Informacje o produkcie

Utworzono 15-08-2018

PROMOCJA! Zestaw SET-1 tachimetr elektroniczny SOUTH NTS-365R + akcesoria

Cena : 19.667,70 zł (netto: 15.990,00 zł)
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Nr katalogowy : SOUTH-NTS-365R-SET1
Producent : South
Dostępność : Zapytaj

TYLKO TERAZ! Zestaw promocyjny: tachimetr SOUTH wraz z akcesoriami!*
Promocyjny zestaw zawiera:
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Tachimetr elektroniczny SOUTH NTS-365R wraz z osprzętem,
Statyw drewniany lekki,
Tyczkę teleskopową pod pryzmat 2.15 m, zacisk - docisk,
Pryzmat w oprawie z tarczą celowniczą i pokrowcem,
Mini lustro z pokrowcem,
Szkicownik drewniany formatu A4,
Zestaw 2 radiotelefonów Motorola,
Taśmę stalową o długości 50m na ruletce.
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Standardowa cena powyższego zestawu to 15990 zł +VAT. Już dziś możesz oszczędzić ponad 2000 zł!

* Promocja trwa do wyczerpania zapasów

Tachimetry SOUTH serii NTS 360R są zaopatrzone w szereg funkcjonalności przydatnych każdemu geodecie czy budowlańcowi. Wyróżniają je zasięg
pomiaru, zaawansowanie oprogramowania oraz możliwości komunikacji. Dodając do tego niską cenę, NTS 360R zdecydowanie wysuwa się na
prowadzenie przed swoich konkurentów.

Unikalne cechy tachimetrów SOUTH serii NTS-360R
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bezlustrowy pomiar do 300m
zasięg na pojedyńcze lustro do 5km
wysoki stosunek jakości sprzętu do ceny
bardzo dokładny kompensator dwuosiowy, zapewniający spoziomowanie w każdych warunkach
bezpośrednia współpraca z popularnymi w Polsce programami obliczeniowymi jak C-Geo i Winkalk
libella elektroniczna do precyzyjnego poziomowania
bogate oprogramowanie inżynierskie, moduł drogowy, obliczenia, funkcje COGO

Absolutne enkodery kół

Będziesz mógł zacząć swoją pracę od razu po włączeniu instrumentu. Kąt zostanie zapamiętany nawet jeśli zasilanie zostanie odłączone podczas
pomiaru.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Duży wyświetlacz LCD

Wszystkie operacje są wykonywane na wewnętrznej pamięci. Jej duża pojemność pozwala na swobodne poruszanie się po danych jak na przykład
dodawanie, usuwanie, modyfikacja i transfer danych.

Kompensatory dwuosiowe

W pełni automatyczny kompensator dwuosiowy zapewnia dokładne poziomowanie i gwarantuje perfekcyjną orientację horyzontalną.

Łatwa komunikacja- karta SD, USB

Oddzielne płyty główne
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Karta SD to dodatkowa możliwość na przechowywanie danych. Korzystanie z niej zapewnia proste i szybkie transferowanie danych. Kartę może być
odczytywana bezpośrednio z czytnika kart SD lub niektórych komputerów posiadających port kart SD. USB to międzynarodowy standard w komunikacji z PC.
Twoja praca stanie się znacznie prostsza.

Używanie różnych płyt głównych dla pomiaru kąta i odległości, tworzy strukturę łatwiejsza do zarządzania.

Wysoka pyło- i wodoszczelność

Sprzęt z powodzeniem może być stosowany w ciężkich i zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. IP65 zapewni wysoką pyło- i wodoszczelność.

Pionownik laserowy (opcja)
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Z pionownikiem laserowym przenoszenie stanowiska z jednego miejsca na drugie to kwestia chwili.

Standardowy zestaw zawiera:
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Instrument wraz ze spodarka (mocowanie typu WILD, Topcon na 3 bolce, standardowy gwint śruby sercowej statywu 5/8")
1 karta SD
2 baterie
1 ładowarka do akumulatorów;
1 przewód do transmisji danych;
1 komplet narzędzi rektyfikacyjnych;
2 szelki do noszenia pojemnika transportowego na plecach;
1 pion sznurkowy;
4 tarczki celownicze
1 pojemnik transportowy;
1 Instrukcja obsługi

Gwarancja: 24 miesiące

