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Seria ZAL100

Lunetă
Diametrul obiectivului
Mărire
Imagine    
Câmp vizual   
Distanţă minimă de focalizare  
Reticul
Constanta de amplificare Stadia
Constanta de cumulare Stadia

Compensator
Sistem de amortizare
Interval de funcţionare
Precizie de calare (deviaţie standard)
Precizia de nivelment
Deviaţie standard per km dublu de nivelment

Cercul orizontal
Diametru 
Gradaţie / Interval
Generalităţi
Sensibilitatea de mişcare a bulei
Oglinda nivelei sferice
Şuruburi orizontale de mişcare fină
Rezistenţă la praf şi apă
Bază / Şurubul bazei
Greutate
Temperatură de operare
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Construit să dureze

Odată cu seria ZAL100, GeoMax introduce 
nivela automată în industria construcţiilor.

Concepută pentru sarcinile zilnice de nivelment 
are un raport excepţional preţ-performanţă.

Clasa IP54 garantează funcţionarea perfectă

în orice condiţii meteorologice a seriei ZAL100

şi îţi asigură un instrument care “funcţionează

atunci când trebuie”
 

Adecvată pentru a fi utilizată atât pentru exterior cât şi în interior, nivela automată   
GeoMax seria ZAL100 este garanţia unei lucrări de precizie, realizată la timp. 

Magazin la îndemâna ta 
Munca importantă necesită accesorii de încredere.

Îţi recomandăm gama noastră variată şi testată

de trepiede şi mire originale, care fac parte din 
accesoriile GeoMax, realizate cu scopul de a

obţine lucrări de înaltă precizie.

ZAL132 ZAL128 ZAL124 ZAL120

36 mm 
32 x  28 x 24 x 20 x
Dreaptă
< 2.1 m at 100 m
< 1.0 m
Linii încrucişate, linii Stadia
100
0

Automat, cu amortizor cu aer
± 15 ’
< 0.5 ”

106 mm
360 ° / 1 °

8 ’ / 2 mm
Oglindă plană
Pe ambele părţi, cu rotire la infinit
În conformitate cu IP54 (IEC60529)
Concav şi plat / 5/8 ”
1.5 kg
De la -20 ° C până la +40 ° C

2.0 mm  2.5 mm

şurub de focusare

Amplificare 20x/24x/28 x/32 x 

IP54 rezistent la apă

oglinda peste nivelă

compensator 
cu amortizor cu aer

şuruburi de
mişcare fină

cerc orizontal
ajustabil de 360 °




