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https://muszerguru.hu/forgolezer-lezerszintezo
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*Érvényes 2023. április 30-ig vagy visszavonásig! 
További információért, kérjük, keressétek viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 

Leica Geosystems Építőipari ajánlatok  
Érvényes 2023. 01. 16 – 2023. 04. 30. között*

Leica Lino L6G 3 ✕✕ 360° Zöld multi vonallézer Csomag
Koffer + Li-ion akku és töltő + Mágneses Adapter + Falitartó
Cikkszám: 912971

A Leica Lino L6G műszaki paramétereit tekintve teljesen megegyezik  
a fentebb részletezett Leica Lino L6Gs-el. 

A csomag verzió a következőket tartalmazza pluszban: 
• Műanyag koffer 
• TWIST 250 mágneses adapter 
• UAL 130 falitartó 
• 2+1 év költségmentes időszak

Válasszon egy kiegészítőt bármely Zöld Leica Lino lézerhez!

• Kiemelkedően erős, szabályozható ZÖLD lézerfény 
• 35/70 méter hatótávolság, detektorral akár 70/140 méter
• 2 mm/10 méter pontosság
• 2 ✕ 360º egymásra merőleges függőleges vonal
• 360º vízszintes vonal, beépített finomállító csavar
• Lock funkció manuális dőléshez
• ± 4° tartományban teljesen önbeálló 
• Li-ion akkumulátor csomag és töltő + elemkazetta
• Mágneses céltábla 
• IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett, ütéscsillapítás
• 2+1 év költségmentes időszak

Leica Lino L6Gs 3 ✕✕ 360° Zöld multi vonallézer + 
ajándék tartalék akkumulátor
Hordtáskában 
Cikkszám: 918977 PA

 További információért, kérjük, keresd partnereinket.

Leica RGR200 detektor
Cikkszám: 866090

• Piros és Zöld lézerekhez egyaránt használható
• 80 méter hatótávolság
• Megvilágított, kétoldali kijelző

Akár bruttó 69 900 Ft-tól

Leica GLB 10G – szemüveg
Cikkszám: 772796

• Zöld fényű vonallézerekhez
• Jobban láthatóvá teszi a lézerfényt
• Karcálló bevonat

Akár bruttó 9 900 Ft-tól

Leica TRI70 profi állvány
Cikkszám: 794963

• Hajtókaros középoszloppal
• 40–115 cm között állítható
• 1/4” állvány menet
Akár bruttó 29 900 Ft-tól

Háromszoros Energia Koncepció!
Akkumulátor, Elem, Hálózati tápellátás
Nincs fennakadás! A műszer használata 
közben is tölthető a Li-ion akkumulátor.

Bruttó ár: 249 900  Ft
Nettó ár: 196 772 196 772  Ft Ft 

Bruttó ár: 209 900   Ft
Nettó ár: 165 276 165 276  Ft Ft 

AJÁNDÉK TARTALÉK AJÁNDÉK TARTALÉK 
AKKUMULÁTOR!AKKUMULÁTOR!

https://muszerguru.hu/leica-lino-l6gs-zold-3x360-os-keresztlezer-918977
https://muszerguru.hu/leica-lino-l6g-zold-3x360-os-keresztlezer-912971


*Érvényes 2023. április 30-ig vagy visszavonásig! 
További információért, kérjük, keressétek viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 

Leica Geosystems Építőipari ajánlatok  
Érvényes 2023. 01. 16 – 2023. 04. 30. között*

Leica Disto D2 lézertávmérő – beltérre
Cikkszám: 837031

 

Leica Lino L2Gs zöld vonallézer
Cikkszám: 912932

 

Leica Lino L2 piros vonallézer
Cikkszám: 848435

 

Leica Disto X4 lézertávmérő – kültérre 
Cikkszám: 855107

• 100 méter hatótávolság
• 1,5 mm pontosság
• Bluetooth 4.0 kapcsolat
• Leica Disto Plan alkalmazás
• Összeadás, kivonás, terület, térfogat számítás
• Kítűzés program
• 10 adat memória, automatikus végelem
• Víz- és porálló (IP54)
• Gyári kalibrálási jegyzőkönyv
• 2+1 év költségmentes időszak

• 35 méter hatótávolság – a kategória legerősebb fényereje
• 80 méter hatótávolság detektor használatával
• 2 mm pontosság / 10 méter
• 180º vízszintes és függőleges lézersík
• Lock funkció manuális dőléshez
• Központosan mágneses, többfunkciós adapter
• Alkáli elemkazetta
• Mágneses céltábla
• Gyári kalibrálási jegyzőkönyv
• Víz- és porálló (IP54)
• 2+1 év költségmentes időszak

• 25 méter hatótávolság
• 80 méter hatótávolság detektor használatával
• 2 mm pontosság/10 méter
• 180º vízszintes és függőleges lézersík
• Lock funkció manuális dőléshez
• Központosan mágneses, többfunkciós adapter
• Alkáli elemkazetta
• Mágneses céltábla
• Gyári kalibrálási jegyzőkönyv
• Víz- és porálló (IP54)
• 2+1 év költségmentes időszak

• 150 méter hatótávolság
• 1 mm pontosság
• DST 360 aktív dőlésadapterre csatlakoztatható
• Beépített célzó kamera 4 ✕ digitális zoom – kültéri használathoz
• 20 adat memória, automatikus végelem
• Fokozottan víz- és porálló (IP65)
• Ütésálló szerkezet (2 méterig tesztelve)
• Összeadás, kivonás, terület, térfogat számítás
• Alkalmazáson keresztül frissíthető az eszköz
• Színes, nagy fényerejű kijelző
• Bluetooth 4.0 kapcsolat
• Disto Plan, Transfer alkalmazás
• 360 fokos dőlésérzékelő
• Smart Horizontal mód
• Magasság követés funkció
• Gyári kalibrálási jegyzőkönyv
• 2+1 év költségmentes időszak

Made in Hungary Made in Hungary 

Bruttó ár: 74 900  Ft
Nettó ár: 58 976 58 976  Ft Ft 

Bruttó ár: 124 900  Ft
Nettó ár: 98 346 98 346  Ft Ft 

Bruttó ár: 154 900  Ft
Nettó ár: 121 969 121 969  Ft Ft 

Bruttó ár: 74 900  Ft
Nettó ár: 58 97658 976  Ft  Ft 

https://muszerguru.hu/leica-lino-l2-keresztlezer-848435
https://muszerguru.hu/leica-lino-l2gs-zold-keresztvonallezer-912932
https://muszerguru.hu/leica-disto-d2-lezeres-tavolsagmero-837031
https://muszerguru.hu/leica-disto-x4-tavolsagmero-855107


*Érvényes 2023. április 30-ig vagy visszavonásig! 
További információért, kérjük, keressétek viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 

Leica Geosystems Építőipari ajánlatok  
Érvényes 2023. 01. 16 – 2023. 04. 30. között*

Leica Disto S910 lézertávmérő csomag 
Leica DISTO S910 + FTA360-S adapter + TRI120 állvány kofferban 
Cikkszám: 887900

• Egyedülálló X-Range Power és P2P Technológia
• Tényleges 3D felmérési lehetőségek (területek, szögek, távolságok)
• Valós idejű 3D adatátvitel CAD szoftverekhez és DXF rögzítés
• 1 mm pontosság és 300 m hatótávolság
• Beépített célzó kamera 4 ✕ digitális zoommal 
• Színes, nagy fényerejű érintő képernyő 
• Disto Plan, Transfer alkalmazások
• 360 fokos dőlés és elfordulás érzékelő
• Bluetooth® Smart, WLAN kompatibilitás
• Gyári kalibrálási jegyzőkönyv
• 2+1 év költségmentes időszak

 További információért, kérjük, keresd partnereinket.

Lépj egy szintet és légy részese
a Digitális Építőiparnak!

A Leica Geosystems egyedülálló P2P (Point-to-Point) technológiája lehetővé teszi, hogy gyor-
san és precízen határozzon meg térbeli adatokat ténylegesen 3D-ben. Az Leica DISTO™ S910 
akkumulátoraként is szolgáló un. Smart Base elfordulásérzékelő segítségével a távolságmérő 
kvázi mérőállomásként is használható így biztosítva a tényleges térbeli mérések lehetőségét.

Ezen funkcionalitásnak köszönhetően és a Leica DISTO™ S910 futó alkalmazások segítségével tetszőleges pozícióiból tud meghatározni 
térbeli távolságokat, szögeket, felületeket, területeket és térfogatokat. Sőt, a felmért pontok 3D-s koordinátáinak felhasználásával 
térbeli DXF modellt tud létrehozni és rögzíteni magán a távolságmérőn. 

A Leica DISTO™ S910 sokoldalú adatátvitel képességeinek köszönhetően a mért pontokat akár valós időben át tudja küldeni számító-
gépére és azonnal meg tudja jeleníteni azokat AutoCAD szoftverben.

Bruttó ár: 849 900  Ft
Nettó ár: 669 213669 213  Ft  Ft 

Bruttó ár: 344 900  Ft
Nettó ár: 271 575 271 575  Ft Ft 

 További információért, kérjük, keresd partnereinket.

P2P – Leica DST360 
Cikkszám: 848783 CS

A P2P technológia nem csak az S910 sajátja, hanem más  
Leica Disto távolságmérőknél is elérhető! 

A Leica Disto X3 és X4-es távolságmérők önmagukban 
is rendelkeznek függőleges szögmérési lehetőséggel, 
azonban tudásuk nagyban kibővíthető a DST360 állványra 
csatlakoztatható, szögelfordulást is biztosító adapterrel. 
Ennek segítségével meglévő vagy újonnan vásárolt Leica 
Disto X3 és X4 típusú távolságmérővel szintén tényleges 3D-s 
mérések végezhetőek! 

A gyakorlatban tehát bármely olyan pontok között, ami 
az állványra szerelt készüléktől látható, tudunk távolságot 
mérni és több pont esetén akár 3D felmérést végezni. Ezzel 
a megoldással könnyedén határozhatók meg olyan távolság 
és térbeli adatok, amik korábban távolságmérővel nem voltak 
elérhetőek. 

Összetett felületek mérése is lehetségessé válik ezáltal, sőt az 
ingyenesen okostelefonra letölthető Disto Plan alkalmazással, 
akár valós időben tudjuk digitális formában rögzíteni térbeli 
mérési adatainkat. 

https://muszerguru.hu/leica-disto-s910-tavolsagmero-csomagban-887900
https://muszerguru.hu/leica-dst360-csomag-848783


*Érvényes 2023. április 30-ig vagy visszavonásig! 
További információért, kérjük, keressétek viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 

Leica Geosystems Építőipari ajánlatok  
Érvényes 2023. 01. 16 – 2023. 04. 30. között*

Leica BLK3D 
Semmilyen részlet nem marad ki

A BLK3D használatával elfelejtheted a pótméréseket és annak minden nyűgjét. 
Teljesen egyedülálló szoftverezettségének és két kalibrált, nagyfelbontású digitális 
kamerájának köszön hetően minden elkészített fotó egyben egy térmodell is, 
melyről akár milliméter pontosságú méretek vehetők le –bármilyen irányban! 
Mindezt valós időben, azonnal az elkészített fotóról vagy akár utólag is bármikor – 
így többé nem jelent gondot az sem, ha később merül fel újabb mérés(ek) igénye!

Az BLK3D-vel teljesértékű térmodellek és pontfelhők is könnyedén létrehozhatók, 
melyek azután BIM folyamatokba illeszthetők vagy egyedileg használhatók  
speciális céljaidra.

A beépített Disto® távmérőnek köszönhetően precíz egyedi lézeres méréseket 
végezhetsz vagy a fedélzeti applikáció támogatásával komplett alaprajzokat 
készíthetsz vagy akár teljes 3D helyiségfelmérést végezhetsz. Mindezt  
pillanatok alatt, akár automatizáltan!

Hozd ki a legtöbbet felméréseidből: a BLK3D használatával lézeres méréseink  
a sztereó kamerával készített mérhető képeinkkel tetszőlegesen össze  
is kapcsolhatók – páratlan projektdokumentációt hozva ezzel létre.

A BLK3D kiegészíthető professzionális állvány-szettel is, mely által egészen 
finom irányzások is lehetővé válnak. Használd ki a BLK3D-vel is a P2P adta 
egyedi lehetőségeket: mérj egyetlen állás pontból komplett alaprajzokat, 
épülethomlokzatokat vagy akár komplex térbeli objektumokat!

További információért, kérjük, keresd partnereinket.

Lépj egy szintet és légy részese a Digitális Építőiparnak!



*Érvényes 2023. április 30-ig vagy visszavonásig! 
További információért, kérjük, keressétek viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 

Leica Geosystems Építőipari ajánlatok  
Érvényes 2023. 01. 16 – 2023. 04. 30. között*

Leica NA532 optikai szintező csomag
CTP104 állvány + CLR102 5 m szintezőléc 
Cikkszám: 840386 CS

• Felsőkategóriás, 32 ✕ nagyítású optika
• Automata szerkezet
• Mérnöki feladatok ellátására is alkalmas
• Fokozottan por- és vízálló (IP56)
• Leica Protect Garancia 
• 2+1 év költségmentes időszak  

Leica NA324 optikai szintező csomag 
CTP104 állvány + CLR102 5 m szintezőléc 
Cikkszám: 840382 CS

• Megbízható, 24 ✕ nagyítású optika
• Automata szerkezet
• Robosztus és termelékeny
• Por- és vízálló (IP54)
• Leica Protect Garancia
• 1 év költségmentes időszak 

Minden szintező  
és forgólézer csomag 

tartalmazza  
a leírásban  

feltüntetett állványt, 
illetve lécet.

Bruttó ár: 146 900  Ft
Nettó ár: 115 669115 669  Ft  Ft 

Bruttó ár: 189 900  Ft
Nettó ár: 149 528149 528  Ft  Ft 

Leica Rugby 620 forgólézer +  
Rodeye 120 érzékelő csomag
CTP104 állvány + alkáli elemcsomag + Flexibilis szintezőléc 
Cikkszám: 790359 CS

Leica Rugby 640 forgólézer + 
Rodeye 120 érzékelő csomag
CTP104 állvány + alkáli elemcsomag + Flexibilis szintezőléc 
Cikkszám: 790363 CS

• 800 méteres hatótávolság érzékelő használatával
• 2,2 mm pontosság/30 méter
• Vízszintes sík használata
• X és Y tengely mentén manuálisan dönthető
• Alkáli elemcsomag
• Rodeye 120 professzionális érzékelő
• Fokozottan víz- és porálló (IP67)
• 3 év költségmentes időszak

• 600 méteres hatótávolság érzékelő használatával
• 2,2 mm pontosság/30 méter
• Vízszintes és függőleges sík használata
• X és Y tengely mentén manuálisan dönthető
• Forgási sebesség változtatása, szken funkció
• Teljesen automatikus, HI. funkcióval
• Alkáli elemcsomag
• Rodeye 120 professzionális érzékelő
• Fokozottan víz- és porálló (IP67)
• 3 év költségmentes időszak

Bruttó ár: 464 900  Ft
Nettó ár: 366 063366 063  Ft  Ft 

Bruttó ár: 559 900  Ft
Nettó ár: 440 866440 866  Ft  Ft 

https://muszerguru.hu/leica-na324-optikai-szintezocsomag-840382csom
https://muszerguru.hu/leica-na532-optikai-szintezocsomag-840386csom
https://muszerguru.hu/leica-rugby-620-forgolezer-csomag-6008618csom
https://muszerguru.hu/leica-rugby-640-forgolezer-csomag-akcio-6005984csom


*Érvényes 2023. április 30-ig vagy visszavonásig! 
További információért, kérjük, keressétek viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 

Leica Geosystems Építőipari ajánlatok  
Érvényes 2023. 01. 16 – 2023. 04. 30. között*

Leica Rugby CLH forgólézer + COMBO csomag
A800 akkumulátor + A100 akkumulátortöltő + Flexibilis szintezőléc + CTP104 állvány
Cikkszám: 6012274 CS

Leica LMR360 detektor – mágneses rögzítéssel
360°-os szintvezérlő jelfogó
Cikkszám: 773557 

Az LMR360 vevők alkalmazását dózerre, kotróra és gréderre 
javasoljuk a megfelelő szintek és fölmunka síkok gyors létrehozása 
érdekében. Egyszerű alkalmazásuk ellenére nagyban tudják  
segíteni a földmunkavégzés pontosságát és hatékonyságát. 

A vevők telepítése és rögzítése is igen egyszerű, akár bilinccsel  
akár ipari mágnesek segítségével könnyedén megoldható.  
Egy detektor használata is nagy előnyt jelent, de a legnagyobb 
pontosságot két vevő együttes használatával érheted el!  

Műszaki adatok: 
• 360°-os érzékelés
• 200 méteres hatótávolság
• IP67 fokozott por és víz elleni védelem
• Nagyméretű LED kijelző
• 30 órás működési idő
• 1 év költségmentes időszak

• Vízszintes síkban működő Prémium Forgólézer
• Szoftveresen (akár utólag is) bővíthető funkciók
• 1300 méteres hatótávolsággal
• 1,5 mm/30 méteres pontosság
• Teljesen automatikus elmozdulás riasztás
• Li-Ion akkumulátorral és töltővel
• SMART Targeting és Lock funkció (opcionális)
• Fokozottan víz- és porálló (IP68)
• MIL-STD810G minősítés
• 5 év költségmentes időszak

A Rugby CLH lézerhez az alábbi szoftverek választhatók: 
• CLX200 szoftver: Alap forgólézer licensz + X és Y tengelyek irányába manuálisan dönthető + Automatikus jelfogó keresés funkció
• CLX300 szoftver: a CLX200 szoftver + X tengelyen digitálisan dönthető ± 8%-ig, félautomatikus dőléskontrollal
• CLX400 szoftver: a CLX300 szoftver + X és Y tengelyen digitálisan dönthető ± 8%-ig

A nagyobb szoftver magában foglalja az alacsonyabb tulaj don ságait és lehetőség van egy- vagy többlépcsős fejlesztésre is.

Bruttó ár: 774 900  Ft
Nettó ár: 774 900774 900  Ft  Ft 

 További információért, kérjük, keresd partnereinket.

Bruttó ár: 579 900  Ft
Nettó ár: 456 614456 614  Ft  Ft 

Bruttó ár: 289 900  Ft
Nettó ár: 228 268228 268  Ft  Ft 

Kiegészítő kijelző  
az LMR360R vevőhöz

Cikkszám: 773558

Az LMD360R kijelző akkor  
szükséges, ha a gépvezérlő detektor 

a gépkezelő háta mögött,  
vagy a feje fölött helyezkedik el.  
Ebben az esetben a vevő jelzését  

a távoli LMD360R kijelzőn  
lehet leolvasni.

További információért, kérjük, 
keresd partnereinket.

https://muszerguru.hu/leica-rugby-clh-forgolezer-csomagban-6012274csom
https://muszerguru.hu/leica-lmr360-munkagep-jelfogo-773557
https://muszerguru.hu/leica-lmd360r-kijelzo-lmr360r-vevohoz-773558


*Érvényes 2023. április 30-ig vagy visszavonásig! 
További információért, kérjük, keressétek viszonteladóinkat! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 

Leica Geosystems Építőipari ajánlatok  
Érvényes 2023. 01. 16 – 2023. 04. 30. között*

Kerüld el a költséges közműszakításokat  
a Leica Geosystems közműkutató eszközeinek segítségével! 

Leica Ultra
A Leica Ultra, mint kézi detektor portfóliónk 
legfejlettebb eszköze, kifejezetten a közműkövetésre 
lett optimalizálva. Segítségével a földben eltemetett, 
elsősorban fémes anyagú vonalas közművek észlelhetők 
és térképezhetők fel nagy pontossággal.

• Intelligens kommunikáció a detektor és az 
opcionálisan használt jelgenerátor között, így  
a jeladó távolról vezérelhető

• GNSS integráció, mely által a detektált kábelek 
globálisan, nagy pontossággal lokalizálhatók

• Dedikált kijelző és funkciógombok, 100 előre 
programozott működési frekvencia

• Pontos becslések az észlelt közművek mélységére 
vonatkozóan, a jelek beesési szögének 
változtathatóságával a különböző akadályozó 
tereptárgyak sem jelentenek többé problémát

• Hatékony működés az adott környezetben 
leginkább zajmentes frekvenciatartományok 
behatárolásával és használatra bocsátásával

További információért, kérjük, keresd partnereinket.

Leica DD130 Közműkereső 
Cikkszám: 872940

Leica DD130 Közműkereső csomag
Leica DD130 lokátor + 3 Watt jeladó + Táska
Cikkszám: 872940 CS

• Aktív elektromos kábel,  
fém közművek kutatása

• Egyszerű használat
• Kompakt kialakítás
• Gyors munkavégzés
• 10%-os vertikális/horizontális 

pontosság
• Naprakész terméktámogatás
• 1 év garancia

• Aktív/passzív elektromos kábel, fém közművek kutatása
• Mélység meghatározás
• Egyszerű használat
• Kompakt kialakítás
• Gyors munkavégzés
• 10%-os vertikális/horizontális pontosság
• Naprakész terméktámogatás
• 1 év lokátor + 3 év jeladó garancia

Bruttó ár: 1 049 000  Ft
Nettó ár: 825 984825 984  Ft  Ft 

Bruttó ár: 499 900  Ft
Nettó ár: 393 622393 622  Ft  Ft 

https://muszerguru.hu/leica-dd130-kozmukutato-muszer-872940
https://muszerguru.hu/leica-dd130-da220-kozmukutato-csomag-872940csom
https://muszerguru.hu/index.php?route=product/search&search=leica ultra&description=true

