelment și aliniament în lucrările de finisaje interioare.
Perfect pentru pardosire și placare, pereți de construcție uscată, construcții
de tavane, montare uși și ferestre, zugrăveli, instalații electrice. Liniile laser
foarte puternice și cu vizibilitate înaltă se pot activa individual, după cum este
2
necesar. Cu ajutorul consolei multifuncționale Simplix, QUASAR se poate
fixa oriunde, ceea ce îl face extraordinar de flexibil în utilizare acolo unde este
nevoie să se execute nivelmente și aliniamente.
Caracteristici:
–
–
–
–
–
–
Set de livrare Set QUASAR2 Simplix:
QUASAR 2 , consolă multifuncțională
Simplix, ochelari pentru laser,
panou de vizare, baterii și geantă
Nr. ref. 460 880-613

–
–
–
–

Laser autonivelant cu linii în cruce pentru nivelment și aliniere
Linii orizontală și verticală ușor de citit și cu posibilitate de activare separată
Mod impuls pentru utilizare opțională cu receptorul laser ACCEPTORline
Design robust adecvat utilizării în condiții dificile de șantier
Amortizare magnetică fiabilă
Sistem de înclichetare ușor de operat pentru fixarea QUASAR2 pe
consola multifuncțională Simplix
Funcție de înclinație
Racord filetat 1/4’’
Blocare fiabilă a compensatorului pentru transport
Laserul poate fi rotit ușor la 360° pe consola multifuncțională Simplix

Perfect pentru nivelment, aliniere și trasare unghiuri drepte, în special în aplicații precum:
– Finisaje interioare
– Perete de construcție uscată
– Suprafețe

– Pardosire și placare
– Montare uși și ferestre
– Structuri din oțel

2
Nedo QUASAR

Set de livrare QUASAR 2:
QUASAR 2 , panou de vizare,
baterii și geantă
Nr. ref. 460 881-613

Nr. ref.

460 880-613 Set QUASAR 2 Simplix

Nr. ref.

460 881-613 QUASAR 2

Acuratețe

± 0,3 mm/m

Domeniu de autonivelare

± 4°

Rază de acțiune

aprox. 20 m

Laser

Clasă laser 2M, 635 nm

Grad de protecție

IP 54

Sursă de alimentare

4 x 1,5 V tip mignon / AA

Durată de funcționare

aprox. 25 ore

Racord filetat

1/4’’
Nedo Lasere și accesorii
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4

Linia laser orizontală la 360° de la QUASAR îl face o
alternativă atractivă la un laser rotativ. Cum linia orizontală
este generată de trei diode laser, este mult mai vizibilă decât
fasciculele de clasă laser 2 ale laserelor rotative.
Sunt posibile aplicații suplimentare cu fasciculul vertical
descendent și cele două linii laser verticale, care formează
unghiuri drepte exacte între ele și se intersectează pe tavan.

4

QUASAR se distinge prin designul foarte robust. Stativul este confecționat din
aluminiu, iar carcasa compactă este protejată prin etanșeizare la stropii de apă în
conformitate cu IP 54, ceea ce îl face perfect pentru aplicațiile dure de pe șantiere.
Datorită designului compact și localizării punctului de nadir în centrul de rotație,
alinierea axei dispozitivului QUASAR 4 este foarte ușoară.
line
Mulțumită funcției impuls, QUASAR4 și receptorul laser ACCEPTOR pot fi
întrebuințate și în condiții nefavorabile de luminozitate.

4

Cu ajutorul suportului multifuncțional Simplix, QUASAR poate fi
fixat practic oriunde, ceea ce îl face foarte versatil. Este perfect
pentru nivelment, aliniament, trasare unghiuri drepte și verificarea
verticalității în finisaje interioare. De asemenea, este ideal pentru
placare, încărcare suprafețe, tencuială uscată și multe alte lucrări
la interior.

4
Set Nedo QUASAR Simplix
4

Laserul autonivelant QUASAR cu multilinii generează o linie orizontală 360°
puternică, cu vizibilitate înaltă, ceea ce îl face o alternativă atractivă la laserele
rotative în finisajele interioare. În plus, generează două linii verticale care
formează unghiuri drepte perfecte, se intersectează pe tavan și au o vizibilitate
înaltă pe podea, chiar și lângă dispozitiv. Un fascicul laser suplimentar transferă
crucea de pe tavan pe podea.
Caracteristici:

Set de livrare Set QUASAR4 Simplix:
QUASAR 4 , consolă multifuncțională Simplix,
ochelari pentru laser, panou de vizare,
acumulatori NiMH cu pierderi reduse
prin autodescărcare, încărcător și valiză
Nr. ref. 460 885

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Laser autonivelant cu multlinii pentru nivelment, aliniament, verificare verticalitate și trasare unghiuri drepte
Linie laser orizontală 360°
Câte o cruce laser pe doi pereți
Cruce laser și punct de nadir pe podea
Linii laser cu vizibilitate înaltă și posibilitate de activare separată
Alinierea axei este simplă deoarece punctul de nadir se află pe axa de rotație
Funcție impuls pentru utilizare opțională cu receptorul laser ACCEPTORline
Design robust pentru utilizarea în condiții dificile de șantier
Carcasă solidă, protejată prin etanșare la stropii de apă, conform cu IP 54
Amortizare magnetică fiabilă
Sistem de înclichetare ușor de operat pentru fixarea QUASAR4
pe consola multifuncțională Simplix
– Rotație lină 360° a laserului pentru alinierea axei la consola multifuncțională Simplix
Perfect for nivelment, aliniere și trasare unghiuri drepte, în special pentru aplicații precum:
– Marcaj metric în lucrări de interior
– Tencuială uscată
– Construire tavane

– Pardosire și placare
– Montare uși și ferestre
– Structuri din oțel

4
Nedo QUASAR

Set de livrare QUASAR 4:
QUASAR 4 , panou de vizare, ochelari
pentru laser, baterii și valiză
Nr. ref. 460 886

Nr. ref.

460 885 Set QUASAR 4 Simplix

Nr. ref.

460 886 QUASAR4

Acuratețe

± 0,3 mm/m

Domeniu de autonivelare

± 3,5°

Rază de acțiune ø

aprox. 40 m fără receptor laser
aprox. 100 m cu receptor laser

Laser

Clasă laser 2M, 635 nm

Grad de protecție

IP 54

Sursă de alimentare

4 x 1,5 V tip mignon / acumulatori AA NiMH

Durată de funcționare

aprox. 18 ore

Racord filetat

5/8’’
Nedo Lasere și accesorii
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Linii laser puternice și clar vizibile.
Ideale pentru aliniamente și trasarea
unghiurilor drepte la execuția pereților
de construcție uscată. Cu funcția de
reglaj fin se poate stabili ușor și cu precizie
direcția de aliniament, chiar și pe distanțe
mari.

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Mulțumită trepiedului practic,
6
QUASAR poate fi poziționat
deasupra secțiunii de construcție
uscată. Pentru că punctul de nadir,
axa de rotație și punctul în care se
intersectează liniile verticale se
6
potrivesc, utilizarea QUASAR
este extrem de ușoară.

Funcția fiabilă de autonivelare permite
schimbări rapide de poziție ale
6
QUASAR . Solid și de încredere
.
pentru condiții severe de șantier.

Transpunere simplă a punctelor
de nadir și a liniilor pe tavan.

Nedo QUASAR 6
Laser autonivelant cu multlinii pentru nivelment, aliniere, verificare verticalitate și
trasarea unghiurilor de 90°. Patru linii laser verticale și o linie orizontală generează o
cruce pe un perete și pe tavan. Un fascicul de centrare suplimentar transferă crucea
de pe tavan pe podea. Optim pentru pereți de construcție uscată.

Caracteristici:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fascicule laser cu vizibilitate înaltă și posibilitate de activare separată
Funcție fiabilă de autonivelare
Blocare în poziție a compensatorului pentru transport
Șurub tangențial pentru reglaj fin
Amortizare magnetică fiabilă
line
Mod impuls pentru utilizare opțională cu receptorul laser ACCEPTOR
Acumulatori cu funcție încărcare/funcționare
6
Încărcare rapidă, durată de încărcare max. 2,5 ore (cu QUASAR închis)
Sistem de blocare rapidă Quick-Fix pentru fixarea rapidă și ușoară pe un trepied cu racorduri
filetate de 5/8’’
– Design solid cu sistem de protecție împotriva șocurilor

Produse livrate QUASAR 6 :
6
QUASAR , panou de vizare, adaptor 5/8’’,
adaptor Quick-Fix, ochelari pentru laser,
acumulatori, încărcător și valiză
Nr. ref. 460 930

Perfect pentru nivelment, aliniere și trasare unghiuri drepte, în special în aplicații precum:
–
–
–
–

Perete de construcție uscată
Finisaje interioare
Pardosire și placare
Montare uși și ferestre

Nedo QUASAR

–
–
–
–

Tavane și structuri din oțel
Zugrăveli
Instalații electrice
Instalații sanitare

6

Nr. ref.

460 930 QUASAR6

Nr. ref.

460 932 Set QUASAR 6

Acuratețe

± 0,3 mm/m

Domeniu de autonivelare

± 3,5°

Rază de acțiune

aprox. 25 m fără receptor
aprox. 50 m cu receptor

6

Produse livrate Set QUASAR
6
QUASAR , receptor laser ACCEPTOR line
dispozitiv de fixare pe tijă, panou de vizare,
adaptor 5/8’’, adaptor Quick-Fix ,
ochelari pentru laser, acumulatori,
încărcător și valiză
Nr. ref. 460 932

Laser

Clasă laser 2M, 630-680 nm

Grad de protecție

IP 54

Sursă de alimentare

acumulatori NiMH, 2300 mAh

Durată de funcționare

aprox. 20 ore

Racord filetat

5/8’’

Nedo Lasere și accesorii
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Accesorii Laser Nedo pentru lasere
cu linii
Monopod
Monopod solid ca suport pentru lasere cu linii și lasere rotative, în special în spații înguste.
Monopodul se fixează între podea și tavan. Adecvat pentru încăperi de până la 3,40 m înălțime.
Se livrează cu un adaptor solid pentru laser, care se fixează pe monopod la înălțimea necesară de
lucru. Adaptorul pentru laser are opțiuni variate de prindere:
Caracteristici:
– Șurub de prindere 1/4’’ pentru lasere cu linii
– Șurub de prindere 5/8’’ pentru lasere rotative
– Montare ușoară pentru suportul multifuncțional Simplix
Nr. ref. 460 995

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Accesorii Laser Nedo pentru
finisaje interioare
Receptor laser ACCEPTORline
Date tehnice:
–
–
–
–
–
–
–
–

Lungimea câmpului de detecție: 20 mm
Rază de acțiune: 5 m to 50 m
Sursă de alimentare: 1 x 9 V-Block, 6LR 61
Durată de funcționare: aprox. 50 ore
Închidere automată: după 10 minute de neutilizare
Temperatură de funcționare: -20°C până la +50°C
Montaj : racord filetat 1/4’’
Grad de protecție: IP 54

Nr. ref. 430 326-613

Încărcător
Caracteristici:
– Se livrează cu 4 acumulatori NiMH (AA)
– Capacitate: 2,100 mAh
– Pierdere prin autodescărcare redusă
– Adecvat pentru seria X-Liner QUASAR 2 și QUASAR 4
Nr. ref. 030 824

Panou de vizare magnetic, roșu sau verde
Panoul se prinde cu magneți pe profile de tavan.
Pentru lasere roșii și verzi.
Nr. ref. 460 907-613 (roșu)
Nr. ref. 460 908-613 (verde)

Ochelari pentru laser roșii sau verzi
Îmbunătățesc vizibilitatea fasciculelor laser.
Pentru lasere roșii și verzi.
Nr. ref. 051 790 (roșu)
Nr. ref. 061 607 (verde)
Nedo Lasere și accesorii
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Lasere rotative Nedo dintr-o privire!
SIRIUS 1 H

Produs

SIRIUS 1 HV

SIRIUS 1 HV verde

Configurație laser

Funcționalitate laser

Laser rotativ orizontal

Laser rotativ orizontal/vertical

Laser rotativ orizontal/vertical

Clasă laser

3R, 635 nm or 2, 635 nm

3R, 635 nm or 2, 635 nm

3R, 532 nm

Grad de protecție

IP 65

Date tehnice:

IP 65

IP 65
manual

Pantă dublă

-

manual

Funcție AutoAlign

-

-

Domeniu de autonivelare

± 5° control automat al nivelului

Acuratețe nivelment (orizontal/vertical)

± 5° control automat al nivelului

± 1 mm/10 m

± 1 mm/10 m

± 5° control automat al nivelului
± 1 mm/10 m

Acuratețe (înclinație)
Telecomandă

-

Telecomandă cu raze infraroșii

Telecomandă cu raze infraroșii

Aplicație:
Turnare pardoseli de beton

***

***

*

Marcaj metric în lucrări de interior

**

**

**

Tavane și pereți de construcție uscată

**

**

***

**

**

**

***

*

Peisagistică

*

*

*

Construcții de drumuri

*

*

*

Finisaje interioare

**

***

***

Nivelare fină sau grosieră

**

**

*

Control adâncime excavații

***

***

*

Împrejmuire pe capre de trasare
Zidărie

*

Cofrare beton

*
**

Construcție fațade

*

Poziționare marcaje de referință

*

limitat

**

bun

***

optim

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

*

PRIMUS 2 H

Laser rotativ orizontal

3R, 635 nm or 2, 635 nm

PRIMUS 2 H2N+ / PRIMUS 2 H2N

Laser rotativ orizontal

Laser rotativ orizontal/vertical cu

Laser cu pantă dublă

cu funcție AutoAlign

funcție AutoAlign, pantă dublă

3R, 635 nm or 2, 635 nm

3R, 635 nm or 2, 635 nm

3R, 635 nm or 2, 635 nm

IP 66

IP 66

intrare directă,
control înclinație H2N+

manual

-

•

± 0,5 mm/10 m

PRIMUS 2 HVA2N

Laser rotativ orizontal/vertical

IP 66

± 5° control automat al nivelului

PRIMUS 2 HVA

± 5° control automat al nivelului
± 0,5 mm/10 m

± 5° control automat al nivelului

IP 66
introducere directă și
control înclinație

•
± 5° control automat al nivelului

± 0,5 mm/10 m

± 0,5 mm/10 m

± 0,015% H2N+ / ± 0,1% H2N
telecomandă radio

± 0,015%
telecomandă radio

telecomandă radio

***

***

***

***

***

***

***

***

**

***

***

***

***

**

**

**

***

***

*

***

**

***

*

***

**

***

**

**

**

**

**

***

**

***

**

**

***

***

*

*

***

***

***

***

***

*
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Nou:
1
Mulțumită izolației ingenioase, noul laser rotativ SIRIUS este protejat împotriva
jeturilor de apă de joasă presiune, în conformitate cu IP 65 și astfel îndeplinește
cerințe de etanșeitate așteptate de la un laser rotativ mult mai scump. Cu noua
protecție a rotorului, realizată din aluminiu turnat și sticlă rezistentă la spargere,
1
noul SIRIUS este extrem de robust.
Mânerul ergonomic din cauciuc face priză bună.
1
Laserele rotative SIRIUS H și HV pot fi livrate, opțional, cu laser de clasă 2 sau 3R.

Nedo SIRIUS

1

H
Versiune

Nr. ref. clasă laser 3R

Nr. ref. clasă laser 2

SIRIUS1 H

471 930

471 930-632

Set SIRIUS 1 H

471 931

471 931-632

471 932

471 932-632

SIRIUS1 H cu Acceptor digital

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Nou:
Incl. receptor laser ACCEPTOR 2.
Noul receptor laser ACCEPTOR 2are un câmp larg de detecție și ecrane LCD
față și spate. Dispozitivul multifuncțional de prindere permite fixarea în
siguranță pe tije și capre de trasare fără a mai fi nevoie de accesorii
suplimentare.
la pagina 73

Video ACCEPTOR 2

1
Nedo SIRIUS H
Laser rotativ orizontal, complet automat, cu Easy Control – operare cu un
singur buton de contact pentru o manevrare extrem de confortabilă. Laserul
rotativ oferă o autonivelare complet automată. Sistemul de control automat al
nivelului oprește laserul dacă primește un șoc puternic. Astfel se evită erorile
de înălțime. Pur și simplu îl porniți și ați început lucrul!
1

Produse livrate SIRIUS H:
Laser rotativ SIRIUS1 H, receptor laser
2
ACCEPTOR cu dispozitiv de fixare pe tijă,
acumulatori, încărcător și valiză
Nr. ref. 471 930

Caracteristici:
–
–
–
–
–

Laser orizontal complet automat pentru aplicații la exterior
Domeniu de autonivelare ± 5°, motorizată, și control automat al nivelului
Diodă laser de mare putere (3R) pentru o vizibilitate foarte bună a fasciculului laser
Alternativă disponibilă: Clasă laser 2
Sistemul de control automat al nivelului oprește laserul dacă primește un șoc puternic, pentru
evitarea erorilor de înălțime.
– Carcasă solidă cu protecție împotriva jeturilor de apă de joasă presiune în conformitate cu IP 65
– Protecție rotor din aluminiu turnat și sticlă rezistentă la spargere
– Acumulatori NiMH de mare putere pentru funcționare îndelungată

Ideal de utilizat pe orice șantier. Perfect pentru nivelment în aplicații precum:

1

SIRIUS H - Incluse în set:
– SIRIUS 1 H
– Trepied din aluminiu,
domeniu înălțime: 1,02 m până la 1,65 m
– Stadie flexibilă cu adaptor universal și
husă
Nr. ref. 471 931

– Turnare pardoseli de beton
– Nivelare fină
– Marcaj metric în lucrări de interior

Nedo SIRIUS

1

– Zidărie
– Excavații
– Peisagistică

H

Date tehnice:
Acuratețe nivelment

± 1 mm/10 m

Domeniu de autonivelare

± 5° , motorizată și control automat al nivelului

Rază de acțiune Ø

aprox. 400 m cu receptor

Laser

< 5 mW, clasă laser 3R, 635 nm sau
< 1 mW clasă laser 2, 635 nm

Viteză de rotație

600 rpm

Grad de protecție

IP 65

ACCEPTOR digital cu dispozitiv de fixare pe tijă,
acumulatori, încărcător și valiză

Sursă de alimentare

NiMH acumulatori 4,8 V, 3800 mAh

Durată de funcționare

aprox. 30 h

Nr. ref. 471 932

Racord filetat

5/8’’

1

Produse livrate SIRIUS H:
Laser rotativ SIRIUS1 H, receptor laser

Nedo Lasere și accesorii
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Nou:
1
Mulțumită izolației ingenioase, noul laser rotativ SIRIUS este protejat împotriva
jeturilor de apă de joasă presiune, în conformitate cu IP 65 și astfel îndeplinește
cerințe de etanșeitate așteptate de la un laser rotativ mult mai scump. Cu noua
protecție a rotorului, realizată din aluminiu turnat și sticlă rezistentă la spargere,
1
noul SIRIUS este extrem de robust.
Mânerul ergonomic din cauciuc face priză bună.
1
Laserele rotative SIRIUS H și HV pot fi livrate, opțional, cu laser de clasă 2 sau 3R.

Nedo SIRIUS

1

HV
Versiune

Nr. ref. clasă laser 3R

Nr. ref. clasă laser 2

SIRIUS1 HV

471 940

471 940-632

SIRIUS1 HV Set 1

471 941

471 941-632

SIRIUS1 HV Set 2

471 942

471 942-632

SIRIUS1 HV cu ACCEPTOR digital

471 943

471 943-632

SIRIUS1 HV set complet

471 944

471 944-632

www.nivela-laser.ro
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Nou:
Incl. receptor laser ACCEPTOR 2.
Noul receptor laser ACCEPTOR 2are un câmp larg de detecție și ecrane LCD
față și spate. Dispozitivul multifuncțional de prindere permite fixarea în
siguranță pe tije și capre de trasare fără a mai fi nevoie de accesorii
suplimentare.
la pagina 73

1
Nedo SIRIUS HV

1

Produse livrate SIRIUS HV:
1
Laser rotativ SIRIUS HV, receptor laser
2
ACCEPTOR cu dispozitiv de fixare pe tijă,
acumulatori, încărcător, telecomandă și valiză
Nr. ref. 471 940

1

Produse livrate SIRIUS HV set complet:
1
Laser rotativ SIRIUS HV, receptor laser
ACCEPTOR 2 cu dispozitiv de fixare pe tijă,
panou de vizare, suport mural, suport de
fixare verticală, acumulatori, încărcător,
telecomandă și valiză
Nr. ref. 471 944

Laser rotativ pe orizontală/verticală, complet automat pentru meseriași
inteligenți.
Este ideal pentru nivelment și aliniere în amenajările interioare și construcții.
1
SIRIUS HV combină funcționalitatea optimă cu o gamă completă de funcții și
un raport atractiv preț-performanță.
Caracteristici:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Laser rotativ orizontal/vertical complet automat pentru amenajări interioare și aplicații la exterior
Diodă laser de mare putere (Clasă laser 3R) pentru o vizibilitate foarte bună a fasciculului laser
Alternativă disponibilă: Clasă laser 2
Sistemul de control automat al nivelului oprește laserul dacă primește un șoc puternic, pentru
evitarea erorilor de înălțime.
Fascicul de centrare ascendent și descendent
Setare manuală a pantelor cu 2 axe
Funcție de scanare și mod punct
Carcasă solidă cu protecție împotriva jeturilor de apă de joasă presiune în conformitate cu IP 65
Protecție rotor din aluminiu turnat și sticlă rezistentă la spargere
Acumulatori NiMH de mare putere pentru funcționare îndelungată
Telecomandă pentru manevrare confortabilă

Ideal de utilizat pe orice șantier. Perfect pentru nivelment în aplicații precum:
–
–
–
–

Turnare pardoseli de beton
Marcaj metric în lucrări de interior
Perete de construcție uscată
Împrejmuire pe capre de trasare

Nedo SIRIUS

1

–
–
–
–

Turnare șape
Zidărie și excavații
Peisagistică
Construcții interioare

HV

Date tehnice:

1

SIRIUS HV – articole incluse în Set 1:
– SIRIUS 1 HV
– Trepied cu sistem de elevație, Nr. ref. 210 621
–

domeniu înălțime: 0,80 m până la 2,76 m
Stadie flexibilă cu adaptor
universal și husă

Bestell-Nr. 471 941
1

SIRIUS HV – articole incluse în Set 2:
– SIRIUS 1 HV
– Trepied cu sistem de elevație, Nr. ref. 210 616
domeniu înălțime: 0,78 m până la 2,03 m
– Stadie flexibilă cu adaptor
universal și husă
Nr. ref. 471 942

Acuratețe nivelment

± 1 mm/10 m

Domeniu de autonivelare

± 5° , motorizată și control automat al nivelului

Rază de acțiune Ø

aprox. 300 m cu receptor

Laser

< 5 mW, clasă laser 3R, 635 nm sau
< 1 mW clasă laser 2, 635 nm

Viteză de rotație

0, 60, 120, 300 și 600 rpm

Unghi de scanare

0°, 6°, 20°, 50° și 90°

Grad de protecție

IP 65

Sursă de alimentare

NiMH acumulatori 4,8 V, 3800 mAh

Durată de funcționare

aprox. 30 ore

Racord filetat

5/8’’
Nedo Lasere și accesorii
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Nou:
1
Mulțumită izolației ingenioase, noul laser rotativ SIRIUS este protejat împotriva
jeturilor de apă de joasă presiune, în conformitate cu IP 65 și astfel îndeplinește
cerințe de etanșeitate așteptate de la un laser rotativ mult mai scump. Cu noua
protecție a rotorului, realizată din aluminiu turnat și sticlă rezistentă la spargere,
1
noul SIRIUS este extrem de robust.
Mânerul ergonomic din cauciuc face priză bună.
1
Laserele rotative SIRIUS H și HV pot fi livrate, opțional, cu laser de clasă 2 sau 3R.

1
Nedo SIRIUS HV verde
Versiune

Nr. ref.

SIRIUS1 HV verde

471 950

Set SIRIUS 1 HV verde

471 951

Set complet SIRIUS1 HV

471 952

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

1
Nedo SIRIUS HV verde

1

Produse livrate SIRIUS HV verde:
1
Laser rotativ SIRIUS HV verde, receptor
1
laser ACCEPTOR cu dispozitiv de fixare pe tijă,
acumulatori, încărcător, telecomandă
și valiză
Nr. ref. 471 950

Laser rotativ orizontal/vertical verde pentru vizibilitate optimă în finisajele
interioare.
Fasciculul laser de culoare verde garantează o vizibilitate optimă, chiar și în
condiții nefavorabile de luminozitate. Permite lucrul fără receptor laser, chiar și în
lumină solară puternică, cu suprafețe întunecate sau pe distanțe lungi.

Caracteristici:
– Laser rotativ orizontal/vertical complet automat pentru finisaje interioare și misiuni la exterior
– Fascicul laser verde cu diodă laser de mare putere (clasă laser 3R) pentru vizibilitate optimă, chiar
și în condiții nefavorabile de luminozitate
– Sistemul de control automat al nivelului oprește laserul dacă primește un șoc puternic, pentru
evitarea erorilor de înălțime.
– Fascicul de centrare ascendent și descendent
– Setare manuală a pantelor cu 2 axe
– Funcție de scanare și mod punct
– Carcasă solidă cu protecție împotriva jeturilor de apă de joasă presiune în conformitate cu IP 65
– Protecție rotor din aluminiu turnat și sticlă rezistentă la spargere
– Acumulatori NiMH de mare putere pentru funcționare îndelungată
– Telecomandă pentru manevrare confortabilă
Ideal pentru aplicații la interior. Perfect pentru nivelmente și aliniere, în special în următoarele domenii:

1

SIRIUS HV verde – articole incluse:
– SIRIUS 1 HV verde
– Trepied cu sistem de elevație, Nr. ref. 210 621
domeniu înălțime: 0,80 m până la 2,76 m
Stadie flexibilă cu adaptor universal și
husă
Nr. ref. 471 951

–
–
–
–

Perete de construcție uscată
Construcții tavane
Turnare șape
Structuri din oțel

– Construcții interioare
– Montare ferestre
– Montare uși

–

1
Nedo SIRIUS HV verde
Date tehnice:

1

Produse livrate SIRIUS HV verde – set complet:
1
Laser rotativ SIRIUS HV verde, receptor laser
green
ACCEPTOR
cu dispozitiv de fixare pe tijă,
panou de vizare, suport mural,
suport vertical, acumulatori, încărcător,
telecomandă și valiză
Nr. ref. 471 952

Acuratețe nivelment

± 1 mm/10 m

Domeniu de autonivelare

± 5° , motorizată și control automat al nivelului

Rază de acțiune Ø

aprox. 300 m cu receptor

Laser

< 5 mW, clasă laser 3R, 532 nm

Temperatură de funcționare

0°C to +40°C

Viteză de rotație

0, 60, 120, 300 și 600 rpm

Unghi de scanare

0°, 6°, 20°, 50° și 90°

Grad de protecție

IP 65

Sursă de alimentare

acumulatori NiMH 4,8 V, 3800 mAh

Durată de funcționare

aprox. 15 ore

Racord filetat

5/8’’
Nedo Lasere și accesorii
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2

Nedo PRIMUS , seria de lasere rotative complet automate pentru profesioniști.
Ideal pentru nivelmente, aliniere și control înclinație. Fiabil și solid pentru lucrări
dificile în construcții. Calitate fără compromisuri pentru profesioniști. Toate modelele
2
PRIMUS pot fi furnizate și cu laser de clasa 3R sau de clasa 2, cu tehnologie Bright
TM
Beam .
2
Seria PRIMUS stabilește un nou standard pentru laserele rotative complet automate.
Tehnologie înaltă fabricată în Germania.

Lasere rotative complet automate fabricate în Germania

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Includere standard:
Pachetul 2 PRIMUS carefree
– Garanție 3 ani
– Verificare anuală gratuită în timpul
perioadei de garanție

PRIMUS2 - Standardul pentru laserele rotative complet automate
Stabilește standardele pentru precizie și fiabilitate
Laserele rotative din seria PRIMUS2 rămân extraordinar de precise indiferent de condițiile de
șantier – în averse de ploaie, frig aspru, caniculă. Orizontal, vertical sau înclinat.
Întotdeauna fiabile, oricând și oriunde sunt folosite.
2
Carcasa PRIMUS este prevăzută cu protecție împotriva jeturilor de apă și a prafului conform
2
cu IP 66. După utilizare, PRIMUS chiar poate fi curățat cu apă, prin pulverizare.

Standardul pentru robustețe
Mulțumită sistemului inovativ de protecție la șocuri, laserele rotative din seria PRIMUS2 pot
rezista cu ușurință la căderi de la o înălțime de 1 m. Învelișul gros și protecția rotorului
furnizează o siguranță suplimentară.

Stabilește standardele pentru vizibilitate
Toate laserele rotative PRIMUS2 sunt echipate cu diode laser de calitate înaltă, cu o lungime
de undă de 635 nm. Clientul poate alege între diode laser de mare putere din clasa laser 3R
sau diode laser din clasa laser 2, cu Bright Beam Technology™, asigurând astfel o vizibilitate
optimă a fasciculelor laser chiar și în condiții nefavorabile de luminozitate.

Standardul pentru durata lungă de serviciu
TM

Acumulatori NiMH de mare putere cu tehnologie Eneloop asigură o durată lungă de
funcționare, de peste 100 de ore, cu autodescărcare minimă. Compartimentul inteligent de
alimentare permite trecerea rapidă de la funcționare cu baterii la funcționare cu baterii
reîncărcabile.

Stabilirea standardelor pentru ușurință în utilizare
1 Poziționați laserul

2 Împingeți maneta

V-ați săturat de dispozitivele greu de folosit?
2
Toate laserele PRIMUS sunt prevăzute, în plus față de racordul filetat de 5/8", cu sistemul de
blocare rapidă Quick-Fix, care permite fixarea dispozitivului laser pe orice trepied și detașarea
lui în doar câteva secunde. Doar apăsați maneta pentru prindere și detașare.
Asta-i tot!

3 Și-atât!
Nedo Lasere și accesorii
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Extrem de robust:
Lasere rotative din seria PRIMUS2 conforme cu
gradul de protecție IP 66 pentru utilizare în condiții
nefavorabile de lucru.

2
Nedo PRIMUS H
Nr. ref. clasă laser 3R
2

Ref.-No clasă laser 2

PRIMUS H
472 020
Incl. valiză , receptor laser ACCEPTORpro , dispozitiv de fixare pe tijă, Quick-Fix, acumulatori și încărcător

472 020-632

PRIMUS2 H
Incl. valiză , Quick-Fix, acumulatori și încărcător

472 021-632

472 021

PRIMUS2 H 472
472 022
Incl. valiză , receptor laser ACCEPTORdigital , dispozitiv de fixare pe tijă, Quick-Fix, acumulatori și încărcător

www.nivela-laser.ro
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Livrat standard cu ACCEPTOR pro
receptor laser cu un câmp larg de detecție

2
Nedo PRIMUS H
Laser rotativ orizontal complet automat

Caracteristici:
– Laser rotativ complet automat pentru aplicații pe orizontală
– Nivelare motorizată robustă
– Sistemul de control automat al nivelului oprește laserul dacă primește un șoc puternic, pentru
evitarea erorilor de înălțime.
– Diodă laser de mare putere, clasă laser 3R, pentru un fascicul laser cu vizibilitate înaltă și
ușurința lucrului la distanțe mici
– Alternativă disponibilă: clasă laser 2 și Bright Beam Technology TM
– Afișajul mare, clar, indică viteza de rotație, nivelul bateriei etc.
– Protecție rotor din sticlă rezistentă la spargere
– Receptor laser ACCEPTOR pro
– Extrem de ușor de utilizat
– Precizie înaltă, chiar și în cele mai dure condiții
Produse livrate:
Laser rotativ PRIMUS 2 H, receptor laser
ACCEPTOR pro , dispozitiv de fixare pe tijă,
acumulatori și încărcător, sistem de blocare
rapidă Quick-Fix și valiză
Nr.ref. 472 020

Ideal de utilizat pe orice șantier. Perfect pentru nivelment în aplicații precum:
– Nivelare grosieră și fină
– Control adâncime în excavații
– Turnare beton

– Zidărie
– Peisagistică

2
Nedo PRIMUS H
Date tehnice:
Acuratețe nivelment

± 0,5 mm/10 m

Domeniu de autonivelare

± 5° , motorizată și control automat al nivelului

Rază de acțiune Ø

aprox. 700 m cu receptor ACCEPTORpro

Laser

< 5 mW, clasă laser 3R, 635 nm sau
< 1mW, clasă laser 2, 635 nm

Accesoriu opțional ”Pachet de exterior”:
– Trepied din aluminiu,
domeniu înălțime: 1,08 m până la 1,72 m
– Stadie flexibilă cu adaptor universal
și husă

Viteză de rotație

600 rpm

Grad de protecție

IP 66

Sursă de alimentare

acumulatori NiMH 4,8 V, 8500 mAh

Durată de funcționare

aprox. 100 ore

Racord filetat

5/8’’

Nr.ref. 200 350
Nedo Lasere și accesorii
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Funcție pantă dublă
Pentru utilizare orizontală și în pante cu una sau două axe

2
2
Nedo PRIMUS H2N+ / PRIMUS H2N
Nr. ref. clasă laser 3R

Nr. ref. clasă laser 2

2

PRIMUS H2N+ control înclinație
472 034
472 034-632
Incl. modul multifuncțional COMMANDER 2 H2N+ receptor laser incl. telecomandă radio), dispozitiv de fixare pe tijă, Quick-Fix,
acumulatori, încărcător și valiză
PRIMUS2 H2N+ control înclinație
472 035
Incl. receptor laser ACCEPTOR digital , dispozitiv de fixare pe tijă, Quick-Fix, acumulatori, încărcător și valiză

472 035-632

PRIMUS2 H2N+ control înclinație
Incl. Quick-Fix, acumulatori, încărcător și valiză

472 033

472 033-632

PRIMUS2 H2N
Incl. valiză , acumulatori și încărcător

472 030

472 030-632

PRIMUS2 H2N
472 031
472 031-632
Incl. modul multifuncțional COMMANDER 2 H2N (receptor laser incl. telecomandă radio), dispozitiv de fixare pe tijă, Quick-Fix,
acumulatori, încărcător și valiză
PRIMUS2 H2N
472 032
Incl. receptor laser ACCEPTOR digital , dispozitiv de fixare pe tijă, acumulatori, încărcător și valiză

www.nivela-laser.ro
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472 032-632

Accesoriu opțional:
Lunetă cu mecanism de vizare
cu laser
Nr.ref. 461 096

2
Nedo PRIMUS H2N+
Laser complet automat, cu două pante, control înclinație și readucere automată la nivel
în modul pantă

2
Nedo PRIMUS H2N
Laser cu două pante complet automat
Caracteristici:
–
–
–
–
–
–
–
–

Produse livrate:
Laser rotativ PRIMUS 2 H2N, receptor laser
COMMANDER2 H2N cu dispozitiv de fixare
pe tijă, acumulatori, încărcător, sistem de
blocare rapidă Quick-Fix și valiză
Nr.ref. 472 031

–
–
–

Laser cu două pante complet automat
Nivelare motorizată robustă
Introducere directă a gradului pentru axele x și y
Valorile pantei, odată introduse, sunt stocate până la închiderea aparatului
2
PRIMUS H2N+control înclinație: poziția planului laser este monitorizată continuu
în modul pantă și este readus la nivel, dacă va fi necesar.
Sistemul de control automat al nivelului oprește laserul dacă primește un șoc puternic,
pentru evitarea erorilor de înălțime.
Afișaj mare, clar, indică înclinația, viteza de rotație, nivelul bateriei etc.
Diodă laser de mare putere, clasă laser 3R, pentru un fascicul laser cu vizibilitate înaltă și
ușurința lucrului la distanțe mici
Alternativă disponibilă: clasă laser 2 cu Bright Beam Technology TM
Protecție rotor din sticlă rezistentă la spargere
Precizie înaltă, chiar și în cele mai dure condiții

Ideal de utilizat pe orice șantier. Perfect pentru nivelment în aplicații precum:
–
–
–
–

Control elevație
Nivelare grosieră și fină
Control adâncime în excavații
Ghidaj utilaje

–
–
–
–

Turnare beton
Zidărie
Execuție fundații și socluri
Peisagistică

2
Nedo PRIMUS H2N+ și H2N
Date tehnice:
Acuratețe nivelment

± 0,5 mm/10 m

Domeniu de autonivelare

± 5° , motorizată și control automat al nivelului

Acuratețea funcției pantă

± 0,015% PRIMUS2 H2N+,
± 0,1% PRIMUS2 H2N

Rază de acțiune Ø

aprox. 700 m cu receptor COMMANDER2 H2N

Laser

< 5 mW, clasă laser 3R, 635 nm sau
< 1mW, clasă laser 2, 635 nm

Viteză de rotație

600 rpm

Accesoriu opțional „Pachet de exterior”:
– Trepied din aluminiu,
domeniu înălțime: 1,08 m până la 1,72 m
– Stadie flexibilă cu adaptor universal și husă

Grad de protecție

IP 66

Sursă de alimentare

acumulatori NiMH 4,8 V, 8500 mAh

Durată de funcționare

aprox. 100 ore

Nr.ref. 200 350

Racord filetat

5/8’’
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AutoAlign Video

Funcție AutoAlign
Cu o apăsare de buton, planul laser se aliniază
2
automat la receptorul laser COMMANDER HVA.
Ideal la împrejmuiri de trasare sau în execuții
de fațade.
Raza de acțiune a funcției AutoAlign este 50 de metri.

2
Nedo PRIMUS HVA
Nr. ref. clasă laser 3R
2

Nr. ref. clasă laser 2

PRIMUS HVA
472 050
472 050-632
Incl. modul multifuncțional COMMANDER 2 HVA (receptor laser incl. telecomandă radio), dispozitiv de fixare pe tijă, panou de vizare magnetic,
Quick-Fix, acumulatori, încărcător și valiză

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Funcția AutoAlign elimină nevoia alinierii manuale obositoare a
planului laser pe receptorul laser, economisind tip considerabil
atunci când se folosesc împrejmuiri de trasare și la execuția
fațadelor. Sunt disponibile adaptoare pentru împrejmuiri de
trasare și execuție de fațade, ca accesorii opționale pentru
2
PRIMUS și receptorul laser COMMANDER2 .

2
Nedo PRIMUS HVA
Laser rotativ orizontal/vertical, complet automat, cu funcție AutoAlign
Caracteristici:

Produse livrate:
Laser rotativ PRIMUS 2 HVA, receptor laser
COMMANDER 2 HVA cu dispozitiv de fixare
pe tijă, panou de vizare magnetic, acumulatori,
încărcător, sistem de blocare rapidă Quick-Fix
și valiză
Nr.ref. 472 050

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Laser rotativ complet automat pentru aplicații orizontale și verticale
Funcție AutoAlign: aliniere automată a razei laser la marcajul zero al receptorului laser
Nivelare motorizată robustă
Afișaj mare, clar, indică viteza de rotație, nivelul bateriei etc.
Sistemul de control automat al nivelului oprește laserul dacă primește un șoc puternic pentru
evitarea erorilor de înălțime
Setare manuală a pantelor cu 2 axe
Funcție scanare și mod punct
Diodă laser de mare putere, clasă laser 3R, pentru un fascicul laser cu vizibilitate înaltă și
ușurința lucrului la distanțe mici
Alternativă disponibilă: clasă laser 2 cu Bright Beam Technology TM
Fascicul de centrare ascendent
Protecție rotor din sticlă rezistentă la spargere
Precizie înaltă, chiar și în cele mai dure condiții
Telecomandă radio pentru o manevrare confortabilă

Ideal pentru aplicații la interior. Perfect pentru nivelmente și alinieri, în special în
următoarele domenii:
Livrat standard cu receptor laser
2
COMMANDER HVA, telecomandă
integrată

–
–
–
–
–

–
–
–
–

Control adâncime în excavații
Turnare beton
Cofrare beton
Împrejmuire de trasare
Zidărie

Turnare șape
Montare pereți de construcție uscată
Construcții tavane
Construcție fațade

2
Nedo PRIMUS HVA
Date tehnice:
Acuratețe nivelment

± 0,5 mm/10 m

Domeniu de autonivelare

± 5° , motorizată și control automat al nivelului

Setare pante cu două axe

manual

Rază de acțiune Ø

aprox. 500 m cu receptor COMMANDER2 HVA

Laser

< 5 mW, clasă laser 3R, 635 nm sau
< 1mW, clasă laser 2, 635 nm

Accesoriu opțional „Pachet accesorii 1’’:
– Trepied cu sistem de elevație,
domeniu înălțime: 0,80 m până la 2,76 m
– Stadie flexibilă cu adaptor universal și husă
Nr.ref. 210 350
Accesoriu opțional „Pachet accesorii 2’’:
– Trepied cu sistem de elevație,
domeniu înălțime: 0,78 m până la 2,03 m
– Stadie flexibilă cu adaptor universal și husă
Nr.ref. 210 351

Rază de acțiune a controlului la
distanță prin radio
Domeniu de funcționare AutoAlign

aprox. 150 m
aprox. 50 m

Viteză de rotație

10, 60, 300 și 600 rpm

Unghi de scanare

0°, 5°, 10° și 15°

Grad de protecție

IP 66

Sursă de alimentare

acumulatori NiMH 4,8 V, 8500 mAh

Durată de funcționare

aprox. 100 h

Racord filetat

5/8’’
Nedo Lasere și accesorii

66_67

AutoAlign Video

Funcție AutoAlign
Cu o apăsare de buton, planul laser se aliniază
2
automat la receptorul laser COMMANDER HVA2N.
Ideal la împrejmuiri de trasare sau în execuții
de fațade.
Raza de acțiune a funcției AutoAlign este 50 de metri.

2
Nedo PRIMUS HVA2N
Nr. ref. clasă laser 3R
2

Nr. ref. clasă laser 2

PRIMUS HVA2N
472 061
472 061-632
2
Incl. panou de vizare magnetic, modul multifuncțional COMMANDER HVA2N (receptor laser incl. telecomandă radio) și dispozitiv de
prindere pe tijă, Quick-Fix, acumulatori, încărcător și valiză

www.nivela-laser.ro
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Funcție pantă dublă
Utilizare orizontală și în pante cu una sau două axe.
Monitorizare înclinație și readucere automată la nivel în modul pantă.

Nedo PRIMUS2 HVA2N
Laser cu pantă dublă, pe orizontală/verticală, complet automat, cu funcție AutoAlign
Caracteristici:
–
–
–
–
–
–
–
–

Produse livrate:
Laser rotativ PRIMUS2 HVA2N, receptor laser
COMMANDER2 HVA2N și dispozitiv de fixare
pe tijă, panou de vizare magnetic, acumulatori,
încărcător, sistem de blocare rapidă Quick-Fix și
valiză
Nr. ref. 472 061

–
–
–
–
–
–

Laser rotativ, complet automat, pentru aplicații pe orizontală sau verticală
Introducere directă a gradului pentru axele x și y
Control înclinație: în modul înclinație poziția laserului este monitorizată permanent
Funcția AutoAlign: aliniere automată a razei laser la marcajul zero al receptorului laser
Nivelare robustă motorizată
Afișaj mare, clar, indică înclinația, viteza de rotație, nivelul bateriei etc.
Sistemul de control automat al nivelului oprește laserul dacă primește un șoc puternic, pentru
evitarea erorilor de înălțime
Diodă laser de mare putere, clasă laser 3R, pentru un fascicul laser cu vizibilitate foarte ridicată și
ușurința lucrului la distanțe mici
Alternativă disponibilă: clasă laser 2 și Bright Beam Technology TM
Funcție scanare și mod punct
Fascicul ascendent de centrare
Protecție rotor din sticlă rezistentă la spargere
Acuratețe înaltă chiar și în cele mai dificile condiții
Telecomandă radio pentru manipulare convenabilă

Ideal de utilizat pe toate șantierele de construcții. Perfect pentru nivelare în aplicații precum:
–
–
–
–
–
–

Control adâncime la excavații
Turnare beton
Execuție fundații și socluri
Turnare beton
Împrejmuire pe capre de trasare
Zidărie

–
–
–
–
–
–

Peisagistică
Turnare șapă
Execuție fațade
Stabilirea marcajelor de referință
Nivelare fină sau grosieră
Construire tavan

2
Nedo PRIMUS HVA2N

Accesoriu opțional „Pachet accesorii 1”:
– Trepied cu sistem de elevație,
domeniu înălțime: 0,80 m până la 2,76 m
– Stadie flexibilă cu adaptor universal și husă

Date tehnice:
Acuratețe nivelment

± 0,5 mm/10 m

Domeniu auto-nivelare

± 5° motorizat, control automat al nivelului

Acuratețea funcției pantă

± 0,015%

Setarea pantelor cu două axe

± 10%, introducere directă

Rază de acțiune Ø

aprox. 700 m cu receptorul COMMANDER2 HVA2N

Laser

< 5 mW, clasă laser 3R, 635 nm sau
< 1mW, clasă laser 2, 635 nm

Rază de acțiune telecomandă radio

aprox. 150 m

Domeniu de funcționare AutoAlign

aprox. 50 m

Viteză de rotație

10, 60, 300 și 600 rpm

Accesoriu opțional „Pachet accesorii 2”:
– Trepied cu sistem de elevație,
domeniu înălțime: 0,78 m până la 2,03 m
– Stadie flexibilă cu adaptor universal și husă

Unghi de scanare

0°, 5°, 10° și 15°

Grad de protecție

IP 66

Sursă de alimentare

acumulatori NiMH 4,8 V, 8500 mAh

Nr. ref. 210 351

Durată de funcționare

aprox. 100 h

Racorduri filetate

5/8’’

Nr. ref. 210 350
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Extrem de robust
Calitate fără compromisuri pentru profesioniști

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Extrem de compact
Mulțumită lungimii reduse, laserul de canalizări
poate fi utilizat chiar și în coturi strâmte de conducte.

Nedo Pipe Laser TUBUS

1

Calitate fără compromisuri pentru profesioniști, fiabil și solid pentru lucrări dure
în construcții.
Mulțumită dimensiunilor compacte, în special a lungimii mici, TUBUS1 poate
fi utilizat chiar și în coturi strâmte de conducte. Dioda laser de mare putere oferă o
rază mare de acțiune și asigură vizibilitatea clară a fasciculului de fiecare dată.

Caracteristici:
–
–
–
–
–
–
–

Produse livrate TUBUS1:
Laser țevi TUBUS1, telecomandă,
acumulatori, încărcător, set de
picioare, panou de vizare cu înălțime
reglabilă și valiză
Nr.ref. 472 200

Laser pentru conducte, extrem de robust, cu o carcasă integral din metal
Dimensiuni compacte pentru utilizarea în coturi strâmte de conducte
Nivelare motorizată fiabilă
Introducere directă a gradului: - 10 % până la + 40 %
Include un set de 4 picioare pentru ajustare facilă la diferite diametre de țevi
Asistență pentru alinierea simplă a axelor
Vizualizare perfectă a modului de funcționare: Afișaj verde pentru pantele ascendente, afișaj roșu
pentru pantele descendente
– Telecomandă pentru manevrare facilă și comodă
– Diodă laser roșu de mare putere pentru o vizibilitate foarte bună a fasciculului
– Acumulatori litiu-ion pentru o durată lungă de funcționare și încărcare rapidă
Ideal de utilizat pe orice șantier. Perfect pentru nivelment în aplicații precum:
–
–
–
–

Construcție canalizare
Pozare conducte de curgere gravitațională
Instalare sisteme de purjare
Pozare țevi de alimentare

Nedo TUBUS

Accesoriu opțional:
ochelari pentru laser pentru laser clasa 3R
Nr.ref. 460 909

1

Nr. ref.

472 200

Acuratețe nivelment

± 5 mm/100 m

Domeniu de autonivelare

-15 % până la +45 %

Domeniu de înclinație

-10 % până la +40 %

Rezoluție ecran

0,001 %

Laser

max. 5 mW, clasă laser 3R, 635 nm

Temperatură de funcționare

-20°C până la +50°C

Grad de protecție

IP 68

Durată de funcționare

aprox. 40 ore

Greutate

aprox. 3,5 kg

Dimensiune

ø 140 mm, lungime 300 mm
Nedo Lasere și accesorii
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Nedo receptor laser pentru lasere rotative
ACCEPTOR

pro

COMMANDER

2

Caracteristici:

Caracteristici:

–
–
–
–
–
–
–
–
–

– Receptor laser cu telecomandă radio integrată
– Ecran LCD mare față și spate
– Afișaj LCD clar, arată toate datele ecranelor
PRIMUS 2
– Etanș la jeturi de apă și praf conform cu IP 66
– Ecran Bright LED
– Volum reglabil
– Câmp larg de detecție cu lungime de 70 mm
– Afișare nivel baterie
– Extrem de robust
– Ușor de manevrat
– Dispozitiv de fixare pe tijă pentru receptor laser

Receptor laser extrem de robust
Câmp larg de detecție cu lungime de 70 mm
Ecran LCD mare față și spate
Etanș la jeturi de apă și praf conform cu IP 66
Ecran Bright LED
Volum reglabil
Afișare nivel baterie
Ușor de manevrat
Dispozitiv de fixare pe tijă pentru receptor laser

Nr.ref. 430 372

2

Date tehnice:
– Acuratețe: comutabil, ± 0,5 mm, ± 1,0 mm,
± 2,0 mm, ± 4,0 mm
– Lungime câmp de detecție: 70 mm
– Rază de acțiune: ø 700 m (în funcție de laser)
– Grad de protecție IP 66
– Temperatură de funcționare: -20°C până la +50°C
– Sursă de alimentare: 3 x baterii 1,5 V (AA) sau
acumulatori (NiMH)
– Durată de funcționare: aprox. 100 ore

Nr.ref. 430 371 COMMANDER H2N
2
Nr.ref. 430 374 COMMANDER H2N+

Date tehnice:
– Acuratețe: comutabil, ± 0,5 mm,
± 1,0 mm, ± 2,0 mm, ± 4,0 mm
– Lungime câmp de detecție: 70 mm
– Rază de acțiune: ø 700 m (în funcție de laser)
– Grad de protecție IP 66
– Temperatură de funcționare: -20°C până la +50°C
– Sursă de alimentare: 3 x baterii 1,5 V (AA) sau
acumulatori (NiMH)
– Durată de funcționare: aprox. 100 ore

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Mulțumită designului patentat
2
receptorul laser ACCEPTOR poate
fi plasat la nivelul peretelui cu un
suport de prindere pe tijă fixat în
șuruburi pentru a marca nivelul laserului.
Marginea continuă și suprafața de
contact plată asigură rezultate de o
mai mare precizie.

Dispozitivul multifuncțional de prindere
permite fixarea în siguranță a
receptorului laser pe tije și scânduri
de împrejmuire fără a mai fi nevoie de
accesorii suplimentare.

ACCEPTOR 2

ACCEPTOR digital

Caracteristici:

Caracteristici:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

– Ecran LCD mare față și spate
– Afișează diferența de înălțime dintre nivelul laserului
și linia zero, în mm
– Se pot selecta 2 poziții zero
– Mărimea săgeții direcționale este proporțională cu
diferența de înălțime
– Protejat împotriva jeturilor puternice de apă conform IP 67
– Prevăzut cu un câmp de detecție extra-larg 127 mm
– Funcția de reținere păstrează o valoare pe ecran
– Închidere automată
– Afișare nivel baterie
– Nivelă pentru aliniere facilă
– Dispozitiv de fixare pe tijă pentru receptor laser

Receptor laser extrem de robust
Câmp larg de detecție: 50 mm
Ecran LCD mare față și spate
Ecran Bright LED
Volum reglabil
Afișare nivel baterie
Magneți puternici pentru fixare pe grinzi din oțel
Protejat împotriva jeturilor puternice de apă conform IP 67
Două moduri de acuratețe: brută și fină
Nivelă pentru aliniere facilă
Dispozitiv multifuncțional de prindere rapidă
brevetat și funcție pentru scânduri de trasare
– Prindere verticală pentru aplicații în afara unghiului
– Lamă opritoare pentru instrumente de măsurare din lemn

Nr.ref. 430 328

Nr.ref. 430 333

Date tehnice:

Date tehnice:

–
–
–
–
–

– Acuratețe: ± 0,5 mm, ± 1,0 mm,
± 2,0 mm, ± 5,0 mm, ± 10 mm
– Rază de acțiune: 450 m (în funcție de laser)
– Grad de protecție IP 67
– Sursă de alimentare: 2 x 1,5 V tip mignon (AA)
– Durată de funcționare: aprox. 60 ore

Acuratețe: comutabil, ± 4,0 mm/± 1,0 mm
Rază de acțiune: ø 550 m (în funcție de laser)
Grad de protecție IP 67
Sursă de alimentare: 2 x 1,5 V (AA)
Durată de funcționare: aprox. 120 ore (baterii)
aprox. 100 ore (acumulatori)

Nedo Lasere și accesorii
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Adaptoare Nedo pentru fațade
Adaptoarele pentru construcții de fațade se fixează pe perete și sunt aliniate pe
orizontală cu ajutorul nivelelor integrate. Mulțumită gradațiilor milimetrice de pe
traverse, laserele rotative și receptoarele laser pot fi poziționate convenabil la
distanța dorită față de perete. Noile adaptoare pentru fațade se potrivesc optim
2
cu laserul rotativ complet automat PRIMUS HVA, cu funcție AutoAlign, și cu
receptorul laser COMMANDER2 și, în combinație cu aceste instrumente,
furnizează un sistem profesionist și complet pentru execuția fațadelor.

Șuruburi de reglare

Gradație mm/cm

Adaptor de fațade pentru laserele rotative PRIMUS2
Adaptor robust, din aluminiu, pentru fațade. Talpă de sanie cu cap de trepied
și racord filetat 5/8”. Gamă de reglare aprox. 450 mm.
Trei șuruburi de reglare permit alinierea exactă a adaptorului pentru fațade.
Nr.ref. 461 046

Nivelă tubulară

Șuruburi de reglare

Gradație mm/cm

2

Adaptor de fațade pentru receptoarele laser COMMANDER
Adaptor robust, din aluminiu, pentru fațade. Talpă de sanie pentru poziționarea
2
receptorului laser COMMANDER . Gamă de reglare aprox. 490 mm.
Trei șuruburi de reglare permit alinierea exactă a adaptorului pentru fațade.

Nivelă tubulară

Nr.ref. 461 056
Marcaj zero

Mini-Stadie flexibilă pentru fațade
distanță

Mini-Stadia flexibilă permite măsurarea distanțelor rapid și ușor în lucrările de fațade.
Domeniu de măsurare: 65 mm până la 280 mm
Nr.ref. 461 048

www.nivela-laser.ro
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Suport Nedo pentru capre de trasare
Pe șantierele moderne de construcție, caprele de trasare sunt tot mai
mult înlocuite de laserul rotativ. Laserul, în mod de funcționare vertical,
se plasează pe un suport de montare pe capre de trasare, fixat pe
scândură cu ajutorul unui șurub de prindere. Suportul pentru capre de
trasare este prevăzut cu o placă turnantă care permite o aliniere
grosieră a laserului rotativ.
Receptorul laser și suportul pentru receptor sunt prinse de partea opusă
2
a împrejmuirii de trasare. La modelele PRIMUS HVA și PRIMUS 2
HVA2N, mulțumită funcției AutoAlign, planul laser se aliniază automat cu
receptorul. Mai mult, planul laser este monitorizat automat și, dacă va fi
nevoie, corectat de funcția AutoAlign.

Suport de montare pe capre de trasare pentru
2
lasere rotative PRIMUS
Suport robust, din aluminiu, pentru capre de trasare cu patru șuruburi de prindere.
2
Adecvat pentru utilizarea cu lasere rotative din seria PRIMUS
Nr.ref. 461 051

Suport de montare pe capre de trasare pentru
2
receptoare laser COMMANDER
Suport robust, din aluminiu, pentru capre de trasare, cu un șurub de prindere.
2
Adecvat pentru utilizarea cu receptoare laser COMMANDER
Nr.ref. 461 055
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Nedo Accesorii laser
Suport mural ECO
Suport mural robust pentru laserele cu linii și puncte. Se poate prinde de perete
sau de profile de tavan.
Gamă de reglare: 100 mm
Nr.ref. 461 032-613

Suport mural »easy«
Suport mural robust pentru toate laserele rotative. Se poate prinde de perete
cu două șuruburi.
Gamă de reglare: 55 mm
Nr.ref. 461 030

Suport vertical »easy«
1

1

Pentru utilizarea pe verticală a SIRIUS HV sau SIRIUS HV verde cu un trepied.
Nr.ref. 461 031

Suport mural-S
Suport mural robust pentru toate laserele rotative.
Se poate prinde de perete sau de profile de tavan. Reglajul fin
permite resetarea cu ușurință a înălțimilor. Perfect pentru tavane
suspendate. Gamă de reglare: 150 mm.
Suportul mural-S se poate prinde orizontal pe un trepied
filetat 5/8”. Ideal pentru alinierea exactă a laserului
în sectorul de fațade structurale.
Nr.ref. 461 020

www.nivela-laser.ro
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2

Nedo Accesorii PRIMUS
Lunetă de vizare

Utilizarea laserelor cu pantă dublă necesită un aliniament extrem de exact al axelor
laserului. Cu ajutorul lunetei de vizare PRIMUS2, cu panou de vizare integrat, axa laserului
poate fi aliniată cu precizie la panou chiar dacă se află la distanță mare unul de celălalt.
2
Luneta de vizare se poate fixa ușor pe PRIMUS fără a avea nevoie de unelte. Adecvată
2
pentru utilizarea cu laserele cu pantă dublă PRIMUS H2N, H2N+și HVA2N.
Nr.ref. 461 096

2

+

2

PRIMUS Încărcător baterie
Add-On Kit

PRIMUS Cutie acumulator

Baterie de rezervă și încărcător, se pot folosi pentru
2
toate modelele PRIMUS
Nr.ref. 461 098

Cutie acumulator pentru 4 x acumulatori
1,5 V cu o celulă, se poate utiliza pentru
2
toate modelele PRIMUS
Nr.ref. 461 097

Pachet de exterior pentru seria PRIMUS

2

– Trepied din aluminiu, domeniu înălțime: 1,08 până la 1,72 m Nr. ref. 200 200
– Stadie flexibilă cu adaptor universal și husă
Nr.ref. 200 350

Pachet accesorii 1 pentru seria PRIMUS

+

2

– Trepied cu sistem de elevație, domeniu înălțime: 0,80 m până la 2,76 m Nr. ref. 210 621
– Stadie flexibilă cu adaptor universal și husă
Nr.ref. 210 350

Pachet accesorii 2 pentru seria PRIMUS

2

– Trepied cu sistem de elevație, domeniu înălțime: 0,78 m până la 2,03 m Nr. ref. 210 616
– Stadie flexibilă cu adaptor universal și husă
Nr.ref. 210 351

Trepied PRIMUS2
Trepied solid din aluminiu cu sistem de blocare Quick-Fix integrat.
Date tehnice:
– Înălțime min. efectivă: aprox. 1,07 m
– Înălțime max. efectivă: aprox. 1,71 m
– Lungime retractat: aprox. 1,15 m
– Greutate: aprox. 5,00 kg
– Cap trepied Quick-Fix, ø 140 mm
Nr.ref. 200 202

Nedo Lasere și accesorii
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Nedo Adaptor de înclinație
Cu adaptorul de înclinație, se pot seta manual planuri înclinate de până la 90°.
Reglare rapidă cu 6 niveluri și reglaj fin suplimentar.
Scală cu unități % și °. Ideal pentru creare de pante sau recondiționare acoperișuri.
Incl. nivelă sferică, dispozitiv de vizare încorporat, racord filetat 5/8’’
și sistem Quick-Fix.

Caracteristici:
–
–
–
–
–
–

Acuratețe: ± 1°
Reglaj grosier și fin pentru setare rapidă a înălțimii
Sistem Quick-Fix integrat pentru toate laserele din seria PRIMUS 2
Racord filetat 5/8’’ pentru toate laserele rotative
Scală cu gradații în grade și procente
Fabricat din aluminiu turnat de calitate înaltă

Nr.ref. 461 047

Disc-suport, plat
ø 110 mm

Sistem de blocare rapidă Quick-Fix

Setare rapidă cu 6 opritoare
sau reglaj fin pentru setarea
exactă a înclinației

Nivelă sferică

www.nivela-laser.ro
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Scală:
0 până la 100% în trepte de 5% și
0 până la 90° în trepte de 5°

Nedo Stadii flexibile
Pur și simplu citiți scala cu citire directă.
La nivelmente cu laser rotativ, stadia flexibilă este accesoriul ideal
Pentru determinarea rapidă, exactă și însemnarea corectă a diferențelor
de înălțime.
Caracteristici:

Set incl. adaptor
și husă

–
–
–
–
–

Stadie flexibilă robustă fabricată din tuburi de aluminiu eloxat
Gradație rezistentă la abraziune
Nivelă pentru alinierea pe verticală a stadiei flexibile
Șurub de prindere robust pentru montare rapidă și sigură a extensiei
Disponibilă și la set, cu adaptor și husă

Nr.ref. 360 916-622

Nr.ref. 365 111

Nr. ref.
360 515-613

Nr. ref.
360 511

Nr. ref.
360 912

Nr. ref.
365 112-613

Nedo stadii flexibile
Nr. ref.

Produse livrate

360 811-622

Stadie flexibilă cu nivelă sferică, lungime 1,31 m - 2,42 m

360 916-622

Set stadie flexibilă incl. adaptor universal cu mecanism de fixare rapidă și husă

Adaptoare și accesorii
Nr. ref.
360 515-613

Adaptor universal cu mecanism de fixare rapidă metalic

360 511

Adaptor universal din plastic

360 912

Sanie cu panou de vizare pentru laserele cu punct

365 112-613
365 111

Husă pentru toate stadiile flexibile
Bază de formă plată pentru turnare beton
Nedo Lasere și accesorii
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marcaj zero

Nedo mEssfix-S cu laser
Nedo Laser mEssfix-S este o tijă telescopică robustă de măsurat pentru
determinarea diferențelor de înălțime cu un laser rotativ și un receptor laser. Perfectă
pentru utilizarea în lucrări de excavație, nivelare și proiecte de construcții civile.
Pur și simplu prindeți receptorul laser de Laser mEssfix-S și poziționați detectorul în
planul laserului cu ajutorul secțiunilor telescopice. Înălțimea planului laser se poate citi
de pe afișajul analogic.
Rapid, simplu și precis.
Adaptorul universal permite prinderea de Laser mEssfix-S a oricărui tip de receptoare
laser. Pentru evitarea modificării accidentale a lungimii extinse, segmentele
telescopice sunt prevăzute cu șurub de prindere pentru o blocare sigură.
Poziția verticală se menține cu ajutorul nivelei sferice.

Caracteristici:
–
–
–
–
–
–

Tijă telescopică robustă de măsurat, cu afișaj analogic ușor de citit
Adaptor universal pentru montarea tuturor tipurilor de receptoare laser
Nivelă sferică pentru asigurarea alinierii exacte
Secțiuni telescopice eloxate, cu posibilitate de fixare cu șuruburi de prindere
Ușor de manevrat
Sistem fiabil de nivelment pentru toate laserele rotative cu receptor

Nedo Laser mEssfix-S
Nr. ref.

Caracteristici

Lungime min.

Lungime max.

F 687 511

cu adaptor universal

1,37 m

5,17 m

F 887 511

cu adaptor universal

1,70 m

6,83 m
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Nedo Laser Calibration

1

Laser Calibration 1 este întrebuințat în monitorizarea și reglarea
planului laser orizontal al laserelor rotative cu fascicul roșu. Sistemul
funcționează conform principiului de măsurare inversă, ceea ce
permite măsurarea abaterilor planului laser de la orizontală pe ambele
digital
axe. Sistemul conține un receptor laser digital (ACCEPTOR
)
pentru detectarea planului laser. Rezultatele intermediare ale
măsurătorilor inverse sunt introduse într-o foaie de calcul Excel în
care se calculează apoi rezultatul final (deviația planului laser de la
orizontală). Acest sistem deloc scump este perfect pentru ateliere mici
de service și reparații.

Caracteristici:
– Dispozitiv simplu pentru monitorizarea și reglarea acurateței orizontale a laserelor rotative
cu fascicul roșu
– Principiul de măsurare: măsurătoare inversă
– Ideal pentru ateliere mici de service și reparații sau pentru companii ce oferă echipamente
în leasing

1

Nedo Laser Calibration
Nr. ref.

461 099

Dimensiuni

713 x 400 x 702 mm

Greutate

aprox. 21 kg

Acuratețe

± 0,1 mm/m

Rezoluție

± 0,02 mm/m

Adecvat pentru lasere rotative

clasă laser 2 ... 3R, 635 nm

Nedo Lasere și accesorii
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Nedo Laser Calibration 2
Laser Calibration 2 este un sistem profesionist, computerizat, de
monitorizare și reglare a planului laser orizontal pentru laserele
rotative cu fascicul roșu sau verde. Întrebuințează un sistem de
procesare a imaginilor de ultimă generație pentru monitorizare și
reglare rapidă, deloc scumpă. Sistemul poate realiza automat
operațiuni de generare, arhivare și tipărire a rezultatelor de testare.
Aceste înregistrări pot fi create și personalizate individual în funcție
de nevoile atelierului service. Pentru operare se furnizează o
interfață Windows ușor de utilizat. Atelierele de service
profesioniste vor aprecia designul foarte compact și încapsularea
2
sistemului într-o carcasă solidă. Laser Calibration poate fi
integrat într-o rețea de calculatoare, dacă aceasta a fost
configurată în prealabil pentru extinderi ulterioare și accesibilă
Nedo pentru lucrări de întreținere la distanță.
Sistem complet, inclusiv softuri și echipamente PC.

Caracteristici:
– Sistem profesionist, computerizat, pentru monitorizarea și reglarea acurateței orizontale
a laserelor rotative
– Pentru lasere cu fascicul roșu sau verde
– Principiu de măsurare: procesare de imagini de ultimă oră
– Sistem profesionist de reglare pentru atelierele de service și reparații care pun accent pe
eficiența costurilor
– Posibilitate de configurare în rețea
– Posibilitate de întreținere la distanță de către Nedo
– Posibilitate de tipărire rapoarte personalizate de testare

2

Nedo Laser Calibration
Nr. ref.

461 100

Dimensiuni

1082 mm x 400 mm x 888 mm

Greutate

25,5 kg

Acuratețe

± 0,1 mm/m (20’’)

Rezoluție

± 0,051 mm/m (2’’)

Adecvat pentru lasere rotative

clasă laser 2 ... 3R, 532 - 635 nm

www.nivela-laser.ro
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Laser Calibration 2
Citire directă a
acurateței
laserului rotativ

Interfață
ușor de folosit

Personalizarea softului cu datele atelierului service

Arhivare în format
PDF

Rapoarte personalizate ale testelor

Nedo Lasere și accesorii

82_83

NIVELE / TEODOLITE
pentru construcții

Atenție pe precizie
Nedo oferă o gamă atractivă de instrumente optice de măsurare.
Pentru a veni în întâmpinarea diferitelor nevoi în ceea ce privește robustețea și
acuratețea, Nedo oferă trei serii de nivele, cu factor de mărire diferit. Toate
nivelele Nedo sunt prevăzute cu sisteme optice de calitate înaltă cu
luminozitate sporită.
Teodolitele noastre electronice sunt disponibile, opțional, cu un fir cu plumb
optic sau un fir cu plumb laser.
Fiecare instrument topografic este verificat cu meticulozitate și reglat cu
precizie înainte de livrare, iar fiecare dintre ele este furnizat cu un raport de
testare.

Nedo Nivele și teodolite pentru construcții
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Principiile sistemelor optice
Puterea de mărire a unui instrument optic arată cât de aproape va apărea o
țintă vizată cu instrumentul față de atunci când e privită cu ochiul liber. Cu cât
puterea de mărire este mai mare, cu atât vor fi mai mici câmpul de viză și
intensitatea luminii. Diametrul obiectivului are și el o influență puternică asupra
intensității luminii. Cu cât diametrul obiectivului este mai mare, cu atât va fi mai
bună intensitatea luminii obiectului, adică imaginea va fi mai luminoasă.

Nivele automate
Instrumentele de nivelment se utilizează pentru crearea unei linii orizontale
de vizare pentru a determina diferențele de înălțime. Componentele
principale includ un telescop cu reticul în cruce, cu posibilitate de rotație în
jurul axei verticale, un cerc orizontal pentru delimitarea unghiurilor și nivelă
cu bulă care ajută la menținerea instrumentului în poziție orizontală cu
ajutorul ambazei. Nivelele automate sunt prevăzute și cu un mecanism de
compensare care va ajusta nivelul la o poziție orizontală perfectă într-un
domeniu redus de acționare. Compensatoarele sunt echipate cu sistem de
amortizare. În practică, au devenit general acceptate compensatoarele cu
amortizare pneumatică și amortizare magnetică. Compensatoarele cu
amortizare pneumatică sunt de o calitate mai bună, în vreme ce
compensatoarele cu amortizare magnetică au prețuri mai avantajoase.

Teodolite
Teodolitul este un instrument utilizat pentru măsurarea cu precizie a
unghiurilor verticale și orizontale. Pe șantiere, teodolitele sunt folosite și la
realizarea de aliniamente precise, de ex. la turnarea fundațiilor sau la
verificarea verticalității cofrajelor și fațadelor. Precizia teodolitului este
exprimată în secunde de arc. Teodolitele electronice cu afișaj digital au devenit
general acceptate deoarece oferă o citire facilă.

www.nivela-laser.ro
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Selectarea Instrumentului Nedo potrivit
Nedo oferă o gamă de instrumente automate pentru nivelment:
–

Seria F: Nivele de ultimă oră pentru construcții cu sisteme optice puternice

–

Robuste și fiabile pentru sarcini dure pe șantierele de construcții
Seria X: Nivele premium pentru construcții care îndeplinesc cele mai înalte
standarde de calitate

–

Seria Z: Nivele pentru proiectare care îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate
Protejate împotriva prafului și a jeturilor de apă conform cu IP X6.

Fiecare instrument de nivelment Nedo este verificat cu atenție și ajustat înainte
de expediere. Toate nivelele automate de la Nedo sunt însoțite de raportul de verificare
care face parte din gama de articole livrate.

Selectarea puterii de mărire corecte
Ca regulă generală, puterea de mărire ar trebui să fie distanța-țintă în metri.
Nivelele cu un factor de mărire 24x sunt ideale pentru aplicații pe șantier. O
alternativă interesantă din punctul de vedere al costurilor este o nivelă cu factor
de mărire 20x. Nivelele cu factor de mărire 28x sau 32x sunt utilizate în
principal în proiectare și topografie.

Mediu de lucru
sever

Nivele pentru construcții Seria F
Nivele pentru construcții Seria X
Nivele pentru proiectare Seria Z

✔
✔
✔

extrem de sever

Mediu extrem de sever/umed

✔
✔

✔

Nedo Nivele și teodolite pentru construcții
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Nivele Nedo pentru construcții seria F
Nivelele-F sunt prevăzute cu un sistem optic de înaltă calitate, cu factor de mărire
24x, 28x sau 32x, compensatoare cu amortizare magnetică de cea mai înaltă calitate
și un design modern. Perfecte pentru utilizarea în condiții severe.

Caracteristici:
–
–
–
–
–
–
–
–

Nivelă automată pentru construcții cu factor de mărire 24x, 28x sau 32x
Sisteme optice luminoase, cu deschidere mare a obiectivului
Compensator solid, fiabil, cu amortizare magnetică
Carcasă metalică robustă
Imagine de contrast înalt
Raport de verificare
Livrată cu fir cu plumb, știft de centrare și o cutie robustă
Disponibilă și la set

Nivele Nedo pentru construcții Seria F
F24

F28

F32

Nr. ref. (cerc orizontal gon)

460 777-613

460 795-613

460 797-613

Nr. ref. (cerc orizontal grade)

460 778-613

460 796-613

460 798-613

463 105

465 105

466 105

Imagine

dreaptă

dreaptă

dreaptă

Factor de mărire

24x

28x

32x

Diametru interior obiectiv

30 mm

30 mm

40 mm

Distanță focală minimă

0,6 m

0,6 m

0,6 m

Factor de multiplicare

100

100

100

Domeniu de funcționare compensator

± 15’

± 15’

± 15’

Precizie de reglare

± 0,5’’

± 0,3’’

± 0,3’’

Nr. ref. Set (cerc orizontal gon)

Cerc orizontal

400 gon / grade

Sensibilitatea nivelei sferice

8’/2 mm

8’/2 mm

8’/2 mm

± 2,5 mm

± 2,0 mm

± 1,5 mm

Grad de protecție

IP 54

IP 54

IP 54

Greutate

1,26 kg

1,26 kg

1,26 kg

Racord filetat

5/8’’

5/8’’

5/8’’

Deviație standard per km

400 gon / grade

400 gon / grade

nivelment dublu
Set de nivelment cu nivelă F, constând din:
– Stadie de 5 m și husă Nr. 345 122-613
–

Trepied din aluminiu Nr. 200 215-613
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Nivele Nedo pentru construcții Seria X
Nivelele-X de la Nedo sunt nivele pentru construcții, de cea mai înaltă calitate,
care îndeplinesc cele mai severe cerințe. Sunt prevăzute cu sisteme optice
foarte luminoase, deschidere mare a obiectivului, compensator solid cu
amortizare pneumatică și calitate a execuției – perfecte pentru utilizarea în
condiții extrem de severe.
Caracteristici:
–
–
–
–
–
–
–
–

Nivelă automată pentru construcții cu factor de mărire 20x, 24x, 28x și 32x
Sisteme optice luminoase, cu deschidere mare a obiectivului
Carcasă metalică robustă
Compensator solid, fiabil, cu amortizare pneumatică
Imagine de contrast înalt
Raport de verificare
Livrată cu fir cu plumb, știft de centrare și o cutie robustă
Disponibilă și la set

Nivele Nedo pentru construcții Seria X
X20
Nr. ref.
Nr. ref.

X24

X28

X32

(cerc orizontal gon)

460 770-613

460 745-613

460 787-613

460 792-613

(cerc orizontal grade)

460 771-613

460 746-613

460 788-613

460 793-613

462 205

462 245

462 285

462 325

dreaptă

dreaptă

dreaptă

dreaptă

Nr. ref. Set

(cerc orizontal gon)

Imagine
Factor de mărire

20x

24x

28x

32x

Diametru interior obiectiv

30 mm

36 mm

36 mm

36 mm

Distanță focală minimă

0,6 m

0,6 m

0,6 m

0,6 m

Factor de multiplicare

100

100

100

100

Domeniu de funcționare compensator

± 15’

± 15’

± 15’

± 15’

Precizie de reglare

± 0,5’’

± 0,5’’

± 0,4’’

± 0,3’’

Cerc orizontal

400 gon /

400 gon /

400 gon /

400 gon /

grade

grade

grade

grade

Sensibilitatea nivelei sferice

8’/2 mm

8’/2 mm

8’/2 mm

8’/2 mm

Deviație standard per km

± 2,5 mm

± 2,0 mm

± 1,5 mm

± 1,0 mm

Grad de protecție

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

Greutate

1,7 kg

1,7 kg

1,7 kg

1,7 kg

Racord filetat

5/8’’

5/8’’

5/8’’

5/8’’

nivelment dublu
Set de nivelment cu nivelă X, constând din:
– Stadie de 5 m și husă Nr. 345 122-613
–

Trepied din aluminiu Nr. 200 215-613

Nedo Nivele și teodolite pentru construcții
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Nivele Nedo pentru proiectare
Seria Z
Nivelele Seria-Z de la Nedo sunt nivele premium pentru proiectare care
îndeplinesc cele mai stricte cerințe. Nivelele din această serie au o deschidere
foarte mare a obiectivului pentru a oferi luminozitate sporită, compensator solid,
cu amortizare pneumatică și carcasă metalică etanșă la jeturile de apă conform
cu gradul de protecție IP X6.
Perfecte pentru condiții extreme, precum praf și ploaie.
Caracteristici:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nivelă automată pentru proiectare cu factor de mărire 24x, 28x sau 32x
Sisteme optice luminoase, cu deschidere mare a obiectivului
Carcasă metalică robustă
Etanșeitate la jeturi de apă și praf; IP X6
Deschidere largă a obiectivului: 36 mm
Compensator solid, fiabil, cu amortizare pneumatică
Imagine de contrast înalt
Raport de verificare
Livrată cu fir cu plumb, știft de centrare și o cutie robustă
Disponibilă și la set

Nivele Nedo pentru proiectare Seria Z
Z24

Z28

Z32

460 756

460 757

460 758

460 756-633

460 757-633

460 758-633

465 245

465 285

465 325

Imagine

dreaptă

dreaptă

dreaptă

Factor de mărire

24x

28x

32x

Diametru interior obiectiv

36 mm

36 mm

36 mm

Distanță focală minimă

0,65 m

0,65 m

0,65 m

Factor de multiplicare

100

100

100

Domeniu de funcționare compensator

± 15’

± 15’

± 15’

Precizie de reglare

± 0,5’’

± 0,4’’

± 0,3’’

Cerc orizontal

400 gon / grade

400 gon / grade

Sensibilitatea nivelei sferice

8’/2 mm

8’/2 mm

8’/2 mm

Deviație standard per km

± 2,0 mm

± 1,5 mm

± 1,0 mm

Grad de protecție

IP X6

IP X6

IP X6

Greutate

1,75 kg

1,75 kg

1,75 kg

Racord filetat

5/8’’

5/8’’

5/8’’

Nr. ref. (cerc orizontal gon)
Nr. ref. (cerc orizontal grade)
Nr. ref. Set (cerc orizontal gon)

Set de nivelment cu nivelă Z, constând din:
–

Stadie de 5 m și husă Nr. 345 122-613

–

Trepied din aluminiu Nr. 200 215-613

400 gon / grade

nivelment dublu
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Suport de prindere pe capre de
trasare pentru teodolit
Suport robust de prindere pe capre de
trasare cu patru șuruburi de strângere
Nr. ref. 461 051

Ocular diagonal
Proiectat pentru măsurarea
unghiurilor verticale de înclinație
Cu husă
Nr. ref. 460 813-613

Teodolit electronic Nedo ET-5 cu
fir cu plumb optic sau laser
Teodolit robust pentru construcții cu afișaj digital și compensator vertical automat.
Nedo ET-5 iese în evidență mulțumită preciziei, fiabilității sale, precum și datorită
manevrării simple, intuitive.
Caracteristici:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sistem optic luminos cu factor de mărire 30x
2 ecrane LCD iluminate, mari, ușor de citit
2 panouri de control organizate clar
Compensator vertical automat; Domeniu de funcționare ± 3’
Cerc orizontal cu funcție stânga/dreapta
Cercul orizontal poate fi setat la zero în orice poziție
Funcție de reținere pentru cercul orizontal
Închidere automată după 30 minute; se poate dezactiva
Ambază robustă cu racord filetat de 5/8’’
Incl. baterii, acumulatori, încărcător, fir cu plumb, protecție meteo, unelte și
carcasă robustă
– Disponibil cu fir cu plumb optic sau cu fir cu plumb laser

Nedo teodolit electronic ET-5 cu fir cu plumb optic sau fir cu plumb laser
ET-5 cu fir cu plumb optic

ET-5 cu fir cu plumb laser

Nr. ref.

460 812-613

460 814-613

Factor de mărire

30x

30x

Distanță focală minimă

1,35 m

1,35 m

Diametru interior obiectiv

45 mm

45 mm

Citire minimă

1’’ sau 5’’

1’’ sau 5’’

Acuratețe

5’’

5’’

Unitate de măsură unghiuri

grad(0-360 ) / gon(0-400) / mil (0-6400)

Nivelă cu bulă

30’’/2 mm

30’’/2 mm

Nivelă sferică

8’/2 mm

8’/2 mm

Racord filetat ambază

5/8’’ BSW

5/8’’ BSW

Temperatură de funcționare

-20°C până la +50°C

grad(0-360 )/ gon(0-400) / mil (0-6400)

-20°C până la +50°C

Sursă de alimentare

4 x 1,5 V AA sau acumulatori

4 x 1,5 V AA sau acumulatori

Durata de funcționare

baterii 36 ore, acumulatori 18 ore

baterii 36 ore, acumulatori 18 ore

Greutate

4,7 kg

4,7 kg

Fir cu plumb optic pentru mărire

3x

Fir cu plumb optic pentru acuratețe

± 0,5 mm/1,5 m

Fir cu plumb laser pentru acuratețe

± 1,5 mm/1,5 m

Fir cu plumb
Grad de protecție

<1 mW, laser class 2, 650 nm
IP 54

IP 54
Nedo Nivele și teodolite pentru construcții
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TREPIEDE

Obțineți precizie maximă de la
instrumentul topografic
Stabilitatea unui trepied are un impact foarte mare asupra preciziei
obținute cu un instrument de nivelment, un laser pentru construcții, o
stație totală sau un scaner 3D cu laser . În funcție de tipul
instrumentului, trepiedele trebuie să îndeplinească diferite cerințe și
specificații.
Ținând cont de aceasta, Nedo a dezvoltat o gamă unică de trepiede,
cuprinzând trepiede din aluminiu, trepiede cu sistem de elevație,
trepiede din lemn și accesorii practice. Cea mai recentă adiție este
reprezentată de trepiedele cu sistem de elevație din linia industrială
care sunt create special pentru utilizarea cu scanere 3D cu laser. Oricât
de diferit ar arăta trepiedele Nedo, ele au o caracteristică în comun:
stabilitate – pentru a obține precizie maximă cu instrumentele
dumneavoastră topografice.

Nedo Trepiede
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Trepied standard sau cu sistem de elevație?
Trepiedele Nedo standard fără mecanism cu manivelă sunt ideale pentru sarcinile
de nivelment cu nivele pentru construcții sau lasere orizontale. Trepiedele Nedo
cu sistem de elevație sunt recomandate pentru aplicații care necesită o reglare
exactă a laserului pentru construcții la o anumită înălțime de lucru, de ex. la
realizarea tavanelor și alte lucrări de instalare.
Înălțimea de lucru dorită, chiar și pentru laserele rotative grele, poate fi ajustată
rapid cu ajutorul trepiedelor Nedo cu sistem de elevație.

Aluminiu sau lemn?
Trepiedele de construcție modernă sunt fabricate din aluminiu. Trepiedele Nedo
din aluminiu sunt ușoare, extrem de robuste și rigide. Sunt adecvate pentru
utilizarea cu nivele pentru construcții, lasere rotative și teodolite pentru
construcții. Topografii, totuși, preferă trepiedele din lemn pentru instrumentele de
înaltă precizie, deoarece au un comportament mai bun de amortizare și sunt mai
puțin afectate de schimbările de temperatură față de trepiedele din aluminiu.
Elementele din lemn ale tuturor trepiedelor Nedo din lemn sunt îmbrăcate în
material plastic de tehnologie înaltă pentru a le proteja împotriva umezelii, ceea
ce asigură trepiedelor Nedo din lemn o etanșeitate extremă la apă și le conferă
robustețe.

Detalii care contează
Trepiedele Nedo stabilesc standarde de stabilitate, fiabilitate și design extrem de
robust. Mai mult, toate trepiedele Nedo prezintă următoarele detalii, care
contează în timpul lucrului:
–

Pârghii din aluminiu cu decuplare rapidă: perfecte pentru utilizarea în condiții
severe de șantier
– Bolțurile articulațiilor - din alamă, robuste și fiabile
– Șurub opritor cu cârlig pentru fir cu plumb, care se pliază în lateral:
perfect pentru utilizarea unui fir cu plumb laser sau optic
Trepiedele Nedo pentru utilizarea în finisajele interioare sunt echipate cu un dispozitiv
antiderapant care împiedică patinarea trepiedului pe podele alunecoase.

www.nivela-laser.ro
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Trepiede din aluminiu, scurte și ușoare

Trepied Nr. ref. 200 631

Trepied Nr. ref. 200 412

Trepied Nr. ref. 200 215-613

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,58 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 0,85 m
Lungime retractată: aprox,0,62 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 3,00 kg
Cap de trepied - plat, Ø 140 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,78 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,18 m
Lungime retractată: aprox,0,82 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 4,00 kg
Cap de trepied - plat, Ø 140 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,91 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,49 m
Lungime retractată: aprox,0,97 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 2,70 kg
Cap de trepied - plat, Ø 120 mm

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

– Mecanism de blocare rapidă
– Dispozitiv antiderapant

– Mecanism de blocare rapidă
– Dispozitiv antiderapant

– Mecanism de blocare rapidă
– Curea de umăr

Adecvat pentru:

Adecvat pentru:

Adecvat pentru:

– Lasere cu punct și cu linie
– Lasere rotative

– Lasere cu punct și cu linie
– Lasere rotative

– Nivele pentru construcții
– Lasere rotative

Trepied Nr. ref. 200 625

Trepied Nr. ref. 200 621
Trepied Nr. ref. 200 621-614

Trepied Nr. ref. 200 622

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,98 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,68 m
Lungime retractată: aprox. 1,05 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 3,00 kg
Cap de trepied - plat, Ø 140 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,00 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,65 m
Lungime retractată: aprox. 1,07 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 3,80 kg
Cap de trepied - plat, Ø 140 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,02 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,67 m
Lungime retractată: aprox. 1,09 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 4,20 kg
Cap de trepied - bombat, Ø 140 mm

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

– Cap de trepied fabricat din material
plastic rezistent la impact
–
Nivelă sferică în capul trepiedului
– Mecanism de blocare rapidă
– Dispozitiv antiderapant

– Mecanism de blocare rapidă
– Dispozitiv antiderapant
(Trepied Nr. ref. 200 621-614)

– Mecanism de blocare rapidă
– Cap bombat

Adecvat pentru:

Adecvat pentru:

Adecvat pentru:

– Nivele pentru construcții
– Lasere rotative

– Nivele pentru construcții
– Lasere rotative

– Nivele pentru construcții
– Lasere rotative

Trepiede din aluminiu, de capacitate medie

Trepied Nr. ref. 200 225

Trepied Nr. ref. 200 250

Trepied Nr. ref. 200 200

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,99 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,68 m
Lungime retractată: aprox. 1,06 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 3,8 kg
Cap de trepied - plat, Ø 140 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,01 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,63 m
Lungime retractată: aprox. 1,08 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 4,6 kg
Cap de trepied - plat, Ø 154 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,08 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,72 m
Lungime retractată: aprox. 1,14 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 5,00 kg
Cap de trepied - plat, Ø 140 mm

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

–
–
–
–

– Mecanism de blocare rapidă
– Curea de umăr

– Mecanism de blocare rapidă
– Conform cu ISO 12858-2-LF

Adecvat pentru:

Adecvat pentru:

Adecvat pentru:

– Nivele pentru construcții
– Lasere rotative
– Teodolite

– Nivele pentru construcții
– Lasere rotative
– Teodolite

– Nivele pentru construcții
– Lasere rotative
– Teodolite

Mecanism de blocare rapidă
Curea de umăr
Dispozitiv antiderapant
Sistem de blocare a picioarelor fără
curea
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Trepiede din aluminiu, de capacitate medie și mare

Trepied Nr. ref. 200 233

Trepied Nr. ref. 200 312

Trepied Nr. ref. 200 524
(tip de mare capacitate)

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,08 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,72 m
Lungime retractată: aprox. 1,14 m
Greutate: aprox. 5,00 kg
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Cap de trepied - plat, Ø 140 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,10 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,74 m
Lungime retractată: aprox. 1,16 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 5,40 kg
Cap de trepied - bombat, Ø 140 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,06 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,70 m
Lungime retractată: aprox. 1,13 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 6,40 kg
Cap de trepied - plat, Ø 167 mm

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

– Colier cu piuliță fluture

– Mecanism de blocare rapidă
– Cap bombat
– Conform cu ISO 12858-2-LS

–
–
–
–
–

Adecvat pentru:

Adecvat pentru:

Adecvat pentru:

– Nivele pentru construcții
– Lasere rotative
– Teodolite

– Nivele pentru construcții
– Lasere rotative

–
–
–
–

Cap de trepied rotund, mare
Mecanism de blocare rapidă
Capac cu fixare rapidă
Curea de umăr
Conform cu ISO 12858-2-H

Nivele pentru construcții
Teodolite
Stații totale
Lasere rotative

Nedo Trepiede
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Trepiede ușoare telescopice și cu sistem de elevație

Trepied Nr. ref. 210 620-613
Trepied Nr. ref. 210 619-613
(fără imagine)

Tripod Nr. ref. 210 215-613

Trepied Nr. ref. 210 631

–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,53 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,50 m
Lungime retractată: aprox,0,60 m
Șurub de fixare Trepied Nr. ref.
210 620-613: filet 5/8’’
– Șurub de fixare Trepied Nr. ref.
210 619-613: Cap de trepied interschimbabil cu filet 1/4’’ și 5/8’’
– Greutate: aprox. 1,85 kg
– Domeniu de reglare coloană 300 mm

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

–
–
–
–
–

– Mecanism de blocare rapidă
– Măsuță trepied din aluminiu
– Curea de umăr

–
–
–
–

Mecanism de blocare rapidă
Dispozitiv antiderapant
Nivelă sferică în capul trepiedului
Geantă
Trepied Nr. ref. 210 619-613:
cap de trepied interschimbabil
cu filet 1/4’’ 5/8’’

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,82 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,65 m
Lungime retractată: aprox,0,88 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 3,58 kg
Domeniu de reglare coloană 400 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,69 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,45 m
Lungime retractată: aprox. 0,75 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 3,50 kg
Măsuță trepied, Ø 110 mm
Domeniu de reglare coloană 485 mm

Mecanism de blocare rapidă
Dispozitiv antiderapant
Nivelă sferică în capul trepiedului
Măsuță trepied din aluminiu

Adecvat pentru:

Adecvat pentru:

Adecvat pentru:

– Lasere cu punct și cu linie
– Lasere rotative ușoare

– Lasere cu punct și cu linie
– Lasere rotative ușoare

– Lasere cu punct și cu linie
– Lasere rotative ușoare
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Manivela trepiedelor cu sistem de elevație și priză indirectă se
mișcă pe coloana cu înălțime reglabilă acționată de un reductor,
ceea ce permite setarea cu precizie a înălțimii dorite, chiar și cu
lasere grele. Mai mult, reductorul previne orice coborâre
accidentală a laserului la desfacerea șurubului de blocare. Priza
indirectă este o soluție foarte convenabilă, mai ales când se
folosesc lasere rotative de mare capacitate.

Trepiede cu sistem de elevație, de capacitate medie

Trepied Nr. ref. 210 618

Trepied Nr. ref. 210 613

Trepied Nr. ref. 210 614

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,60 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,51 m
Lungime retractată: aprox,0,80 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 4,50 kg
Măsuță trepied, Ø 110 mm
Secțiune telescopică - 1 extensie
Domeniu de reglare coloană 420 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,75 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,60 m
Lungime retractată: aprox,0,81 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 4,60 kg
Măsuță trepied, Ø 110 mm
Secțiune telescopică - 1 extensie
Domeniu de reglare coloană 530 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,74 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,73 m
Lungime retractată: aprox,0,88 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 5,20 kg
Măsuță trepied, Ø 110 mm
Secțiune telescopică - 1 extensie
Domeniu de reglare coloană 555 mm

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Priză indirectă
Dispozitiv antiderapant
Nivelă sferică
Măsuță trepied din aluminiu
Gradație milimetrică pe țeava telescopică

Adecvat pentru:
– Lasere rotative

Priză directă
Dispozitiv antiderapant
Nivelă sferică
Măsuță trepied din aluminiu
Gradație milimetrică pe țeava telescopică

Adecvat pentru:
– Lasere rotative

Priză indirectă
Dispozitiv antiderapant
Nivelă sferică
Măsuță trepied din aluminiu
Gradație milimetrică pe țeava telescopică

Adecvat pentru:
– Lasere rotative

Nedo Trepiede
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Trepiedele Nedo cu sistem de elevație sunt extrem de robuste și
rezistă la condiții de lucru extrem de severe pe un șantier de
construcții. Componentele foarte solicitate, precum măsuța
trepiedului, capul cu angrenajul de elevație, manivela și,
bineînțeles, pârghiile de blocare rapidă sunt fabricate din aluminiu
întărit.

Trepiede cu sistem de elevație, de capacitate medie

Trepied Nr. ref. 210 616

Trepied Nr. ref. 210 612

Trepied Nr. ref. 210 621

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,78 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 2,03 m
Lungime retractată: aprox. 1,02 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 5,10 kg
Măsuță trepied, Ø 110 mm
Secțiune telescopică - 1 extensie
Domeniu de reglare coloană 555 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,11 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 2,36 m
Lungime retractată: aprox. 1,20 m
Greutate: aprox. 5,70 kg
Măsuță trepied, Ø 110 mm
Secțiune telescopică - 1 extensie
Domeniu de reglare coloană 612 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,80 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 2,76 m
Lungime retractată: aprox. 1,06 m
Greutate: aprox. 5,32 kg
Măsuță trepied, Ø 110 mm
Secțiune telescopică - 2 extensii
Domeniu de reglare coloană
582/642 mm

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Priză directă
Dispozitiv antiderapant
Nivelă sferică
Măsuță trepied din aluminiu
Gradație milimetrică pe țeava telescopică

– Priză directă
– Mecanism de blocare rapidă
– Dispozitiv antiderapant
Nivelă sferică
– Măsuță trepied din aluminiu
– Gradație milimetrică pe țeava telescopică
– Coloană telescopică dublă

Adecvat pentru:
– Lasere rotative

Adecvat pentru:
– Lasere rotative

Priză indirectă
Dispozitiv antiderapant
Nivelă sferică
Măsuță trepied din aluminiu
Gradație milimetrică pe țeava telescopică
Sistem de blocare a picioarelor fără curea

Adecvat pentru:
– Lasere rotative
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Trepiedele cu sistem de elevație de mare capacitate sunt echipate
standard cu saboți combinați sau pot fi îmbunătățite ulterior.
Pentru pe teren accidentat la exterior, activați vârfurile din oțel prin
înșurubarea semisferelor de cauciuc (fig.A). Acoperiți vârfurile din oțel
când lucrați pe suprafețe netede sau sensibile (fig.B).
Disponibil și ca set pentru îmbunătățiri după achiziție.
Nr. ref. 660 121

Trepiede cu sistem de elevație, de capacitate medie

Trepied Nr. ref. 210 676

Trepied Nr. ref. 210 675

Trepied Nr. ref. 210 670

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,20 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 2,38 m
Lungime retractată: aprox. 1,28 m
Greutate: aprox. 7,00 kg
Măsuță trepied, Ø 110 mm
Secțiune telescopică - 1 extensie
Domeniu de reglare coloană 555 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,80 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 2,40 m
Lungime retractată: aprox. 1,04 m
Greutate: aprox. 7,70 kg
Măsuță trepied, Ø 110 mm
Secțiune telescopică - 2 extensii
Domeniu de reglare coloană 490/520 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,87 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 2,85 m
Lungime retractată: aprox. 1,12 m
Greutate: aprox. 7,00 kg
Măsuță trepied, Ø 110 mm
Secțiune telescopică - 2 extensii
Domeniu de reglare coloană 595/695 mm

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Priză indirectă
Mecanism de blocare rapidă
Nivelă sferică
Gradație milimetrică pe țeava telescopică
Accesoriu: saboți combinați

Adecvat pentru:
– Lasere rotative
– Lasere rotative grele

Priză indirectă
Coloană telescopică ranforsată
Coloană telescopică dublă
Nivelă sferică
Gradație milimetrică pe țeava telescopică
Accesoriu: saboți combinați

Adecvat pentru:
– Lasere rotative
– Lasere rotative grele

Coloană telescopică dublă
Priză directă
Dispozitiv antiderapant
Nivelă sferică
Saboți combinați
Măsuță trepied din aluminiu
Gradație milimetrică pe țeava telescopică

Adecvat pentru:
– Lasere rotative

Nedo Trepiede
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Contrafișele conferă trepiedelor cu sistem de elevație un plus
de rezistență, ceea ce le face adecvate pentru utilizarea cu
lasere grele sau în lucrări la înălțime, cum ar fi construirea
tavanelor.
În plus, contrafișele permit utilizarea trepiedelor cu rotile, Nr.
ref. 660110. Astfel, trepiedele și instrumentele pot fi mutate
ușor și rapid spre un punct de stație.

Trepiede de mare capacitate, cu sistem de elevație
și contrafișe

Trepied Nr. ref. 210 660

Trepied Nr. ref. 210 680

Trepied Nr. ref. 210 442

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,55 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 2,48 m
Lungime retractată: aprox. 1,26 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 7,20 kg
Măsuță trepied, Ø 110 mm
Secțiune telescopică - 2 extensii
Domeniu de reglare coloană 310/395 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 0,85 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 3,02 m
Lungime retractată: aprox. 1,32 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 8,75 kg
Măsuță trepied, Ø 110 mm
Secțiune telescopică - 2 extensii
Domeniu de reglare coloană 600/590 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,77 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 4,00 m
Lungime retractată: aprox. 1,87 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 11,20 kg
Măsuță trepied, Ø 110 mm
Secțiune telescopică - 2 extensii
Domeniu de reglare coloană 600/590 mm

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Priză directă
Coloană telescopică dublă
Contrafișe
Mecanism de blocare rapidă
Măsuță trepied din aluminiu
Nivelă sferică
Gradație milimetrică pe țeava telescopică
Accesoriu: saboți combinați

Priză indirectă
Coloană telescopică ranforsată
Contrafișe
Mecanism de blocare rapidă
Nivelă sferică
Saboți combinați
Gradație milimetrică pe țeava telescopică

Priză indirectă
Coloană telescopică ranforsată
Contrafișe
Sistem dublu de prindere
Nivelă sferică
Gradație milimetrică pe țeava telescopică
Accesoriu: saboți combinați

Adecvat pentru:

Adecvat pentru:

Adecvat pentru:

– Lasere rotative grele

– Lasere rotative grele

– Lasere rotative
– Lasere rotative grele
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Trepiede pentru aplicații de ghidaj utilaje

Nivelă sferică pentru aliniere
simplă, chiar și cu trepiedul
extins

Designul solid al trepiedului Jumbo permite utilizarea fără trepidații a laserului de
controlare a utilajelor, chiar și în condiții de vânt puternic. Înălțimea mare de lucru
asigură că fasciculele laser nu vor fi poziționate în umbra utilajelor de construcții sau
alte obstacole. Sistemul cu priză indirectă poate muta cu ușurință laserele la
înălțimea de lucru dorită, chiar dacă sunt grele.
Trepiedul Nedo Jubo: trepied cu sistem de elevație pentru lasere de mare
capacitate pentru controlul utilajelor.

Trepied Nr. ref. 210 530

Caracteristici:

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,18 m
Înălțime efectivă maximă: aprox 3,10 m
Lungime retractată: aprox. 1,51 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 14,6 kg
Măsuță trepied, Ø 167 mm
Domeniu de reglare coloană 908 mm

–
–
–
–
–

Priză indirectă
Coloană telescopică ranforsată
Contrafișe
Coloană cu protecție împotriva răsucirii și
prindere centrală
Nivelă sferică
Mecanism de blocare rapidă
Dispozitiv antiderapant
Gradație milimetrică pe țeava telescopică
Măsuță trepied mărime extra, fabricată din
aluminiu

Trepied Nr. ref. 210 540

Caracteristici:

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,73 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 4,01 m
Lungime retractată: aprox. 1,94 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 17,2 kg
Măsuță trepied, Ø 167 mm
Domeniu de reglare coloană 908 mm

–
–
–
–
–

Priză indirectă
Coloană telescopică ranforsată
Contrafișe
Coloană cu protecție împotriva răsucirii și
prindere centrală
Nivelă sferică
Mecanism de blocare rapidă
Dispozitiv antiderapant
Gradație milimetrică pe țeava telescopică
Măsuță trepied mărime extra, fabricată din
aluminiu

Set articulații cauciucate
Set constând din 3 articulații cauciucate. Tălpile îmbrăcate în cauciuc asigură stabilitatea și previn
Deteriorarea podelelor sensibile.
Nr. ref. 660 010
Nedo Trepiede
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Trepiede cu sistem de elevație
pentru scanere cu laser
Spre deosebire de laserele rotative, care se instalează o dată și nu li se
schimbă poziția toată ziua, scanerele cu laser necesită trepiede cu un
sistem de elevație care să permită ridicarea și coborârea în continuu cu
ușurință a scanerelor cu laser de mare capacitate. Pentru scanerele cu
laser, trepiedele cu sistem de elevație trebuie să suporte o sarcină aplicată
mai mare, ceea ce duce la o uzură mai ridicată, în special la mecanismul
de acționare. Industrial Line este o serie nouă de trepiede, adaptate
perfect ca să îndeplinească cerințele speciale pentru scanere cu laser sau
instrumente de mare capacitate.
Caracteristici:
–
–
–
–
–

Priză indirectă pentru ridicarea și coborârea cu ușurință a instrumentelor grele
Mecanism de acționare ranforsat pentru durabilitate extra și uzură redusă
Coloană cu protecție împotriva răsucirii și prindere centrală
Picioare trepied cu profile din aluminiu întărit și contrafișe pentru un plus de stabilitate
Saboți combinați pentru toate tipurile de teren

Trepied cu sistem de elevație Industrial Line Nr. ref. 210 700
Trepied universal cu sistem de elevație pentru scanere cu laser
Scanerul cu laser poate fi montat fie în capătul de sus, fie în cel de jos
al coloanei de elevație.
Trepied Nr. ref. 210 700
–
–
–
–
–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,05 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 2,57 m
Lungime retractată: aprox. 1,28 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 9,2 kg
Măsuță trepied - plată, Ø 110 mm
Domeniu de reglare coloană: 818 mm
Gradație milimetrică pe țeava telescopică
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Nivelă sferică pentru
aliniere simplă,
chiar și cu trepiedul
extins

Trepied explorare puțuri Industrial Line Nr. ref. 210 710
Noul trepied Industrial Line pentru explorare puțuri a fost creat special
pentru utilizarea scanerelor 3D cu laser în aplicații de canalizare. În cadrul
acestor aplicații, scanerele 3D cu laser sunt introduse, de sus în jos,
printr-o gură de canal, în compartimentul puțului. O caracteristică specială
a noului trepied Nedo pentru puțuri este coloana dințată, care se
extinde aproape la orice înălțime. Secțiunile dințate suplimentare sunt
inserate în capul de elevație și prinse în siguranță de secțiunea dințată
anterioară cu ajutorul unui dispozitiv inovator de blocare.

Tripod Nr. ref. 210 710

Include: husă de transport pentru
4 secțiuni dințate și accesorii

–
–
–
–
–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,12 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 5,00 m
Adâncimea puțului: aprox. 4,00 m
Lungime retractată: aprox. 1,22 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 8,9 kg
Măsuță trepied - plată, Ø 110 mm
Gradație milimetrică pe țeava telescopică

Produse livrate:
– Trepied cu sistem de elevație cu coloană
dințată
– 4 secțiuni dințate, 1 m fiecare, în husă de
transport
– Cheie Allen 5 mm
– Portsculă magnetică pentru șurubelniță
electrică cu acumulator
– Manivelă cu portsculă magnetică

Nedo Trepiede
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Accesorii pentru trepiedele Industrial Line
Adaptoare pentru scanere cu laser
În funcție de greutate, montarea unui scaner 3D cu laser deasupra capului pe un trepied de puțuri
cu un racord de 5/8’’ poate fi dificilă. Pentru a ușura operația, se pot furniza adaptoare, ca accesorii
opționale pentru variate scanere cu laser. Acestea permit prinderea de trepied cu ușurință și în siguranță.

Nedo Adaptoare pentru scanere cu laser
Nr. ref.
660 040

Adaptor pentru Faro Focus 3D

660 041

Adaptor pentru Leica HDS6200

660 042

Adaptor pentru Leica Scanstation P20

Cărucior trepied
Cărucior solid, cu roți mari, pivotante, cu blocare în poziție. Picioarele trepiedului se introduc în
orificiile de pe cărucior și se asigură cu o chingă flexibilă. Ușor, sigur și comod.
Căruciorul are numai două brațe, ceea ce permite manipularea prin deschideri strâmte și oferă
acces facil scanerului cu laser. Căruciorul se poate plia pentru economisirea spațiului de transport.
Nr. ref. 660 030

Coloană de extensie
Coloană suplimentară de extensie, 1 m.
Nr. ref. 660 020

Șurubelniță cu acumulator
Șurubelniță cu acumulator pentru ajustarea înălțimii.
Nr. ref. 660 015
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Trepiedele Nedo din lemn sunt fabricate din lemn de frasin atent
selecționat. Toate elementele din lemn sunt sigilate cu un
material plastic de tehnologie înaltă care nu permite
pătrunderea umezelii la interior. Astfel se asigură lipsa
umflăturilor, a contracției sau așchierii lemnului, ceea ce face
trepiedele Nedo din lemn extrem de robuste și impermeabile.
Trepiedele Nedo din lemn sunt mai durabile decât cele realizate
cu lăcuire normală.

Trepiede din lemn de capacitate medie

Trepied Nr. ref. 200 100

Trepied Nr. ref. 200 122

Trepied Nr. ref. 200 133

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,02 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,65 m
Lungime retractată: aprox. 1,09 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 5,40 kg
Cap de trepied - plat, Ø 140 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,05 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,68 m
Lungime retractată: aprox. 1,11 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 5,50 kg
Cap de trepied - bombat, Ø 140 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,02 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,67 m
Lungime retractată: aprox. 1,09 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 5,10 kg
Cap de trepied - plat, Ø 140 mm

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

– Mecanism de blocare rapidă
– Picioare trepied îmbrăcate în plastic
– Conform cu ISO 12858-2-LF

–
–
–
–

–
–
–
–

Adecvat pentru:

Adecvat pentru:

Adecvat pentru:

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Nivele digitale
Nivele pentru construcții
Teodolite
Stații totale

Cap bombat
Mecanism de blocare rapidă
Picioare trepied îmbrăcate în plastic
Conform cu ISO 12858-2-LF

Nivele digitale
Nivele pentru construcții
Teodolite
Stații totale

Prindere cu piuliță fluture
Picioare trepied îmbrăcate în plastic
Curea de umăr
Conform cu ISO 12858-2-LF

Nivele digitale
Nivele pentru construcții
Teodolite
Stații totale

Nedo Trepiede

106_107

Când măsurătorile precise sunt critice.
Trepiedele sunt supuse la solicitări diverse, în funcție de modul în care sunt
utilizate. Stațiile totale robotizate, de exemplu, generează forțe mari de torsiune
prin accelerație și frânare, care trebuie absorbite.
Un studiu realizat de Facultatea de geodezie din cadrul Universității din Karlsruhe
a demonstrat că trepiedele grele din lemn fabricate de Nedo pot atinge cele mai
precise rezultate de măsurători. Seriile de testare au inclus trepiede din lemn de
mare capacitate și trepiede din lemn - fibră de sticlă fabricate de producători
diverși.

Trepiede din lemn, de capacitate medie

Trepied Nr. ref. 200 513

Trepied Nr. ref. 200 533

Trepied Nr. ref. 200 532

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,02 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,69 m
Lungime retractată: aprox. 1,10 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 7,60 kg
Măsuță trepied - plată, Ø 167 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,05 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,70 m
Lungime retractată: aprox. 1,12 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 7,10 kg
Măsuță trepied - plată, Ø 167 mm

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,05 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,70 m
Lungime retractată: aprox. 1,12 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 7,10 kg
Măsuță trepied - plată, Ø 167 mm

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Cap de trepied rotund, mare
Picioare trepied îmbrăcate în plastic
Mecanism de blocare rapidă
Capac cu fixare rapidă
Curea de umăr
Conform cu ISO 12858-2-H

Cap de trepied rotund, mare
Picioare trepied îmbrăcate în plastic
Prindere cu piuliță fluture
Capac cu fixare rapidă
Curea de umăr
Conform cu ISO 12858-2-H

Cap de trepied rotund, mare
Picioare trepied îmbrăcate în plastic
Mecanism de blocare rapidă
Prindere cu piuliță fluture
Capac cu fixare rapidă
Curea de umăr
Conform cu ISO 12858-2-H

Adecvat pentru:

Adecvat pentru:

Adecvat pentru:

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Stații totale
Nivele digitale
Teodolite
Lasere rotative grele

Stații totale
Nivele digitale
Teodolite
Lasere rotative grele
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Stații totale
Nivele digitale
Teodolite
Lasere rotative grele

Capac cu fixare rapidă
Capacul cu fixare rapidă Snap Cap pentru capete
de trepied este inclus pentru toate trepiedele Nedo grele, din lemn,
cu cap rotund, mare

Trepied din lemn, de mare capacitate

Pur și simplu apăsați pedala și dispozitivul de blocare
a picioarelor pentru transport se deschide automat.

Cu un singur „clic”, închideți din nou
dispozitivul de blocare pentru transport.

Trepied Nedo Click
Aplecările sunt de domeniul trecutului! Chinul de a trebui să vă aplecați de fiecare dată pentru a prinde și a desface
cureaua de prindere aparține trecutului. Deschideți dispozitivul inovator de blocare pentru transport folosind doar
pedala. Cu un singur clic, închideți din nou dispozitivul pentru transport. Simplu, de încredere și comod.
Trepied Nr. ref. 200 514

Caracteristici:

Adecvat pentru:

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,02 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,69 m
Lungime retractată: aprox. 1,10 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 7,75 kg
Măsuță trepied - plată, Ø 167 mm

Dispozitiv de blocare pentru transport
Cap de trepied rotund, mare
Picioare trepied îmbrăcate în plastic
Mecanism de blocare rapidă
Capac cu fixare rapidă
Curea de umăr
Conform cu ISO 12858-2-H

Stații totale
Nivele digitale
Teodolite
Lasere rotative grele

Trepied Nr. ref. 200 511

Caracteristici:

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,53 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 1,61 m
Șurub de fixare: filet 5/8’’
Greutate: aprox. 6,70 kg
Măsuță trepied - plată, Ø 167 mm

Cap de trepied rotund, mare
Picioare trepied îmbrăcate în plastic
Picioare trepied fixe
Capac cu fixare rapidă
Curea de umăr

Adecvat pentru:
– Nivele digitale
– Teodolite
– Stații totale

Nedo Trepiede

108_109

Monopod cu prindere de tavan,
de sarcină mare
Monopod cu prindere în tavan, robust, pentru utilizarea cu lasere rotative în
spații înguste sau pe scări.
Segmentele sunt extrem de stabile și se pot combina în siguranță cu un
mecanism fiabil de blocare. Mecanismul cu manivelă permite extinderea
monopodului cu prindere în tavan și prinderea dispozitivului între tavan și
podea. Suportul pentru laser, cu înclinație, permite reglarea înălțimii de lucru a
laserului, marcarea pantelor sau comutarea pe modul de lucru vertical al
laserului, toate cu ușurință.
Caracteristici:
–
–
–
–
–

Monopod cu prindere în tavan, robust, pentru utilizare în spații înguste
Adecvat pentru încăperi cu o înălțime de până la 3,08 m
Mecanism cu manivelă robust pentru prinderea dispozitivului între tavan și podea
Segmentele pot fi combinate în siguranță cu un sistem fiabil de blocare
Suport cu înclinație pentru laser, pentru reglarea înălțimii de lucru a laserului, marcarea pantelor
și comutarea pe modul de lucru vertical al laserului
– Monopodul cu prindere în tavan poate fi folosit ca suport de montare

Trepied Nr. ref. 460 996:
–
–
–
–

Înălțime efectivă min.: aprox. 1,08 m
Înălțime efectivă max.: aprox. 3,08 m
Greutate: aprox. 5,10 kg
Domeniu de reglare coloană 510 mm

Segment de extensie 1 m Nr. ref. 460 998
Mărește înălțimea de lucru a monopodului
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Postamente Nr. ref. 460 997
Postament pentru instalarea monopodului
cu prindere în tavan pe suprafețe în pantă
sau neregulate.

În cazurile de adaptare la sisteme vechi, placa Quick-Fix
se prinde de trepied cu ajutorul șurubului de prindere și
adaptorul rotund Quick-Fix se atașează la instrument.

Accesorii pentru trepiede
Nedo Quick-Fix
Quick-Fix este un sistem inovator de blocare rapidă pentru fixarea pe
trepied a unei nivele sau a unui laser. Instrumentul se poate fixa pe trepied
fără a mai fi nevoie de șurubul de prindere 5/8’’. Fără deteriorări în urma
căderilor, fără tip pierdut.
Quick-Fix se potrivește cu orice trepied cu racord filetat de 5/8’’.
Nr. ref. 572 111
Simplu
Cu Quick-Fix, instrumentul se poate fixa în siguranță pe trepied și se poate
da jos rapid. Doar mutați o pârghie.
Sigur
Se previn reparațiile scumpe pentru deteriorări cauzate prin cădere.
Rapid
Poziționați instrumentul pe placa adaptorului, mutați maneta și gata.

Cap de trepied mărime extra
Cap de trepied metalic, versiune mărime extra, Ø 167 mm
Informații pentru comenzi:
– Nr. ref. 660 150 pentru trepiede Nedo cu sistem de elevație și diametrul coloanei de 28 mm
– Nr. ref. 660 160 pentru trepiede Nedo cu sistem de elevație și diametrul coloanei de 36 mm
– Nr. ref. 660 170 pentru trepiede Nedo cu sistem de elevație și diametrul coloanei de 45 mm

Adaptor trepied
Adaptor trepied fabricat din metal.
Informații pentru comenzi:
– Nr. ref. 059 220 Adaptor pentru filete de la 5/8’’ la 1/4’’
– Nr. ref. 061 837 Adaptor pentru filete de la 5/8’’ la 3/8’’
Nedo Trepiede
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Cadru Nedo pentru laser
Lucru comod aproape de podea

Accesorii pentru trepiede
Cadru pentru laser
Ideal la turnarea șapelor. Cadrul pentru laser se prinde de capătul coloanei cu manivelă.
Laserul rotativ se poate întrebuința aproape de podea, iar înălțimea se poate regla ușor cu ajutorul
mecanismului cu manivelă.
Cadrul pentru laser se potrivește la orice trepied Nedo cu sistem de elevație.
Nr. ref. 660 131

Suport dispozitive
Suportul rotativ pentru dispozitive poate fi întrebuințat pentru computere, sisteme de înregistrare
a datelor și control etc. folosite în teren și este proiectat să se potrivească cu toate trepiedele Nedo
de mare capacitate prevăzute cu un cap rotund, mare.
Nr. ref. 630 112

Geantă pentru trepied
Lungime: 1300 mm
Ø: 220 mm
Nr. ref. 655 112-613

Sac de balast
Sac de balast pentru echilibrarea trepiedului. Sacul se prinde de un picior al trepiedului cu două
curele de ancorare.
Setul constă din 3 saci de balast și 6 curele de ancorare.
Nr. ref. 660 011
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Accesorii pentru trepiede
Saboți combinați
Pentru lucru pe teren denivelat la exterior, activați vârfurile din oțel prin înșurubarea
semisferelor de cauciuc (fig. A). Acoperiți vârfurile de oțel cu semisferele de cauciuc
când lucrați pe suprafețe netede sau sensibile (fig. B).
Nr. ref. 660 121

Set de rotile pentru trepied
Accesoriu pentru trepiedele de mare capacitate, cu sistem de elevație și
contrafișe. Pur și simplu scoateți saboții trepiedului și fixați rotilele.
Fiecare rotilă este prevăzută cu frână.
Setul constă din trei rotile.
Racord filetat: M10
Nr. ref. 660 110

Stea pentru trepied
Steaua Nedo pentru trepied este utilă în special la asigurarea trepiedelor
la interior, pe suprafețe netede.
Nr. ref. 665 111

Cap de elevație
Se poate monta pe orice trepied cu cap plat. Apoi trepiedul se poate folosi drept trepied cu elevație.
Caracteristici:
– Racord filetat: 5/8”
– Domeniu de reglare: 105 mm
Nr. ref. 570 111

Nedo Trepiede
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ECHIPAMENTE TOPOGRAFICE

Peste 110 ani de
Experiență în fabricarea
Accesoriilor topografice
Brandul Nedo este inseparabil legat de domeniul topografiei. De peste 110 ani
lucrăm la moduri de îmbunătățire a eficienței măsurătorilor geodezice prin
dezvoltarea de accesorii topografice inovatoare. Mulțumită preciziei și
fiabilității produselor noastre, brandul Nedo a devenit sinonim în întreaga lume
cu accesorii topografice de calitate la superlativ.
Accesoriile topografice Nedo sunt de reputație internațională. Stadiile noastre
invar sunt întrebuințate aproape în orice proiect major din construcții în care se
cere un maxim de precizie: la tunelul Gotthard Base de 57 km, în noile căi
ferate de mare viteză și în tunelurile acceleratorului liniar CERN.
Mulțumită anilor îndelungați de experiență avem cunoștințe temeinice cu privire
la condițiile de operare și cerințele pentru accesoriile topografice. Știm ce este
important pentru utilizatori și ce factori sunt critici în activitatea lor zilnică.
Aceste cunoștințe sunt aplicate sistematic în dezvoltarea și fabricarea
produselor noastre.

Nedo Echipamente topografice
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Stadii telescopice din aluminiu,
cu gradație (E)
Stadii telescopice din aluminiu
Pentru a îndeplini cereri diferite de calitate, Nedo oferă două serii de stadii telescopice.
Fiecare serie îndeplinește cerințele de acuratețe conform cu DIN 18703.

Stadii telescopice QualiLine
Pentru calitate și precizie maxime. Stadiile telescopice Nedo QualiLine sunt
realizate din tuburi albe de aluminiu de calitate înaltă, vopsite prin pulverizare.
Mecanismul solid de blocare asigură fixarea secțiunilor telescopice în poziție.
Gradațiile frontale de nivelment sunt protejate de canturi profilate. Stadiile
telescopice Nedo QualiLine sunt disponibile cu nivele sferice reglabile și
gradațiile 1 și 2 pe spate.

Stadii telescopice StandardLine
Calitate fiabilă la un preț atractiv. Stadiile telescopice Nedo StandardLine sunt
fabricate din secțiuni tubulare de aluminiu eloxat care să reziste solicitărilor extreme
de pe șantier. Mecanismul fiabil de blocare, cu butoane metalice ranforsate, asigură
QualiLine
Stadii telescopice

StandardLine
Stadii telescopice
Incl. husă

fixarea secțiunilor telescopice în poziție. Stadiile Nedo StandardLine sunt disponibile
cu gradațiile 1 și 2 pe spate. Stadiile se livrează cu husă. Sunt disponibile și nivele cu
bridă și prindere rapidă, ca accesorii.

Gradațiile de pe spate
Gradații 1
Gradații pentru măsurarea înălțimilor la interior.
Gradații 2
Gradație milimetrică continuă, începând cu 0, de la talpa stadiei.

Gradație 1

Gradație 2

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Stadii telescopice Nedo QualiLine
cu nivelă sferică reglabilă

Stadii telescopice Nedo QualiLine
Nr. ref.

Gradație
pe spate

343 122-101

2

344 115-101

1

344 121

1

344 122

2

345 115-101

1

345 121

1

345 122

2

345 122-101

2

Nivelă sferică

Nr. de
secțiuni

Lungime
retractată

-

3

1,16 m

3,00 m

1,40 kg

-

4

1,19 m

4,00 m

1,80 kg

reglabilă

4

1,19 m

4,00 m

1,80 kg

reglabilă

4

1,19 m

4,00 m

1,80 kg

5

1,22 m

5,00 m

2,00 kg

reglabilă

5

1,22 m

5,00 m

2,10 kg

reglabilă

5

1,22 m

5,00 m

2,10 kg

5

1,22 m

5,00 m

2,00 kg

Nr. de
secțiuni

Lungime
retractată

-

-

Domeniu de
măsurare

Greutate

Stadii telescopice Nedo StandardLine
Nr. ref.

Gradație
pe spate

Nivelă sferică

Domeniu de
măsurare

Greutate

344 115-613

1

-

4

1,22 m

4,00 m

1,50 kg

344 122-613

2

-

4

1,22 m

4,00 m

1,50 kg

345 115-613

1

-

5

1,22 m

5,00 m

1,80 kg

345 122-613

2

-

5

1,22 m

5,00 m

1,80 kg

347 122-613

2

-

5

1,69 m

7,00 m

2,30 kg

Accesorii opționale
Nr. ref.
355 111-613
350 215

Husă, pentru toate stadiile telescopice
Nivelă cu bridă pentru stadiile telescopice QualiLine

350 216-613

Nivelă cu bridă pentru stadiile telescopice StandardLine de 4 m

350 215-613

Nivelă cu bridă pentru stadiile telescopice StandardLine de 5 m

Nedo Echipamente topografice
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Stadii speciale
Stadii din fibră de sticlă
Stadiile Nedo din fibră de sticlă sunt foarte robuste și durabile. Secțiunile din
fibră de sticlă sunt aproape indestructibile. Gradația frontală este protejată de
canturi profilate.
Stadiile Nedo din fibră de sticlă nu sunt conductoare de electricitate când sunt uscate
și de aceea sunt în special adecvate pentru nivelmente în apropierea liniilor de alimentare
cu energie electrică sau a căilor ferate. Livrate standard cu husă.
Stadii Nedo din fibră de sticlă

Husă inclusă

Nr. ref.

Lungime
retractată

Domeniu de
măsurare

345 815

1,23 m

5,00 m

345 822

1,23 m

870 100

1,68 m

Butoni
de blocare

Nivelă
cu bridă

Gradație
pe spate

Greutate

alamă

da

Gradație 1

2,7 kg

5,00 m

alamă

da

Gradație 2

2,7 kg

7,60 m

plastic

nu

Gradație 1

3,2 kg

Nivellierfix
Mulțumită diametrului redus al tuburilor telescopice, Nivellierfix este ușoară și compactă.
Este ideală pentru nivelmente și măsurători la interior.
Gradația (E) frontală și gradația milimetrică de pe spate sunt prevăzute cu o suprafață
eloxată rezistentă la abraziune. Mecanismul solid de blocare nu cedează niciodată.
Lungimi disponibile: 3 m, 4 m și 5 m.
Este disponibilă și o husă pentru transport, ca accesoriu.

Nedo Nivellierfix
Nr. ref.

Accesoriu: husă
Nr. ref. 372 111-613

Domeniu de măsurare

Secțiuni

Gradație

Greutate

F 373 313

3,00 m

3

mm/E

0,8 kg

F 374 312

4,00 m

4

mm/E

1,0 kg

F 375 312

5,00 m

5

mm/E

1,1 kg
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Nivelă sferică reglabilă

Stadii pliante
Stadii înguste din lemn
Caracteristici:
–
–
–
–
–

Secțiune transversală: 53 mm x 20 mm
Miez din lemn de molid sau pin de calitate premium, cu fibră dreaptă, fără noduri
Învelișul PVC acoperă miezul de lemn ca o cutie
Laturi înguste acoperite cu strat dublu
Articulații și suporți zincate galvanic

Stadii înguste din aluminiu
Caracteristici:
– Secțiune transversală: 53 mm x 20 mm
– Tuburi profilate foarte puternice și canturi înalte
– Tuburi profilate vopsite în alb prin pulverizare

Stadii late din lemn
Caracteristici:
–
–
–
–
–

Secțiune transversală: 83 mm x 20 mm
Miez din lemn de molid sau pin de calitate premium, cu fibră dreaptă, fără noduri
Învelișul PVC acoperă miezul de lemn ca o cutie
Laturi înguste acoperite cu strat dublu
Articulații și suporți zincate galvanic

Stadii Nedo de lemn, 53 mm lățime
Nr. ref.

Lungime pliată

Domeniu de măsurare

Greutate

326 112

1,00 m

4,00 m

3,8 kg

326 112-615

1,00 m

4,00 m

3,8 kg

Nivelă sferică
reglabilă

Stadii Nedo de aluminiu, 53 mm lățime
Nr. ref.

Lungime pliată

Domeniu de măsurare

Greutate

321 312

1,00 m

3,00 m

2,7 kg

321 312-615

1,00 m

3,00 m

2,7 kg

326 312

1,00 m

4,00 m

3,8 kg

326 312-615

1,00 m

4,00 m

3,8 kg

Nivelă sferică
reglabilă
reglabilă

Stadii Nedo de lemn, 83 mm lățime
Nr. ref.

Lungime pliată

Domeniu de măsurare

Greutate

306 112

1,00 m

4,00 m

5,2 kg

306 112-615

1,00 m

4,00 m

5,2 kg

Nivelă sferică

Nedo Echipamente topografice

reglabilă
118_119

La Centrul european de cercetare CERN funcționează cel mai are accelerator de particule.
Aici, particulele elementare sunt accelerate aproape de viteza luminii și se creează coliziuni
între ele. Oamenii de știință se folosesc de aceste experimente pentru a examina condițiile
existente la vremea Big-Bangului, când a luat naștere materia.
Experimentele sunt efectuate într-un inel de magneți superconductori, de 27 km. Acești
magneți, precum și nenumărații senzori întrebuințați, trebuie menținuți într-o aliniere perfectă.
Poziționarea exactă pe orizontală a acestor componente pe o distanță de 27 km a constituit o
imensă provocare tehnologică, rezolvată cu stadiile Nedo invar de precizie . Fotografia
prezintă interiorul tunelului. O stadie de precizie Nedo a fost poziționată în dreptul unui punct
de referință de pe conductă.

Stadii de precizie Nedo invar
Stadiile de precizie Nedo invar se utilizează în nivelmente de prim ordin și lucrări
dificile pe șantiere de mari dimensiuni, de exemplu tuneluri, drumuri, baraje sau
centrale electrice. Gradația stadiei invar de precizie este gravată în învelișul de
vopsea cu un fascicul laser controlat interferometric, care asigură o acuratețe
superioară a gradației și claritatea marginilor. Erorile aleatorii ale gradațiilor sunt mai
mici de ± 0,015 mm.
Stadiile de precizie Nedo invar depășesc cerințele DIN 18717 / ISO 12858-1 și
stabilesc noi standarde de acuratețe.

Caracteristici:
– Corp stadie invar din profil rigid de aluminiu cu suprafață eloxată
– Latură gradată lăcuită în galben; gravură protejată de un strat de poliester de 0,1 mm
– Bandă de invar așezată pe profilul stadiei într-un șanț protejat și tensionată cu un arc moale
pentru a compensa coeficientul de dilatare al profilului stadiei. Coeficient de dilatare: < 1,5 x 10-6
– Placa sabotului depășește ușor corpul stadiei
– Placa sabotului fabricată din aliaj de crom, oțel placat chimic cu nichel; călit și rectificat
– Prevăzută standard cu nivelă sferică și mânere escamotabile.
Mânerele sunt zincate și vopsite prin pulverizare

Gradații disponibile pentru stadiile invar

Profil stadie

15a
0,5 cm
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17a
1,0 cm

19a
1,0 cm

Stadiile de precizie Nedo invar sunt utilizate pentru nivelmente de prim
ordin, de exemplu în construirea și monitorizarea barajelor.

Saboți lați de stadie
Opțional, toate stadiile invar pot fi echipate cu saboți lați. Un sabot lat de stadie
permite poziționarea chiar și pe perete, în șuruburi cu diblu.
Stadiile invar de precizie pot fi adaptate numai de Nedo.

Nedo Invar stadii
Saboți de stadie

Nr. ref.

Nr. ref.

Nr. ref.

Lungime

Greutate

Gradație 15a

Gradație 17a

Gradație 19a

Saboți standard de stadie
Saboți lați de stadie

391 185
391 185-616

391 187
391 187-616

391 189
391 189-616

1m
1m

3,0 kg
3,0 kg

Saboți standard de stadie
Saboți lați de stadie

392 185
392 185-616

392 187
392 187-616

392 189
392 189-616

2m
2m

4,3 kg
4,3 kg

Saboți standard de stadie
Saboți lați de stadie

393 185
393 185-616

393 187
393 187-616

393 189
393 189-616

3m
3m

5,5 kg
5,5 kg

Buletin de calibrare
Opțional, fiecare stadie invar se poate livra cu buletin de calibrare, emis de
Technische Universität Munich.
Nr. ref. 399 519
Nr. ref. 399 521

Calibrarea lungimii fără ciclu de temperatură
Calibrarea lungimii cu ciclu de temperatură

Nedo Echipamente topografice
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Pozițiile magneților și senzorilor de la acceleratorul CERN au trebuit să fie
măsurate cu un maximum de precizie în condiții nefavorabile de luminozitate.
Ledurile de pe stadii au furnizat o iluminare uniformă a gradațiilor fără să
emită radiații termice.
Iluminarea cu leduri a stadiilor este ideal adaptată pentru utilizarea cu stadii
invar de precizie. Permite măsurători precise chiar și în condiții de luminozitate slabă.

Accesorii pentru stadiile invar de precizie
Sistem Nedo de iluminare cu leduri a stadiilor invar

Sistemul de iluminare
a stadiei, în funcțiune

Sistem de iluminare cu leduri a stadiilor invar pentru stadiile invar Nedo de
înaltă precizie. Sistemul de iluminare a stadiilor invar permite realizarea de
măsurători cu stadii invar și nivele digitale în întuneric complet.
Se poate folosi, de exemplu, în mine, tuneluri, șantiere nocturne și pentru
monitorizarea construcțiilor. Rezultatele măsurătorilor sunt la fel de precise ca
măsurătorile executate în tipul zilei. Mulțumită designului compact și sursei de
alimentare integrate, mobilitatea stadiei invar nu este redusă. Ledurile de înaltă
eficiență, în combinație cu sisteme optice special create și o unitate electronică
optimizată, asigură o durată lungă de funcționare. Lumina nu se reduce pe durata
utilizării cu baterie, astfel încât se pot realiza întotdeauna măsurători de încredere.
Sistemul poate fi montat pe o stadie invar chiar de către client folosind unelte
standard și nu necesită întreținere. Nivela sferică a stadiei invar este iluminată
suplimentar pentru a permite măsurători precise.

Caracteristici:

(Stadia invar
nu este inclusă în
produsele livrate)

–
–
–
–

– Acumulator detașabil cu autodescărcare redusă
Grad de protecție IP 54
Temperatură de funcționare: -10°C până la +50°C – Durata de funcționare a bateriei: 5 până la 10 ore,
Iluminarea nivelei
în funcție de lungime
Afișarea stării bateriei

Sistem Nedo de iluminare cu leduri a stadiilor invar
Nr. ref.

Lungime

396 115

Adecvat pentru stadie Leica invar, cu cod de bare, de 3 m

396 116

Adecvat pentru stadie Leica invar, cu cod de bare, de 2 m

396 117

Adecvat pentru stadie Trimble invar, cu cod de bare, de 3 m

396 118

Adecvat pentru stadie Trimble invar, cu cod de bare, de 2 m

Postament (Broască)
Postamentul este fabricat din fontă gri vopsită prin pulverizare.
Caracteristici:
– Cui
– Greutate: 2,7 kg
Nr. ref. 333 121

www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro

Accesorii pentru stadii invar de precizie
Stative telescopice Nedo
Stativele telescopice sunt disponibile ca accesorii pentru stadiile de precizie invar, lungi de 2 m și 3 m.
Stativele telescopice, ușor de manevrat, asigură poziția verticală fixă a stadiilor.

Stative telescopice Nedo
Nr. ref.

Lungime

399 211

2m

399 311

3m

Valiză Nedo pentru 2 stadii invar
Valiză pentru transportarea și depozitarea în siguranță a stadiilor Nedo invar de precizie.
Valize realizate cu un cadru robust din aluminiu și panouri solide din plastic, cu structură
fagure. Colțurile sunt prevăzute cu elemente robuste de protecție. Mânerele permit o
manevrare ușoară. În plus, valiza este prevăzută cu o căptușeală din spumă pentru protejarea
stadiilor invar de precizie. În valiză pot fi puse două stadii invar, o stadie invar cu stativ
telescopic sau o stadie invar cu sistem de iluminare.

Valiză Nedo pentru 2 stadii invar
Nr. ref.

Lungime

395 111

pentru o lungime a stadiei de 1 m

395 121

pentru o lungime a stadiei de 2 m

395 131

pentru o lungime a stadiei de 3 m

Valiză Nedo pentru 2 stadii invar cu saboți lați
Nr. ref.

Lungime

395 221

pentru o lungime a stadiei de 2 m

395 231

pentru o lungime a stadiei de 3 m
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Nivele sferice, nivele de stadii și stadii pliabile

Nivelă sferică Nr. ref. 194 100

Nivelă sferică Nr. ref. 194 110

Nivelă sferică Nr. ref. 351 211

– Reglabilă
– Sensibilitate: 12’

– Reglabilă
– Sensibilitate: 25’

– Detașabilă
– Ghidaj coadă de rândunică
– Sensibilitate: 12’/2 mm

Nivelă pentru stadii Nr. ref. 471 212

Nivelă de buzunar pentru stadii
Nr. ref. 471 111

– Nivelă pentru stadii, din metal
– Reglabilă
– Sensibilitate: 25’

– Nivelă de buzunar pentru stadii, din lemn
– Nivelă longitudinală și frontală
– Sensibilitate: 15’

Stadii pliante Geomess
– Secțiuni din lemn vopsite în alb,
cu lungime de: 0,3 m sau 0,5 m
– Articulații durabile din alamă
– Față: gradație de nivelment
– Spate: gradație milimetrică
Nr. ref. Lungime Lungime
secțiuni

Greutate

698 911

2m

0,5 m

0,35 kg

699 011

3m

0,5 m

0,53 kg

699 311

3m

0,3 m

0,68 kg

699 111 4 m

0,5 m

0,77 kg

Stadie cu sistem propriu de iluminare
LumiScale
LumiScale este o stadie cu sistem propriu de iluminare pentru nivele digitale, de folosit în
condiții nefavorabile de luminozitate, cum ar fi proiecte subterane sau tuneluri.
În ceea ce privește precizia, stadia LumiScale cu sistem propriu de iluminare îndeplinește
normele DIN 18703.
Gradația LumiScale este iluminată din spate cu ajutorul unei folii electroluminescente care
iluminează uniform întreaga gradație, fără nicio umbră. Teste extensive, realizate de
Universitatea din Graz, Austria, au demonstrat că erorile de măsurare sunt eliminate datorită
iluminării uniforme a gradației. Din acest motiv, tehnologia LumiScale este superioară
iluminării de la exterior a gradației. LumiScale este disponibilă cu coduri de bare pentru
toate mărcile uzuale de nivele digitale.

Caracteristici:
– Gradație iluminată
– Nivelă iluminată
– Livrată cu acumulatori, încărcător și husă

Nedo LumiScale
Nr. ref.
Nr. ref. 340 220

LumiScale cu cod de bare Trimble

Nr. ref. 340 222

LumiScale cu cod de bare Leica DNA

Nr. ref. 340 223

LumiScale cu cod de bare Topcon RAB

Nr. ref. 340 224

LumiScale cu cod de bare Sokkia

Nr. ref. 340 225

LumiScale cu cod de bare Leica-Sprinter

Date tehnice:
Gradație

cod de bare

Portant gradație

film de poliester (ααTH < 18 ppm/°C)

Acuratețe

Δℓ = ±(0,2 mm + 2ℓ *10-4)

Zonă iluminată

2125 mm x 25 mm

Iluminare

folie electroluminescentă

Sursă de alimentare

acumulatori NiMH detașabili, 2000 mAh

Durata de funcționare

aprox. 5,5 ore

Nivelă sferică

iluminată, sensibilitate 12’

Grad de protecție

IP 54

Dimensiuni

2200 mm x 70 mm x 60,5 mm

Corpul stadiei

profil de aluminiu

Greutate

aprox. 4,0 kg (cu acumulatori)
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LumiScale control–
Ideal pentru funcționare stabilă
în monitorizare structurală, mai ales
în condiții nefavorabile de luminozitate

Accesorii opționale LumiScale
– Adaptor ștecher Nr. ref. 030 816
– Încărcător Nr. ref. 030 794
Acumulatori

Adaptor ștecher

– Acumulatori Nr. ref. 061 866

Încărcător

LumiScale control
LumiScale control este o stadie scurtă, cu sistem propriu de iluminare, de utilizat
în monitorizare (de exemplu la clădiri). Este compactă, fără alte elemente deranjante.
LumiScale control poate fi conectată la o priză 220 V printr-o sursă de alimentare
(PSU). Se livrează cu sursă de alimentare (PSU) și husă.
Nedo LumiScale control
Nr. ref.
Nr. ref. 340 240

LumiScale control cu cod de bare Trimble

Nr. ref. 340 242

LumiScale control cu cod de bare Leica DNA

Nr. ref. 340 243

LumiScale control cu cod de bare Topcon RAB

Nr. ref. 340 244

LumiScale control cu cod de bare Sokkia

Date tehnice:
Gradație

cod de bare

Portant gradație

film de poliester (αTH < 18 ppm/°C)

Acuratețe

Δℓ = ±(0,2* mm + 2l *10 -4 )

Zonă iluminată

430 mm x 23,5 mm

Iluminare

folie electroluminescentă

Sursă de alimentare

PSU 12 VDC, 3 VA (m = 0,08 kg)

Lungime cablu de legătură

aprox. 2 m

Putere necesară

aprox. 120 mA

Grad de protecție

IP 54

Dimensiuni

500 mm x 58 mm x 28 mm

Corpul stadiei

aluminium profile

Greutate

aprox. 0,9 kg
Nedo Echipamente topografice
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Prezentare generală accesorii EDM

Nr. ref. 481 700-613
–
–
–
–
–
–

Nr. ref. 053 530
Adaptor Leica

Adecvat pentru Leica
Blocare cu buton de acționare
Deviere: 34 mm
Înveliș de cupru
Prismă Ø: 62 mm
Acuratețe: ± 2”

Nr. ref. 484 704
Racord știft Leica
Leica GPH 1

Nr. ref. 481 300-613
– Adecvat pentru Sokkia, Topcon,
Nikon, Pentax
– Basculă metalică cu filet 5/8”
– Deviere: 0/30 mm
– Panou de vizare portocaliu
– Prismă Ø: 62 mm
– Acuratețe: ± 2”

Nr. ref. 484 708
Racord
știft 5/8” pentru
Zeiss KTR 1 N
Omni #9125

Nr. ref. 481 200-613
Nr. ref. 012 290
Adaptor 5/8”

– Adecvat pentru Sokkia, Pentax,
Topcon, Nikon
– Basculă din plastic cu filet 5/8”
– Deviere: 0/30 mm
– Prismă Ø: 62 mm
– Acuratețe: ± 2”

Nr. ref. 481 601-613

Nr. ref. 481 600-613

Nr. ref. 687 111
Essfix-S pentru prismă
Lungime: 5,31 m

Nr. ref.
484 651
Lungime: 2,15 m
Nr. ref.
484 650
Lungime: 2,15 m

Nr. ref.
484 655
Lungime: 2,15 m

Jaloane ușoare pentru prisme

Nr. ref. 484 709
Racord
știft 5/8” pentru
Pentax MT 15
Sokkia AP series

Nr. ref. 481 601-613/
Nr. ref. 481 600-613
–
–
–
–
–
–
–
–

Nr. ref. 484 707
Racord
știft 5/8” pentru
Mini-prismă Nedo
Omni JR. #1600

Suport metalic/Carcasă metalică
Racord filetat: 5/8”
Deviere: 0/30 mm
Nivelă sferică în suport
Panou de vizare cu două fețe
Prismă Ø: 25,4 mm
Acuratețe: ± 2”
Accesorii

Nr. ref.
484 622
Lungime: 2,10 m
Nr. ref.
484 621
Lungime: 2,10 m

Jaloane standard pentru prisme

Nr. ref.
484 600
Lungime: 2,20 m

Nr. ref.
484 602
Lungime: 2,20 m

Nr. ref.
484 601
Lungime: 3,20 m

Jaloane de precizie pentru prisme

Nr. ref. 482 015
Adaptor ambază
cu fir cu plumb optic
Culoare: negru

Nr. ref. 481 100-613
Stație prismă stil Topcon,
înălțime reglabilă. Adaptor
pentru ambază cu fir cu
plumb optic

Nr. ref. 482 011
Adaptor rotativ pentru ambază
cu filet de 5/8’’ pentru prisme cu
filet interior de 5/8’’
Culoare: negru

Nr. ref. 481 110-613
Stație prismă stil Leica,
adaptor pentru ambază
cu fir cu plumb optic
Acuratețe: ± 2’’

Nr. ref. 481 120-613
Stație prismă stil Sokkia,
adaptor pentru ambază
cu fir cu plumb optic
Acuratețe: ± 2’’

Nr. ref. 482 010
Adaptor fix pentru ambază
cu filet de 5/8’’ pentru prisme
cu filet interior de 5/8’’
Culoare: negru

Nr. ref. 482 130
Ambază fără fir cu plumb optic,
placă de montaj universală 5/8’’
cu blocare prin centrare forțată
Culoare: negru

Acuratețe: ± 2’’

Nr. ref. 200 533
Trepied din lemn de mare capacitate
Nr. ref. 483 535
Flexi-Grip

Nr. ref. 483 521
Stativ cu 2
picioare
pentru prisme

Nr. ref. 482 020
Adaptor prismă stil Leica
cu știft Leica pentru blocare
cu buton de acționare.
Culoare: verde

Nr. ref. 482 100
Ambază cu fir cu plumb optic,
placă de montaj universală 5/8’’
cu blocare prin centrare forțată și
fir cu plumb optic
Culoare: negru

Nr. ref. 200 513
Trepied din lemn de mare capacitate

Jaloane Nedo pentru prisme
Jaloane ușoare pentru prisme
Jaloane pentru prisme, extrem de ușoare.
Design robust și mâner ergonomic pentru manevrare comodă. Jaloanele pot fi demontate
pentru curățare, fără a avea nevoie de unelte. Incluse: vârfuri din oțel înlocuibile și valiză
de transport.
Jalon port-prismă, din aluminiu Nr. ref. 484 650
– racord filetat 5/8’’
Jalon port-prismă, din aluminiu Nr. ref. 484 651
– cu adaptor Leica
Jalon port-prismă, din carbon Nr. ref. 484 655
– racord filetat 5/8’’

Jaloane Nedo pentru prisme, ușoare, cu clemă cu șurub
Nr. ref.

Domeniul înălțimii

484 650

125 cm - 215 cm

484 651
484 655

Lungime de transport

Greutate

Accesoriu

110 cm

0,74 kg

Incl. valiză

125 cm - 215 cm

119 cm

0,80 kg

Incl. valiză

125 cm - 210 cm

110 cm

0,50 kg

Incl. valiză

Jaloane pentru prisme, din aluminiu, cu clemă cu șurub
Jaloane pentru prisme, din aluminiu, solide, cu clemă cu șurub. Mâner din plastic cu
nivelă sferică reglabilă integrată. Jaloanele se pot demonta pentru curățare, fără a avea
nevoie de unelte. Cu vârfuri din oțel înlocuibile.
Jalon port-prismă Nr. ref. 484 621
– Model standard
– Racord filetat 5/8’’
Jalon port-prismă Nr. ref. 484 622
– Cu adaptor combinat M8 / 5/8’’
– Adecvat pentru prisma Zeiss TR1N

Jaloane Nedo pentru prisme, cu clemă cu șurub
Nr. ref.

Domeniul înălțimii

Lungime de transport

484 621

125 cm - 210 cm

110 cm

1,1 kg

494 112-613

484 622

125 cm - 210 cm

117 cm

1,1 kg

494 113-613
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Greutate

Accesoriu: valiză

Jaloane pentru prisme și GPS
Jaloane de precizie, din aluminiu, pentru prisme și GPS
Linia de top Nedo jaloane pentru prisme și jaloane pentru GPS prezintă un sistem
inovator de prindere care oferă o mai mare ușurință în utilizare, precizie maximă și o
excelentă rectiliniaritate, chiar și când jalonul este extins la lungime maximă.
Jaloanele de precizie pentru prisme au o lungime maximă de 2,20 m. Pot fi livrate și
cu o extensie de 1 m care se poate atașa la tubul gradat pentru transport. Crește
lungimea maximă la 3,20 m.
Este disponibil și un jalon de precizie pentru GPS, echipat cu același sistem de
prindere, cu o lungime de 2,20 m. Tubul gradat poate fi blocat și la 1,40 m, 1,60 m și
2,00 m cu ajutorul unui știft din oțel cu fixare permanentă.
Caracteristici:
–
–
–
–
–
–

Rectiliniaritate excelentă chiar și la extensie maximă
Sistem inovator de prindere
Mâner ergonomic pentru manevrare comodă
Vârfuri de oțel înlocuibile
Nivelă sferică reglabilă cu acuratețe de 20’
Filet interior de 5/8", compatibil cu toate adaptoarele Nedo pentru prisme

Jaloane Nedo de precizie pentru prisme și GPS
Nr. ref.

Domeniul înălțimii

Lungime de transport

Greutate

Accesoriu: husă

484 600

129 cm - 220 cm

114 cm

1,18 kg

494 112-613

484 601

129 cm - 320 cm

114 cm

1,50 kg

494 112-613

484 602

129 cm - 220 cm

114 cm

1,18 kg

494 112-613

Set mini-jaloane pentru mini-prisme
Setul include trei secțiuni de mini-jaloane, fiecare de 600 mm lungime, cu husă, vârfuri
de oțel și o mini-prismă 25 mm ø cu nivelă și husă.
Caracteristici:
– Mini-Prismă: Ø 25 mm
– Decalare: 0 mm
– Incl. accesorii și husă geantă
Nr. ref. 484 643-613

Nedo Echipamente topografice
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Jalon port-prismă Nedo mEssfix-S și
accesorii pentru jaloane port-prismă
Jalon mEssfix-S pentru prisme
Jalon port-prismă cu afișaj analogic. Ruleta încorporată afișează înălțimea la centrul
prismei față de talpă.
Secțiunile de extensie sunt echipate cu șuruburi de prindere, ceea ce permite ca
fiecare secțiune să poată fi blocată în orice poziție.
Domeniul înălțimii: 1,53 m până la 5,31 m.
Mai jos sunt ilustrate adaptoarele pentru cele mai frecvent utilizate prisme.
Important: La plasarea comenzii, vă rugăm să menționați exact tipul prismei pe
care o veți folosi cu mEssfix-S și racordul filetat al acesteia.
Nr. ref. 687 111

adaptor 5/8’’
012 290

adaptor Leica
053 530

Stativ cu 2 picioare
pentru prisme

Extensie pentru jalon
port-prismă

Stativ solid pentru prisme, cu 2 picioare
telescopice. Înălțime reglabilă cu buton de acționare.

Extensie de 1 m adecvată pentru toate
jaloanele Nedo din aluminiu pentru prisme.
racord filetat 5/8’’ la ambele capete
Nr. ref. 383 615

Adecvat pentru toate jaloanele Nedo din aluminiu
pentru prisme.
Nr. ref. 483 521
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Geantă pentru prisme
Adecvată pentru toate prismele
Nr. ref. 060 076

Accesorii pentru jaloane port-prismă
Stativ Nedo pentru jaloane port-prismă cu prindere flexibilă
Flexi-Grip
Aduceți o îmbunătățire trepiedului dumneavoastră cu racord filetat de 5/8’’. Pur și
simplu prindeți Flexi-Grip de trepied. La eliberarea șurubului central de prindere,
cleștele de susținere va putea fi mișcat tridimensional în orice direcție.
Jalonul port-prismă este poziționat pe punctul-țintă și aliniat cu ajutorul nivelei.
Flexi-Grip urmează fiecare mișcare în orice direcție. Odată găsită poziția
verticală, întregul sistem se fixează cu ajutorul șurubului central de prindere.
Foarte ușor de manevrat.
Flexi-Grip pentru trepiede oferă o stabilitatea poziției și de aceea este adecvat
pentru condiții de vânt puternic.
Nr. ref. 483 535

Nedo Echipamente topografice
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Adaptoare de reglare a înălțimii
pentru diverse prisme la scara
tuturor jaloanelor Nedo port-prismă

Nr. ref. 484 720
Racord
știft 5/8” pentru
Geodimeter
System 500
Geodimeter
System 600
L = 0 mm

Nr. ref. 484 726
Racord
știft 5/8” pentru
Geodimeter
Trimble
System 5600
L = 0 mm

Nr. ref. 484 731
Racord
știft 5/8” pentru
Trimble S6
L = 31,5 mm

Nr. ref. 484 702
Racord
știft M8 pentru
Zeiss ETR 1
L = 33 mm

Nr. ref. 484 695
Adaptor universal
Racord
știft 5/8”
L = 44 -136 mm

Nr. ref. 484 728
Racord
știft 1/4” pentru
prismă lată Leica
CPR 105
L = 50 mm

Nr. ref. 484 718
Racord
știft 5/8” pentru
Geodimeter
System 400
Geodimeter
System 4000
L = 51 mm

Nr. ref. 484 696
Adaptor universal
Racord
știft 5/8”
L = 65 -136 mm

Nr. ref. 484 706
Racord
știft 5/8” pentru
Sokkia 025-0010
Sokkia 025-1110
L = 80 mm

Nr. ref. 484 707
Racord
știft 5/8” pentru
mini-prismă Nedo
Nr. ref. 481 600
Omni JR. #1600
L = 70 mm

Nr. ref. 484 717
Racord
știft 5/8” pentru
Topcon 5010
L = 78 mm

Nr. ref. 484 704
Racord
știft Leica pentru
Leica GPH1
L = 85 mm

Nr. ref. 484 713
Racord
știft 5/8” pentru
Zeiss TR 1 N
L = 106 mm

Nr. ref. 484 709
Racord
știft 5/8” pentru
prismă Nedo Nr. ref.
481 200-613,
Pentax MT 15
seria Sokkia AP
L = 97 mm

Nr. ref. 484 708
Racord
știft 5/8” pentru
prismă Nedo
Nr. ref. 489 125,
481 300
Zeiss KTR 1 N
Omni #9125
L = 100 mm

Nr. ref. 484 721
Racord
știft 5/8” pentru
Geodimeter RMT
L = 135 mm

Nr. ref. 484 714
Racord
știft 5/8” pentru
Geodimeter
L = 147,5 mm

Nr. ref. 484 723
Racord
filet interior M 10
pentru Leica GDR 3
prismă unghi drept

Nr. ref. 484 715
Racord
știft Leica pentru
Leica GPH1A
Omni #3425
L = 125 mm
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Roata de măsurare Nedo Super, cu ghidaj pentru șine.
Perfectă pentru măsurarea distanțelor pe liniile de cale
ferată.

Roată de măsurare Nedo Super
Roata de măsurare Nedo Super îndeplinește cele mai înalte standarde de
precizie, calitate și fiabilitate.
Mulțumită toleranțelor mici de fabricație și unui contor de înaltă calitate,
acuratețea ei este de ± 0,02%, ceea ce corespunde unei erori maxime de ± 2
cm pe o distanță de 100 m. Contorul, cu afișaj în cm, este montat în siguranță
deasupra roții și acționat de o curea dințată. Setarea la zero se face cu o
manetă.
Frâna este integrată în suportul solid de staționare. Mânerul ergonomic tip pistol
și tija robustă de ghidare, din aluminiu, oferă întotdeauna o manevrare ușoară.
Un mecanism inteligent permite plierea tijei de ghidare pentru transport.

Roată de măsurare Nedo Super
Nr. ref.

702 111

Circumferință roată

1m

Domeniu de măsurare

0 până la 9.999,99 m

Poziționarea contorului

central

Rezoluție

0,01 m

Greutate

aprox. 3,65 kg

Toleranță

± 0,02 %

Ladă de transport pentru roata de măsurare Nedo Super
Nr. ref. 752 111

Ghidaj Nedo pentru șine
Ghidajul pentru șine împiedică alunecarea de pe șine a roții de măsurare,
Nedo Super, ceea ce o face adecvată pentru măsurători pe liniile de cale ferată.
Se poate monta ușor, fără unelte.
Nr. ref. 702 210

Nedo Echipamente topografice
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Roți de măsurare Nedo ușoare
Roata de măsurare Nedo ușoară iese în evidență datorită designului solid și
ergonomic. Roata de precizie rezistentă la abraziune și contorul de precizie
asigură măsurători exacte. Mânerul tip pistol, cu un buton de frânare integrat,
oferă o manevrare ușoară. Un mecanism inteligent de articulare permite plierea
tijei de ghidare, reducând la minimum dimensiunile de depozitare.
Caracteristici:
–
–
–
–
–

Buton de resetare

Buton de frână

Robustă și fiabilă
Design ergonomic
Roată de precizie
Contor de precizie cu rezoluție 0,1 m
Depozitare și transport în spații foarte mici

Roată de măsurare ușoară Nedo Professional
Mâner ergonomic în formă de pistol, cu buton de frână și resetare.

Roată de măsurare ușoară Nedo Digital
Roata de măsurare ușoară Digital este echipată cu un afișaj digital ușor de citit,
cu rezoluție în centimetri. Sunt disponibile ca opțiune diverse formate m/cm, m/dm
și m. Dispozitivul este prevăzut și cu o funcție de reținere, pentru
păstrarea valorilor măsurate și o funcție de comutare automată
Caracteristici:
–
–
–
–

Sursă de alimentare: 2 x 1,5 V AA
Durată de funcționare: peste 350 ore
Grad de protecție: IP 65
Închidere automată după 3 minute de neutilizare
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Roata de măsurare Nedo ușoară este protejată
împotriva jeturilor de apă de joasă presiune și
împotriva prafului, conform IP 65. După utilizare, roata
poate fi chiar curățată cu apă.

Roată de măsurat Mini
Mică și compactă

Roată de măsurat ușoară
Econo
Preț atractiv

Roată de măsurat

Roată de măsurat ușoară
Deluxe
Robustă și fiabilă

Roată de măsurat
ușoară

Roată de măsurat ușoară
Professional
Manevrare ușoară

Roată de măsurat
ușoară

Roată de măsurat
ușoară

Roată de măsurat ușoară
Digital
Afișaj digital cu
rezoluție cm
Roată de măsurat
ușoară

Mini

Econo

Deluxe

Professional

703 113

703 116

703 111

703 112

703 118

Nr. ref. Set

703 125

703 126

703 115

703 120

703 128

Circumferință roată

0,5 m

1m

1m

1m

1m

Domeniu de măsurare

0-9999,90 m

0-9999,90 m

0-9999,90 m

0-9999,90 m

0-9999,99 m

Rezoluție

0,1 m

0,1 m

0,1 m

0,1 m

0,01 m

Greutate

1,2 kg

2,1 kg

2,3 kg

2,4 kg

1,85 kg

Toleranță

± 0,05%

± 0,05%

± 0,05%

± 0,05%

± 0,05%

Nr. ref.
(cu rucsac de drumeție)

Digital

Toate roțile de măsurare Nedo ușoare pot fi livrate la set
cu un rucsac de drumeție confortabil.
Nedo Echipamente topografice
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Jaloane de reper dintr-o bucată
Jaloanele de reper Nedo sunt utilizate în orice situație care implică relevee și marcaje.
Ele sunt atent fabricate din materiale de înaltă calitate. Controalele de calitate permanente
garantează renumita calitate Nedo.
Vârfurile B și E sunt create pentru utilizarea pe terenuri nisipoase; vârfurile A și D sunt
create pentru utilizarea pe soluri argiloase.

Jaloane de reper Nedo din lemn
Toate jaloanele de reper din lemn sunt
fabricate din lemn de molid bine uscat,
fără noduri. Lacul este aplicat în două straturi
prin proces de scufundare. Lacurile întrebuințate
sunt rezistente la apă.

Jaloane de reper din lemn cu vârf
de regim greu
Calitatea lemnului și tratament la fel ca la
jaloanele de reper standard, dar cu vârful
pentru regim greu de lucru.

Jaloane de reper Nedo din
fibră de sticlă
Jaloanele de reper din fibră de sticlă ies în
evidență datorită rezistenței înalte și
rectiliniarității excepționale. Practic nu se
pot rupe, revenind la forma inițială - chiar
și după solicitări extreme.

Jaloane de reper Nedo din
tuburi de oțel
Jaloanele de reper din tuburi de oțel sunt
fabricate din oțel de rezistență superioară și
sunt prevăzute cu un înveliș PVC de înaltă
densitate, de 0,5 mm, care le protejează de
rugină. Vârful este prins prin forjare.

Jaloane de reper Nedo pentru
construcții
Jaloanele de reper pentru construcții sunt
întrebuințate în special pentru trasări de teren
pe șantier. Diametrul de 26 mm le face extrem de
puternice. Vârful este prins prin forjare.

Jaloane de reper Nedo din lemn cu lăcuire luminoasă
Nr. ref.

Nr. de jaloane în pachet

Lungime incl. vârf

Jalon Ø

Înveliș

123 111

12

123 112
123 311

Tip vârf

2,16 m

28 mm

Lac

A

12

2,16 m

28 mm

Lac

B

12

2,16 m

28 mm

Lac

D

Jaloane de reper Nedo din lemn cu vârf de regim greu și lăcuire luminoasă
Nr. ref.

Nr. de jaloane în pachet

Lungime incl. vârf

Jalon Ø

Înveliș

123 121

12

123 122
123 132

Tip vârf

2,16 m

28 mm

Lac

A

12

2,16 m

28 mm

Lac

B

12

2,16 m

28 mm

Lac

E

Jalon Ø

Înveliș

Tip vârf

Jaloane de reper Nedo din fibră de sticlă
Nr. ref.

Nr. de jaloane în pachet

Lungime incl. vârf

112 421

12

2,16 m

25 mm

PVC

D

113 432

12

2,16 m

25 mm

PVC

E

Înveliș

Tip vârf

PVC

D

Înveliș

Tip vârf

PVC

D

Jaloane de reper Nedo din tuburi de oțel
Nr. ref.

Nr. de jaloane în pachet

Lungime incl. vârf

127 511

12

2,16 m

Jalon Ø
24 x 0,8 mm

Jaloane de reper Nedo
Nr. ref.

Nr. de jaloane în pachet

Lungime incl. vârf

122 515

16

2,00 m
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Jalon Ø
26 x 0,6 mm

Jaloane de reper Nedo demontabile
Jaloane de reper demontabile, din oțel
Caracteristici:
– Extensie continuă datorită conectorilor cu lamelă
– Secțiune transversală: 24 mm x 0,8 mm
– Înveliș PVC: aprox. 1 mm
– Lăcuire luminoasă
– Nr. de jaloane în pachet: 12 buc.
Nr. ref. 149 611

Jaloane de reper demontabile, din oțel
Caracteristici:
– Cu vârf la fiecare element de un metru
– Secțiune transversală: 24 mm x 0,8 mm
– Înveliș PVC: aprox. 1 mm
– Lăcuire luminoasă
– Nr. de jaloane în pachet: 12 buc.
Nr. ref. 126 511

Jaloane de reper demontabile, din aluminiu
Caracteristici:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nr.
149 611

Nr.
126 511

Nr.
151 611

Nr.
155 211

Secțiune transversală: 24 mm x 0,8 mm
Înveliș PVC: aprox. 1 mm
Secțiune de la bază ranforsată cu lemn
Mecanism de blocare rapidă pentru conectarea segmentelor
Lăcuire luminoasă
Vârf solid, de sarcină medie
Greutate vârf: 0,23 kg
Nr. de jaloane în pachet: 12 buc.
Lungime 2,16 m

Nr. ref. 151 611 vârf A
Nr. ref. 151 612 vârf B

Jaloane de reper Nedo telescopice
Jalonul telescopic de reper constă din două tuburi de oțel, intrând unul în celălalt, ca un telescop. Un mecanism
de blocare rapidă permite blocarea tubului glisant în orice poziție. Jalonul telescopic poate fi astfel utilizat ca
bară „fir cu plumb”.
Nr. ref. 155 211 vârf A
Nr. ref. 155 212 vârf B

Genți Nedo din pânză pentru jaloanele de reper demontabile

Nr.
156 111

Nr.
160 111

Nr. ref.

Adecvat pentru

156 111

6 jaloane telescopice Nr. 155 211, 155 212 sau 3 jaloane (6 secțiuni) Nr. 126 511, 149 611
Nr. 151 611, 151 612

160 111

6 jaloane telescopice Nr. 126 511, 149 611 sau Nr. 151 611, 151 612
Nedo Echipamente topografice
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Suporți Nedo pentru jaloane de reper
Suporții Nedo pentru jaloane de reper au un design robust și prezintă o stabilitate înaltă. De aceea, por fi folosiți atât pentru
jaloane de reper, cât și pentru port-prisme și jaloane pentru GSM.

Suport Nedo pentru jaloane de reper, de sarcină mare
Caracteristici:
– Design de sarcină mare
– Picioare trepied cu mecanism telescopic zincat
– Piese metalice vopsite în portocaliu prin pulverizare
– Cap cu articulație sferică și clește de susținere
– Înălțime: 0,80 m –1,40 m
– Greutate: 3,2 kg
Nr. ref. 177 211

Suport pentru jaloane de reper
Caracteristici:
–
–
–
–
–
–
–

Design ușor
Picioare vopsite în portocaliu prin pulverizare
Cap cu articulație sferică și clește de susținere
Picioare trepied blocate prin șurub cu piuliță fluture
Înălțime: 1 m
Greutate: 1,6 kg
Nr. de jaloane în pachet: 5 buc.

Nr. ref. 177 111 (Nr. de jaloane în pachet: 5 buc.)
Nr. ref. 177 111-616 (Nr. de jaloane în pachet: 1 buc.)

Suporți pentru jaloane de reper
Caracteristici:
– Design ușor
– Identic cu Nr. ref. 177 111, dar fără posibilitate de blocare a picioarelor
– Înălțime: 1 m
– Greutate: 1,6 kg
Nr. ref. 176 111 (Nr. de jaloane în pachet: 5 buc.)
Nr. ref. 176 111-616 (Nr. de jaloane în pachet: 1 buc.)
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Accesorii topografice
Umbrelă de teren
Protecția ideală pe vreme de ploaie sau soare puternic.
Disponibilă în trei mărimi diferite. Livrată standard cu trei funii de ancorare. Țăruș de ancorare
și husă disponibile ca accesorii.

Umbrelă Nedo de teren

Accesorii

Nr. ref.

Ø

Nr. ref.

307 111

1,5 m

316 111

Țăruș de ancorare

309 111

1,8 m

315 111

Husă

311 111

2,0 m

Țăruș de ancorare pentru umbrele de teren
Husă pentru umbrela de teren

Geantă Nedo de teren
Geanta practică, din pânză, în care puteți ține ruleta, calculatorul, carnetul de teren, echerul cu prisme etc.
Dotată cu mâner practic și baretă de umăr. Buzunare suplimentare în față pentru instrumente de scris etc.
Nr. ref. 655 111

Planșetă de teren Nedo
Pentru notițe și schițe pe șantier – planșeta de teren Nedo este indispensabilă.
O placă robustă din aluminiu servește drept suport de scriere. O folie groasă, transparentă protejează
desenele. Două clapete metalice de fixare. Cadru din lemn sau material plastic. Disponibilă în mărime
A4 sau A3.

Planșetă de teren Nedo
Nr. ref.

Versiune

Mărime

Greutate

645 250

Lemn

DIN A4

0,7 kg

645 242

Plastic

DIN A4

0,8 kg

645 245

Lemn

DIN A3

1,1 kg

645 260

Plastic

DIN A3

1,4 kg

Nedo Echipamente topografice
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Accesorii topografice

Pentaprismă dublă
superangulară

Pentaprismă dublă
fără deschidere
unghiulară mare

Câmp de vedere: ± 45°. Suprafețe
acoperite cu oglinzi: superioară și inferioară
Câmp de vedere extra larg și vizare directă.

La fel ca pentaprisma dublă Nr. ref.
761 111 dar cu un câmp de vedere
mai mic.

Capac cu răsucire.
Nr. ref. 761 111

Nr. ref. 760 111

Accesoriu Opțional:
Husă din piele Nr. ref. 763 111

Accesoriu Opțional:
Husă din piele Nr. ref. 763 111

Husă din piele

Adaptor

Adecvată pentru pentaprisme duble
(Nr. ref. 761 111 și Nr. ref. 760 111).
Nr. ref. 763 111

Adaptor PVC pentru prinderea unei
pentaprisme duble de un jalon
Nr. ref. 154 111
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Echer cu prisme
Prismă 90°, Greutate 25 g.
Nr. ref. 762 111
Accesoriu Opțional:
Husă din piele Nr. ref. 764 111

Accesorii topografice

Plumb din zinc format prin
turnare sub presiune

Plumb din oțel

Tije de vizare

Oțel polizat. Cu cap de alamă detașabil.

Cu cap de alamă detașabil.

Caracteristici:

Informații pentru comenzi:

– Tije de vizare din lemn, vopsite roșu/alb
– Pachet: 1 set de 3 panouri într-un pachet
– Greutate set: 3,5 kg

Informații pentru comenzi:
–
–
–
–
–
–
–

Nr. ref. 780 150 Greutate 150 g
Nr. ref. 780 200 Greutate 200 g
Nr. ref. 780 250 Greutate 250 g
Nr. ref. 780 300 Greutate 300 g
Nr. ref. 780 350 Greutate 350 g
Nr. ref. 780 400 Greutate 400 g
Nr. ref. 780 500 Greutate 500 g

– Nr. ref. 781 100 Greutate 100 g
– Nr. ref. 781 150 Greutate 150 g
– Nr. ref. 781 200 Greutate 200 g

Nr. ref.

Fir din perlon pentru plumb

Vestă de înaltă vizibilitate

1 rolă de perlon, fir, 100 m
Nr. ref. 785 111

Vestă de înaltă vizibilitate pentru o mai mare
siguranță în locuri cu vizibilitate redusă.
Nr. ref. 620 001

448 111

Picior tubular din aluminiu

448 112

Sabot de lemn

Nedo Echipamente topografice
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SIFEE UTILAJE
Str. Progresului 102-108, Sector 5, BUCURESTI
Tel: +4 021.420.25.82
+4 021.410.00.48
Fax: +4 021.420.25.82
Mobil: +4 0722.254.622
+4 0758.033.533
E-mail: office@sifee-utilaje.ro
web: www.nivela-laser.ro
www.nivela-optica.ro
Relevee și măsurări precise
Nedo GmbH & Co. KG

