Leica Runner 20/24
Solid, nøyaktig, økonomisk

RUNNER 20/24
Solid utførelse, nøyaktig måling,
mye for pengene.
RUNNER 20/24 er to
robuste og økonomiske
byggnivellerer. De er
konstruert for å tåle tøff
behandling, er raske å stille
opp, er enkle i bruk og
meget pålitelige. Den automatiske kompensatoren og
den gode optikken gir
raskere målinger på stedet
og øker nøyaktigheten.
RUNNER – det ideelle
instrument for dine daglige
nivelleringsoppgaver.

Tekniske data
Standardavvik pr.
1 km dobbeltnivellement
Kikkert
Opprett bilde
Forstørrelse
Objektiv
Korteste fokusavstand
Multiplikasjonsfaktor
Addisjonskonstant
Kompensator
Arbeidsområde
Innstillingsnøyaktighet (Standardavvik)
Dåselibellens nøyaktighet
Horisontalsirkel (metall)
Gradinndeling i horisontalsirkel
Vekt (netto)
Driftstemperatur

Overlegen ytelse til en lav
pris

Den ideelle bygg-/
anleggsniveller for

• Robust og nøyaktig
• Luftdempet kompensator
med transportsikring
• Vanntett (IP55)
• 2-sidig uendelig
horisontalfinskrue
for enkel tilsikting
• Pentaprisme gjør
dåselibellen synlig
gjennom siktet
• Horisontalsirkel med 360°
inndeling
• Prisgunstig!

• Formenn/ingeniører
• Arkitekter
• Landskapsarkitekter
• Snekkere
• Entreprenører
• Alle nivelleringsoppgaver
innen bygg og anlegg,
landskapsutforming og
interne detaljer
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Verdensomfattende service
Leica Geosystems garanterer
for kvalitet og pålitelighet.
Alle Leica Geosystems produkter kan betjenes av vårt
verdensomfattende nettverk
av servicesentre og forhandlere. Med Leica Geosystems
er din service-partner
aldri langt unna.
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Komplett nivelleringspakke
Stativ og stang er viktige
komponenter i ethvert
nivelleringsutstyr. Leica
Geosystems tilbyr RUNNER
som en pakke inkludert
aluminiumsstativ (CTP103)
og teleskopisk nivellerstang
CLR101/CLR102 til en gunstig pris. Leica Geosystems
tilbehør er bemerkelsesverdig stabile, pålitelige og
ergonomiske De nye
nivellerstengene har solide
låseknapper og libellen kan
plasseres hvor som helst på
stangen.

Din forhandler:

Leica Geosystems as
Postboks 502 Økern
0512 Oslo
Brobekkveien 80
0582 Oslo
Tel.: 22 88 60 80
Fax 22 88 60 81
www.leica-geosystems.com

