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Nivelă Automată GeoMax
Seria ZAL300 



Precizie de nivelment
Deviaţie standard per km dublu de nivelment

ZAL330 ZAL328 ZAL324 ZAL320
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Seria ZAL300

IP57 rezistent la 
apă 

Şuruburi de
mişcare fină 

Structura lunetei
umplută cu gaz

Mărire 20 x / 

Finalizați  toată  lucrările  cu  ajutorul  nivelei  emblematice  GeoMax.  De  la  lucrările 
zilnice de nivelment până la lucrări de înaltă precizie, seria ZAL300 este alegerea 
ideală  atunci  când  contează  rezistenţa,  confortul  şi  precizia.  Pe  scurt,  ZAL300 
„Funcționează atunci când trebuie!” 

Oglindă peste
nivela sferică 

30 x  28 x 24 x 20 x
40 mm  36 mm 30 mm
0,8 m 0,6 m
100

magneX™, automatic, amortizare 
magnetică± 15 ’
< 0,3 ” < 0,5  ”

1,2 mm  1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm

’ / 2 mm
Conform IP57 (Lunetă umplută cu gaz) 
Concav şi plat / 5/8 ”
1,7 kg 1,6 kg
De la -20°C până la +50°C

magneX™ 24 x / 28 x / 30 x 
compensator cu
amortizoare 
magnetice 

Şurub de 
focusare

Generalități
Cerc orizontal
Şuruburi orizontale de mişcare fină
Sensibilitatea de mişcare a bulei 
Rezistenţă la praf şi apă
Bază / Şurub bază
Greutate
Temperatură de operare

360°/400 gon, selectabil
Pe ambele părţi, cu rotire la infinit
10 

Toate mărcile înregistrate și denumirile comerciale aparțin posesorilor de drept.

Copyright GeoMax AG. Imaginile, descrierile şi specificaţiile 
tehnice nu sunt definitive şi pot fi modificate.
783255en 

GeoMax AG 
www.geomax-positioning.ro

Construită  pentru  cele  mai  dificile  condiţii 
Lentilele de clasă înaltă din ZAL300 şi compensa- 
torul  magneX™ sunt  încorporate  într-o  carcasă 
etanșă, protejată împotriva șocurilor, ceea ce face 
ca  aceasta  să  fie  rezistentă  la  lovituri  şi  la  toate 
intemperiile.  GeoMax  ZAL300  funcţionează  cu 
aceeaşi  fiabilitate  şi  precizie  chiar  şi  după  o 
lovitură uşoară.  

Lunetă
Mărire
Diametru obiectiv 
Distanță minimă de focusare 
Constantă înmulţire stadie

Compensator
Sistem de amortizare
Interval de funcţiona re
Precizie de calare (deviație standard)

Cerc orizontal
ajustabil
360°/
400gon    

Flexibilitate şi ergonomie
Cu patru tipuri diferite de mărire, 20x, 24x, 
28x şi  30x,  seria  ZAL300  oferă  precizia  de 

care  aveți  nevoie.  Sistemul  compensator 
patentat magneX™  GeoMax folosit în seria

ZAL300 cu amortizoare magnetice,  elimină
eventualele blocaje.
 




