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SPRZĘT

Niwelatory
laserowe

MARKA
MODEL
DOK£ADNOŒÆ [mm/m]
ZASIÊG (œrednica)

■ z detektorem (nazwa detektora) [m]
■ bez detektora [m]

LASER
■ d³ugoœæ fali [nm]/kolor

PRÊDKOŒÆ OBROTOWA [obr./min]
PRACA W P£ASZCZYŹNIE

■ poziomej/pionowej/pochylonej [tak/nie]
■ liczba kierunków p³aszczyzn pochylonych
■ zakres realizowanego pochylenia [%]
■ zakres skanowania [°]

KOMPENSATOR
■ zakres [´]/dok³adnoœæ [”]

SAMOPOZIOMOWANIE
■ zakres [°]/sygnalizacja niespoziomowania [tak/nie]

OBS£UGA
■ wyœwietlacz [tak/nie]/liczba klawiszy
■ sterowanie pilotem [tak/nie]

ZASILANIE
■ rodzaj baterii/czas ci¹g³ej pracy [h]

OGÓLNE
■ wymiary (d³. x szer. x wys.) [mm]
■ waga [kg]
■ norma py³o- i wodoszczelnoœci
■ informacje dodatkowe

■ gwarancja [miesi¹ce]
■ cena netto [z³]

DYSTRYBUTOR

Niwelatory laserowe nie nale¿¹ dzisiaj
do podstawowych narzêdzi u¿ywanych
przez geodetów. Czêœciej trafiaj¹ one
w rêce budowlañców i drogowców. Ale
nawyki siê zmieniaj¹. Mamy nadziejê,
¿e obszerne zestawienie „laserów” do-
stêpnych na naszym rynku zainteresuje
równie¿ geodetów.

N iwelatory laserowe mo¿na pogrupowaæ
wed³ug wielu parametrów: rodzaju

wi¹zki laserowej, przeznaczenia, zasiêgu
pomiaru itp. Jeœli chodzi o pierwszy atry-
but, to wyró¿niamy lasery emituj¹ce œwiat-
³o: niewidzialne dla ludzkiego oka (pod-
czerwieñ 780 nm) oraz widzialne. W ni-
welatorach wykorzystuj¹cych wi¹zkê wi-
dzialn¹ promieñ œwiat³a jest koloru czer-
wonego (d³ugoœæ fali 635 nm) lub zielone-
go (532 nm). Niwelatory ze œwiat³em nie-
widzialnym musz¹ wspó³pracowaæ ze spe-
cjalnym detektorem, który wykrywa wi¹z-
kê lasera. Zalet¹ tych urz¹dzeñ jest to, ¿e
mo¿na ich u¿ywaæ w terenie, gdzie wa-
runki utrudniaj¹ pracê z widzialn¹ wi¹zk¹.
Wad¹ – koniecznoœæ posiadania detekto-

ra. W przypadku widzialnej wi¹zki lasera,
nie musimy korzystaæ z detektora. Urz¹-
dzenia takie doskonale spisuj¹ siê w za-
mkniêtych pomieszczeniach, a nieco go-
rzej w otwartej przestrzeni.

N ajprostsze niwelatory laserowe pozwa-
laj¹ definiowaæ tylko p³aszczyznê po-

ziom¹ lub pionow¹ (rzadziej). Urz¹dzenia
do bardziej wymagaj¹cych prac drogowych
lub budowlanych dzia³aj¹ równie¿ w p³a-
szczyznach pochylonych (w jednym lub
dwóch kierunkach). Wychylenie siêga
zwykle kilku stopni, a w niektórych mo-
delach mo¿e dojœæ nawet do 90°. Wszyst-
kie niwelatory posiadaj¹ kompensatory
oraz mo¿liwoœæ samopoziomowania.
W bardziej zaawansowanych technicznie
instrumentach mo¿na ustawiæ ró¿ne prêd-
koœci obrotu g³owicy, a w niektórych daje
siê je p³ynnie regulowaæ. Przydatna w pra-
cy jest opcja skanowania. Dziêki niej defi-
niuje siê p³aszczyznê na zadanym odcinku
k¹towym, tzn. g³owica nie obraca siê
o 360°, ale o ustalony k¹t. W niektórych
urz¹dzeniach spotkaæ mo¿na wyœwietlacz.
Choæ jest on wielkoœci pude³ka od zapa-

³ek, to i tak mieœci potrzebne informacje
u³atwiaj¹ce obs³ugê. Niektóre niwelatory
daj¹ siê zdalnie sterowaæ za pomoc¹ pilo-
ta. Z odleg³oœci kilkunastu metrów mo¿na
zmieniaæ pochylenie instrumentu, prêdkoœæ
obrotu g³owicy itp.

N ajprostsze niwelatory s³u¿¹ jedynie do
wyznaczania poziomu lub pionu w za-

mkniêtych pomieszczeniach. Ich widzial-
ny laser ma zasiêg 20-60 m i milimetrow¹
dok³adnoœæ na dystansie kilku metrów. S¹
pomocne przy wylewaniu posadzek, pod-
wieszaniu sufitów, uk³adaniu glazury, te-
rakoty, monta¿u ok³adzin, okien i drzwi,
pracach tynkarskich, wyznaczaniu pionów
hydraulicznych i rozprowadzaniu przewo-
dów elektrycznych. Za pomoc¹ bardziej
skomplikowanych instrumentów lasero-
wych mo¿na wykonywaæ prace tak¿e na
zewn¹trz obiektów. Maj¹ one zastosowa-
nie przy poziomowaniu placu budowy, wy-
kopów, fundamentów. Niwelatory z naj-
wy¿szej pó³ki mog¹ byæ stosowane
w systemach sterowania maszynami.

Opracowanie Marek Pud³o

Œwiate³ko na budowie

geo-Fennel
FL200A-N

1,5/10

>200 (FR44)
20-50

635/widzialny czerwony
0-350

tak/tak/nie
nie dotyczy
nie dotyczy

10;15

210/31

3,5/tak

nie/4
tak

4 x Ni-MH/10

180 x 160 x 195
2,3

brak danych
pilot, odbiornik, akumulator,

³adowarka, uchwyt do mocowania
12

2780
Bimex Gorzów

geo-Fennel
FL300AS

2,4/50

>300 (FR33)
30-60

635/widzialny czerwony
0-600

tak/tak/tak
1
9

8; 50; 80; 110; 160

300/9,9; 14,8; 137,5

5/tak

nie/9
tak

Ni-Cd/20

155 x 155 x 175
2,1

brak danych
pilot, odbiornik, akumulator,

³adowarka, uchwyt do mocowania
12

3500
Bimex Gorzów

Hilti
PR 20
0,5/10

2-400 (PRA20)
brak danych

650/widzialny czerwony
300

tak/nie/tak
2

brak danych
brak danych

brak danych

5/tak

panel sterowania/6
nie

AA/80; Ni-MH/60

186 x 186 x 213
2,4

IP56
do zastosowañ zewnêtrznych,

serwis kalibracyjny Hilti
12 (pakiet Full Service)

6400
Hilti (Poland) Sp. z o.o.

geo-Fennel
FL200A
1,5/10

>200 (FR44)
20-50

635/widzialny czerwony
0-350

tak/tak/nie
nie dotyczy
nie dotyczy

10; 15

210/31

3,5/tak

nie/4
tak

4 x Ni-MH/10

130 x 130 x 200
1,65

brak danych
pilot, odbiornik, akumulator,

³adowarka, uchwyt do mocowania
12

2490
Bimex Gorzów
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SPRZĘT

Niwelatory
laserowe

MARKA
MODEL
DOK£ADNOŒÆ [mm/m]
ZASIÊG (œrednica)

■ z detektorem (nazwa detektora) [m]
■ bez detektora [m]

LASER
■ d³ugoœæ fali [nm]/kolor

PRÊDKOŒÆ OBROTOWA [obr./min]
PRACA W P£ASZCZYŹNIE

■ poziomej/pionowej/pochylonej [tak/nie]
■ liczba kierunków p³aszczyzn pochylonych
■ zakres realizowanego pochylenia [%]
■ zakres skanowania [°]

KOMPENSATOR
■ zakres [´]/dok³adnoœæ [”]

SAMOPOZIOMOWANIE
■ zakres [°]/sygnalizacja niespoziomowania [tak/nie]

OBS£UGA
■ wyœwietlacz [tak/nie]/liczba klawiszy
■ sterowanie pilotem [tak/nie]

ZASILANIE
■ rodzaj baterii/czas ci¹g³ej pracy [h]

OGÓLNE
■ wymiary (d³. x szer. x wys.) [mm]
■ waga [kg]
■ norma py³o- i wodoszczelnoœci
■ informacje dodatkowe

■ gwarancja [miesi¹ce]
■ cena netto [z³]

DYSTRYBUTOR

Niwelatory
laserowe

MARKA
MODEL
DOK£ADNOŒÆ [mm/m]
ZASIÊG (œrednica)

■ z detektorem (nazwa detektora) [m]
■ bez detektora [m]

LASER
■ d³ugoœæ fali [nm]/kolor

PRÊDKOŒÆ OBROTOWA [obr./min]
PRACA W P£ASZCZYŹNIE

■ poziomej/pionowej/pochylonej [tak/nie]
■ liczba kierunków p³aszczyzn pochylonych
■ zakres realizowanego pochylenia [%]
■ zakres skanowania [°]

KOMPENSATOR
■ zakres [´]/dok³adnoœæ [”]

SAMOPOZIOMOWANIE
■ zakres [°]/sygnalizacja niespoziomowania [tak/nie]

OBS£UGA
■ wyœwietlacz [tak/nie]/liczba klawiszy
■ sterowanie pilotem [tak/nie]

ZASILANIE
■ rodzaj baterii/czas ci¹g³ej pracy [h]

OGÓLNE
■ wymiary (d³. x szer. x wys.) [mm]
■ waga [kg]
■ norma py³o- i wodoszczelnoœci
■ informacje dodatkowe

■ gwarancja [miesi¹ce]
■ cena netto [z³]

DYSTRYBUTOR

Hilti
PR 16
1,0/10

300 (PA350)
60

635/widzialny czerwony
50; 80; 300

tak/tak/tak
2

brak danych
brak danych

brak danych

5/tak

panel sterowania/5
nie

AA/80; Ni-MH/60

183 x 168 x 234
2,3

IP42
do zastosowañ zewnêtrznych,

serwis kalibracyjny Hilti
12 (pakiet Full Service)

7300
Hilti (Poland) Sp. z o.o.

Leica
Rugby 100

2,6/30

300
60

635/widzialny czerwony
300; 600

tak/nie/tak
brak danych

10
nie dotyczy

brak danych

3/tak

nie/4
nie

AA/50; Ni-MH/35

197 x 248 x 175
4,74 (z pojemnikiem)

IPX6
wysoka odpornoœæ

na uderzenia
12

od 4500
Czerski Trade Polska Sp. z o.o.

Leica
Rugby 100LR

1,5/30

750
nie dotyczy

780/niewidzialny
300; 600

tak/nie/tak
brak danych

10
nie dotyczy

brak danych

5/tak

nie/5
nie

AA/50; Ni-MH/35

197 x 248 x 175
4,80 (z pojemnikiem)

IPX6
wysoka odpornoœæ

na uderzenia
12

od 5390
Czerski Trade Polska Sp. z o.o.

Leica
Rugby 200

1,5/30

300
60

635/widzialny czerwony
0; 60; 120; 300; 600

tak/tak/tak
brak danych

10
10; 45; 90; 180

brak danych

5/tak

nie/12
tak

AA/50; Ni-MH/35

197 x 248 x 175
4,38  (z pojemnikiem)

IPX6
wysoka odpornoœæ

na uderzenia
12

od 6280
Czerski Trade Polska Sp. z o.o.

Mikrofyn
ML14i
1/20

300
60

635/widzialny czerwony
0-600

tak/tak/tak
2

10
3-90

brak danych

9/tak

tak/8
tak

Ni-MH/20

195 x 110 x 180
1,8

IP67
brak danych

24
6480

Geopryzmat

Mikrofyn
ML4/ML4B

5/100

800
brak danych

635/widzialny czerwony
100-900

tak/nie/tak
2

-10 do +12/-10 do +110
nie dotyczy

brak danych

18/tak

tak/12
tak

Ni-MH/30

170 x 180 x 240
5

IP67
g³ównie do systemów

sterowania maszynami
24

19 100/19 900
Geopryzmat

Mikrofyn
ML13x

1/20

300
60

635/widzialny czerwony
600

tak/tak/tak
2
10

nie dotyczy

brak danych

9/tak

tak/6
nie

Ni-MH/20

195 x 110 x 180
1,8

IP67
brak danych

24
5300

Geopryzmat

Nedo
Benjamin

0,3/1

200 (Laser-Auge)
60

635/widzialny czerwony
0-460

tak/tak/tak
brak danych
brak danych
nie dotyczy

brak danych

nie dotyczy

nie/nie dotyczy
nie

Ni-Cd/10

85 x 50 x 135
0,8

brak danych
brak danych

12
2000

sieæ dilerów Nedo
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Leica
Javelin
1,5/50

900
brak danych

635/widzialny czerwony
300-1200

tak/nie/tak
2

20
nie dotyczy

brak danych

3/tak

tak/10
nie

Ni-MH/30

310 x 300 x 270
ok. 8
IPX7

pod³¹czenie zewnêtrznej
baterii

12
brak danych

Czerski Trade Polska Sp. z o.o.

Leica
Javelin-s

1,5/50

900
brak danych

635/widzialny czerwony
300-1200

tak/nie/tak
2

50
nie dotyczy

brak danych

3/tak

tak/12
tak

Ni-MH/30

310 x 300 x 270
ok. 8
IPX7

pod³¹czenie zewnêtrznej
baterii, aut. wyszukiwanie celu

12
od 27 670

Czerski Trade Polska Sp. z o.o.

Leica
Rugby 300SG

1,6/30

750
nie dotyczy

750/niewidzialny
brak danych

tak/nie/tak
1

-5 do +25
brak danych

brak danych

5/tak

tak/5
nie

AA/130; Ni-MH/100

260 x 265 x 200
5,0

IPX7
pod³¹czenie zewnêtrznej

baterii
12

brak danych
Czerski Trade Polska Sp. z o.o.

Leica
Rugby 400DG

1,6/30

750
nie dotyczy

750/niewidzialny
brak danych

tak/nie/tak
2

-5 do +15
brak danych

brak danych

5/tak

tak/5
tak

AA/130; Ni-MH/100

260 x 265 x 200
5,0

IPX7
pod³¹czenie zewnêtrznej

baterii
12

brak danych
Czerski Trade Polska Sp. z o.o.

Mikrofyn
ML10x

1/20

300
60

635/widzialny czerwony
600

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

brak danych

9/tak

tak/1
nie

Ni-MH/20

195 x 110 x 180
1,8

IP67
brak danych

24
3900

Geopryzmat

Mikrofyn
ML11x

1/20

300
60

635/widzialny czerwony
600

tak/nie/tak
1

10
nie dotyczy

brak danych

9/tak

tak/4
nie

Ni-MH/20

195 x 110 x 180
1,8

IP67
brak danych

24
3990

Geopryzmat

Nedo
ECO 4
0,1/1

300 (LS6)
brak danych

635-670/widzialny czerwony
360

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

brak danych

0,6/tak

nie/nie dotyczy
nie

4 x LR14/15

165 x 160 x 250
2,36 (z bateriami)

IP53
w komplecie z detektorem

12
3100

sieæ dilerów Nedo

Nedo
Primus/Primus-S

0,2/1

200
60

635/widzialny czerwony
200; 350; 500

tak/tak/tak (Primus-S)
brak danych
brak danych
0; 5; 10; 15

brak danych

5/tak

nie/6
tak

2 x LR20D/100

145 x 123 x 165
1,6

IP54
w komplecie z detektorem/

pilotem, œledzenie detektora
12

5300/6000
sieæ dilerów Nedo

Sokkia
Triax EL400H/HV

10/100

300 (TRG-R50 lub TRG-R80)
30

635/widzialny czerwony
0-600 (p³ynnie zmieniana)

tak/tak (model HV)/tak
p³ynnie zmieniana

0-10
10-35

10/1

6/tak

nie/3
tak

2 x AA; 2 x Ni-MH/40-160

190 x 190 x 150
1,5

IP65
w komplecie detektor

i uchwyt do ³aty
12

3290/3490
COGiK Sp. z o.o.

Sokkia
Triax MP400

10/100

300 (TRG-R80)
30

635/widzialny czerwony
0-600 (p³ynnie zmieniana)

tak/tak/tak
p³ynnie zmieniana

0-10
10-35

10/1

6/tak

nie/7
tak

2 x AA; 2 x Ni-MH/40-160

190 x 190 x 150
1,5

IP65
w komplecie detektor i uchwyt do
³aty, funkcja rozszczepionej linii

12
3890

COGiK Sp. z o.o.

Sokkia
LP31A
5/100

240 (LR100)
nie dotyczy

785/niewidzialny
600

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

10/1

nie dotyczy

nie/1
nie

BDC39 Ni-Cd/40

194 x 150 x 232
2,5

IPX4
w komplecie detektor

i uchwyt do ³aty
24

4690
COGiK Sp. z o.o.

Sokkia
LP30A
3,4/100

600 (LR100)
nie dotyczy

785/niewidzialny
600

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

10/1

nie dotyczy

nie/1
nie

BDC39 Ni-Cd/40

194 x 150 x 232
2,5

IPX4
w komplecie detektor

i uchwyt do ³aty
24

5490
COGiK Sp. z o.o.

SPRZĘT
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Niwelatory
laserowe

MARKA
MODEL
DOK£ADNOŒÆ [mm/m]
ZASIÊG (œrednica)

■ z detektorem (nazwa detektora) [m]
■ bez detektora [m]

LASER
■ d³ugoœæ fali [nm]/kolor

PRÊDKOŒÆ OBROTOWA [obr./min]
PRACA W P£ASZCZYŹNIE

■ poziomej/pionowej/pochylonej [tak/nie]
■ liczba kierunków p³aszczyzn pochylonych
■ zakres realizowanego pochylenia [%]
■ zakres skanowania [°]

KOMPENSATOR
■ zakres [´]/dok³adnoœæ [”]

SAMOPOZIOMOWANIE
■ zakres [°]/sygnalizacja niespoziomowania [tak/nie]

OBS£UGA
■ wyœwietlacz [tak/nie]/liczba klawiszy
■ sterowanie pilotem [tak/nie]

ZASILANIE
■ rodzaj baterii/czas ci¹g³ej pracy [h]

OGÓLNE
■ wymiary (d³. x szer. x wys.) [mm]
■ waga [kg]
■ norma py³o- i wodoszczelnoœci
■ informacje dodatkowe

■ gwarancja [miesi¹ce]
■ cena netto [z³]

DYSTRYBUTOR

SPRZĘT

Niwelatory
laserowe

MARKA
MODEL
DOK£ADNOŒÆ [mm/m]
ZASIÊG (œrednica)

■ z detektorem (nazwa detektora) [m]
■ bez detektora [m]

LASER
■ d³ugoœæ fali [nm]/kolor

PRÊDKOŒÆ OBROTOWA [obr./min]
PRACA W P£ASZCZYŹNIE

■ poziomej/pionowej/pochylonej [tak/nie]
■ liczba kierunków p³aszczyzn pochylonych
■ zakres realizowanego pochylenia [%]
■ zakres skanowania [°]

KOMPENSATOR
■ zakres [´]/dok³adnoœæ [”]

SAMOPOZIOMOWANIE
■ zakres [°]/sygnalizacja niespoziomowania [tak/nie]

OBS£UGA
■ wyœwietlacz [tak/nie]/liczba klawiszy
■ sterowanie pilotem [tak/nie]

ZASILANIE
■ rodzaj baterii/czas ci¹g³ej pracy [h]

OGÓLNE
■ wymiary (d³. x szer. x wys.) [mm]
■ waga [kg]
■ norma py³o- i wodoszczelnoœci
■ informacje dodatkowe

■ gwarancja [miesi¹ce]
■ cena netto [z³]

DYSTRYBUTOR

Sokkia
Triax UL-300

15/100

300
30

635/widzialny czerwony
60; 150; 300; 450; 600; 720

tak/tak/tak
p³ynnie zmieniana

-10 do +10
brak danych

10/1

6/tak

tak/9 + kursor
tak

Ni-MH/40

125 x 115 x 219
3,5

IP67
metalowa obudowa, pochylanie

w p³aszcz. X, Y, Z co 0,001%
12

9500
COGiK Sp. z o.o.

Sokkia
Triax DG-200

5/100

1000
30

635/widzialny czerwony
75; 150; 300; 600; 900

tak/nie/tak
p³ynnie zmieniana

-5 do +20 (X), -7 do + 7 (Y)
brak danych

10/1

7/tak

tak (dwustronny)/11
tak

Ni-MH/60

brak danych
brak danych

IP67
metalowa obudowa, odporny na
trudne warunki atmosferyczne

24
19 500

COGiK Sp. z o.o.

Spectra Precision
GL 700
0,2/10

900
nie dotyczy

658/niewidzialny
300; 600; 900

tak/nie/tak
2

100
nie dotyczy

brak danych

9-22/tak

tak/brak danych
tak

AA; Ni-MH; Ni-Cd/30

brak danych
8,5
tak

PlaneLok, obliczanie spadku,
elektroniczne ustawianie osi

24
od 24 990

Spectra System

Spectra Precision
LL 600
0,5/10

800
nie dotyczy

670/niewidzialny
600

tak/nie/tak
2

100
nie dotyczy

brak danych

5/tak

nie/brak danych
nie

AA; Ni-MH; Ni-Cd/50

brak danych
3,5
tak

brak danych

24
od 8990

Spectra System

Topcon
RL-H3C
3,6/50

 300 (LS-70B/70C)
brak danych

650/widzialny czerwony
600

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

180/15

3/tak

nie/3
nie

4 x R14 AA/60

167 x 182 x 189
1,9 (z bateriami)

IP56
w zestawie detektor

z uchwytem
24

4690
TPI Sp. z o.o.

Topcon
RL-H3CS

3,6/50

300 (LS-70B/70C)
brak danych

650/widzialny czerwony
600

tak/nie/tak
1

10
nie dotyczy

300/15

5/tak

nie/5
nie

4 x R14 AA/60

167 x 182 x 193
1,9 (z bateriami)

IP56
w zestawie detektor

z uchwytem
24

5881
TPI Sp. z o.o.

Topcon
RL-H3CL

2,4/50

500 (LS-70B/70C)
brak danych

650/widzialny czerwony
600

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

180/10

3/tak

nie/3
nie

4 x R14 AA/60

167 x 182 x 189
1,9 (z bateriami)

IP56
w zestawie detektor

z uchwytem
24

6100
TPI Sp. z o.o.

Topcon
RL-H3A
1,9/50

700
brak danych

690/widzialny czerwony
600

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

180/8

3/tak

nie/2
nie

Ni-MH/60

220 x 144 x 241
2,8

IP56
w zestawie detektor

z uchwytem
24

8915
TPI Sp. z o.o.
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SPRZĘT

Spectra Precision
LL500
0,5/10

500
nie dotyczy

670/niewidzialny
600

tak/nie/nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

brak danych

0,5/tak

nie/brak danych
nie

AA; Ni-MH; Ni-Cd/80

brak danych
3,6
tak

brak danych

24
od 6990

Spectra System

Spectra Precision
LL300
0,8/10

300
nie dotyczy

635-670/widzialny czerwony
600

tak/nie/tak
2

100
nie dotyczy

brak danych

5/tak

nie/brak danych
tak

AA; Ni-MH; Ni-Cd/90

brak danych
2,7
tak

brak danych

12
od 4990

Spectra System

Spectra Precision
HV601/602

0,5/10

600
200

635/widzialny czerwony
0; 50; 300; 600

tak/tak/tak
2

100
nie dotyczy

brak danych

5/tak

nie/brak danych
tak

AA; Ni-MH; Ni-Cd/30-50

brak danych
3,5
tak

PlaneLok

24
od 15 990

Spectra System

Spectra Precision
HV301
1,0/10

300
100

635/widzialny czerwony
0; 50; 300; 600

tak/tak/tak
2

100
nie dotyczy

brak danych

5/tak

nie/brak danych
tak

AA; Ni-MH; Ni-Cd/40

brak danych
2,7
tak

brak danych

12
od 6990

Spectra System

Spectra Precision
HV201
1,5/10

200
50

635/widzialny czerwony
0; 50; 300; 600

tak/tak/tak
2

100
nie dotyczy

brak danych

5/tak

nie/brak danych
tak

AA; Ni-MH; Ni-Cd/40

brak danych
2,5
tak

brak danych

12
od 3990

Spectra System

Spectra Precision
1422
3,0/10

100
30

635/widzialny czerwony
0; 50; 300; 600

tak/tak/tak
2

100
nie dotyczy

brak danych

nie dotyczy/nie

nie/brak danych
nie

AA; Ni-MH; Ni-Cd/45

brak danych
1,5
tak

brak danych

12
od 1390

Spectra System

Topcon
RT-5Sa

1/40

1600
brak danych

680/widzialny czerwony
300; 600; 900; 1200

tak/nie/tak
2
50

nie dotyczy

300/5

5/tak

tak/13
tak

Ni-Cd/20

203 x 286 x 337
8,0

IPX6
wpasowanie w p³aszczyznê,

maskowanie, detektor, ³adowarka
24

42 113
TPI Sp. z o.o.

Topcon
RT-5Sb

1/40

1600
brak danych

680/widzialny czerwony
300; 600; 900; 1200

tak/nie/tak
2

10
nie dotyczy

300/5

5/tak

tak/13
tak

Ni-Cd/20

203 x 286 x 337
8,0

IPX6
maskowanie, detektor

z uchwytem, ³adowarka
24

39 836
TPI Sp. z o.o.

Topcon
RL-H2Sa

2,4/50

700
brak danych

685/widzialny czerwony
300; 600; 900

tak/nie/tak
2
8

nie dotyczy

300/10

5/tak

tak/9
nie

Ni-MH/30

169 x 169 x 250
2,7

IPX6
maskowanie, detektor

z uchwytem, ³adowarka
24

24 900
TPI Sp. z o.o.

Topcon
RL-H1Sa

2,4/50

700
nie dotyczy

780/niewidzialny
300; 600

tak/nie/tak
1

-5 do +10
nie dotyczy

300/10

5/tak

tak/8
nie

4 x D (baterie)/45

169 x 169 x 250
2,7

IPX6
maskowanie, detektor

z uchwytem, ³adowarka
24

16 900
TPI Sp. z o.o.

Topcon
RL-VH3D

5/50

300 (LS-70B/70C)
60

633/widzialny czerwony
10-300

tak/tak/tak
2
10

180

300/10

5/nie

nie/8
opcja

4 x R20 AA/120

182 x 167 x 229
2,5 (z bateriami)

IP54
w zestawie detektor

z uchwytem
24

5490
TPI Sp. z o.o.

Topcon
RL-VH3A

2,4/50

brak danych
100

635/widzialny czerwony
30-600

tak/tak/tak
2

10
180

300/10

5/tak

nie/15
opcja

4 x R20 AA/30

214 x 123 x 260
2,5

IP54
ró¿ne skanowanie, autofokus,

autokalibracja, opcja zielony laser
24

22 990
TPI Sp. z o.o.


