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Modo de varrimento com   
ângulos predefinidos

Posicionamento da cabeça seja no 
sentido dos ponteiros do relógio, 
seja no sentido inverso para um ali-
nhamento rápido e fácil ao realizar 
aplicações verticais e horizontais.

Modo automático/manualVelocidade de rotação variável 

Alarme de movimento para indicar ao 
usuário o momento em que a ferramenta 
se mova da posição inicial.

Índice de ferramentas

0–9
56  06-804M
56  06-805M
56  06-805MII
56  06-907M
57  06-TLMB
47  100SC
47  102SC
47  102HC
48  200SC
48  202HC
48  202SC
44  401M
45  40M
44  416M

A
53  ALELT20
9  ALGRD
6  ALH
7  ALHV
7  ALHVD
8  ALHVG
8  ALHVGD
50  ALQCI20-B
52  ALQRI10ELAZ
52  ALQRI20ELAZ
50  ALQRI20-B

C
29  CST302R
29  CST305R

D
35  DGT10
35  DGT2

R
41  RC20

S
38  SAL20ND
38  SAL20NG
38  SAL24ND
38  SAL24NG
39  SAL28ND
39  SAL28NG
39  SAL32ND
39  SAL32NG

W
51  WDWI20

X
24  XLD2
22  XLP34
22  XLP34PKG
27  XP5

F
51  FGHD20

G
19  GIZLT-3

I
19  ILMXL
20  ILM-XT
20  ILM-XTE
21  ILM-XTG

L
13  LD400
13  LD440
14  LD440G
14  LD500
15  LD90
24  LLD20
23  LM2
10  LM800DPI
11  LM800GR
12  LMH-CU
41  LMPL20
53  LP12-UM

M
27  MP3

P
37  PAL22D
37  PAL22G
37  PAL26D
37  PAL26G

Feixe de prumada para baixo,  
individualmente desligável 
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ALH

Nível laser rotativo horizontal com autonivelador electrónico – 
 inclinável na horizontal ao longo de um eixo

Máximo alcance e precisão �

Nivelamento transversal dos eixos �

Inclinação manual ± 10 % através do teclado �

Mais vantagens
Díodo bem visível �

Alarme de movimento �

Aplicações
Construção civil �

Trabalhos paisagísticos e de jardinagem �

Fundações �

Muros, traços em altura �

Terraplenagens �N
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Dados técnicos ALH

Número de encomenda F 034 061 A00

Díodo laser 650 nm

Classe de laser 2M

Alcance com receptor 425 m (raio)

Precisão de nivelamento até ± 0,05 mm/m

Tipo de autonivelamento electrónico ± 5°

Protecção contra pó e salpicos de água IP 67

Velocidade de rotação 600 r.p.m.

Alimentação de energia
4 x 1,5 V LR20 (D) ou  
4 x 1,2 V HR20 (D)

Tempo de autonomia, máx.
Baterias (NiMH) 30 h
Pilhas 60 h

Ligação ao tripé 5/8"

Comprimento 160 mm

Largura 160 mm

Altura 215 mm

Peso 2,5 kg

Inclui

Receptor LD440 com suporte (F 034 069 100) 3

1 bateria NiMH (1 608 M00 1NA) 3

Carregador (1 608 M00 2NE) com cabo de alimentação EU/RU 3

2 x 1,5 V LR6 (AA) 3

Mala de transporte 3
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ALHV

Nível laser, com autonivelador electrónico e feixe de prumada – 
inclinável em dois eixos: horizontal e vertical

Máximo alcance e precisão �

Inclinação horizontal e vertical em 2 eixos �

Nivelamento transversal dos eixos �

Mais vantagens
Com feixe de prumada �

Díodo bem visível �

Função de prumo no modo de operação vertical �

Alarme de movimento �

No modo de operação vertical, a pega pode ser usada   �

como superfície de apoio

Aplicações
Construção acima e abaixo do solo �

Trabalhos paisagísticos e de jardinagem �

Trabalhos de interior �

Nivelamento �

Montagem de tectos falsos �

Construção de paredes �

Assentamento de ladrilhos �

Dados técnicos ALHV ALHVD

Número de encomenda F 034 061 B00 F 034 061 B01

Díodo laser 635 nm 635 nm

Classe de laser 2M 2M

Alcance com receptor 425 m (raio) 425 m (raio)

Precisão de nivelamento
até “ 0,05 mm/m horizontal 
até ± 0,1 mm/m vertical

até ± 0,05 mm/m horizontal 
até ± 0,1 mm/m vertical

Gama de autonivelamento ± 5° ± 5°

Protecção contra pó e salpicos de água IP 67 IP 67

Velocidade de rotação 150, 300, 600 r.p.m. 150, 300, 600 r.p.m.

Alimentação de energia
4 x 1,5 V LR20 (D) ou  
4 x 1,2 V HR20 (D)

4 x 1,5 V LR20 (D) ou  
4 x 1,2 V HR20 (D)

Tempo de autonomia, máx.
Baterias (NiMH) 30 h
Pilhas 60 h

Baterias (NiMH) 30 h
Pilhas 60 h

Ligação ao tripé 5/8" 5/8"

Comprimento 160 mm 160 mm

Largura 160 mm 160 mm

Altura 215 mm 215 mm

Peso 2,5 kg 2,5 kg

Inclui

Receptor manual LD440 com suporte (F 034 069 100) – 3

Telecomando RC700 (F 034 069 A00) 3 3

Óculos para laser (1 608 M00 7N5) 3 3

2 painéis de alvo magnéticos (1 608 M00 8NB) 3 3

Suporte de parede (F 034 092 CN2) 3 3

1 bateria NiMH (1 608 M00 1NA) 3 3

Carregador (1 608 M00 2NE) com cabo de alimentação EU/RU 3 3

2 x 1,5 V LR6 (AA) 3 –

4 x 1,5 V LR6 (AA) – 3

Mala de transporte 3 3
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ALHVG

Nível laser rotativo horizontal e vertical com autonivelador  
electrónico e inclinável nos 2 eixos com feixe verde

Excelente visibilidade, graças ao laser verde �

Máxima precisão �

Inclinável em dois eixos, horizontal e vertical �

Mais vantagens
Com feixe de prumada  �

Díodo bem visível  �

Em aplicações na vertical, a pega pode ser usada como superficie de apoio �

Função de prumo no modo de operação vertical  �

Alarme de movimento �

Aplicações
Construção acima e abaixo do solo �

Trabalhos paisagísticos e de jardinagem �

Trabalhos de interior �

Nivelamento �

Montagem de tectos falsos �

Construção de paredes �

Assentamento de ladrilhos  �
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Dados técnicos ALHVG ALHVGD

Número de encomenda F 034 061 BN9 F 034 061 BN8

Díodo laser 532 nm 532 nm

Classe de laser 2M 2M

Alcance com receptor até 200 m (raio) até 200 m (raio)

Precisão de nivelamento
até ± 0,05 mm/m horizontal 
até ± 0,1 mm/m vertical

até ± 0,05 mm/m horizontal 
até ± 0,1 mm/m vertical

Gama de autonivelamento ± 5° ± 5°

Protecção contra pó e salpicos de água IP 67 IP 67

Velocidade de rotação 150, 300, 600 r.p.m. 150, 300, 600 r.p.m.

Alimentação de energia
4 x 1,5 V LR20 (D) ou
4 x 1,2 V HR20 (D) (bateria NiMH)

4 x 1,5 V LR20 (D) ou
4 x 1,2 V HR20 (D) (bateria NiMH)

Tempo de autonomia, máx. Pilhas 25h, Baterias 15h Pilhas 25h, Baterias 15h

Ligação ao tripé 5/8" 5/8"

Comprimento 160 mm 160 mm

Largura 160 mm 160 mm

Altura 215 mm 215 mm

Peso 2,5 kg 2,5 kg

Inclui

Receptor manual LD440G com suporte (F 034 069 1N1) – 3

Telecomando RC700 (F 034 069 A00) 3 3

Óculos para laser (1 608 M00 7N6) 3 3

2 painéis de alvo magnéticos (1 608 M00 8NC) 3 3

V-Mount (F 034 092 CN2) 3 3

1 bateria NiMH (1 608 M00 1NA) 3 3

Carregador (1 608 M00 2NE) com cabo de alimentação EU/RU 3 3

2 x 1,5 V LR6 (AA) 3 –

4 x 1,5 V LR6 (AA) – 3

Mala de transporte 3 3
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ALGRD

Nível laser rotativo horizontal e vertical, com autonivelador  
electrónico e inclinável nos 2 eixos 

Inclinável em dois eixos, ajustáveis em exactas através do ecrân LCD �

Máximo alcance e precisão �

Mostrador para um ajuste exacto do ângulo de inclinação �

Aplicações
Construção acima e abaixo do solo �

Trabalhos paisagísticos e de jardinagem �

Nivelamento �

Construção de paredes �

Assentamento de ladrilhos �

Dados técnicos ALGRD

Número de encomenda F 034 061 EN0

Díodo laser 635 nm

Classe de laser 2M

Alcance com receptor 425 m (raio)

Precisão de nivelamento Hor. ±0,05mm/m; Vert. ±0,1mm/m

Gama de autonivelamento ± 5°

Protecção contra pó e salpicos de água IP 67

Velocidade de rotação 0-1000 r.p.m.

Alimentação de energia
4 x 1,5 V LR20 (D) ou  
4 x 1,2 V HR20 (D)

Tempo de autonomia, máx.
Baterias (NiMH) 30 h 
Pilhas 60 h

Ligação ao tripé 5/8"

Comprimento 150 mm

Largura 156 mm

Altura 220 mm

Peso 2,7 kg

Inclui

Receptor manual LD440 com suporte (F 034 069 100) 3

Telecomando RC400x (F 034 069 AN7) 3

1 bateria NiMH (1 608 M00 1NA) 3

Carregador (1 608 M00 2NE) com cabo de alimentação EU/RU 3

4 x 1,5 V LR6 (AA) 3

Mala de transporte 3
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LM800DPI

Nível laser, com autonivelador electrónico e com feixe de prumada para 
cima e para baixo – inclinável em dois eixos: horizontal e vertical

Inclinável em dois eixos, horizontal e vertical �

Máxima precisão e alcance �

Mais vantagens
Robusto e impermeável  �

Com feixe de prumada  �

Díodo bem visível  �

Inclinação horizontal e vertical em dois eixos �

Função de prumo no modo de operação vertical  �

Nivelamento transversal dos eixos �

Aplicações
Nivelamento �

Trabalhos de interior �

Montagem de tectos falsos �

Construção de paredes �

Assentamento de ladrilhos �

10 | Níveis laser rotativos

N
ív

ei
s 

la
se

r 
ro

ta
ti

vo
s

Dados técnicos LM800DPI

Número de encomenda Não disponível
Díodo laser 635 nm

Classe de laser 2M

Alcance com receptor 425 m (raio)

Precisão de nivelamento
Horizontal ± 0,05 mm/m,  
Vertical ± 0,1 mm/m

Gama de autonivelamento ± 5°

Protecção contra pó e salpicos de água IP 67

Velocidade de rotação 150, 300, 600 r.p.m.

Alimentação de energia Bateria de formato alongado NiMH

Tempo de autonomia, máx. 15 h

Ligação ao tripé 5/8"

Comprimento 159 mm

Largura 162 mm

Altura 203 mm

Peso 2,5 kg

Inclui

Receptor LD400 com suporte (F 034 069 000) 3

Telecomando RC700 (F 034 069 A00) 3

Óculos para laser (1 608 M00 7N5) 3

2 painéis de alvo magnéticos (1 608 M00 8NB) 3

Suporte de parede (F 034 092 CN2) 3

1 bateria NiMH (1 608 M00 1N9) 3

Carregador (1 608 M00 2NE) com cabo de alimentação EU/RU 3

2 x 1,5 V LR6 (AA) 3

1 bateria 6LR61 de 9 V 3

Mala de transporte 3
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LM800GR

Nível laser rotativo com autonivelador electrónico e  
inclinável na horizontal em dois eixos

Inclinável na horizontal em dois eixos �

A maior precisão possível  �

O maior alcance possível �

Mais vantagens
Robusto e impermeável  �

Díodo bem visível �

Nivelamento transversal dos eixos �

Aplicações
Para todos os trabalhos de construção acima e abaixo do solo �

Construção de terraços �

Alcatroagem de rampas �

Muros �

Traços em altura �

Terraplenagens �

Trabalhos paisagísticos e de jardinagem �

Dados técnicos LM800GR

Número de encomenda Não disponível
Díodo laser 650 nm

Classe de laser 2M

Alcance com receptor 425 m (raio)

Precisão de nivelamento Horizontal ± 0,05 mm/m

Gama de autonivelamento ± 5°

Protecção contra pó e salpicos de água IP 67

Velocidade de rotação 600 r.p.m.

Alimentação de energia Bateria de formato alongado NiMH

Tempo de autonomia, máx. 15 h

Ligação ao tripé 5/8"

Comprimento 159 mm

Largura 162 mm

Altura 203 mm

Peso 2,5 kg

Inclui

Receptor LD400 com suporte (F 034 069 000) 3

Telecomando RC700 (F 034 069 A00) 3

1 bateria NiMH (1 608 M00 1N9) 3

Carregador (1 608 M00 2NE) com cabo de alimentação EU/RU 3

2 x 1,5 V LR6 (AA) 3

1 bateria 6LR61 de 9 V 3

Mala de transporte 3
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LMH-CU

Nível laser rotativo horizontal com autonivelador electrónico

Nivelamento rápido – basta premir um botão  �

Caixa protegida contra salpicos de água  �

Autonivelamento automático na horizontal �
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Dados técnicos LMH-CU

Número de encomenda F 034 061 700

Díodo laser 650 nm

Classe de laser 2M

Alcance com receptor 305 m (raio)

Precisão de nivelamento até ± 0,08 mm/m

Gama de autonivelamento ± 3°

Protecção contra pó e salpicos de água IP 54

Velocidade de rotação 600 r.p.m.

Alimentação de energia
4 x 1,5 V LR20 (D) ou  
4 x 1,2 V HR20 (D)

Tempo de autonomia, máx.
Baterias (NiMH) 30 h
Pilhas 60 h

Ligação ao tripé 5/8"

Comprimento 160 mm

Largura 160 mm

Altura 215 mm

Peso 2,5 kg

Inclui

Receptor manual LD400 com suporte (F 034 069 000) 3

1 bateria NiMH (1 608 M00 1NA) 3

Carregador (1 608 M00 2NE) com cabo de alimentação EU/RU 3

1 pilha 6LR61 de 9 V 3

Mala de transporte 3
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LD400 

LD440 

Receptor universal robusto

Suporte universal para fixação em réguas de medição �

Mostrador à frente e atrás  �

Três níveis de sensibilidade  �

Mais vantagens
Teclado claro com tecla para ligar e desligar  �

Teclas de regulação da sensibilidade e do volume  �

Armadura de borracha para protecção contra impactos e protecção   �

contra salpicos; desliga-se automaticamente após 5 a 8 minutos 
Memória de direcções (indicação do lado em que a luz laser saiu   �

do alcance do laser)

Aplicações
Utilizável em conjunto com níveis laser rotativos �

Receptor universal robusto

Indicador da altura de sete dígitos: indicação da posição do LD440   �

em  relação ao laser 
Memória de direcções (indicação do lado em que a luz laser saiu   �

do alcance do laser) 
Filtro electrónico (contra radiação solar directa e radiação electromagnética) �

Mais vantagens
Altifalante com três níveis de volume e com 3 níveis sinais áudio diferentes  �

Armadura de borracha para protecção contra impactos  �

Desliga-se automaticamente após 5 a 8 minutos  �

Aplicações
Utilizável em conjunto com níveis laser rotativos �

Níveis laser rotativos | 13

Dados técnicos LD400

Número de encomenda F 034 069 000

Alcance até 425 m

Alimentação de energia 1 pilha 6LR61 de 9 V

Protecção contra pó e salpicos de água IP 55

Precisão de nivelamento 0,75/1,5/3,0 mm

Comprimento 25 mm

Largura 76 mm

Altura 169 mm

Peso 275 g

Inclui  

Suporte (F 034 092 BN7) 3

1 pilha 6LR61 de 9 V 3

Dados técnicos LD440

Número de encomenda F 034 069 100

Alcance até 425 m

Alimentação de energia 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Protecção contra pó e salpicos de água IP 67

Precisão de nivelamento 0,75/1,5/3,0 mm

Comprimento 30 mm

Largura 78 mm

Altura 154 mm

Peso 0,25 kg

Inclui

Suporte (F 034 092 BN8) 3

2 x 1,5 V LR6 (AA) 3



1
LD440G

LD500

Receptor robusto para laser com feixe verde

Indicador da altura de sete dígitos: indicação da posição do LD440G   �

em relação ao laser 
Memória de direcções (indicação do lado em que a luz laser saiu   �

do alcance do laser) 
Filtro electrónico (contra radiação solar directa e radiação electromagnética) �

Mais vantagens
Altifalante com três níveis de volume e com 3 níveis sinais áudio diferentes  �

Armadura de borracha para protecção contra impactos  �

Desliga-se automaticamente após 5 a 8 minutos �

Aplicações
Utilizável em conjunto com níveis laser rotativos com feixe verde �

Receptor electrónico de nível laser rotativo para máquinas

Ímanes potentes para fixação em escavadoras, etc. �

Área de recepção de 13 cm �

Ângulo de recepção grande, de 240° �

Mais vantagens
Precisão ajustável para adaptação às exigências de cada trabalho �

Caixa Lexan estável: adequada aos trabalhos de construção mais duros �

Aplicações
Trabalhos em construção civil �

Medições de estaleiros de obras �

Escavações �

Bases com inclinação �

Todas as aplicações com níveis laser rotativos �
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Dados técnicos LD440G

Número de encomenda F 034 069 1N1

Alcance até 425 m

Alimentação de energia 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Protecção contra pó e salpicos de água IP 67

Precisão de nivelamento 0,75/1,5/3,0 mm

Comprimento 30 mm

Largura 78 mm

Altura 154 mm

Peso 0,25 kg

Inclui  

Suporte (F 034 092 BN8) 3

2 x 1,5 V LR6 (AA) 3

Dados técnicos LD500

Número de encomenda F 034 069 9N0

Alcance, receptor até 200 m 

Alimentação de energia 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Protecção contra pó e salpicos de água IP 54

Precisão de nivelamento 5/10/25 mm

Comprimento 170 mm

Largura 110 mm

Altura 40 mm

Peso 0,8 kg

Inclui

Suporte (F 034 092 BN9) 3

2 x 1,5 V LR6 (AA) 3
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LD90

Receptor universal robusto

Ímanes estáveis para aplicação em tectos �

Centro marcado por LED azul, bem visível �

Caixa robusta com revestimento de borracha, protegida contra água e pó �

Aplicações
Utilizável em conjunto com níveis laser rotativos �

Telecomandos

Dados técnicos LD90

Número de encomenda F 034 069 4N0

Alcance, receptor até 150 m 

Alimentação de energia 1 pilha 6LR61 de 9 V

Precisão de nivelamento 0,05/0,1 mm

Comprimento 132 mm

Largura 57 mm

Altura 30 mm

Peso 0,2 kg

Inclui  

Suporte 3

1 pilha 6LR61 de 9 V 3

RC400X Número de encomenda

Telecomando �

Alcance até 30 m.

Indicado para �  ALGR

RC400X F 034 069 AN7

RC700 Número de encomenda

Telecomando �

Alcance até 30 m. Ajuste da velocidade de rotação.  
Alinhamento dos planos verticais.

Indicado para �  ALH, ALHV, ALHVG, LM800

RC700 F 034 069 A00
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Óculos para laser e painéis de alvo

V-MOUNT Número de encomenda

Suporte de parede para fixação a tectos e paredes �

Para fixação de lasers durante a execução de trabalhos de interior,  
rosca de 5/8”

Indicado para �  níveis laser rotativos, lineares e por pontos, com rosca de 5/8”

V-MOUNT F 034 092 CN2

57-NMB700 Número de encomenda

Baterias �

para níveis laser rotativos.

Indicado para �  as séries AL e LMH

57-NMB700 1 608 M00 1NA

57-NMB1000 Número de encomenda

Baterias �

para níveis laser rotativos.

Indicado para �  LM800 

57-NMB1000 Não disponível

57-CHNMEU Número de encomenda

Carregador universal para níveis laser rotativos �

Indicado para �  a série AL, LM800

57-CHNMEU 1 608 M00 2NE

GLASSES Número de encomenda

Óculos para laser �

Para uma melhor visibilidade do feixe de orientação a laser vermelho em condições  
de luminosidade desfavoráveis.

Indicado para �  todos os lasers com feixe de orientação a laser vermelho

GLASSES 1 608 M00 7N5

GLASSES-G Número de encomenda

Óculos para laser �

Para uma melhor visibilidade do feixe de orientação a laser verde em condições  
de luminosidade desfavoráveis.

Indicado para �  todos os lasers com feixe de orientação a laser verde

GLASSES-G 1 608 M00 7N6
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Óculos para laser e painéis de alvo

Suportes para receptores manuais

RB400 Número de encomenda

Suporte para receptores manuais �

Indicado para �  LD400, LLD20

RB400 F 034 092 BN7

RB440 Número de encomenda

Suporte para receptores manuais �

Indicado para �  LD440, LD440G, XLD2

RB440 F 034 092 BN8

RB500 Número de encomenda

Suporte para receptores manuais �

Indicado para �  LD500

RB500 F 034 092 BN9

TARGET Número de encomenda

Painel de alvo para lasers com feixe vermelho �

Painel de alvo para trabalhos com laser no interior.  
Com base magnética para fixação em superfícies metálicas. Escala em centímetros e polegadas.

Indicado para �  lasers com feixe vermelho 

TARGET 1 608 M00 8NB

TARGET-G Número de encomenda

Painel de alvo para lasers com feixe verde �

Painel de alvo para trabalhos com laser no interior.  
Com base magnética para superficíes metálicas. Escala em centímetros e polegadas.

Indicado para �  lasers com feixe verde 

TARGET-G 1 608 M00 8NC

58-LGA Número de encomenda

Base de inclinação, com indicador de graus �

O laser pode ser ajustado para a inclinação desejada. Com nível de bolha de ar. 
Rosca 5/8"-11.

Indicado para �  ALH, ALHV, ALHVG, ALGRD, LM800DPI, LM800G, LMH-CU

58-LGA F 034 092 6N1

Base de inclinação
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GIZLT-3

ILMXL

Nível laser de linhas autonivelador para interior e exterior

1 Projecção horizontal e 2 verticais a 90º �

Amplos raios de acção em combinação com o receptor LLD20 �

Modo manual para inclinações  �

Mais vantagens
Feixe de laser em cruz �

Linha adicional de 90° �

Volume de entrega abrangente �

Nível laser de linhas pequeno e prático de potência elevada

Feixe de laser horizontal, vertical e em cruz  �

Função de bloqueio para inclinações  �

Volume de entrega abrangente �

Revestimento de borracha para uma maior vida útil �

Aplicações
Assentamento de ladrilhos e azulejos  �

Montagem de armários e prateleiras �
N
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Dados técnicos GIZLT-3

Número de encomenda F 034 063 900

Díodo laser 635 nm

Classe de laser 2

Alcance sem receptor até 10 m

Alcance com receptor até 30 m

Precisão de nivelamento até ± 0,4 mm/m

Gama de autonivelamento ± 4° 

Protecção contra pó e salpicos de água IP 55

Alimentação de energia 3 x 1,5 V LR6 (AA)

Tempo de autonomia, máx. 15–25 h

Ligação ao tripé 5/8"

Comprimento 80 mm

Largura 80 mm

Altura 160 mm

Peso 0,7 kg

Inclui

Suporte de parede 3

Óculos para laser 3

3 x 1,5 V LR6 (AA) 3

Bolsa de tecido 3

Dados técnicos ILMXL 

Número de encomenda F 034 063 100

Díodo laser 635 nm (2)

Classe de laser 2M

Alcance até 30 m

Precisão de nivelamento ± 0,4 mm/m

Gama de autonivelamento ±4°

Alimentação de energia 3 x 1,5 V LR6 (AA)

Tempo de autonomia, máx. 20 h

Ligação ao tripé 1/4" x 20

Comprimento 95 mm

Largura 70 mm

Altura 90 mm

Peso 0,4 kg

Inclui

Minitripé magnético (F 034 091 LN3) 3

3 x 1,5 V LR6 (AA) 3

Bolsa de tecido 3
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ILM-XT

Nível Laser de linhas cruzadas para interior e exterior

Feixe de laser horizontal, vertical e cruzado �

Facilidade de utilização e elevada precisão  �

Raios de acção até 30 m com o receptor manual LLD20  �

Mais vantagens
Possibilidade de utilização mesmo em condições de luminosidade adversas,  �

graças ao receptor LLD20
Revestimento de borracha para uma maior vida útil �

Função bloqueio para aplicações em ângulo  �

Volume de entrega abrangente �

Aplicações
Trabalhos de interior �

Trabalhos de reconstrução �

Montagem de paredes e condutas �

Construção de tectos �

Assentamento de ladrilhos e azulejos �

Montagem de armários e prateleiras �

Nivelamento no exterior �

Terraços �

Revestimentos �

Dados técnicos ILM-XT ILM-XTE

Número de encomenda F 034 063 500 F 034 063 5N2

Díodo laser 635 nm 635 nm

Classe de laser 2M 2M

Alcance até 15 m até 15 m

Alcance com receptor até 30 m até 30 m

Precisão de nivelamento ± 0,3 mm/m ± 0,3 mm/m

Gama de autonivelamento ± 5° ± 5°

Protecção contra pó e salpicos de água IP 55 IP 55

Alimentação de energia 3 x 1,5 V LR6 (AA) 3 x 1,5 V LR6 (AA)

Tempo de autonomia, máx. 25 h 25 h

Ligação ao tripé 1/4" x 20 1/4" x 20

Comprimento 100 mm 100 mm

Largura 65 mm 65 mm

Altura 110 mm 110 mm

Peso 0,9 kg 0,9 kg

Inclui

Minitripé magnético (F 034 091 LN3) 3 3

Receptor manual LLD20 com suporte – 3

3 x 1,5 V LR6 (AA) 3 –

5 x 1,5 V LR6 (AA) – 3

Mala de transporte 3 3
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 ILM-XTG

Nível laser de linhas cruzadas com feixe verde para trabalhos  
de interior profissionais

Excelente visibilidade, graças ao laser verde �

Autonivelador �

Feixe de laser em cruz �

Mais vantagens
Feixe de nivelamento horizontal e linha de prumo vertical  �

Função de bloqueio para aplicações em ângulo �

Volume de entrega abrangente �

Aplicações
Montagem de paredes ,   �

inclusive a grandes distâncias, graças ao possível uso com receptor
Trabalhos de interior �

Trabalhos de reconstrução �

Montagem de condutas �

Construção de tectos �

Assentamento de ladrilhos e azulejos �

Montagem de armários e prateleiras �

Dados técnicos ILM-XTG

Número de encomenda F 034 063 7N1

Díodo laser 532 nm, verde

Classe de laser 2M

Alcance até 30 m

Precisão de nivelamento até ± 0,3 mm/m

Gama de autonivelamento ± 5°

Protecção contra pó e salpicos de água IP 55

Alimentação de energia 3 x 1,5 V LR6 (AA)

Tempo de autonomia, máx. 10–12 h

Ligação ao tripé 1/4" x 20

Comprimento 100 mm

Largura 65 mm

Altura 110 mm

Peso 0,9 kg

Inclui

Minitripé magnético (F 034 091 LN3) 3

Carregador 3

3 baterias NiMH 3

Mala de transporte 3
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XLP34

Nível laser de linhas de potência elevada para interior e exterior

Autonivelador �

1 linha laser horizontal e 2 verticais num ângulo de 90° �

Feixe de prumada para baixo, ponto de prumada para cima �

Mais vantagens
Feixe de prumada para baixo pode ser usado em todos os modos   �

de funcionamento
Volume de entrega abrangente �

Aplicações no exterior
Nivelamento de elementos e armações de cofragem e alinhamentos   �

em ângulos de 90° 
Terraços e pátios  �

Trabalhos paisagísticos e de jardinagem  �

Trabalhos de alvenaria �

Aplicações no interior
Ladrilhos e azulejos  �

Armários e prateleiras  �

Tubagens e canalizações  �

Trabalhos de interior  �

Transmissões por pontos �

Dados técnicos XLP34 XLP34PKG

Número de encomenda F 034 063 800 F 034 063 8N1

Díodo laser 635 nm 635 nm

Classe de laser 2M 2M

Alcance até 30 m até 30 m

Alcance com receptor até 70 m até 70 m

Precisão de nivelamento 0,15 mm/m 0,15 mm/m

Gama de autonivelamento ± 5° ± 5°

Protecção contra pó e salpicos de água IP 55 IP 55

Alimentação de energia 3 x 1,5 V LR6 (AA) 3 x 1,5 V LR6 (AA)

Ligação ao tripé 1/4" x 20 1/4" x 20

Comprimento 130 mm 130 mm

Largura 110 mm 110 mm

Altura 110 mm 110 mm

Peso 0,7 kg 0,7 kg

Inclui

Minitripé magnético (F 034 091 LN3) 3 3

Receptor manual XLD2 (F 034 069 BN1) – 3

B-Mount – 3

2 painéis de alvo magnéticos (1 608 M00 8NB) 3 3

Óculos para laser (1 608 M00 7N5) 3 3

3 x 1,5 V LR6 (AA) 3 –

5 x 1,5 V LR6 (AA) – 3

Mala de transporte 3 3
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LM2

Nível laser para ladrilhos

Projecção em 90° para solos e paredes  �

Nivelamento das linhas verticais através de pés niveladores   �

e de níveis de borbulha

Ligeiro, compacto e fácil de utilizar �

Volume de entrega abrangente �

Aplicação
Alinhamento de ladrilhos e azulejos  �

Revestimentos  �
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Dados técnicos LM2

Número de encomenda F 034 064 101

Díodo laser 635 nm

Classe de laser 2M

Alcance até 30 m

Precisão de nivelamento ± 0,6 mm em 18 m

Gama de autonivelamento manual

Protecção contra pó e salpicos de água IP 55

Alimentação de energia 3 x 1,5 V LR6 (AA)

Tempo de autonomia, máx. 30 h

Comprimento 250 mm

Largura 140 mm

Altura 55 mm

Peso 0,5 kg

Inclui

2 painéis de alvo magnéticos (1 608 M00 8NB) 3

3 x 1,5 V LR6 (AA) 3

Bolsa de tecido 3
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XLD2

LLD20

Receptor para níveis laser de linhas

Indicador da altura de sete dígitos: indicação da posição do XLD2   �

em relação ao laser 
Memória de direcções (indicação do lado em que a luz laser saiu   �

do alcance do laser) 
Filtro electrónico contra radiação solar directa e radiação electromagnética �

Mais vantagens
Teclado claro com tecla para ligar e desligar �

Armadura de borracha para protecção contra impactos  �

Desliga-se automaticamente após 5 a 8 minutos �

Aplicações
Para níveis laser de linhas �

Receptor para níveis laser de linhas

Indicador da altura de sete dígitos: indicação da posição do LLD20   �

em relação ao laser
Memória de direcções (indicação do lado em que a luz laser saiu do   �

alcance do laser) 
Filtro electrónico contra radiação solar directa e radiação electromagnética �

Mais vantagens
Indicador LCD bilateral com resumo das funções e mostrador gráfico:  �

 controlo do funcionamento, controlo da carga da pilha, ajuste de precisão, 
volume de som
Armadura de borracha para protecção contra impactos e vedação de  �

 protecção contra salpicos 
Desliga-se automaticamente após 5 a 8 minutos �

Aplicações
Para níveis laser de linhas �

Dados técnicos LLD20

Número de encomenda F 034 069 700

Alcance até 30 m

Alimentação de energia 1 x 6LR61 de 9 V

Protecção contra pó e salpicos de água IP 55

Precisão de nivelamento (sensibilidade alta/baixa) ± 1,3/± 2,5 mm

Comprimento 25 mm

Largura 76 mm

Altura 169 mm

Peso 0,3 kg

Inclui

Suporte 3

1 x 6LR61 de 9 V 3

Bolsa 3

Dados técnicos XLD2

Número de encomenda F 034 069 BN1

Alcance, receptor até 90 m

Alimentação de energia 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Protecção contra pó e salpicos de água IP 67

Precisão de nivelamento ± 1,3/± 2,5 mm

Comprimento 25 mm

Largura 76 mm

Altura 152 mm

Peso 0,3 kg

Inclui

Suporte (F 034 092 BN8) 3

2 x 1,5 V LR6 (AA) 3
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B-MOUNT Número de encomenda

Suporte de níveis laser de linhas �

Indicado para �  XLP34

B-MOUNT F 034 092 4N0
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MP3

XP5

Nível laser de 3 pontos com autonivelador com base magnética

Grande exactidão e boa visibilidade dos pontos de referência �

Aplicações
Transferência de ângulos de 90° �

Transposição de pontos  �

Trabalhos de nivelamento �

Nível laser de 5 pontos com autonivelador com base magnética

Grande exactidão e boa visibilidade dos pontos de referência �

Revestimento de borracha para protecção contra impactos e protecção    �

contra salpicos e pó

Aplicações
Ideal para trabalhos de nivelamento e prumada em união em ângulos rectos �

Transposição de pontos  �

Trabalhos de nivelamento �
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Dados técnicos MP3

Número de encomenda F 034 066 0N0

Díodo laser 650 nm

Classe de laser 2M

Alcance até 30 m

Precisão de nivelamento até ± 0,2 mm/1 m

Protecção contra pó e salpicos de água IP 54

Alimentação de energia 3 x 1,5 V LR6 (AA)

Tempo de autonomia, máx. 40 h

Ligação ao tripé 1/4"

Comprimento 107 mm

Largura 64 mm

Altura 115 mm

Peso 0,5 kg

Inclui

Suporte universal com conexões de 1/4" e de 5/8" 3

Painel de alvo 3

Correia de segurança 3

3 x 1,5 V LR6 (AA) 3

Bolsa 3

Dados técnicos XP5

Número de encomenda F 034 066 500

Díodo laser 635 nm

Classe de laser 2M

Alcance até 30 m

Precisão de nivelamento até ± 0,16 mm/1 m

Protecção contra pó e salpicos de água IP 54

Alimentação de energia 3 x 1,5 V LR6 (AA)

Tempo de autonomia, máx. 70 h

Ligação ao tripé 1/4"

Comprimento 98 mm

Largura 68 mm

Altura 104 mm

Peso 0,4 kg

Inclui

Suporte universal com conexões de 1/4" e de 5/8" 3

Painel de alvo 3

Correia de segurança 3

3 x 1,5 V LR6 (AA) 3

Bolsa 3

Mala de transporte 3
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CST302R/305R 

Estação total electrónica, potente e simples de usar,  
com uma objectiva surpreendente

Precisão de 2 segundos (CST302R) ou 5 segundos (CST305R) �

Software extremamente eficiente pré-instalado  �

Mostrador bilateral de grandes dimensões  �

Mais vantagens
Memória interna para 15.000 pontos  �

Alcance até 300 m sem prisma e até 3000 m com um prisma �

Carregamento e transferência de dados através de uma interface RS-232,  �

USB ou SD-Card 
Idiomas de menu: Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Português �

Aplicações
Delimitação de superfícies e edificação �

Construção �

Cartografia �

Sistemas de informação geográfica �

Serviços públicos �

Medição de ângulos e distâncias �

Geomarcação �
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Dados técnicos CST302R CST305R

Número de encomenda F 034 053 2N0 F 034 053 3N0

Ampliação 30x 30x

Resolução 4,0" 4,0"

Campo de visão 1°30´ 1°30´

Distância focal mínima 1,3 m 1,3 m 

Medição da distância com 1 prisma até 3 000 m até 3 000 m

Precisão angular 2" 5"

Memória interna 15 000 pontos 15 000 pontos

Ligação ao tripé 5/8"-11 5/8"-11

Peso 9,1 kg (com mala) 9,1 kg (com mala)

Inclui

Software 3 3

Estação e componentes 3 3

Protecção contra o sol 3 3

Protecção contra a chuva 3 3

Fio-de-prumo 3 3

2 baterias (NiMH) 3 3

Carregador (1 608 M00 2NE) com cabo de alimentação EU/RU 3 3

Cabo (1 608 M00 3N1) 3 3

Mala de transporte 3 3
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Acessórios para estações totais 

56-CST9PIN Número de encomenda

Cabo de transferência de dados para estações totais �

Indicado para �  CST302R, CST305R

56-CST9PIN 1 608 M00 3N1

56-NMH300 Número de encomenda

Bateria para estações totais �

Indicado para �  CST302R, CST305R

56-NMH300 1 608 M00 1NJ

56-CHCTS Número de encomenda

Carregador para estações totais �

Indicado para �  CST302R, CST305R

56-CHCTS 1 608 M00 2N4
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* Fornecido sem prisma

Acessórios para estações totais 

63-2012M-O Número de encomenda

Suporte e painel de alvo* �

Suporte em alumínio resistente e robusto. Painel de alvo de plástico. Totalmente compatível 
com as marcas líder de mercado. Suporte com inclinação até 350°. Adaptador tipo baioneta 
com rosca fêmea 5/8"-11.

Indicado para �  os prismas 63-2011-O e 63-2011-Y

63-2012M-O (cor-de-laranja) F 034 055 3N6

63-1010-O, 63-1010-Y Número de encomenda

Prisma com suporte e painel de alvo em metal �

Offset de 0/-30 mm. Precisão angular de 2,5 segundos (62,5 mm). Série Optima. Totalmente 
compatível com as marcas líder de mercado. Parafuso de fixação para inclinação. Adaptador 
tipo baioneta com rosca fêmea 5/8”-11. 

Indicado para �  CST302R, CST305R

63-1010-O (cor-de-laranja) Não disponível

63-1010-Y (amarelo) F 034 055 2N5

63-1012-O, 63-1012-Y Número de encomenda

Suporte e painel de alvo em metal �

Indicado para �  os prismas 63-2011-O e 63-2011-Y

63-1012-O (cor-de-laranja) Não disponível

63-1012-Y (amarelo) F 034 055 2NJ

63-1010V-O Número de encomenda

Prisma com suporte e painel de alvo de metal (laranja) – Value Line �

Offset de 0/-30 mm série Optima. Totalmente compatível com as marcas líder de mercado. 
Parafuso de fixação para inclinação. Adaptador tipo baioneta com rosca fêmea 5/8”-11.  
Suporte e painel de alvo em metal.

Indicado para �  CST302R, CST305R

63-1010NV-O (cor-de-laranja) F 034 055 2NE

63-2010M-O, 63-2010M-Y Número de encomenda

Prisma com painel de alvo em plástico �

Offset de 0/-30 mm. Precisão angular de 2,5 segundos (62,5 mm). Suporte em alumínio  
resistente e robusto. Totalmente compatível com as marcas líder de mercado. Suporte com 
inclinação até 350°. Adaptador tipo baioneta com rosca fêmea 5/8“-11.

Indicado para �  CST302R, CST305R

63-2010M-O (cor-de-laranja) Não disponível

63-2010M-Y (amarelo) F 034 055 1N6

63-2011-O, 63-2011-Y Número de encomenda

Prisma �

Offset de 0/-30 mm. Precisão angular de 2,5 segundos (62,5 mm). Totalmente compatível 
com as marcas líder de mercado.

Indicado para �  63-1012-O, 63-1012-Y, 63-2012M-O

63-2011-O (cor-de-laranja) Não disponível

63-2011-Y (amarelo) F 034 055 1NE
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Acessórios para estações totais 

63-3024 Número de encomenda

 Prisma �

Offset de -34 mm. Precisão angular de 2,5 segundos (62,5 mm).  
Compatível com GPH 1 com fecho por pressão.  
De plástico extremamente resistente, acobreado.

Indicado para �  o suporte para prismas 63-3025

63-3024 F 034 055 4NB

63-2600-O Número de encomenda

Prisma triplo com suporte e painel de alvo em metal �

Offset de 0/-30 mm. Precisão angular de 2,5 segundos (62,5 mm). Três prismas herméticos. 
Adaptador tipo baioneta com rosca fêmea 5/8“-11.

Indicado para �  CST302R, CST305R

63-2600-O (cor-de-laranja) F 034 055 5N1

63-3022 Número de encomenda

Prisma com suporte �

Offset de -34 mm. Precisão angular de 2,5 segundos (62,5 mm).  
Compatível com GPH 1 com fecho por pressão.  
De plástico extremamente resistente, acobreado.

Indicado para �  CST302R, CST305R

63-3022 F 034 055 4N9

63-3023 Número de encomenda

 Prisma com suporte e painel de alvo em metal �

Offset de -34 mm. Com sistema de encaixe com botão de pressão Leica®.  
Prisma de elevada precisão e revestimento em cobre. Os prismas com fecho por  
pressão são compatíveis com suportes e prismas Leica® e Wild.  
Prisma e suporte GPH1.

Indicado para �  CST302R, CST305R

63-3023 F 034 055 4NA

63-2011V-O Número de encomenda

Prisma em caixa (laranja) – Value Line �

Offset de 0/-30 mm. Precisão angular de 2,5 segundos (62,5 mm). Totalmente compatível 
com as marcas líder de mercado.

Indicado para  � 63-1012-O, 63-1012-Y, 63-2012M-O

63-2011V-O (cor-de-laranja) F 034 055 1NS

63-3025 Número de encomenda

Suporte para prismas  �

De plástico extremamente resistente.

Indicado para �  o prisma 63-3024

63-3025 F 034 055 4NC
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Acessórios para estações totais 

63-4000 Número de encomenda

Painel de alvo reflector �

Offset de -34 mm. Ideal para trabalhos a curtas distâncias (até 200 m), p. ex., medições de 
convergência na construção de túneis. Compatível com pino de conexão Wild.

Indicado para �  CST302R, CST305R

63-4000 F 034 005 5N0

65-1500M Número de encomenda

Miniprisma universal com suporte em metal e acessórios �

Desvio de 0/-30 mm. Diâmetro de 25,4 mm, hermético. Rosca 5/8”-11.  
Com uma precisão angular extrema de 2 segundos. Nível de bolha de ar na lateral.

Indicado para �  CST302R, CST305R

65-1500M-C (verde fluorescente) F 034 055 6N4

65-1500M-R (vermelho) Não disponível

65-1700-R Número de encomenda

Estojo de miniprismas �

Miniprisma de precisão de 25,4 mm, com offset de 0/-30 mm. União roscada M6 em cima e 
em baixo. Barra prismática de precisão. Fornecido com bolsa de transporte.

Indicado para �  CST302R, CST305R

65-1700-R F 034 055 BN3

65-3500M Número de encomenda

Miniprisma com suporte e painel de alvo em metal �

Com bolsa e ponta para fios de alinhamento. Offset de -34 mm. Nível de bolha de ar na lateral.

Indicado para �  CST302R, CST305R

65-3500M F 034 055 CN1
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DGT

Acessórios para teodolitos

Potente teodolito digital

Precisão de 2 segundos (DGT2) ou 5 segundos (DGT10) �

Medição de ângulos simples e precisa  �

Mostrador bilateral de grandes dimensões �

Mais vantagens
Grande variedade de acessórios �

Aplicações
Para todos os tipos de medição de ângulos em estaleiros de obras � Te

od
ol

it
os

DTEP Número de encomenda

Lente ocular de inclinação �

Indicado para �  DGT10, DGT2

DTEP 1 608 M00 7N4

Dados técnicos DGT10 DGT2

Número de encomenda F 034 054 3N0 F 034 054 3N1

Precisão angular 5" 2"

Ampliação 30x 30x

Resolução 2,5" 2,5"

Campo de visão 1°30´ 1°30´

Distância focal mínima 1,3 m 1,3 m 

Escala circular 360°/400 gon 360°/400 gon

Ligação ao tripé 5/8"-11 5/8"-11

Peso 4,5 kg 4,5 kg

Inclui

Protecção contra o sol 3 3

Protecção contra a chuva 3 3

Teodolito e componentes 3 3

Pano de secar 3 3

Fio-de-prumo 3 3

Pilhas 3 3

Mala de transporte 3 3
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Níveis ópticos com ampliação de 22 ou 26x 

Caixa metálica estável, com armadura de borracha  �

Objectiva com grande luminosidade  �

Compensador com atenuação magnética  �

Mais vantagens
Nível esférico de bolha de ar com pentaprisma  �

Ajuste lateral de precisão contínuo com união deslizante e operação bilateral  �

Botão de focagem grande  �

Base graduada em 360 graus/400 gon �

Bloqueio do compensador (protecção de transporte)  �

Aplicações
Terraços  �

Trabalhos paisagísticos e de jardinagem  �

Construção civil  �

Fundações  �

Obras rodoviárias  �

Escavações �

Série PAL

N
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Dados técnicos PAL22D PAL22G PAL26D PAL26G

Número de encomenda Não disponível Não disponível Não disponível Não disponível

Unidade de medida Graus Gon Graus Gon

Ampliação 22x 22x 26x 26x

Alcance 76 m 76 m 99 m 99 m

Precisão de nivelamento 0,1 mm/m 0,1 mm/m 0,05 mm/m 0,05 mm/m

Precisão angular 1° 1 gon 1° 1 gon

Precisão de ajuste do compensador ± 0,8" ± 0,8" ± 0,5" ± 0,5"

Abertura da lente 36 mm 36 mm 40 mm 40 mm

Comprimento 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm

Largura 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Altura 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Peso 1,9 kg 1,9 kg 1,9 kg 1,9 kg

Inclui

Protecção da lente 3 3 3 3

Fio-de-prumo 3 3 3 3

Chave Allen 3 3 3 3

Cone de regulação 3 3 3 3

Mala 3 3 3 3
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Níveis ópticos com ampliação de 20 ou 24x 

Caixa metálica estável, com armadura de borracha  �

Objectiva com grande luminosidade  �

Compensador com atenuação magnética  �

Mais vantagens
Nível esférico de bolha de ar com pentaprisma  �

Ajuste lateral de precisão contínuo com união deslizante e operação bilateral  �

Botão de focagem grande  �

Base graduada em 360 graus/400 gon �

Bloqueio do compensador (protecção de transporte)  �

Aplicações
Terraços  �

Trabalhos paisagísticos e de jardinagem  �

Construção civil  �

Fundações  �

Obras rodoviárias  �

Escavações �

SAL20N e SAL24N

Dados técnicos SAL20ND SAL20NG SAL24ND SAL24NG

Número de encomenda Não disponível Não disponível F 034 068 400 F 034 068 401

Unidade de medida Graus Gon Graus Gon

Ampliação 20x 20x 24x 24x

Alcance até 61 m até 61 m até 91 m até 91 m

Precisão de nivelamento 0,1 mm/m 0,1 mm/m 0,05 mm/m 0,05 mm/m

Precisão angular 1° 1 gon 1° 1 gon

Precisão de ajuste do compensador ± 0,8" ± 0,8" ± 0,8" ± 0,8"

Abertura da lente 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm

Comprimento 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm

Largura 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Altura 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Peso 1,9 kg 1,9 kg 1,9 kg 1,9 kg

Inclui

Protecção da lente 3 3 3 3

Fio-de-prumo 3 3 3 3

Chave Allen 3 3 3 3

Cone de regulação 3 3 3 3

Mala 3 3 3 3
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Níveis ópticos com ampliação de 28 ou 32x 

Caixa metálica estável, com armadura de borracha  �

Objectiva com grande luminosidade  �

Compensador com atenuação magnética  �

Mais vantagens
Nível esférico de bolha de ar com pentaprisma  �

Ajuste lateral de precisão contínuo com união deslizante e operação bilateral  �

Botão de focagem grande  �

Base graduada em 360 graus/400 gon �

Bloqueio do compensador (protecção de transporte)  �

Aplicações
Terraços  �

Trabalhos paisagísticos e de jardinagem  �

Construção civil  �

Fundações  �

Obras rodoviárias  �

Escavações �

SAL28N e SAL32N

N
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Dados técnicos SAL28ND SAL28NG SAL32ND SAL32NG

Número de encomenda Não disponível Não disponível F 034 068 200 F 034 068 201

Unidade de medida Graus Gon Graus Gon

Ampliação 28x 28x 32x 32x

Alcance até 107 m até 107 m até 122 m até 122 m

Precisão de nivelamento 0,05 mm/m 0,05 mm/m 0,05 mm/m 0,05 mm/m

Precisão angular 1° 1 gon 1° 1 gon

Precisão de ajuste do compensador ± 0,5" ± 0,5" ± 0,3" ± 0,3"

Abertura da lente 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Comprimento 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm

Largura 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Altura 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Peso 1,9 kg 1,9 kg 1,9 kg 1,9 kg

Inclui

Protecção da lente 3 3 3 3

Fio-de-prumo 3 3 3 3

Chave Allen 3 3 3 3

Cone de regulação 3 3 3 3

Mala 3 3 3 3
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LMPL20

RC20

Nível Laser para alinhamento de condutas robusto 
apto a satisfazer os requisitos mais exigentes de estaleiros de obras

Com telecomando de grande alcance e mostrador grande �

Inclinável na horizontal em dois eixos, ± 10 %, através do teclado   �

e do telecomando 
A maior precisão e o maior alcance �

Mais vantagens
Autonivelamento electrónico �

Robusto e impermeável  �

LED de referência do prumo �

Nivelamento transversal dos eixos �

Aplicações
Alinhamento de condutas e poços �

Dados técnicos RC20

Número de encomenda F 034 069 PN1

Alcance, telecomando até 200 m

Alimentação de energia 3 x 1,5 V LR03 (AAA)

Peso 0,2 kg

Inclui

3 x 1,5 V LR03 (AAA) 3

Dados técnicos LMPL20

Número de encomenda F 034 062 2N1

Díodo laser 635 – 650 nm

Classe de laser 3R

Precisão ± 10 segundos

Alcance até 200 m

Intervalo de inclinação -15 % até ~ +40 %

Alinhamento transversal ± 15 %

Protecção contra pó e salpicos de água IP 67

Alimentação de energia Bateria NiMH/4 pilhas D

Tempo de autonomia, máx. 40 h/60 h

Comprimento 400 mm

Largura 160 mm

Altura 160 mm

Peso 4,8 kg

Inclui

Telecomando RC20 (F 034 069 PN1) 3

Kit de painéis de alvo (1 608 M00 8NE) 3

Cabo de 12 V PLPC20 (1 608 M00 3N4) 3

Conjunto de pés 3

1 bateria NiMH (1 608 M00 1NK) 3

Carregador com conjunto de cabos de alimentação EU/RU 3

Mala de transporte 3

Telecomando para nível laser para alinhamento de condutas 
LMPL20

Caixa robusta e impermeável �

Alcance �

A ligação radioeléctrica bilateral possibilita um intercâmbio de dados em  �

tempo real entre o telecomando e o nível laser 

Aplicações
Controlo da inclinação �

Controlo do eixo transversal �

Funções apresentadas em menus �

Indicação do estado da bateria �
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59-NMH20 Número de encomenda

Bateria �

NiMH. 4,8 V.

Indicado para �  LMPL20

59-NMH20 1 608 M00 1NK

59-PLBP20 Número de encomenda

Conjunto de pilhas �

4 pilhas alcalinas de manganês.

Indicado para �  LMPL20

59-PLBP20 1 608 M00 1ND

59-PLPC20 Número de encomenda

Cabo de alimentação �

12 V.

Indicado para �  LMPL20

59-PLPC20 1 608 M00 3N4

59-TARGET Número de encomenda

Conjunto de painéis de alvo com suporte �

Os painéis de alvo TARGET-S (11,5 x 7 cm) e TARGET-L (24,5 x 7 cm) podem ser inseridos 
por cima nas calhas de guia do suporte e fixados com um parafuso de retenção.

Indicado para �  LMPL20

59-TARGET 1 608 M00 8NE

59-TARGET-S Número de encomenda

Painel de alvo pequeno (11,5 x 7 cm) �

Indicado para �  LMPL20

59-TARGET-S 1 608 M00 8NG

59-TARGET-L Número de encomenda

Painel de alvo grande (24,5 x 7 cm) �

Indicado para �  LMPL20

59-TARGET-L 1 608 M00 8NF

59-PLMHT Número de encomenda

Suporte para fixação do nível laser para alinhamento de condutas em poços  �

Indicado para �  LMPL20

59-PLMHT F 034 092 GN0

59-PLTRIVET Número de encomenda

Suporte tripé como plataforma para o nível laser para alinhamento de condutas em poços �

Regulação na vertical simples para adaptação à altura da conduta.

Indicado para �  LMPL20

59-PLTRIVET F 034 092 EN1
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32-401M

32-416M

Topómetro 

Estabilidade e durabilidade elevadas �

Contador de cinco dígitos, simples de ler e resistente a impactos �

Reinicialização simples mediante pressão de um botão �

Mais vantagens
Roda  calibrada de alumínio �

Lado exterior da roda de grande qualidade para um bom nível   �

de aderência e durabilidade
Suporte integrado �

Aplicação
Construção �

Medição de áreas �

Delimitação de superficies �

Topómetro

Estabilidade e durabilidade máximas �

Contador de cinco dígitos, simples de ler e resistente a impactos �

Reinicialização simples mediante pressão de um botão �

Mais vantagens
Roda calibrada de alumínio,  �

Lado exterior da roda de grande qualidade para um bom nível   �

de aderência e durabilidade
Suporte integrado �

Máxima precisão, através da indicação das medidas em decímetros   �

e centímetros

Aplicação
Construção �

Medição de áreas �

Delimitação de superfícies �

Dados técnicos 32-401M

Número de encomenda F 034 074 5N3

Diâmetro da roda (circunferência) 31,83 cm (1 m)

Contador 10 000 m

Distâncias entre eixos 3

Travão de roda 3

Punho Ajustável

Material Aço

Dados técnicos 32-416M

Número de encomenda F 034 074 9NG

Diâmetro da roda (circunferência) 31,83 cm (1 m)

Contador 10 000 cm/dm/m

Distâncias entre eixos 3

Travão de roda 3

Punho Ajustável

Material Aço
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31-40M

Topómetro 

Estabilidade e durabilidade elevadas �

Contador de cinco dígitos de plástico resistente, simples de ler e resistente  �

a impactos
Reinicialização simples mediante pressão de um botão �

Mais vantagens
Roda calibrada de alumínio com revestimento de borracha �

Pega rebatível �

Descanso integrado �

Aplicação
Construção �

Medição de áreas �

Delimitação de superfícies �

Dados técnicos 31-40M

Número de encomenda F 034 074 5N4

Diâmetro da roda (circunferência) 31,83 cm (1 m)

Contador 10 000 dm/m

Distâncias entre eixos 3

Travão de roda –

Punho Fecho por pressão

Material Alumínio
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Magna-Trak 100SC

Detector magnético de grande estabilidade e resistência à água

Conversão dos resultados da medição em sinais ópticos e acústicos �

Sensibilidade e volume de som ajustáveis �

Muito leve e ergonómico �

Mais vantagens
Carcaça, protegida contra salpicos de água e ponta de borracha �

Aplicações
Para detectar objectos ferromagnéticos �

Para detectar objectos cobertos por terra, pavimentos neve e água. �

Magna-Trak 102

Detectores magnéticos de grande estabilidade e resistência á agua

Função de eliminação, para supressão de influências indesejáveis de outros  �

componentes magnéticos
Conversão dos resultados da medição em sinais ópticos e acústicos �

Sensibilidade e volume de som ajustáveis  �

Mais vantagens
Muito leve e ergonómico �

Carcaça protegida contra salpicos de água e ponta de borracha �

Indicação de cabos eléctricos �

Aplicações
Para detectar objectos ferromagnéticos em espaços exteriores �

Para detectar objectos cobertos por terra, pavimentos neve e água �

Dados técnicos MT-100SC

Número de encomenda F 034 082 1N0

Comprimento 102 cm

Profundidade de pesquisa até 2,5 m

Alimentação de energia 6 x 1,5 V LR6 (AA)

Tempo de autonomia, máx. 100 h

Peso 1,3 kg

Inclui

MT100 3

Pilhas 3

Bolsa de transporte 3

Dados técnicos MT-102SC MT-102HC

Número de encomenda F 034 082 3N0 Não disponível

Comprimento 102 cm 102 cm

Profundidade de pesquisa até 2,5 m até 2,5 m

Alimentação de energia 6 x 1,5 V LR6 (AA) 6 x 1,5 V LR6 (AA)

Tempo de autonomia, máx. 100 h 100 h

Peso 1,3 kg 1,3 kg

Inclui

MT102 3 3

Pilhas 3 3

Bolsa de transporte 3 –

Mala de transporte – 3
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Magna-Trak 200SC

Magna-Trak 202

Detector magnético de grande estabilidade e resitência à água

Design novo, facilidade de utilização, mostrador grande �

Sensibilidade e volume de som ajustáveis �

Muito leve e ergonómico �

Mais vantagens
Carcaça com protecção contra salpicos de água e ponta de borracha �

Indicação de cabos eléctricos �

Aplicações
Para detectar objectos ferromagnéticos em espaços �

Para detectar objectos cobertos por terra, pavimentos neve e água �

Detectores magnéticos de grande estabilidade e resistência à água

Função de eliminação, para supressão de influências indesejáveis de outros  �

componentes magnéticos
Conversão dos resultados da medição em sinais ópticos e acústicos �

Sensibilidade e volume de som ajustáveis  �

Muito leve e ergonómico �

Mais vantagens
Carcaça protegida contra salpicos de água e ponta de borracha �

Indicação de cabos eléctricos �

Aplicações
Para detectar objectos ferromagnéticos em espaços �

Para detectar objectos cobertos por terra, pavimentos neve e água �

Dados técnicos MT-200SC

Número de encomenda F 034 082 4N0

Comprimento 109 cm

Profundidade de pesquisa até 2,5 m

Alimentação de energia 6 x 1,5 V LR6 (AA)

Tempo de autonomia, máx. 100 h

Peso 1,3 kg

Inclui

MT200 3

Pilhas 3

Bolsa de transporte 3

Dados técnicos MT-202SC MT-202HC

Número de encomenda F 034 082 5N0 Não disponível

Comprimento 109 cm 109 cm

Profundidade de pesquisa até 2,5 m até 2,5 m

Alimentação de energia 6 x 1,5 V LR6 (AA) 6 x 1,5 V LR6 (AA)

Tempo de autonomia, máx. 100 h 100 h

Peso 1,3 kg 1,3 kg

Inclui

MT202 3 3

Pilhas 3 3

Bolsa de transporte 3 –

Mala de transporte – 3
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ALQCI20-B

Tripé

Tripé de alumínio leve com acoplamento rápido  �

Extremamente estável e robusto �

Articulações e pontas de metal  �

Correias de transporte  �

ALQRI20-B

Tripé

Tripé de alumínio com acoplamento rápido  �

Extremamente estável e robusto �

Articulações e pontas de metal �

Correias de transporte �

Tr
ip

és

Dados técnicos ALQCI20-B

Número de encomenda F 034 091 000

Altura 97 cm – 160 cm

Medida de transporte 97 cm

Peso 4,1 kg

Dados técnicos ALQRI20-B

Número de encomenda F 034 091 300

Altura 107 cm – 165 cm

Medida de transporte 107 cm

Peso 5,5 kg
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FGHD20

Tripé de fibra de vidro

Extremamente estável e robusto �

Articulações e pontas de metal �

Estabilidade extra, graças às pernas com reforço duplo �

Mais vantagens
Com correias de transporte �

A mudança das condições climáticas e de temperatura não provoca  �

 alterações de tamanho

WDWI20

Tripé de madeira

Extremamente estável e robusto �

Articulações e pontas de metal  �

Estabilidade extra, graças às pernas extensíveis com reforço duplo �

Mais vantagens
Com correias de transporte  �

A mudança das condições climáticas e de temperatura não provoca  �

 alterações de tamanho

Dados técnicos FGHD20

Número de encomenda F 034 091 PN2

Altura 107 cm – 183 cm 

Medida de transporte 107 cm

Peso 7,2 kg

Dados técnicos WDWI20

Número de encomenda Não disponível

Altura 107 cm – 183 cm 

Medida de transporte 107 cm

Peso 7,2 kg
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Tripé telescópico

Tripé telescópico de alumínio leve com acoplamento rápido  �

Extremamente estável e robusto �

Articulações e pontas de metal  �

Com coluna telescópica �

Com correias de transporte �

ALQRI20-ELAZ

Tripé telescópico

Tripé de alumínio leve com acoplamento rápido  �

Extremamente estável e robusto �

Articulações e pontas de metal  �

Com coluna telescópica �

Com correias de transporte �

52 | Tripés

Tr
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Dados técnicos ALQRI10-ELAZ

Número de encomenda F 034 091 1N1

Altura 84 cm – 139 cm 

Medida de transporte 84 cm

Peso 5,9 kg

Dados técnicos ALQRI20-ELAZ

Número de encomenda F 034 091 100

Altura 122 cm – 295 cm 

Medida de transporte 122 cm

Peso 7,2 kg
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LP12-UM

Barra telescópica

Barra telescópica de 60 cm, com 3 secções, possibilitando uma adaptação  �

fácil a qualquer pé-direito
Suporte magnético com ajuste de precisão horizontal e vertical �

O seu formato permite a sua utilização nos cantos e nichos mais pequenos �

Placas almofadadas �

ALELT20

Tripé telescópico

Tripé com acoplamento rápido  �

Extremamente estável e robusto �

Articulações e pontas de metal  �

Com coluna telescópica �

Com correias de transporte  �

Dados técnicos LP12-UM

Número de encomenda F 034 093 000

Altura 10 cm – 360 cm

Peso 2 kg

Inclui LP12-UM

Bolsa de transporte 3

Dados técnicos ALELT20

Número de encomenda F 034 091 GN0

Altura 105 cm – 183 cm 

Medida de transporte 105 cm

Peso 5,5 kg
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58-MINIT Número de encomenda

Minitripé com íman �

Indicado para �  ILMXT, ILMXTG, ILMXL, GIZLT-3, MP3, XP5, XLP34

58-MINIT F 034 091 LN3

60-BAG20 Número de encomenda

Bolsa de transporte para tripés �

Para tripés com comprimentos até 114 cm.

60-BAG20 1 608 M00 12V

60-TFG20 Número de encomenda

Estrela para tripé dobrável �

Alumínio, comprimento de 70 cm.

60-TFG20 1 608 M00 AN2
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06-804M, 06-805M, 06-805MII  

Réguas de nivelação e medição para níveis ópticos

Liga de alumínio leve e estável  �

Botões de retenção dos elementos feitos de policarbonato resistente    �

ao desgaste e à fricção
Escala de nivelação na parte da frente, escala de medição (métrica “E”) na  �

parte de trás 

Mais vantagens 
Segmentos resistentes à fricção   �

e às condições atmosféricas
Com nível de borbulha de montar (06-850) �

06-907M 

Régua de medição e nivelação para níveis ópticos

Adequadas para utilização dentro de água �

Fibra de vidro não condutora e resistente à corrosão �

Escala de nivelação na parte da frente, escala de medição na parte de trás  �

(métrica “E”)

Mais vantagens 
Segmentos resistentea à fricção   �

e às condições atmosféricas

R
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Dados técnicos 06-804M 06-805M 06-805MII

Número de encomenda F 034 094 4N0 F 034 094 100 Não disponivel

Unidade de medida métrica métrica métrica

Comprimento 4 m 5 m 5 m

Secções 4 5 5

Material Alumínio Alumínio Alumínio

Dados técnicos 06-907M

Número de encomenda F 034 094 EN4

Unidade de medida métrica

Comprimento 7,6 m

Secções 6

Material Fibra de vidro
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06-TLMB 

Réguas de nivelação para níveis laser

Régua de nivelação em alumínio, robusta, com nível de borbulha integrado  �

para alinhamento
Escala com ponto zero bem definido entre as áreas vermelha e branca   �

(na parte da frente)
Mecanismo de fecho antiderrapante Quick-Lock™  �

Mais vantagens 
Régua com codificação de cores  �

Vermelho para «demasiado alto» – prateado para «demasiado baixo»  �

Pé com mola para um prolongamento simples  �

Com suporte para fixação do receptor manual  �

Aplicações
Para utilização com níveis laser e outros níveis  �

Transposição e medição de alturas �

Ideal para a instalação de tectos e chãos  �

Acessórios para réguas graduadas para níveis laser 

Dados técnicos 06-TLMB

Número de encomenda F 034 094 301

Unidade de medida métrica

Comprimento 2,4 m

Secções 2

Material Alumínio

06-820 Número de encomenda

Bolsa de transporte �

Indicado para �  réguas de nivelamento de alumínio

06-820 1 608 M00 2ND

06-TLMB-BAG Número de encomenda

Bolsa de transporte �

 Para réguas de nivelação para níveis laser

Indicado para �  TLMB

06-TLMB-BAG 1 608 M00 14L

06-850 Número de encomenda

Nível de borbulha de montar �

Indicado para �  réguas de nivelamento de alumínio

06-850 F 034 009 2N3
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67-4209TM Número de encomenda

Barra prismática extensível �

Extensível, de 135 a 250 cm, 2 segmentos, conexão de 5/8", 1,2 kg,  
divisões em metros e em 1/10", com nível de borbulha integrado.

Indicado para �  prismas

67-4209TM F 034 056 2N1

67-4508TMA, 67-4508TML União roscada Número de encomenda

Barra prismática extensível �

Altura de medição: 150 a 250 cm. Duas secções. Diâmetro exterior: 32 mm e baixo,  
25,4 mm em cima. Quick-LokTM com altura ajustável. 1,6 kg, divisão em metros e em 1/10", 
com nível de borbulha integrado.

Indicado para �  prismas

67-4508TMA 5/8"-11 F 034 056 6N2

67-4508TML Conexão Wild/Leica® F 034 056 6N4

67-4509TMA, 67-4509TML União roscada Número de encomenda

Barra prismática extensível �

Altura de medição: 135 a 200 cm. Duas secções. Diâmetro exterior: 32 mm em baixo,  
25,4 mm em cima. Quick-LokTM com altura ajustável. 1,2 kg, divisão em metros e em 1/10" 
com nível de borbulha integrado.

Indicado para �  prismas

67-4509TMA 5/8"-11 F 034 056 6N7

67-4509TML Conexão Wild/Leica® F 034 056 6N8

67-4512TMA, 67-4512TML União roscada Número de encomenda

Barra prismática extensível �

Altura de medição: 150 a 360 cm. Três secções. Diâmetro exterior: 32 mm e baixo,  
19,1 mm em cima. Quick-LokTM com altura ajustável. 2 kg, divisão em metros,  
com nível de borbulha integrado.

Indicado para �  prismas

67-4512TMA 5/8"-11 F 034 056 6NA

67-4512TML Conexão Wild/Leica® F 034 056 6NC

67-4515TMA, 67-4515TML União roscada Número de encomenda

Barra prismática extensível �

Altura de medição: 160 a 450 cm. Três secções. Diâmetro exterior: 38 mm e baixo,  
19,1 mm em cima. Quick-LokTM com altura ajustável. 2,7 kg, divisão em metros e em 1/10", 
com nível de borbulha integrado.

Indicado para �  prismas

67-4515TMA 5/8"-11 F 034 056 6NF

67-4515TML Conexão Wild/Leica® F 034 056 6NH

67-4708TMA, 67-4708TML União roscada Número de encomenda

Barra prismática extensível «Maxi Lite» �

Altura de medição: até 250 cm. Duas secções. 0,95 kg, com nível de borbulha integrado.

Indicado para �  prismas

67-4708TMA 5/8"-11 F 034 056 7N0

67-4708TML Conexão Wild/Leica® F 034 056 7N1
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Barras prismáticas 

Adaptadores 

Tripés para barras prismáticas 

61-2513 Número de encomenda

Adaptador para prismas para pinos Leica® �

Rosca fêmea do pino de 5/8"-11.

Indicado para �  prismas Leica®

61-2513 F 034 057 6N6

61-2521 Número de encomenda

Adaptador rotativo de três pés �

Para encaixe em tripés segundo o sistema Wild/Leica®. Rosca macho de 5/8"-11.  
Para encaixe em sistemas prismáticos e adaptadores.

Para adaptação �  a prismas de outros fabricantes

61-2521 F 034 057 6NC

67-4712TMA, 67-4712TML União roscada Número de encomenda

Barra prismática extensível «Maxi Lite» �

Altura de medição: até 360 cm. Três secções. 1,3 kg, com nível de borbulha integrado.

Indicado para �  prismas

67-4712TMA 5/8"-11 F 034 056 7N5

67-4712TML Conexão Wild/Leica® F 034 056 7N7

67-4715TMA, 67-4715TML União roscada Número de encomenda

Barra prismática extensível «Maxi Lite» �

Altura de medição: até 460 cm. Quatro secções. 1,7 kg, com nível de borbulha integrado.

Indicado para �  prismas

67-4715TMA 5/8"-11 F 034 056 7NB

67-4715TML Conexão Wild/Leica® F 034 056 7ND

67-4250, 67-4250X Fixação Número de encomenda

Tripé para barras prismáticas com ø 25–38 mm �

Alumínio, peso de 2,9 kg.

Indicado para �  barras prismáticas

67-4250 Dispositivo de fixação Quick-Release F 034 056 3N0

67-4250X Fixação por botão de pressão F 034 056 3N3

67-4260, 67-4260X Fixação Número de encomenda

Bipé para barras prismáticas com ø 25–38 mm �

Alumínio, peso de 2,1 kg.

Indicado para �  barras prismáticas

67-4260 Dispositivo de fixação Quick-Release F 034 056 3N4

67-4260X Fixação por botão de pressão F 034 056 3N7
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Duplo esquadro óptico

61-2525 Número de encomenda

Adaptador de três pés Zeiss com pino de conexão DIN �

Para encaixe em tripés segundo o sistema Wild/Leica®. Orifício para pino de conexão DIN 
(sistema Zeiss) para encaixe em prismas da Zeiss. Pino de conexão DIN com rosca de 5/8".

Para adaptação �  a prismas de outros fabricantes

61-2525 F 034 057 6ND

61-3510GRN Número de encomenda

Suporte para prisma com prumo óptico e pino de encaixe Leica® �

Nível de bolha de ar ajustável e preciso, precisão angular de 2 segundos. Rotativo, verde.

Indicado para �  tripés com encaixe por pinças segundo o sistema Wild/Leica®

61-3510GRN F 034 057 8N1

61-3520 Número de encomenda

Sistema de suporte de prisma Wild �

Sem prumo. Fixo. Com sistema de encaixe Leica®.

Indicado para �  tripés com encaixe por pinças segundo o sistema Wild/Leica®

61-3520 F 034 057 8N7

61-4500BLK Número de encomenda

Tripé com prumo óptico �

Preto.

Indicado para �  teodolitos e estações totais

61-4500BLK F 034 057 2N0

61-4635BLK Número de encomenda

Tripé com prumo de laser  �

Prumo de laser < 2 mm em 2 m. Preto.

Indicado para �  teodolitos e estações totais

61-4635BLK F 034 057 4N1

66-911 Número de encomenda

Duplo esquadro óptico de grande precisão, com bolsa em pele �

Grande perspectiva central com filtro amarelo, sem inclinação.

66-911 F 034 055 DN3
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