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LEICA NA700 Series

För tuff miljö, helt klart

LEICA NA700 – Den stabilaste avvägaren. Garanterat.
För tuff miljö, helt klart
Din avvägare faller till
marken, eller i vattnet, den
skakas av vibrationer från
tunga maskiner. Dags att
skicka den till service?
Inte LEICA NA700. Ingen
kontroll eller justering
behövs. Inget trassel, ingen
bortkastad tid. Bara exakta,
kristallklara mätningar dag
ut och dag in. För tuff miljö,
helt klart.

100 år av forskning,
utveckling och erfarenhet
I varje LEICA NA700
avvägare finns över ett
sekel av forskning och
utveckling från föregångare
som Kern Swiss och Leica
Heerbrugg. Ständigt utnyttjande av den modernaste
teknologin har lett fram till
dagens Leica Geosystems.
Vi erbjuder ett brett område
av mätinstrument och
programvaror, legendariska
för precision och pålitlighet,
prövat på byggarbetsplatser under årtionden.

Så enkel att använda
Doslibell och horisontalskalan kan avläsas
direkt vid kikaren. Grovinriktning görs enkelt
med det yttre siktet. Bilden visas rättvänd
och exakt inriktning är snabb, tack vare
de dubbla ändlösa finskruvarna. NA728
och NA730 har en grov/fin fokus-skruv
vilket gör arbetet ännu enklare.

Fritt val
Överlägsen prestation
Överlägset resultat
Extremt robust, med högsta
mätprecision och ett konkurrenskraftigt pris. Allt
detta i ett och samma
paket. Ingen annan är ens
i närheten.

Ställ in avvägaren att passa ditt arbete
och dina förutsättningar. Horisontalskalan kan avläsas i grader eller gon,
fotskruvarna har justerbart motstånd.
NA700 kan monteras både på ett
standardstativ eller ett med kulled.

Ergonomisk optik
Troligen världens bästa optik. Den
bannlyser för evigt trötta ögon
och garanterar att inriktning sker
noggrant, även under extrema
ljusförhållanden. Ett kortaste
fokusavstånd på 50cm gör
det möjligt att arbeta under
trånga förhållanden.

För säkerhets skull –
Stötsäker
Även efter ett fall, kan LEICA NA700
användas omedelbart. Ingen
anledning att kontrollera eller justera
instrumentet på verkstad eller att
skicka det på service. I vår test för
kvalitetskontroll utsätts LEICA NA700
för stötar med en acceleration
upp till 700G. Den klarar också den
tuffa standarden ISO9022-33-05.
Dessa kvalitetstester säkerställer att
LEICA NA700 kan klara de tuffaste
arbetsplatser.

För säkerhets skull –
Vattentät
Vatten, damm och smuts påverkar
inte LEICA NA700. Hantverk av
hög kvalitet tillsammans med en
intelligent design, vattentät
försegling, gasfylld kikare och
modernaste teknologi betyder att
du även efter att instrumentet varit
rejält blötlagt, bara fortsätter att
arbeta. LEICA NA700 avvägare är
testade för vattentålighet som svarar
mot IP57, total nedsänkning i vätska,
i standarden IEC529.

För säkerhets skull –
Optik “Bäst i klassen”
Tidiga morgnar, sena kvällar eller
helt enkelt i skuggan av ett stort
objekt, du kan fortsätta ditt arbete
med NA700 när andra måste ge
upp. Bästa kontrast reducerar
ansträngningen för dina ögon och
gör avläsningarna enklare. En byggarbetsplats tål inga kompromisser.
Det är därför alla LEICA NA700
avvägare är utrustade med vår
berömda optik. Vad betyder det?
Längre perioder av användbarhet,
med mindre risk för felkällor.
Utan extra kostnad.
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LEICA NA700 Series
Pålitligt tuff, helt klart
Tekniska data
Förstoring
Kikarbild
Gasfylld
Objektivdiameter
Kortaste fokuseringsavstånd
Vinkelmätning
Längdmätning
– Multiplikator
– Additivkonstant
Doslibell
Fokusskruv
Horisontalskruv

NA720

NA724

NA728

NA730

20×
Rättvänd
Ja
30mm
0.5m
360º/400gon

24×
Rättvänd
Ja
36mm
0.5m
360º/400gon

28×
Rättvänd
Ja
40mm
0.5m
360º/400gon

30×
Rättvänd
Ja
40mm
0.7m
360º/400gon

100
0
10' / 2mm
Grov
Båda sidor, ändlös

100
100
100
0
0
0
10' / 2mm
10' / 2mm
10' / 2mm
Grov
Grov/fin
Grov/fin
Båda sidor, ändlös Båda sidor, ändlös Båda sidor, ändlös

Noggrannhet
Dubbelavv. km
Enkelmätning 30m

2.5mm
1.5mm

2mm
1.2mm

1.5mm
1mm

1.2mm
0.8mm

<0.5"
±15'

<0.5"
±15'

<0.3"
±15'

<0.3"
±15'

ISO 9022-33-5
IP57

ISO 9022-33-5
IP57

ISO 9022-33-5
IP57

ISO 9022-33-5
IP57

–20 – +50 °C
–40 – +70 °C

–20 – +50 °C
–40 – +70 °C

–20 – +50 °C
–40 – +70 °C

–20 – +50 °C
–40 – +70 °C

19×12×12cm
1.6kg

19×12×12cm
1.6kg

21×12×12cm
1.7kg

21×12×12cm
1.7kg

Kompensator
Inställningsnoggrannhet
Miljö
Stötar
Vatten o damm
Temperatur
– Arbete
– Lagring
Storlek, vikt
Instrumentstorlek
Vikt

Tillbehör
Förenkla ditt arbete,
förbättra precisionen för din
LEICA NA700 avvägare
med originaltillbehör från
Leica Geosystems AB.

Er återförsäljare
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TQM
ISO 9001 / ISO 14001

Total Quality Management
är vårt åtagande för våra
kunders tillfredsställelse.
För ytterligare information,
kontakta din Leica
Geosystems representant.
Malmö 040 – 22 22 92
Göteborg 031 – 340 99 50
Örebro 019 – 20 67 70
Härnösand 0611 – 238 93

Leica Geosystems AB
Box 781
Glimmervägen 14
191 27 Sollentuna
Telefon 08 – 625 30 00
Fax 08 – 625 30 10
www.leica-geosystems.com/se

