
Az árak ajánlott akciós árak, érvényesek 2017. december 31-ig! További információért kérjük keresse viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Ismerje meg szakmai blogunkat,

www.svajcipontosan.com
 Szakmai tartalmak, oktató videók, tippek és érdekességek szakemberektől szakembereknek.

Ha mérni kell akkor csak svájci pontosan...

építőipar
– építsen bármit, mérnie kell…

Akciós szórólap  
2017. december 31-ig

• Több, mint 15 méter hatótáv  
beltérben 

• Több, mint 50 méter hatótávolság  
kültérben (érzékelővel) 

• 2 mm pontosság / 10 méter 
• Vízszintes és függőleges lézersík 
• Lock funkció manuális dőléshez 
• Mágneses céltábla 
• Víz- és porálló (IP54) 
• 2+1 év költségmentes időszak

Bruttó listaár: 83.693  Ft
Akciós bruttó ár: 49.900  Ft

Akciós nettó ár: 39.291  Ft 

Leica Lino L2 vonallézer  
ajándék falitartóval 

• 1100 méteres hatótávolság érzékelő  
használatával

• 1,5 mm pontosság / 30 méter  
• Vízszintes sík használata
• X tengelyen digitálisan dönthető
• Automatikus dőléskontroll
• Félautomata kalibrációs mód
• Rod Eye 160 Digital érzékelő numerikus  

kijelzéssel
• Maximálisan víz - és porálló (IP68) 
• MIL-STD 810G minősítés  
• 5 év költségmentes időszak  
• 2 év garancia ütésre is  

Bruttó listaár: 496.189  Ft
Akciós bruttó ár: 399.000  Ft

Akciós nettó ár: 314.173  Ft 

Bruttó listaár: 88.773  Ft
Akciós bruttó ár: 44.387  Ft

Akciós nettó ár: 34.950  Ft 

Bruttó listaár: 98.933  Ft
Akciós bruttó ár: 49.467  Ft

Akciós nettó ár: 38.950  Ft 

Bruttó listaár: 102.616  Ft
Akciós bruttó ár: 51.308  Ft

Akciós nettó ár: 40.400  Ft 

 Rugby 820 forgólézer  
csomag  

+

VáLASSzON FéLáRON kIeGéSzíTőkeT RuGby 820 FORGóLézeRéhez!

RC800 Digitális távirányító A170 Napelemes töltő csomag A800 Li-ion akkumulátor csomag 



Bruttó listaár: 67.183  Ft
Akciós bruttó ár: 49.900  Ft

Akciós nettó ár: 39.291  Ft

Bruttó listaár: 35.900  Ft
Akciós bruttó ár: 29.900  Ft

Akciós nettó ár: 23.543  Ft 

Lino L2P5 pont- és vonallézer 

• Több, mint 15 méter hatótáv beltérben
• Több, mint 50 méter hatótávolság kültérben  

(érzékelővel)  
• 2 mm pontosság / 10 méter
• 180º vízszintes és függőleges lézersík
• 4 egymásra merőleges lézerpont
• Többfunkciós, központosan forgatható konzol
• Lock funkció manuális dőléshez 
• Mágneses céltábla   
• Víz- és porálló (IP54)   
• 2+1 év költségmentes időszak

• Több, mint 15 méter hatótáv beltérben
• Több, mint 80 méter hatótávolság kültérben (érzékelővel)
• 2 mm pontosság / 10 méter 
• 180º vízszintes lézersík
• 3 egymásra merőleges lézersík
• Lefelé vetítő lézerpont, kijelöléshez vagy  

függélyezéshez
• Központosan forgatható, precíziós műszertalp
• Li-ion akkumulátor töltővel (24 órás használat)
• Víz- és porálló (IP54)  
• 2+1 év költségmentes időszak

Lino L4P1 többfunkciós vonallézer     

Disto D510 kézi 
lézertávmérő• 100 méter hatótávolság 

• 1,5 mm pontosság
• Bluetooth 4.0 kapcsolat
• Leica Disto Sketch alkalmazás
• Összeadás, kivonás, terület, térfogat 

számítás
• Kitűzés program
• 10 adat memória, automatikus 

végelem
• Víz- és porálló (IP54)
• 2+1 év költségmentes időszak

Disto D2 kézi lézeres 
távolságmérő 

• 40 méter hatótávolság
• 2 mm pontosság
• Bluetooth 4.0 kapcsolat
• Leica Disto Sketch alkalmazás 
• 3 soros kijelző
• Víz- és porálló (IP54) 
• 2+1 év költségmentes időszak

Disto D1 kézi 
lézeres 
távolságmérő

Leica
Lézeres távolságmérők 

és vonallézerek 

Bruttó listaár: 209.423  Ft
Akciós bruttó ár: 159.900  Ft

Akciós nettó ár: 125.906  Ft 

Bruttó listaár: 130.683  Ft
Akciós bruttó ár: 99.900  Ft

Akciós nettó ár: 78.661  Ft 

Bruttó listaár: 208.153  Ft
Akciós bruttó ár: 169.900  Ft

Akciós nettó ár: 133.780  Ft 

Bruttó listaár: 272.923  Ft
Akciós bruttó ár: 219.900  Ft

Akciós nettó ár: 173.150  Ft 

• 200 méter hatótávolság 
• Beépített célzó kamera 4x digitális  

zoom - kültéri használathoz 
• Színes, nagy fényerejű kijelző 
• Bluetooth 4.0 kapcsolat 
• Disto Sketch, Transfer alkalmazás 
• 360 fokos dőlésérzékelő 
• Összetett mérési feladatok 
• Fokozottan víz -és porálló (IP65)  
• 2+1 év költségmentes időszak

vagy csomagban

Ajándék 
Leica 
póló!



• Megbízható,  
24x/32x nagyítású optika 

• Automata szerkezet 
• Robosztus és termelékeny 
• Por- és vízálló (IP54) 
• 1 év költségmentes  

időszak

Bruttó listaár: 135.509  Ft
Akciós bruttó ár: 91.900  Ft

Akciós nettó ár: 72.362  Ft 

NA324 vagy NA332 
optikai szintező 
csomag  

• 600 méteres hatótávolság érzékelő  
használatával 

• 1,5 mm pontosság / 30 méter 
• Vízszintes sík használata 
• x éy y tengely manuális dönthetősége 
• Rod Eye Basic érzékelő 
• Teljesen víz - és porálló (IP67) 
• 3 év költségmentes időszak

Bruttó listaár: 356.489  Ft
Akciós bruttó ár: 289.900  Ft

Akciós nettó ár: 228.268  Ft 

 Rugby 620 forgólézer csomag  

• 600 méteres hatótávolság érzékelő  
használatával 

• 1,5 mm pontosság / 30 méter 
• Vízszintes sík használata 
• x éy y tengely manuális dönthetősége 
• Rod Eye 120 érzékelő 
• Teljesen víz - és porálló (IP67) 
• 3 év költségmentes időszak

Bruttó listaár: 442.849  Ft
Akciós bruttó ár: 359.900  Ft

Akciós nettó ár: 283.386  Ft 

 Rugby 640 forgólézer csomag  

• 24x nagyítású  
„szürkületi” optika 

• Kategóriájának legélesebb 
optikája 

• Extrém körülmények között is  
tökéletes pontosság 

• 360º zárt szögleolvasó 
• Teljes vízállóság (IP57) 
• 2+1 év költségmentes időszak

Leica NA724 
optikai szintező 
csomag  

+

+

++

• Felsőkategóriás,  
32 x nagyítású optika

• Automata szerkezet
• Mérnöki feladatok ellátására is  

alkalmas
• Fokozottan por- és vízálló (IP56) 
• 2+1 év költségmentes időszak

Bruttó listaár: 145.669  Ft
Akciós bruttó ár: 99.900  Ft

Akciós nettó ár: 78.661  Ft 

NA532 optikai szintező 
csomag  

+

Leica 
iCON

szintezők  
és forgólézerek

Bruttó listaár: 173.609  Ft
Akciós bruttó ár: 139.900  Ft

Akciós nettó ár: 110.157  Ft
Bruttó listaár: 124.079  Ft
Akciós bruttó ár: 81.900  Ft

Akciós nettó ár: 64.488  Ft 



Az árak ajánlott akciós árak, érvényesek 2017. december 31-ig! További információért kérjük keresse viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

KERESKEDŐ

Mérési feladatait önállóan is elvégezheti iCON GPS és Mérőállomások segítségével  

iCON –  intelligens építőipari műszerek


