Nivele Automate

Seria ZAL200

REZULTATE PROFESIONALE
• Mărire de 20 x / 24 x / 32 x
• Gradare de 360°
• Precizie de până la 1,9 mm

ACOPERĂ TOATE NEVOILE
• Gamă completă de accesorii
• Shield Total Care
• Service internațional

ZAL200

INSTRUMENTE PENTRU
CONSTRUCȚII
• Design robust
• Clasă de protecție IP56
• Operare simplă

Seria ZAL200
Sporiți randamentul și obțineți rezultate fără
erori la cel mai bun raport preț-performanță.
Noua serie ZAL200 de la GeoMax constă în
instrumente fiabile și durabile, special concepute pentru profesioniștii din domeniul
construcțiilor.
Cu trei tipuri diferite de mărire, un nou design
ergonomic și robust, și o gamă completă de
accesorii și servicii, nivelele automate GeoMax
oferă o calitate superioară la un preț accesibil.
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Rază de acțiune
Precizie **

20 x

24 x

32 x

< 2,1 m la 100 m

< 2,1 m la 100 m

< 2,1 m la 100 m

< 1,0 m

< 1,0 m

< 1,0 m

ENVIRONMENTAL
± 15’

Temp. de funcționare
Clasă de protecție

0,5’’

de la -20°C la +50°C
IP56

MĂSURARE DISTANȚĂ

Factor de mărire
Constantă

100
0

BULĂ SFERICĂ

Precizie

8’/2 mm

ORIENTARE

Gradare
Interval gradare

360°

EXPERTIZĂ LA SERVICE
Ne pasă de munca dvs. și dorim ca instrumentele
GeoMax să fie funcționale pe toată durata lucrărilor.
Pentru a vă asigura asta, vă stăm la dispoziție cu
centrele noastre de service profesionale.

1°
GARANȚIE COMPLETĂ

PRINDERE

Șurub de fixare ***

5 / 8”

* Deviație standard pe1 km dublu nivelment ISO17123-2
** Deviație standard
*** Pentru trepied normal.
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GeoMax este o companie internațională cu sediul în
Europa care oferă echipamente de topografie și de
construcție care funcționează atunci când trebuie.
Un portofoliu complet de produse eficiente și ușor de
utilizat, la cel mai bun raport preț-performanță. Mai
multe detalii:
www.geomax-positioning.ro

Noua serie ZAL200 de la GeoMax are o garanție
completă de un an, protejând instrumentul de toate
defectele care s-ar putea ivi în timpul utilizării zilnice, fiind funcțional în orice moment, reducând
perioadele de inactivitate la minim.

Servicii oferite gratis pe durata garanției:
· Reparație (piese și manoperă) sau schimbare nivelă
· Test de funcționare și siguranță
* Garanția nu acoperă daunele cauzate de abuz sau utilizare incorectă.

