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Niwelator elektroniczny (cyfrowy) Leica DNA 03
Cena : 0,00 zł (netto: 0,00 zł)

Absolutna rewolucja wśród niwelatorów cyfrowych!
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Nr katalogowy : LEICA-DNA03
Producent : Leica
Dostępność : Zapytaj

Szanowany i ceniony producent Leica, przedstawia nową, bezkonkurencyjną serie niwelatorów kodowych DNA. Modele Leica DNA03 oraz Leica DNA10 powstały na bazie dotychczasowych instrumentów.
Doświadczenie i skierowanie się w stronę użytkownika dały początek drugiej generacji niwelatorów cyfrowych.
Ulepszona została obudowa (bardziej ergonomiczna i nowoczesna) i wyświetlacz (duży i przejrzysty). Ponadto sprzęt 'uzbrojono' w elektronikę najwyższego kalibru, doskonałą optykę oraz systemy
mechaniczne.
Wybierz model najbardziej odpowiedni do Twoich potrzeb!
Wymagasz najwyższej precyzji?

Leica DNA03 to dokładność podwójnej niwelacji ciągu o długości 1 km - 0.3 mm (pomiar na łaty inwarowe).
Wykonujesz głównie niwelacje techniczne?

Leica DNA10 to dokładność podwójnej niwelacji ciągu o długości 1 km - 0.9 mm (pomiar na łaty inwarowe).
Zalety, które dają Ci przewagę:

Duży wyświetlacz LCD pokazuje wszystkie ważne informacje, pomiary oraz kolejną czynność do wykonania.
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Opcja niwelacji do Leica Geo Office przetwarza Twoje dane w profesjonalny sposób. Opcjonalny program zawiera takie funkcje jak: obliczanie ciągu, wyrównanie i tworzenie raportów. Pomiary i wyniki
są przechowywane w bazie danych.
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Podwójne zabezpieczenie danych: od teraz dane pomiarowe są automatycznie zapisywane do pamięci wewnętrznej i dodatkowo po wykonaniu pomiaru mogą być zapisane na kartę PCMCIA.
Klawiatura alfanumeryczna i koncepcja obsługi instrumentu pozwala na wydajną pracę, optymalny komfort i szybkie poznanie instrumentu.
Pomiary bez pomyłek i zmęczenia.
Oszczędność czasu.

Oprogramowanie Leica Geo Office Tools dostarczane razem z instrumentem pozwala na wymianę danych, konfigurację instrumentu, tworzenie listy kodów, listy wysokości do wytyczenia oraz na
upgrade oprogramowania wewnętrznego instrumentu.

Zestaw zawiera:
●

Niwelator cyfrowy Leica

●

Oprogramowanie Leica Geo Office Tools

●

Instrukcja obsługi

●

Walizka

●

Zestaw akcesorii standardowych w których skład wchodzi: 2 baterie GEB111, ładowarka GKL 112,0 kabel do transmisji danych Lemo-0/USB GEV189, karta CF 32 MB, adapter karty CF, osłona
przeciwsłoneczna

Gwarancja: 12 miesięcy
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