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PROGRAM PROFESJONALNY



DALMIERZE LASEROWE

Vector 60 - Dalmierz laserowy z podstawowym zestawem 
funkcji. Ergonomiczna obudowa, duża prędkość pomiarów i 
podświetlany ekran zapewniają wygodną obsługę w każdych 
warunkach oświetleniowych.

Zasięg (m) 0,05-60 

Dokładność (mm) ±1,5  

Wymiary (mm) / ciężar (g) 119x46x28 / 100

ZESTAW: 
dalmierz, torba-pokrowiec, pasek, kabel do ładowarki, instrukcja obsługi.

Artykuł 1-4-104

Dalmierz laserowy  Vector 60

Vector 80 — to nowoczesny dalmierz laserowy zaprojektowany do szybkiego i dokładnego 
pomiaru odległości do 80 m. Funkcja Point-to-point. Wbudowany akcelerometr 3D 
pozwala określić długość odcinka przechodzącego przez budynki lub przeszkody (ściana, 
drzewa, ogrodzenie) za pomocą zaledwie dwóch pomiarów.

ZESTAW: 
дальномер, сумка-чехол, ремешок, кабель для зарядки, инструкция.

Artykuł 1-4-099

Zasięg (m) 0,05-80

Dokładność (mm) ±1,5 

Wymiary (mm) / ciężar (g) 119x46x28 / 100

Dalmierz laserowy  Vector  80

Dalmierz laserowy  Vector 100

Artykuł 1-4-100

Profesjonalny dalmierz laserowy zaprojektowany do 
szybkiego i dokładnego pomiaru odległości do 100 m.
Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 
zapewnia wygodną obsługę w każdych warunkach 
oświetleniowych.
Wbudowany akcelerometr 3D pomoże określić 
odległość między dwoma dowolnymi punktami w 
przestrzeni, a funkcja Bluetooth i aplikacja CONDTROL 
znacznie zwiększą możliwości korzystania z ruletki 
laserowej.

Zasięg (m) 0,05-100

Dokładność (mm) ±1,5 

Wymiary (mm) / ciężar (g) 119x46x28 / 100

Dalmierz laserowy  Vector 600/1500

Te kompaktowe i lekkie dalmierze są sterowane 
za pomocą zaledwie 2 przycisków. Vector 1500 
jest wyposażony w czujnik pochylenia, który 
pozwala zmierzyć kąt i obliczyć odległość poziomą 
i pionową do obiektu za pomocą tylko jednego 
pomiaru. Vector 600/1500 są idealne do budowy 
dróg i komunikacji, w rolnictwie i leśnictwie, na 
polowaniu lub w sporcie.

ZESTAW: 
dalmierz, pokrowiec, pasek, źródła zasilania, 
instrukcja obsługi.

Artykuł 1-4-101 / Artykuł 1-4-102

Zasięg (m) 600 / 1500

Dokładność (mm) ±1

Wymiary (mm) / ciężar (g) 105x82x43 / 172

ZESTAW: dalmierz, torba-pokrowiec, pasek, 
kabel do ładowarki, instrukcja obsługi.

ZESTAW: 
dalmierz, torba-pokrowiec, pasek, kabel do ładowarki, instrukcja obsługi.
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Dalmierz laserowy  XP4 / XP4 PRO

Zasięg (m) 0,05-100 /0,05-150

Dokładność (mm) ±1,5 

Wymiary (mm) / ciężar (g) 136x59x28 / 170

ZESTAW: 
dalmierz, pokrowiec, kabel microUSB, 3 NiMH batarie, sznur, instrukcja obsługi.

Artykuł 1-4-073 Artykuł 1-4-076

DALMIERZE LASEROWE

Profesjonalne dalmierze laserowe przeznaczone do pracy zarówno na ulicy, jak i w 
pomieszczeniu. Oprócz standardowych funkcji posiada akcelerator 3D, dzięki któremu 
mierzy odległość między dwoma dowolnymi punktami w przestrzeni, posiada funkcję 
pomiaru nachylenia i powierzchni ścian, jest wyposażony w Bluetooth, przy pomocy 
którego można pracować z aplikacją CONDTROL Smart Measure.
XP3 Green jest wyposażony w zielony laser, którego wiązka jest 4 razy jaśniejsza i widoczna 
nawet w świetle słonecznym*.

Artykuł. 1-4-103 Artykuł. 1-4-084

ZESTAW: 
dalmierz, pokrowiec, 
kabel microUSB, 
3 NiMH batarie, sznur, 
instrukcja obsługi.

Dalmierz laserowy  XP3 PRO /  XP3 GREEN

Zasięg (m) 0,05-120

Dokładność (mm) ±1,5

Wymiary (mm) / ciężar (g) 136x59x28 / 170

*Wykres 
czułości 

spektralnej 
oka

XP4/XP4 PRO - dalmierze laserowe nowej generacji o 
zakresie pomiarowym do 150 m. Przy pomocy Bluetooth 
dalmierz przesyła pomiary w czasie rzeczywistym do 
smartfonu lub tabletu. Dane są wyświetlane w formie 
tabeli lub siatki wymiarowej na planie.
Bezpłatna aplikacja na smartfony umożliwia robienie 
zdjęć i wskazywanie na nich wielkości obiektów.



LASERY KRZYŻOWE

Zasięg / (z odbiornikiem) (m) 40/100 / 60/100

Dokładność (mm/m) ±0,1

Samopoziomowanie (°) 5

ZESTAW: 
laser krzyżowy, pokrowiec, baterie, instrukcja obsługi.

Laser krzyżowy  Omniliner 3D/G3D

Laser krzyżowy  XLiner  Duo 360/Combo360/360 G

Laser krzyżowy   XLiner Pento 360/360 G

Artykuł 1-2-120 / Artykuł 1-2-119 Artykuł 1-2-134

Zasięg / (z odbiornikiem) (m) 40/80 / 40/80 / 50/100

Dokładność (mm/m) ±0,2

Samopoziomowanie (°) 4/3,5/5

ZESTAW:  
laser krzyżowy, pokrowiec, baterie, tarcza celownicza, instrukcja obsługi.

Nowa generacja profesjonalnych niwelatorów 
laserowych XLiner została wyposażona w emiter 
360°. Oznaczanie stało się łatwiejsze i wygodniejsze. 
Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth i firmowej 
aplikacji CONDTROL użytkownik może kontrolować 
poziom z odległości za pomocą tabletu lub smartfonu. 
XLiner 360 G jest wyposażony w zielony laser, który jest 
postrzegany jako 4 razy jaśniejszy niż czerwony przy 
tej samej mocy emitera. Ta funkcja umożliwia równie 
skuteczne wykorzystanie jej w pomieszczeniach i na 
otwartych placach budowy.

Zasięg / (z odbiornikiem) (m) 50/100

Dokładność (mm/m) ±0,2

Samopoziomowanie (°) 5

ZESTAW: 
laser krzyżowy, pokrowiec, baterie, instrukcja obsługi.

Omniliner 3D/G3D wyświetla trzy ortogonalne płaszczyzny lasera ze skanowaniem 360°. 
Przecięcie dwóch płaszczyzn pionowych tworzy punkt pionowy (zenit-nadir). Za pomocą 
przycisku do sekwencyjnego włączania linii laserowych możesz sam wybrać wygodny tryb 
pracy. Rozwiązania techniczne są chronione patentem Federacji Rosyjskiej nr 93896.
Omniliner G3D jest wyposażony w zielony laser, który jest postrzegany 4 razy jaśniej niż 
czerwony przy tej samej mocy emitera.

Artykuł. 1-2-129 Artykuł 1-2-139

Precyzyjny laserowy niwelator wyposażony w trzy emitery 
podwyższonej mocy, które zapewniają skanowanie 3D. Dzięki 
wbudowanemu modułowi Bluetooth i firmowej aplikacji 
użytkownik może sterować niwelatorem z odległości za 
pomocą telefonu lub tabletu: wybrać potrzebny tryb pracy, 
dostosuj moc lasera, kontrolować poziom naładowania baterii 
na ekranie telefonu.

Artykuł 1-2-159 Artykuł 1-2-158

*Wykres 
czułości 

spektralnej 
oka
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URZĄDZENIA POMIAROWE

Niwelator laserowy  Roto HR/HG Niwelator laserowy  Roto HVR/HVG

Niwelator optyczny  24/X32X Drogomierz  Wheel/Wheel Tronic 

Zasięg (z odbiornikiem) (m) 500

Dokładność (poziom) (sek.) ±30  (±1,5 mm/m)

Samopoziomowanie (°) 5

ZESTAW: niwelator obrotowy, akumulatory, ładowarka, odbiornik laserowy, uchwyt 
do odbiornika laserowego, pilot zdalnego sterowania, okulary, tarcza magnetyczna, 
instrukcja obsługi, walizka.

Niwelator obrotowy Roto HR/HG rzutuje 
poziomo 360°, płaszczyzny pochyłe i pion 
do przenoszenia oznakowań od dołu do 
góry. Posiada pięć trybów skanowania i 
regulowaną prędkość obrotową. Roto HR 
posiada czerwony laser, a Roto HG zielony 
laser.

Zalety  Roto HR/HG:
- Sterowanie za pomocą smartfona za
   pomocą bezpłatnej aplikacji.
- Cyfrowy detektor ze skalą milimetrową.
- Radykalnie proste sterowanie. 
  Tylko 3 przyciski!
- Dokładność jest 3 razy większa niż 
  laserów liniowych.
- Obudowa odporna na uderzenia, klasa
  ochrony przed pyłem i wilgocią - IP55.
- Akumulator Li-Ion.

Czas pracy na baterii Roto HR wynosi do 35 
godzin, a Roto HG do 25 godzin. Odbiornik 
X-act Roto wyposażony jest w wyświetlacz 
LCD, strefę czułości ±45 mm od środka 
oraz milimetrowy wskaźnik odchylenia, 
co odróżnia go od prostych detektorów 
wskazówkowych. Detektor posiada stopień 
ochrony (IP65) i dwie opcje montażu.

Zasięg (z odbiornikiem) (m) 600

Dokładność (poziom) (sek.) ±18  (±0,09 mm/m)

Samopoziomowanie (°) 5

ZESTAW: niwelator obrotowy, akumulatory, ładowarka, odbiornik laserowy, uchwyt 
do odbiornika laserowego, pilot zdalnego sterowania, okulary, tarcza magnetyczna, 
instrukcja obsługi, walizka.

Precyzyjny, mocny, wytrzymały i 
uszczelniony niwelator obrotowy o 
zasięgu roboczym do 600 m. Możliwość 
poziomowania zarówno w poziomie 
jak i w pionie. Zintegrowany czujnik 
nachylenia umożliwia ręczne ustawienie 
nachylenia w zakresie ±10° w dwóch 
osiach. Funkcja rzutowania punktów 
zenitu i nadiru pomaga szybko przenieść 
punkt z podłogi na sufit. Roto HVR 
wyposażony jest w laser czerwony, Roto 
HVG w laser zielony.

Zalety Roto HVR\HVG:
- Cyfrowy detektor w zestawie.
- Wysoka dokładność ±0,09 mm/m.
- Кlasa ochrony przed kurzem 
   i wilgocią - IP67.
- Меtalowa przykrywka do ochrony
   główki laserowej.
- Obudowa odporna na wstrząsy, 
  4 uchwyty dla wygody i zabezpieczenia.
- Prosty i intuicyjny interfejs.

W zestawie znajdują się wszystkie 
akcesoria niezbędne do pracy z 
urządzeniem: ładowarka, uchwyt na 
detektor laserowy, pilot, okulary, tarcza 
magnetyczna, plastikowa obudowa oraz 
detektor X-act Roto z wyświetlaczem 
LCD, który wypada korzystnie w 
porównaniu z analogami ze wskaźnikami 
z bardziej czułą strefą (± 45 mm od 
środka) i obecnością wskaźnika odchyleń 
w milimetrach. 

Artykuł 2-3-038/ Artykuł 2-3-039

Niwelatory optyczne CONDTROL są wyposażone 
w kompensator z magnetycznym systemem 
tłumienia. Pozwala to szybko i poprawnie 
wykonywać pomiary z wysoką dokładnością. Dla 
wygody znalezienia celu obiektyw jest wyposażony 
w celownik. Przeznaczony do prac budowlanych, 
geodezyjnych, krajobrazowych i inżynieryjnych.

ZESTAW: 
niwelator, klucz imbusowy (2 mm), kołek regulacyjny, kufer transportowy,  
instrukcja obsługi.

ZESTAW: 
drogomierz, instrukcja obsługi.

Drogomierz Wheel posiada precyzyjny 
licznik i koło pomiarowe odporne na 
ścieranie. Wygodna rączka z przyciskiem 
hamulcowym zapewnia łatwość pomiarów.   
Ramię drogomierza można złożyć na czas 
transportu. 
Za pomocą drogomierza WheelTronic 
CONDTROL pomiar odległość staje się 
prosty. Cyfrowa dokładność i pamięć 
wewnętrzna pozwalają uniknąć błędów 
pomiarowych.

Zakres pomiaru (m) 0-999,9

Rozdzielczość (m) 0,1

Dokładność (%) ±0,1

Artykuł 2-10-006 / Artykuł 2-10-005Odchylenie standardowe
na 1 km podwójnej niwelacji (mm) 2 / 1,5 

Powiększenie 24X / 32X

Najkrótsza celowa (m) 0,6 

Artykuł 7-2-087

Artykuł 7-2-091

Artykuł 7-2-000

Artykuł 7-2-001



INNE MIERNIKI

Kamera termowizyjna  IR-CAM 1/2 Kamera termowizyjna  IR-CAM4

Kamera termowizyjna  IR-CAM3

Pirometr  Maxwell 3/4

Zakres pomiaru temperatury (°C)    -50...1000 / -20...300

Dokładność ±2%/±2°С / ±2%/±2°С

Rozdzielczość czujnika 
podczerwieni (punktów) 32x32 / 80x64

ZESTAW: 
kamera termowizyjna, kabel do ładowarki, 
kufer transportowy, instrukcja obsługi.

Zaprojektowana do wykonywania zadań takich jak monitorowanie 
ścian, okien i budynków pod kątem strat ciepła, sprawdzanie 
wyposażenia elektrycznego pod kątem przegrzania, ogrzewania 
podłogowego, ogrzewania i wentylacji, gdy wymagana jest 
kontrola temperatury. Duży ekran dotykowy.
Zintegrowane czujniki Kamery termowizyjnej IR-CAM2 mierzą 
i wyświetlają wilgotność względną i temperaturę otoczenia, 
a także punkt rosy. Możliwość zapisywania termogramów na 
karcie SD. Artykuł 3-17-023 / Artykuł 3-17-021

Artykuł 3-17-022

Artykuł 3-17-028

Artykuł 3-16-043 / Artykuł 3-16-044

Uniwersalna kamera termowizyjna, przeznaczona do pomiaru 
i wizualizacji rozkładu temperatury na powierzchniach obiektu 
w zakresie od -20 ° C do 250 ° C. Urządzenie pomoże wykryć 
straty ciepła, przegrzanie elementów mechanizmów, kabli 
sieciowych, ocenić właściwości termoizolacyjne konstrukcji. 
Wyniki monitorowania temperatury można przenieść na 
komputer PC za pomocą dołączonego oprogramowania, co 
znacznie uprości analizę danych i raportowanie.

ZESTAW:
kamera termowizyjna, akumulator, kabel mini USB, pokrowiec, 
CD, instrukcja obsługi.

ZESTAW: 
kamera termowizyjna, pokrowiec, akumulator, kabel USB, ładowarka, 
osłona obiektywu, karta pamięci, czytnik kart pamięci, 
CD, instrukcja obsługi.

Seria profesjonalnych pirometrów na podczerwień Maxwell 
łączy dokładniejsze, nowocześniejsze, posiadające wysoki 
stopnień ochrony przyrządy. Pirometry Maxwell pozwalają 
szybko określić temperaturę obiektów, których pomiar metodą 
kontaktową jest trudny lub niebezpieczny, a także obszary 
zagrożone pleśnią.
Maxwell 4 - to profesjonalny pirometr z zaawansowanymi 
funkcjami, w tym wykrywaniem punktu rosy.
W trybie wykrywania punktu rosy mierzona jest temperatura 
otoczenia i wilgotność względna. Na podstawie tych dwóch 
wartości obliczana jest temperatura punktu rosy. Punkt rosy 
jest porównywany z temperaturą powierzchni, a wynik pozwala 
ocenić prawdopodobieństwo powstania pleśni.

ZESTAW: 
pirometr, baterie, instrukcja obsługi.

Zakres pomiaru temperatury (°C)    -20...250

Dokładność ±2%/±2°С

Rozdzielczość czujnika 
podczerwieni (punktów) 120x120

Zakres pomiaru temperatury (°C)    -20...350

Dokładność ±2%/±2°С

Rozdzielczość czujnika 
podczerwieni (punktów) 160x120

Zakres pomiarów temperatury powierzchni (°С) -30...380 / -30...550

Zakres pomiarów temperatury środowiska (°С) -10...60 / -20...60

Rozdzielczość optyczna 12:1

Przyrząd przemysłowy do pomiaru temperatury 
na powierzchni obiektu w zakresie od -20 ° C do 
350 ° C.
Wysokiej jakości obraz, natychmiastowa 
adaptacja do temperatury otoczenia i wysoka 
czułość pozwalają kamerze termowizyjnej IR-
CAM4 wykrywać nawet niewielkie odchylenia 
temperatury i zidentyfikować problem na 
wczesnym etapie jego występowania.
Kamera termowizyjna IR-CAM4 stanie się 
niezawodnym pomocnikiem dla specjalistów ds. 
badań technicznych, audytorów energetycznych, 
inżynierów kontroli budowy.
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Wilgotnościomierz HYDRO PRO CONDTROL mierzy 
temperaturę i wilgotność wewnątrz pomieszczeń oraz 
wilgotność drewna i materiałów budowlanych (beton, 
zaprawa, tynk, cegła). Działa z mikroprocesorem.

INNE MIERNIKI

Wykrywacz  Scan

Wilgotnościomierz  HYDRO PRO

Młotek do badania betonu  Beton/Beton PRO 

Głębokość wykrywania (mm) dо 100

Wymiary (mm) 196x76x25

Ciężar (g) 145

ZESTAW: 
wykrywacz, instrukcja obsługi.

Urządzenie do wykrywania ukrytych przewodów, konstrukcji 
drewnianych, metalowych i plastikowych w ścianach 
budynków. Wszystkie informacje są wyświetlane na 
monochromatycznym ekranie. Po wykryciu wymaganego 
materiału włącza się sygnalizacja dźwiękowa i świetlna. W celu 
zapewnienia maksymalnej dokładności pomiaru urządzenie 
jest wyposażone w poziomicę cyfrową i tryb ZOOM.

Artykuł 3-12-027
ZESTAW: miernik grubości, płyta metalowa (aluminium i żelazo), 
wzorzec pokrycia (folia), kabel USB, CD, źródło zasilania, 
plastikowy kufer transportowy, instrukcja obsługi.

Paint PRO może automatycznie określić rodzaj 
powierzchni i odpowiednią metodę pomiaru: prądu 
wirowego dla metali nieżelaznych lub magnetyczną 
dla metali żelaznych. Urządzenie zbiera statystyki z 
ostatnich 80 pomiarów i przetwarza je. Przechodząc 
przez menu do sekcji statystyk, zobaczysz wartości 
średnie, minimalne i maksymalne, a także odchylenie 
standardowe. Wyniki najnowszych pomiarów są 
przechowywane w pamięci urządzenia nawet po jego 
wyłączeniu.

Artykuł 3-14-013

ZESTAW: 
wilgotnościomierz, 
pokrowiec, 
 paszport, 
instrukcja obsługi.

Zakres pomiaru wilgotności (drewno, materiały budowlane) (%) 2...65/1...35

Zakres pomiaru temperatury / wilgotności powietrza (°C / %) -5…+50/0,1...100

Błąd maksymalny (bezwzględny) (%) 0,8...2

ZESTAW: mierniki wytrzymałości betonu, sklerometr, ekwiwalent pomiaru ciał stałych, 
kamień ścierny, kabel USB, oprogramowanie do transmisji i przetwarzania danych, 
instrukcja obsługi.

Mierniki wytrzymałości betonu nowej 
generacji serii Beton CONDTROL są 
przeznaczone do testowania betonu w 
warunkach terenowych i laboratoryjnych 
pod kątem wytrzymałości i 
jednorodności.
Przyrządy są wyposażone w nowy 
mechanizm uderzeniowy gwarantujący 
precyzyjne i łatwe sterowanie, mają 
zwiększoną energię uderzenia i 
zapewniają automatyczne obliczanie 
odczytów. Dzięki Bluetooth, zmierzone 
dane są przesyłane do aplikacji na 
smartfon lub tablet w celu dalszej analizy 
i raportowania.

Zakres pomiaru twardości betonu (mPа) 3...100

Błąd pomiaru (%) do 7

Artykuł 3-10-024

Miernik grubości powłok  Paint PRO

Artykuł 3-7-051

Zakres pomiaru (µm) 0...1800

Błąd pomiaru 3% + 2 µm

Wilgotnościomierz  HYDRO-Tec  

Artykuł 3-14-006

Wilgotnościomierz HYDRO-Tec CONDTROL służy 
do szybkiego pomiaru wilgotności drewna i 
materiałów budowlanych (beton, zaprawa, tynk, 
cegła).

ZESTAW: wilgotnościomierz, pokrowiec, baterie, instrukcja obsługi.

Zakres pomiaru (%) 0,1...65

Błąd maksymalny (bezwzględny) (%) 0,8...2

*Czujnik zewnętrzny należy do sprzętu 
  dodatkowego i nie wchodzi w skład zestawu urządzenia.
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AKCESORIA

Uchwyt klamrowy do mocowania 
niwelatorów.

Krab 

Artykuł 7-1-027 Artykuł 1-7-027

Wall Mount Pro

Okulary laserowe zapewniają 
lepszą widoczność punktów lub linii 
laserowych w świetle dziennym.

Artykuł 1-7-005
Artykuł 1-7-101

Okulary  laserowe

Wall Mount Pro wyposażony w dwa 
rodzaje gwintów - 1/4‘’ i 5/8‘’, co 
pozwala na użycie akcesorium jako 
adaptera.

Artykuł 2-17-019

Aluminiowy statyw 
teleskopiczny z płaską 
platformą do montażu 
niwelatorów i teodolitów. 
Niezawodne mocowanie nóg 
za pomocą śrub mocujących. 
Śruba mocująca z gwintem 
calowym. Lekki i wytrzymały 
materiał sprawia, że statyw jest 
stosunkowo lekki, a regulowany 
pasek na ramię zapewnia łatwe 
przenoszenie.

Statyw teleskopiczny służy do 
ustawiania poziomów lasera, 
niwelatorów do budowy 
płaszczyzn i obrotowych 
niwelatorów na poziomach od 
128 do 310 cm. Jego regulowana 
kolumna umożliwia przesuwanie 
urządzenia laserowego w górę 
lub w dół w celu precyzyjnego 
ustawienia poziomej płaszczyzny 
lasera. 
Gdy mechanizm podnoszący 
jest odblokowany, sprzęt jest 
opuszczany płynnie  i bezpiecznie 
dzięki pneumatycznemu 
mechanizmowi zintegrowanemu 
z podnośnikiem.

Niezawodny i stabilny statyw 
do niwelatorów obrotowych i 
liniowych. Skala pomiarowa, 
głowica podwyższająca i 
platforma obrotowa zapewniają 
wygodny i dokładny montaż.

Artykuł 2-17-004

Artykuł 2-17-021

Składa się z rurki teleskopowej 
i trzech rozkładanych 
nóg. Drążek posiada kilka 
elementów, jeden z nich 
rozsuwany, wzmocniony 
ruchomą płytką z gwintem 
5/8”, która pozwala 
zamontować laser krzyżowy 
na odpowiedniej wysokości. 
Szeroka podstawa płytki 
zapewnia solidne umocowanie 
lasera krzyżowego.

Pillar TS5

Przydatne narzędzie do prac 
niwelacyjnych. Ruchomy blok 
umożliwia szybki i precyzyjny 
pomiar różnic wysokości. Do 
sprawdzania pionowości łata 
teleskopowa jest wyposażona 
w poziomicę pęcherzykową.

Artykuł 2-16-017

Niwelacyjna łata 
teleskopowa TS5 jest 
wykonana z mocnego 
profilu aluminiowego i służy 
do prac niwelacyjnych w 
geodezji, architekturze i 
budownictwie.

Uniwersalny wieloczęstotliwościowy odbiornik 
ULR jest przeznaczony do poziomowania 
czerwonego i zielonego lasera. Nadaje się do 
urządzeń dowolnej produkcji. Posiada dwie 
powierzchnie robocze (tarcza z tyłu, wskaźnik 
świetlny z przodu), poziomnicę do kontroli 
pionowej oraz magnes do mocowania na 
konstrukcjach metalowych.

Artykuł 2-17-199

ULR

Statyw korbowy   H130 Statyw korbowy   H150 Statyw korbowy   H190
Maksymalna wysokość tego 
kompaktowego składanego statywu 
wynosi 130 cm. Służy do stabilnego 
naprowadzania dalmierza laserowego 
na dany  punkt podczas 
pracy na dużych 
odległościach.

Artykuł 2-17-032

Statyw CONDTROL H150 z 
podwyższającą główką nadaje 
się do dalmierzy i niwelatorów z 
gwintem 1/4” i 5/8”. Centralna sekcja 
podnosząca umożliwia 
precyzyjną regulację 
wysokości do 1,5 m. 

Artykuł 2-17-041

Statyw przeznaczony do laserów 
krzyżowych marki CONDTROL, 
maksymalna wysokość: 190 cm.

Artykuł 2-17-023

Geo Geo XLGeo XL Lite

Flexi Staff

Artykuł 7-2-088

Artykuł 7-2-098


