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PUNT- EN LIJNLASERS

Geo3P
Zelf nivellerende laserschietlood met extra punt naar voren.
Vervangt de traditionele manier van op- afloden.
TOEPASSINGEN
Overdracht van punten van vloer
tot plafond en naar de muur. Te
gebruiken in tal van toepassingen:
Elektrische installaties, sanitair,
verwarming, winkelinrichting,
decoratie, renovatie, interieur,
design, timmerwerk, houtskelet
bouw en stelwerk.

EIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE GEGEVENS

·. Laserpunt projectie onder,
naar voren en omhoog
. Zelf waterpas stellend
. Robuuste behuizing
. Visueel- en hoorbaar alarm
indien niet waterpas
. Transport vergrendeling
. ¼ en 5/8 statiefaansluiting

Zelfnivelleerbereik
Nauwkeurigheid
Werkbereik
Stof- / waterbescherming
Voeding
Gebruiksduur
Laserdiode
Laserklasse
Temperatuurbereik
Gewicht (instrument alleen)

Geleverd met:
3,5°
± 2 mm / 10 m
30 m*
IP 54
3 x AA Alkaline
20 h
635 nm
2
-10°C tot +50°C
0,5 kg

* Afhankelijk van omgevingslicht

Wandbeugel, magnetisch
richtmerk, tas en batterijen

Artikelnr.

831741

Geo5P
TOEPASSINGEN
Overdracht punten van vloer tot
plafond, wand etc. in tal van
toepassingen:
Elektrische installaties, sanitair,
verwarming, winkelinrichting,
decoratie, renovatie, interieur
design, timmerwerk,
houtskeletbouw, stelwerk.

Zelf nivellerende laser met 5 punten loodrecht op elkaar;
omhoog, omlaag, links, rechts en vooruit: Op-& afloden,
haakse hoeken en uitlijnen. Het kan niet eenvoudiger.

EIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE GEGEVENS

·. Laserpunt projectie naar 5 kanten
. Zelf waterpas stellend
. Robuuste behuizing
. Visueel- en hoorbaar alarm

Zelfnivelleerbereik
Nauwkeurigheid
Werkbereik
Stof- / waterbescherming
Voeding
Gebruiksduur
Laserdiode
Laserklasse
Temperatuurbereik
Gewicht (instrument alleen)

indien niet waterpas
. Transport vergrendeling
. ¼ en 5/8 statiefaansluiting

* Afhankelijk van omgevingslicht
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3,5°
± 2 mm / 10 m
30 m*
IP 54
3 x AA Alkaline
20 h
635 nm
2
-10°C / +50°C
0,5 kg

GELEVERD MET
Wandbeugel,
magnetisch richtmerk,
tas en batterijen

Artikelnr.

831742

PUNT- EN LIJNLASERS

TOEPASSINGEN
Alleen interieur: tapijt, laminaat,
plavuizen, tegels op wanden en
vloeren, etc.

1

Square Liner II
De Squareliner genereert twee laserlijnen
op 90° aan elkaar. Ideaal voor gebruik op de
vloer en wand!

EIGENSCHAPPEN
· Projecteert 2 laserlijnen bij 90° tot
elkaar (rechte hoek)
· Fijne en duidelijk zichtbare
laserlijnen
· Ingebouwde buisniveaus voor
horizontale en verticale controle
GELEVERD MET

TECHNISCHE GEGEVENS
Nauwkeurigheid
Werkbereik
Voeding
Gebruiksduur
Laserdiode
Laserklasse
Temperatuurbereik

± 3 mm / 10 m
20 m*
2 x 1,5 V AA Alkaline
48 h
650 nm
2
0°C tot +40°C

* Afhankelijk van omgevingslicht

TOEPASSINGEN
Alleen interieur: tapijt, laminaat,
plavuizen, tegels op vloeren etc.

Batterijen, magnetisch
richtmerk in etui.

Artikelnr.

831736

GeoSpider
De Geospider genereert doormiddel van de
nieuwe technologie een uiterst goed zichtbaar
kruis op de vloer.

EIGENSCHAPPEN
· Projecteert een groot kruis
op de vloer
· Duidelijk zichtbare laserlijnen
· Zeer makkelijk in gebruik
· Lijnen apart in te schakelen
· 360° te roteren
· In hoogte verstelbare poten

TECHNISCHE GEGEVENS

GELEVERD MET

Nauwkeurigheid
Werkbereik
Stof- / waterbescherming
Voeding
Gebruiksduur

± 3 mm / 10 m
40 m*
IP 52
4 x 1,5 V AA Alkaline
12 h

Laserklasse
Temperatuurbereik
Gewicht

2
-10°C / +45°C
1,25 kg

* Afhankelijk van omgevingslicht

4x AA batterijen,
2x magnetisch richtmerk
in een tas

Artikelnr.

www.gadella.nl

831703
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PUNT- EN LIJNLASERS

Lino L2

TOEPASSINGEN

Kruislijnlaser van Leica van hoge kwaliteit. Geleverd met de nieuwe magnetische Leica TWIST 250 adapter,
Li-Ion accupack en oplader. De Lino L2 is de perfecte laser voor het horizontaal en verticaal uitlijnen.
De laser kan ook manueel worden gebruikt.
TECHNISCHE GEGEVENS
Zelfnivelleerbereik
Nauwkeurigheid
Werkbereik zonder ontvanger
Werkbereik met ontvanger
Voeding waterbescherming
r
Gebruiksduur
batterijen
Laserdiodes
Laserklasse
Temperatuurbereik
Stof- en waterbescherming

Uitlijnen op de wand, vloer en
plafond. Waterpas stellen en
rechte lijn projecteren.

EIGENSCHAPPEN
± 4°
± 2 mm / 10 m
25 m*
80 m*
Li-lon accupack
± 40 h
635 nm
2
-10°C / +40°C
IP 54

· Laserkruisprojectie
· Li-Ion accupack en oplader
· Geleverd met ‘Twist 250’
wandbeugel
· 1/4“en 5/8”aansluiting op de
wandbeugel
· Te gebruiken met handontvanger
· Visueel alarm indien niet waterpas

999700

GELEVERD MET

* Afhankelijk van omgevingslicht.

Artikelnr.

Leica Lino L2, Leica TWIST 250,
magnetisch richtschild, Li-Ion
accupack, batterijhouder, oplader,
koffer.

Leica Lino L2P5

TOEPASSINGEN

Leica’s multifunctionele kruislijn- en puntlaser in één. Perfect voor het uitlijnen, overbrengen van punten,
loodrecht metingen of het maken van haakse hoeken. De laser is te gebruiken met zowel batterijen als met
het bijgeleverde Li-Ion accupack.

EIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE GEGEVENS
Zelfnivelleerbereik
Nauwkeurigheid
Werkbereik zonder ontvanger
Werkbereik met ontvanger
Voeding
Voeding
Gebruiksduur accupack
Gebruiksduur batterijen
Laserdiodes
Laserklasse
Temperatuurbereik
Stof- en waterbescherming

± 4°
± 2 mm / 10 m
25 m*
80 m*
Li-lon accupack
3x 1,5 V AA Alkaline
26 h **
8 h **
635 nm
2
-10°C / +40°C
IP 54

* Afhankelijk van omgevingslicht.
** Alle lijnen en punten ingeschakeld.

Artikelnr.

Interieur:
Waterpas stellen en rechte lijnen
projecteren, uitlijnen op de wand,
vloer en plafond, oploden, afloden
en haakse hoeken zetten.

· Laserkruisprojectie
· 5 punten projectie
· Verticale lijn loopt door tot
boven de laser
· Leica Twist 360 magnetische
wandbeugel
· Laser te gebruiken met hand· ontvanger
· Visueel alarm indien niet waterpas
Manueel functie:
De automatische nivellering kan
worden uitgeschakeld d.m.v. de
vergrendeling. Op deze manier
kunt u de laser manueel gebruiken.

999705

GELEVERD MET
Leica Twist 360 wandbeugel,
Li-Ion accu, oplader, batterijhouder,
set batterijen, richtschild in een
koffer.
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PUNT- EN LIJNLASERS

1

FL 40 PowerCross PLUS
FLG PowerCross Green PLUS
Robuuste groene of rode kruislijnlaser met Li-Ion accupack en oplader. De laser wordt geleverd met in hoogte verstelbare wandbeugel.
Door middel van de Pulseer functie kan de laser ook worden gebruikt met handontvanger. De FLG 40 PowerCross Green Plus heeft
‘het nieuwe groen’. Door de nieuwe technologie is de zichtbaarheid tot wel 6 keer hoger dan een rode lijn. Laserlijn loopt door tot boven
de laser en de lijnen kunnen schuin geprojecteerd worden in de manuele stand.

TOEPASSINGEN
Interieur:
Uitlijnen op de wand, vloer en
plafond. Waterpas stellen en
rechte lijn projecteren.

EIGENSCHAPPEN
· Laserkruisprojectie
· Li-lon accupack + oplader
· Te gebruiken met handontvanger
· Magneet- en 5/8” en 1/4”
statiefbevestiging
· Visueel alarm indien niet
waterpas
· Projectie van een schuine
lijn, bijvoorbeeld voor een
trapleuning.

GELEVERD MET
Wandbeugel in hoogte verstelbaar,
Li-lon accupack + oplader,
gewatteerde draagtas en
magnetisch richtschild.

FL 40 + FS 10

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik
Nauwkeurigheid
Bereik zonder ontvanger
Bereik met ontvanger
Stof- en waterbescherming
Gebruiksduur
Temperatuurbereik
Gewicht

Rood

Groen

± 3°
± 3 mm / 10 m
30 m*
80 m*
IP 54
24 h
-10°C / +40°C
0,4 kg

± 3°
± 3 mm / 10 m
40 m*
100 m*
IP 54
12 h
0°C / +40°C
0,4 kg

A00031

FL 40 + KS 3
Artikelnr.

A00032

FLG 40 + FS 10
Artikelnr.

A00033

FLG 40 + KS 3

* Afhankelijk van omgevingslicht.

Artikelnr.

Artikelnr.

831754

831755

Artikelnr.

www.gadella.nl
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PUNT- EN LIJNLASERS

EL 609 SET
Ideale set, kruislijnlaser + statief. Eenvoudig, snel en nauwkeurig
waterpas lijnen projecteren voor een scherpe prijs.

TECHNISCHE GEGEVENS

EL 609

Zelfnivelleerbereik
Nauwkeurigheid
Werkbereik zonder ontvanger
Voeding
Gebruiksduur
Laserdiodes
Laserklasse
Temperatuurbereik
Stof- en waterbescherming

±3°
± 3 mm / 10 m
20 m*
3 x 1,5 V AA Alkaline
40 h
635 nm
2
-10°C tot +40°C
IP 54

GELEVERD MET
Wandbeugel met magneten
en schroefgat, set batterijen,
gewatteerde draagtas voor laser
en statief.

* Afhankelijk van omgevingslicht

TECHNISCHE GEGEVENS

Statief

Werkbereik:
Draaibare statiefkop
Opdraaibare middenzui

43 tot 115 cm
ja
ja

Artikelnr.

Geo3X HP

831521

TOEPASSINGEN
Plaatsen en uitlijnen van wanden,
vloeren, profielen en plafonds.
Voor alle tegelwerk.

Het ideale instrument voor
veelzijdig interieurwerk, zoals
tegelwerk op de vloer of wand,
plaatsen van wanden en profiel
werkzaamheden. De laser
projecteert 3 laserlijnen,
waaronder een 90° haakse hoek.

EIGENSCHAPPEN
· Laserprojectie: 3 laserlijnen
met haakse hoek
· Multifunctionele wandbeugel,
met magneten en in hoogte
verstelbaar
· Vergrendeling voor veilig
transport
· 1/4’’ en 5/8’’ statiefbevestiging
mogelijk

GELEVERD MET
Multifunctionele wandbeugel,
set batterijen, draagtas.
GEO3X HP + KS 3
Artikelnr.

831738

TECHNISCHE GEGEVENS
Zelfnivelleerbereik
Nauwkeurigheid
Werkbereik zonder ontvanger
Werkbereik met ontvanger
Voeding
Gebruiksduur
Laserdiode
Laserklasse
Temperatuurbereik
Stof- / Waterbescherming
Gewicht
* Afhankelijk van omgevingslicht
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GEO3X HP + FS 10

Geo3X HP
± 3°
± 3 mm / 10 m
20 m*
60 m
3 x AA-Alkaline
12 h
635 nm
2
-10 - +45 °C
IP 54
0,4 kg
Artikelnr.

A00022

Artikelnr.

A00021

1

PUNT- EN LIJNLASERS

TOEPASSINGEN
Plaatsen- en uitlijnen van
wanden, tegelwerk, plavuizen
leggen, hoogte metingen,
uitlijnen van koven, verlichting,
aanleggen van airco,
leidingstraten etc.

EIGENSCHAPPEN

Multi-Liner

FL 55 PLUS HP
Met handontvanger FR 55
Automatisch waterpas stellende lijnlaser. Universeel, robuust, veelzijdig en
precies. Het ultieme meetgereedschap voor de vakman! De nieuwste laser
diode technologie om een optimale zichtbaarheid te bereiken.
Hoge nauwkeurigheid, alsmede vele andere belangrijke functies voor
professioneel gebruik.

· Rubberen stootbescherming
· 3 laserlijnen / kruizen op bij 90°
van elkaar met loodstip onder.
De verticale lijnen vormen een
laserkruis op het plafond
· De automatische zelfstel
functie kan worden uit
geschakeld voor handmatig
gebruik
· Met behulp van de FR 55
handontvanger kan het
werkbereik worden vergroot
· Instelbare 360° graden
verdeling met slow-motion voor
een nauwkeurige uitlijning
· Akoestisch en optisch alarm
indien het instrument buiten
zijn zelfstelbereik staat
· Vergrendeling voor een veilig
transport

TECHNISCHE GEGEVENS
Zelfnivelleerbereik
Nauwkeurigheid
Werkbereik zonder ontvanger
Werkbereik met ontvanger
Voeding
Gebruiksduur
Laserdiodes
Laserklasse
Temperatuurbereik
Stof- / waterbescherming
Gewicht

± 3,5°
± 2 mm / 10 m
30 m*
60 m
NiMH accupack
Alkaline batterijen (optioneel)
12 h
6 x 635 nm
2
-10ºC tot +40ºC
IP 54
1,6 kg

* Afhankelijk van omgevingslicht

Ontvanger FR 55
Uitlezing

Nauwkeurigheid

LCD display voorkant, Led uitlezing
boven- en zijkant voor snelle en
eenvoudige uitlezing
Akoestisch signaal
± 1 mm

GELEVERD MET
Handontvanger FR 55 met
klem, vloer statief, magnetisch
richtschild, laserbril, MiMH
accupack, lader, houder voor
alkaline batterijen in degelijke
kunststof koffer.
De laserbril beschermd niet
de ogen maar versterkt de
zichtbaarheid van de laserstraal.
Artikelnr.

831747

www.gadella.nl
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PUNT- EN LIJNLASERS

Geo 6X SP Green KIT
De multi-lijnlaser GEO6X-Green is onze nieuwe en innovatieve laser voor de professionele
bouwplaatsen. De 3 x 360 ° – groene laserlijnen vormen 6 kruizen met een meer dan uitstekende
zichtbaarheid. Door de goede zichtbaarheid is de laser te gebruiken tot wel 80m* (zonder ontvanger).

Selection PRO

1

TOEPASSINGEN
Plaatsen en uitlijnen van wanden,
tegelwerk, plavuizen leggen,
hoogte metingen, uitlijnen van
koven, verlichting, aanleggen van
airco, leidingstraten etc.

EIGENSCHAPPEN
· 3x 360° laserlijnen
· Lijnen apart van elkaar in te
schakelen
· Magneten aan de voor- en zijkant
van de laser, voor bevestiging aan
metalen profielen
· Gebruik van handontvanger is
mogelijk (FR 55)
· Automatische zelfstel functie
kan worden uitgeschakeld voor
manueel gebruik
· 5/8” statiefaansluiting
· De Geo6X kan zowel met accupack als met batterijen worden
gebruikt
· Akoestisch en optisch alarm
indien het instrument buiten zijn
zelfstelbereik staat

GELEVERD MET

TECHNISCHE GEGEVENS
Zelfnivelleerbereik
Nauwkeurigheid
Werkbereik zonder ontvanger
Werkbereik met ontvanger
Voeding
Gebruiksduur
Laserklasse
Temperatuurbereik
Stof- en waterbescherming
Gewicht
Formaat
* Afhankelijk van omgevingslicht.
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± 3°
± 2 mm / 10 m
80 m*
140 m*
Li-lon accupack
Alkaline batterijen optioneel
14 h (Li-lon)
2
-10°C tot +45°C
IP 54
0,8 kg
140x130x80 mm

Koffer, magnetische wandbeugel,
magnetisch richtschild,
Li-Ion accu set, oplader,
houder voor alkaline batterijen.

Artikelnr.

831746

PUNT- EN LIJNLASERS

FLG 66 Xtreme
Groen SP

TOEPASSINGEN
Plaatsen- en uitlijnen van
wanden, tegelwerk, plavuizen
leggen, hoogte metingen,
uitlijnen van koven, verlichting,
aanleggen van airco,
leidingstraten etc.

Automatisch waterpas stellende groene lijnlaser met 'het nieuwe groen'.
Door de nieuwe technologie is de zichtbaarheid tot wel 6 keer hoger dan
een rode lijn. De FLG 66-Xtreme Groen is zeer robuust door het speciale
constructie binnenwerk, waardoor de kans op val- en stootschade
verminderd wordt.

EIGENSCHAPPEN
. De nieuwe ‘Selection
PRO GREENLASER – Technology’
. Zeer goed zichtbare laserlijnen
. Horizontale laserlijn met een
straalbereik van 130°
. 4 verticale laserlijnen op 90° van
elkaar met loodstip onder
. De verticale lijnen vormen een
laserkruis op het plafond
. Rubberen stootbescherming
. De automatische zelfstelfunctie
kan worden uitgeschakeld voor
handmatig gebruik
. Fijnafstelling d.m.v. 360° verdeling
met slow-motion
. Vergrendeling voor een veilig
transport
. Akoestisch en optisch alarm indien
het instrument buiten zijn zelfstelbereik staat
. 5/8" statiefaansluiting onderop de
laser

Selection PRO

GELEVERD MET

TECHNISCHE GEGEVENS
Zelfnivelleerbereik
Nauwkeurigheid
Werkbereik zonder ontvanger
Voeding
Stof- / waterbescherming
Gebruiksduur
Temperatuurbereik
Gewicht

* Afhankelijk van omgevingslicht

1

± 2°
± 2 mm / 10 m
40 m*
Li-Ion accupack, alkaline batterijen
IP 65
15 h
0°C / + 40°C
1,4 kg

Magnetisch richtschild
laserbril, Li-Ion accu, lader
houder voor alkaline batterijen
5/8“ statiefadapter in degelijke
kunststof opbergkoffer.
De laserbril beschermd niet
de ogen maar versterkt de
zichtbaarheid van de laserstraal.

Artikelnr.

831731

www.gadella.nl
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PUNT- EN LIJNLASERS

TOEPASSINGEN
Plaatsen- en uitlijnen van
wanden, tegelwerk, plavuizen
leggen, hoogte metingen,
uitlijnen van koven, verlichting,
aanleggen van airco,
leidingstraten etc.

EIGENSCHAPPEN
· 360° horizontale laserlijn
· 4 verticale laserlijnen op bij 90°
van elkaar
· Op- afloden door laserstip
onder die loodrecht staat op
laserkruis boven
· Rubberen stoot bescherming
· De laser kan manueel / onder
afschot gebruikt worden
· Met behulp van de FR 55
handontvanger kan het
werkbereik worden vergroot
· Instelbare 360 ° graden
verdeling met slow-motion voor
een nauwkeurige uitlijning
· Akoestisch en optisch alarm
indien het instrument buiten zijn
zelfstelbereik staat

1

FL 70 Premium-Liner SP
De FL 70 is een volautomatische lijnlaser. Door het volautomatische
systeem is de laser zeer nauwkeurig en veel minder gevoelig voor
afwijkingen en gebruiksschade. De FL 70 is uitgerust met de best zichtbare
laserdiodes uit de Selection Pro productlijn, waardoor een groter
werkbereik gerealiseerd wordt. Daarnaast beschikt hij over een Li-Ion
accu en is de laser op afschot in te stellen.
Met de FL 70 projecteert u alle lijnen die u nodig heeft.

Selection PRO

TECHNISCHE GEGEVENS
Zelfnivelleerbereik
Nauwkeurigheid
Werkbereik zonder ontvanger
Werkbereik met ontvanger
Voeding
Gebruiksduur
Laserdiodes
Laserklasse
Temperatuurbereik
Stof- / waterbescherming
Gewicht

±3°
± 1 mm / 10 m
60 m*
80 m
Li-Ion accupack
Alkaline batterijen (optioneel)
14 uur
9 x 635 nm
2
-10ºC tot +40ºC
IP 54
1,8 kg

GELEVERD MET

* Afhankelijk van omgevingslicht

Handontvanger FR 55 met
baakklem, vloerstatief, adapter
voor bevestiging op groot statief,
afstandbediening, magnetisch
richtschild, laserbril, Li-Ion accu,
acculader, houder voor alkaline
batterijen in degelijke kunststof
koffer.
De laserbril beschermd niet
de ogen maar versterkt de
zichtbaarheid van de laserstraal.
Artikelnr.

12

www.gadella.nl

831749
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± 2 mm

IP 54

30 m

–

Alkaline

–

4
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± 2 mm

IP 54

30 m

–

Alkaline

–

4

–

± 3 mm

IP 54

20 m

–

Alkaline

–

5

–

–

± 3 mm

IP 52

40 m

–

Alkaline

–

5

–

–

± 2 mm

IP 54

25 m

80 m

Li-lon

optioneel

6

5

ja

± 2 mm

IP 54

25 m

80 m

Li-lon

optioneel

6

–

–

± 3 mm

IP 54

30/40 m

80/100 m

optioneel

7

–

–

± 3 mm

IP 54

20 m

–

Alkaline

–

8

–

–

± 3 mm

IP 54

20 m

60 m

Alkaline

optioneel

9

1

ja

± 2 mm

IP 54

30 m

60 m

NiMH

inclusief

9

–

ja

± 2 mm

IP 54

80 m

140 m

Li-Ion

optioneel

10

1

ja

± 2 mm

IP 65

40 m

––

Li-lon

––

11

1

ja

± 1 mm

IP 54

60 m

80 m

Li-Ion

inclusief

12

–

Li-Ion

IP CODES
BESCHERMING TEGEN BINNENDRINGEN VAN VOORWEPEN EN STOF

BESCHERMING TEGEN WATER

Cijfer
IP 0X
IP 1X
IP 2X
IP 3X
IP 4X
IP 5X
IP 6X

Cijfer
IP X0
IP X1
IP X2
IP X3
IP X4
IP X5
IP X6
IP X7
IP X8

Beschrijving
Niet beschermd
Beschermd tegen aanraking met de hand
Beschermd tegen aanraking met de vinger
Beschermd tegen aanraking met gereedschap
Beschermd tegen aanraking met draad
Beschermd tegen opeenhoping van stof
Beschermd tegen binnendringing van stof

Beschrijving
Niet beschermd
Beschermd tegen druppelend water
Beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15º graden
Beschermd tegen sproeiend water
Beschermd tegen opspattend water
Beschermd tegen waterstralen
Beschermd tegen stortbuien
Beschermd tegen onderdompeling tot 1 mtr diep en 30 minuten lang
Beschermd tegenverblijf onder water

15
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ROTERENDE LASERS
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ROTERENDE LASERS

TOEPASSINGEN
Grondverzet, egalisatie, aanleg
sportvelden, bestrating, hoveniers.
Bouwen: vloeren, hoogtes
overzetten, waterpasstellen.
Civiele techniek: afwatering,
controle van de dieptes ed.

FL 105H
De nieuwste generatie bouwlaser. Door de 'Low friction drive mechanism'
is deze laser nu nog stiller, stabieler én nauwkeuriger.
De instaplaser voor horizontale waterpasmetingen! De FL 105H is een zeer
eenvoudige en nauwkeurige zelfstellende rotatielaser. De laser wordt als
een complete set geleverd tegen een zeer scherpe prijs.

EIGENSCHAPPEN
· Zelfnivellerende horizontaal
zichtbare laserstraal
· Groot werkbereik en goede
nauwkeurigheid
· Alarm wanneer buiten
zelfstelbereik
· Tilt functie
· VWS functie (Vibratie, Wind en
Stoot)
· Behuizing biedt goede
bescherming tegen stof & vocht,
IP 65

JUNIORPAKKET

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnr.
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Zelfnivelleerbereik
Nauwkeurigheid
Werkbereik met ontvanger Ø
Rotatiesnelheid
Voeding
Stof- / waterbescherming
Gebruiksduur
Laserdiode
Laserklasse
Temperatuurbereik
Gewicht

GELEVERD MET
± 5º
± 2 mm / 50 m
600 m
800 rpm
NiMh-accu of Alkaline batterijen
IP 65
36 h
635 nm
2
-10°C tot +45°C
2.4 kg

Oplaadbare NiMH accu met lader,
batterijcassette voor alkaline
batterijen.
Handontvanger FR 45 met klem,
degelijke kunststof koffer.
Artikelnr.

831714

OOK TE VERKRIJGEN MET
Millimeter ontvanger MTR 90RG
Artikelnr.

831715
831714

ROTERENDE LASERS

FL 115H

2

TOEPASSINGEN
Grondverzet, egalisatie, afschot
oppervlakte/rang, sportvelden,
etc.
Bestrating, hoveniers.
Bouwen: vloeren, hoogtes
overzetten, waterpasstellen
Civiele te
techniek: afwatering,
controle van de dieptes,etc.

Het Topmodel voor horizontale waterpasmetingen!
De FL 115H is een echte professional in de business: Geleverd met Metor MTR-90R.
De nieuwste generatie bouwlaser. Door de 'Low friction drive mechanism' is deze
laser nu nog stiller, stabieler én nauwkeuriger. Laser is compact en robuust met een
rubberen bescherming en aluminium bovenkap voor een doeltreffende bescherming
van het instrument. Eenvoudige bediening.
Hoge prestaties:
• Li-Ion technologie voor continue werking.
• VWS functie (Vibratie, Wind en Stootbeveiliging).
• Afschot instelling over zowel X- als over de Y-as mogelijk.
• Laserstraal afscherming per sectie mogelijk.
Groot werkbereik en hoge nauwkeurigheid, de FL 115H heeft
geen gebrek aan dit alles.

EIGENSCHAPPEN
· Gedeeltelijke
Gedeeltelij afscherming van de
laserstraal is mogelijk
· Rubberen bes
bescherming en
me
metalen kap
· Stof- / waterbescherming volgens
IP 66
· Zeer hoge na
nauwkeurigheid
· Automatis
Automatische zelf nivellerend,
zelfni
zelfnivelleerbereik ± 5°
· Handmatig afs
afschotinstelling
mogelijk van X en Y-as tot ± 5°
· V(vibratie)W(wind)S(stoot)-functie

TECHNISCHE GEGEVENS
Zelfnivelleerbereik
Nauwkeurigheid
Werkbereik met ontvanger Ø
Rotatiesnelheid
Voeding
Gebruiksduur
Laserdiode
Laserklasse
Temperatuurbereik
Stof- / waterbescherming
Gewicht

± 5º
± 1 mm / 50 m
900 m
800 rpm
Li-Ion accu of Alkaline batterijen
26 h
635 nm
2
-10°C tot +45°C
IP 66
2.1 kg

GELEVERD MET
Oplaadbare Li-lon accu met lader,
batterij cassette voor alkaline
batterijen.
Handontvanger Metor MTR 90RG
baakklem, afstandsbediening,
degelijke kunststof koffer.
Artikelnr.

Metor MTR-90R
Handontvanger met digitale niveau
aanduiding in millimeters.

831723

TECHNISCHE GEGEVENS
Weergave
5- staps nauwkeurigheid
Meeteenheden
Voeding
Gebruiksduur
Stof-/ waterbescherming
3 geluidssignalen
Gewicht
Artikelnr.

2x LCD
± 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10mm
mm / cm / ft / inch
1x 1.5 V AA Alkaline
45 uur
IP 67
0 / 65 / 100 dBA
0.54 kg
831796

www.gadella.nl

19

2

ROTERENDE LASERS

TOEPASSINGEN
Grondverzet, egalisatie, afschot,
dubbel afschot, bestrating,
hoveniers, vloeren, hoogtes
overzetten, interieur
werkzaamheden.

EIGENSCHAPPEN
Zichtbare laserstraal
2 rotatie snelheden als mede
scan functie
Oploodstraal
Afschot manueel instelbaar tot
± 5° (± 9%)
Tilt functie
Behuizing biedt goede
bescherming tegen stof &
vocht, IP 54

FL 245HV +
FLG 245HV-Groen
De nieuwste generatie bouwlaser. Door de 'Low friction drive mechanism' is deze laser nu nog stiller,
stabieler én nauwkeuriger.
Veelzijdig en gemakkelijk te gebruiken. Horizontaal- en verticaal automatisch zelfnivellerend.
Een nieuw ontwerp met tal van functie’s en mogelijheden ideaal voor vele toepassingen. Dit instrument is
ontworpen voor de professional met een stof- & spatwater bescherming waardoor het ook geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Variabele scan functie en laserpunt instelling voor een optimale zichtbaarheid.

GELEVERD MET

TECHNISCHE GEGEVENS

STARTPAKKET IV

Artikelnr.

20

Gebruiksduur
Laserdiode
Laserklasse
Temperatuurbereik
Stof- / waterbescherming
Gewicht (instrument alleen)

Rood
± 5°
± 2 mm / 50 m
± 7,5 mm / 50 m
1000 m
300, 800 rpm
NiMh-accu of
Alkaline batterijen
30 h
635 nm
3R
-10°C tot +45°C
IP 54
1,95 kg

Groen
± 5°
± 2 mm / 50 m
± 7,5 mm / 50 m
1000 m
300, 800 rpm
NiMh-accu of
Alkaline batterijen
24 h
635 nm
2R
-10°C tot +45°C
IP 54
1,95 kg

De laserbril beschermd niet
de ogen maar versterkt de
zichtbaarheid van de laserstraal.

Artikelnr.

831717

831716

Artikelnr.

Zelfnivelleerbereik
Nauwkeurigheid horizontaal
Nauwkeurigheid verticaal
Werkbereik met ontvanger Ø
Rotatiesnelheid
Voeding

A00030

www.gadella.nl

Handontvanger FR 45 met klem,
afstandsbediening, oplaadbare
NiMH accu pack, lader, magnetisch
richtmerk, laser bril en hard
kunststof opbergkoffer.

FL 245HV OOK TE VERKRIJGEN MET
Millimeter ontvanger MTR 90RG
831718

ROTERENDE LASERS

FL 265HV /
FLG 265HV-Groen

TOEPASSINGEN

De nieuwste generatie bouwlaser. Door de 'Low friction drive mechanism' is deze laser nu nog stiller,
stabieler én nauwkeuriger.
Horizontaal en verticaal, volledig automatisch zelfnivellerend met zeer hoge nauwkeurigheid en een
werkbereik van 1000 m.
Robuust, water en stofbestendig, IP 66. Afschot instelbaar over beide assen en voorzien van scanfunctie!!
De ideale multifunctionele laser voor gebruik zowel binnenshuis als buitenshuis.

TECHNISCHE GEGEVENS

FL 265HV

Zelfnivelleerbereik
Nauwkeurigheid horizontaal
Nauwkeurigheid verticaal
Werkbereik met ontvanger
Werbereik zonder ontvanger
Rotatiesnelheid
Voeding
Gebruiksduur
Laserdiode
Laserklasse
Temperatuurbereik
Stof- / waterbescherming
Gewicht

± 5°
± 1 mm / 50 m
± 5 mm / 50 m
Ø 1000 m
Ø 60 m*
300, 800 rpm
LiIon-accu of Alkaline batterijen
50h accu of 50 h alkaline
635 nm
3R
-10 °C tot + 45°C
IP 66
2.6 Kg

2

FLG 265HV-Groen

± 5°
± 1 mm / 50 m
± 5 mm / 50 m
Ø 1000 m
Ø 80 m*
300, 800 rpm
Li-Ion accu of Alkaline batterijen
30 h accu of 16 h alkaline
635 nm
2
0 °C tot + 40°C
IP 66
2,6 Kg

* Afhankelijk van omgevingslicht

Grondverzet, egalisatie,
afschot oppervlakte,
bestrating, hoveniers. Bouwen:
vloeren, hoogtes overzetten,
waterpasstellen etc.

EIGENSCHAPPEN
· Zichtbare laserstraal
· 2 rotatiesnelheden alsmede
scanfunctie
· Oploodpunt
· Afschot manueel instelbaar tot
± 5° (9%)
· Tiltfunctie
· Behuizing biedt goede
bescherming tegen vocht en
stof. IP66

GELEVERD MET
Handontvanger FR 45 met
baakklem, afstandsbediening,
oplaadbare Li-Ion accupack, lader,
magnetisch richtmerk, laserbril en
kunststof koffer.
De laserbril beschermd niet
de ogen maar versterkt de
zichtbaarheid van de laserstraal.

FL 265HV OOK TE VERKRIJGEN MET
millimeter ontvanger MTR 90 RG

Artikelnr.

831758

831757

Artikelnr.

www.gadella.nl

831759
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TOEPASSINGEN
Grondwerk:
sportvelden, parkeerterreinen.
Landschap:
tuinieren en architectuur: tuin,
bestrating, paden.
Civiele techniek:
geul / funderingen,
dieptepeilingen, grondwerk

FL 150H-G
De Geo-Fennel FL 150H-G is een volautomatisch horizontale digitale dubbel afschotlaser.
Dit nieuwe model is een perfect instapmodel voor een digitale afschotlaser.
Met de bijgeleverde afstandsbediening zijn de graden op afstand in te stellen. Deze laser
wordt geleverd met een millimeter ontvanger.

EIGENSCHAPPEN
. Dubbele afschotlaser
. Digitale afschot
. Duidelijke aflezing op laser en
afstandsbediening
. TILT-functie
. VWS-functie
. Verlicht display
. 2-weg RF afstandsbediening
. Bediening met een oplaadbare
Li-Ion accu of alkaline batterijen

TECHNISCHE GEGEVENS
Zelfnivelleerbereik
Nauwkeurigheid
Afschotbereik x- & y-as
Werkbereik met handontvanger Ø
Rotatiesnelheid
Voeding
Stof- / waterbescherming
Gebruiksduur
Temperatuurbereik
Gewicht
Artikelnr.

GELEVERD MET
Millimeter ontvanger met baakklem,
2-weg RF afstandsbediening,
Li-Ion accu, batterijcassette,
oplader en koffer.

22
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6°
± 2 mm / 50 m
-10% tot + 10%
800 m
600 rpm
Li-lon accupack
IP 65
30 uur
-20°C / +50°C
2,5 kg
831721

ROTERENDE LASERS

FL 1000 HP
Met de unieke FL 1000 worden zelfs ingewikkelde (op)metingen kinderspel. Twee in een rechte hoek tot elkaar
staande verticale vlakken door goed zichtbare laserlijnen, en bovendien een 360° horizontale lijn door de
rotatielaserfunctie.
De FL 1000 is de krachtpatser voor de binnenhuisafwerking!
isafwerking!
Zelfs voor ingewikkelde en speciale toepassingen.
en.
Het volledige laserniveau kan bijvoorbeeld handmatig
matig
worden afgeheld als het op te meten voorwerp niet
iet
recht staat. (bijvoorbeeld een schip).
Het instrument verbindt alle voordelen van lijnen rotatielasers: de lijnlaser beschikt over goed
zichtbare laserdioden, pulsfunctie voor de ontvanger
nger
en vier in rechte hoek tot elkaar staande verticale
e
lijnen. Daarbovenop is de laser uitgerust met eenn
loodpunt naar de vloer, een loodkruis op het plafond
ond
en een verstelbare steekcirkel. De rotatielaser
le
heeft een automatische TILT-functie, een manuele
afschotmogelijkheid voor de X- en Y-as en een scancanfunctie.

2

TOEPASSINGEN
Plaatsen- en uitlijnen van wanden,
deuren, ramen etc..
tegelwerk, plavuizen leggen,
hoogte metingen uitlijnen van
koven, verlichting, aanleggen van
airco, leidingstraten etc.

· ·EIGENSCHAPPEN
· Elektronisch zelfstellend
· Horizontale zichtbare roterende
laserstraal
· 4 verticale laserlijnen op 90° tot
elkaar
· Loodpunt d.m.v. kruisende
lijnen naar boven
· Loodpunt naar onder
· Tilt-functie, helling instelling
· Combi-ontvanger geschikt
voor zowel roterende laser als
lijnlaser
· Afstandsbediening
· 360° fijnafstelling
· Automatisch alarm indien niet
waterpas
· Geïntegreerde vloerstatief
· 5/8 ”schroefdraadaansluiting

TECHNISCHE GEGEVENS
Zelfnivelleerbereik
Voeding
Gebruiksduur
Laserdiode
Laserklasse
Temperatuurbereik
Stof- / waterbescherming
Gewicht
Roterende laser
Nauwkeurigheid
Werkbereik met ontvanger Ø
Werkbereik zonder ontvanger Ø
Rotatiesnelheid
Lijn laser
Nauwkeurigheid
Werkbereik zonder ontvanger
Werkbereik met ontvanger
* Afhankelijk van omgevingslicht

± 5°
NiMH/Alkaline
10 h
635 nm
3R
-10°C tot +40°C
IP 54
2,85 kg
± 5 mm / 50 m
200 m
60 m*
200, 500 rpm
± 1 mm / 10 m
40 m*
60 m

GELEVERD MET
Combi-ontvanger FR 10, oplaadbare batterijen, netvoeding,
magnetische richtschild, laserbril,
afstandsbediening, in degelijke
kunststof opbergkoffer.
De laserbril beschermd niet de ogen
maar versterkt de zichtbaarheid van
de laserstraal.
Artikelnr.

www.gadella.nl

831739
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831714

831796

831716 / 831717

831758 / 831757

999920

999940

831721

831739
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Roterende lasers

FL 105H

2

volautomatisch

–

± 2 mm

IP 65

–

2

volautomatisch

–

± 1 mm

IP 66

–

3R

volautomatisch

volautomatisch

± 2 mm

IP 54

30 m

3R

volautomatisch

volautomatisch

± 1 mm

IP 66

30 m

2

volautomatisch

–

± 2,5 mm

IP 68

–

2

volautomatisch

volautomatisch

± 2,5 mm

IP 68

–

3R

volautomatisch

–

± 1 mm

IP 65

40 m

2

volautomatisch

volautomatisch

± 5 mm

IP 54

30 m

FL 115 H

FL 245 HV (G)

FL 265 HV (G)

LEICA RUGBY 820

LEICA RUGBY 840

FL 150 H-G

FL 1000 HP

www.gadella.nl
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PAGINA

600 m

–

800

ja

ja

–

–

–

NiMH

inclusief

16

900 m

–

800

ja

ja

± 5° (9%)

handmatig

–

Li-Ion

inclusief

17

1000 m

60 m

300 / 800

ja

–

± 5° (9%)

handmatig

ja

NiMH

inclusief

18

1000 m

80 m

300 / 800

ja

–

± 5° (± 9%)

handmatig

ja

Li-Ion

inclusief

19

1100 m

–

600

ja

–

± 6° (10%)

automatisch +
handmatig

–

Li-Ion

inclusief

20

700 m

–

120 / 300 / 600

ja

–

± 6° (10%)

automatisch +
handmatig

–

Li-Ion

inclusief

21

800 m

–

600

ja

ja

± 6° (10%)

digitaal

–

Li-Ion

inclusief

22

200 m

60 m

200 / 500

ja

–

± 5° (9%)

handmatig

ja

NiMH

inclusief

23

IP CODES
BESCHERMING TEGEN BINNENDRINGEN VAN VOORWEPEN EN STOF

BESCHERMING TEGEN WATER

Cijfer
IP 0X
IP 1X
IP 2X
IP 3X
IP 4X
IP 5X
IP 6X

Cijfer
IP X0
IP X1
IP X2
IP X3
IP X4
IP X5
IP X6
IP X7
IP X8

Beschrijving
Niet beschermd
Beschermd tegen aanraking met de hand
Beschermd tegen aanraking met de vinger
Beschermd tegen aanraking met gereedschap
Beschermd tegen aanraking met draad
Beschermd tegen opeenhoping van stof
Beschermd tegen binnendringing van stof

Beschrijving
Niet beschermd
Beschermd tegen druppelend water
Beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15º graden
Beschermd tegen sproeiend water
Beschermd tegen opspattend water
Beschermd tegen waterstralen
Beschermd tegen stortbuien
Beschermd tegen onderdompeling tot 1 mtr diep en 30 minuten lang
Beschermd tegenverblijf onder water

www.gadella.nl
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OPTISCHE INSTRUMENTEN

TOEPASSINGEN
· Bouwen en civiele techniek
· Landschap en architectuur
· Project planning

EIGENSCHAPPEN
· Robuuste behuizing
oorom de libel
· Verstelbare spiegel
gemakkelijke te kunnen aflezen
k voor zowel platte- als
· Geschikt
bolkop statieven
cht

Automatisch niveau
LEICA NA 324 PAKKET

Leica NA 324
TECHNISCHE GEGEVENS
Gemiddelde km-afwijking bij dubbele nivellering
Telescoopvergroting
Objectief diameter
Kortste afstand scherpstellen
Werkbereik van compensator
Waterpasnauwkeurigheid
Doosniveau
Horizontale cirkel
Stof- / waterbescherming
Gewicht

2.0 mm
24 x
36 mm
< 1.0 m
± 15’
± 0.5’
8’/2 mm
360°
IP 54
1.5 kg

Artikelnr.

999324

26
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Robuust en betaalbare waterpas.
Lichtsterke optiek, robuuste
behuizing en exclusief ontwerp.

Artikelnr.

A00027

OPTISCHE INSTRUMENTEN

3

TOEPASSINGEN
· Bouwen en civiele techniek
· Landschap en architectuur
· Binnenhuis inrichting
· Project planning

EIGENSCHAPPEN
· Robuuste behuizing
· Verstelbare spiegel om de libel
gemakkelijke te kunnen aflezen
· Geschikt voor zowel platte- als
bolkop statieven

Automatisch niveau
LEICA NA 332 PAKKET

Leica NA 332
TECHNISCHE GEGEVENS
Gemiddelde km-afwijking bij dubbele nivellering
Telescoop vergroting
Objectief diameter
Kortste afstand scherpstellen
Werkbereik van compensator
Waterpasnauwkeurigheid
Doosniveau
Horizontale cirkel
Stof- / waterbescherming
Gewicht

1,8 mm
32 x
36 mm
< 1.0 m
±15’
< 0.5”
8’/2 mm
360°
IP 54
1.5 kg

Artikelnr.

999332

Robuust en betaalbare waterpas.
Lichtsterke optiek, robuuste
behuizing en exclusief ontwerp.

Artikelnr.

www.gadella.nl
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SPECIALS

SPECIALS
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SPECIALS

TOEPASSINGEN
Sanitair, verwarming en ventilatie,
auto-industrie, workshops,
renovatie.

FVE 100
Video endoscoop voor de inspectie en controle van ontoegankelijke plaatsen.

EIGENSCHAPPEN
· Waterdichte camerakop en
zwanenhals
· 1m lange flexibele zwanenhals
met camera voor de optische
inspectie van ontoegankelijke
plaatsen
· Camerakop met LEDverlichting
· Beeld direct te zien op LCD
kleurendisplay
· 180° beeldrotatie d.m.v. een
druk op de knop
· Directe overdracht van beeld
op televisie of notebook

TECHNISCHE GEGEVENS
Camerakop
Zichtbare hoek
Brandpunt
Zichtbare afstand
Diameter van camerakop
Lichtbron
Display
Display grootte
Resolutie
Beeldtransmissie naar LCD
CMOS-beeldsensor
Video-uitgang (naar TV)
Various
Lengte zwanenhals
Buigstraal van de zwanenhals
Stof- / waterbescherming zwanenhals
en camera
Stroomvoorziening
Gebruiksduur
Temperatuurbereik
Vochtigheid
Afmetingen
Gewicht

0° and 180°
6 tot 7 cm
5 tot 15 cm
17 mm
LED
3“
960 x 240 pixels
Flexibele zwanenhals
300.000 pixels
PAL/NTSC
100 cm
6 cm
IP 67
3,7 V/2000 mAh Li-Ion
4 uur
-10°C tot + 50°C
tussen 15 - 85% RH
240 x 160 x 100 mm
0,584 kg met sonde

GELEVERD MET

OPTIONEEL VOOR FVE 100 EN FVE 150

Video endoscoop, een flexibele
zwanenhals, tv-kabel, USB kabel,
lader, magneet, haak en spiegel
en kunststof koffer.

Referentie

Zwanenhals
lengte

Camerakop
diameter

P 1-17
P 2-17
P 1-9
P 2-9
P 4-17
P 4-9

1m
2m
1m
2m
4m
4m

17 mm
17 mm
9 mm
9 mm
17 mm
9 mm

Artikelnr.
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999420
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Artikelnr.

999424
999422
999425
999423
999433
999434

SPECIALS

FVE 150

4

TOEPASSINGEN

Video endoscoop voor de inspectie en controle van ontoegankelijke plaatsen.
Foto‘s en video‘s kunnen worden opgeslagen voor documentatie doeleinden.

Sanitair, verwarming en ventilatie,
auto-industrie, workshops,
renovatie.

EIGENSCHAPPEN
· Waterdichte camerakop en
zwanenhals
· 1m lange flexibele zwanenhals
met camera voor optische
inspectie van ontoegankelijke
plaatsen
· Camerakop met LED-verlichting.
· Beeld direct te zien op LCD
kleurenscherm
· 180° beeldrotatie dmv een druk
op de knop
· 2 GB SD-kaart meegeleverd
(ondersteunt tot 8 GB)
· Datum en tijd aanduiding op het
display
· Directe overdracht van beeld op
tv of notebook
· Multi-taal menu (DE, EN, FR, ES)

TECHNISCHE GEGEVENS
Camerakop
Zichtbare hoek van
Brandpunt
Zichtbare afstand
Diameter van camerakop
Lichtbron
Display
Display grootte van
Resolutie
Beeldtransmissie naar LCD
CMOS-beeldsensor
Video-uitgang (naar TV)
Foto/video formaten
Resolutie foto/video
Diverse
Intern geheugen
Extra geheugen

0° and 180°
6 - 7 cm
5 - 15 cm
17 mm
LED
3,2“
320 x 240 pixels
Flexibele zwanenhals
300.000 pixels
PAL/NTSC
JPG/3 GP
320 x 240 pixels

70 MB
2 GB SD-kaart
Ondersteunt tot 8 GB (optioneel)
Operatie talen
NL, FR, DE, ES
Lengte zwanenhals
100 cm
Buigstraal van de sonde
6 cm
Stof- / waterbescherming sonde en camera IP 67
Stroomvoorziening
3,7 V/2000 mAh Li-Ion
Gebruiksduur
4 uur
Temperatuurbereik
-10°C tot + 50°C
Vochtigheid tussen
15 - 85% RH
Afmetingen
240 x 160 x 100 mm
Gewicht
0,584 kg met sonde

ACCESSOIRES
Zwanenhals van 200 cm.

GELEVERD MET
Video endoscoop, een flexibele
zwanenhals, tv-kabel, USB kabel,
lader, magneet, haak en spiegel
bevestiging, 2 GB SD-kaart,
kunststof koffer.
Artikelnr.
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SPECIALS

Infrarood thermometer

TOEPASSINGEN
Verwarming, installatietechniek,
ventilatie- en koelsystemen,
horeca, bouw, isolatietechniek
(warmte/koude verlies).

FIRT 550-Pocket
FI
Kleine- en handige infrarood thermomete
thermometer, eenvoudig te bedienen, voor
veelzijdige toepassingen. Bijzonder kenmerk: meting met een dubbele laser
om op het doel te richten.

EIGENSCHAPPEN
TECHNISCHE GEGEVENS
Voor non-contact metingen met
laserstip. Snelle metingen voor:
· Oppervlakken die moeilijk te
bereiken zijn
· Bewegende of roterende objecten
· Chemicaliën
· Hete voorwerpen

GELEVERD MET
Etui, batterij.
Artikelnr.

999302

Temperatuurbereik
Ø meten ter plaatse op 100 cm
Emissiegraad
Auto data-hold
Verlicht display
Voeding
Responstijd
Resolutie display
Nauwkeurigheid
Laser klasse
Gewicht
Afmetingen

-50°C - +550°C
80 mm
verstelbaar 0,1 - 1,0
ja
ja
9 V batterij
<1 sec
0,1° C
± 1%
2
0,178 kg
146 x 104 x 43 mm

Infrarood thermometer

TOEPASSINGEN
Verwarming, installatietechniek,
ventilatie- en koelsystemen,
horeca, bouw, isolatietechniek
(warmte/koude verlies).

FIRT 800 Pocket
Kleine- en handige infrarood thermometer, eenvoudig te bedienen, voor
veelzijdige toepassingen. Bijzonder kenmerk: meting met een dubbele laser
om op het doel te richten.

EIGENSCHAPPEN
TECHNISCHE GEGEVENS
Voor non-contact metingen met
laserstip. Snelle metingen voor:
· Oppervlakken die moeilijk te
bereiken zijn
· Bewegende of roterende objecten
· Chemicaliën
· Hete voorwerpen

GELEVERD MET
Etui, batterij.
Artikelnr.

999304

Temperatuurbereik
Ø meten ter plaatse op 100 cm
Emissiegraad
Auto data-hold
Verlicht display
Voeding
Responstijd
Resolutie display
Nauwkeurigheid
Laser klasse
Gewicht
Afmetingen

-35°C - +800°C
100 mm
verstelbaar 0,1 - 1,0
ja
ja
9 V batterij
<1 sec
0,1° C
± 1%
2
0,178 kg
160 x 82 x 42 mm

Infrarood thermometer

TOEPASSINGEN
Verwarming, installatietechniek,
ventilatie- en koelsystemen,
horeca, bouw, isolatietechniek.

FIRT 1600 Data
Infrarood thermometer voor zeer hoge temperatuurmetingen. Voorzien van
een gedetailleerd beeldscherm voor monitoring en analyse van de metingen.

EIGENSCHAPPEN
TECHNISCHE GEGEVENS
· Voor non-contact metingen met
laserstip
· Hoog temperatuurbereik
· Data overdracht naar PC
· Geheugen van 99 metingen

GELEVERD MET
Koffer, batterij, USB-kabel, Ministatief, Type-K temperatuursonde.
Artikelnr.
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999303
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Temperatuurbereik
Ø meten ter plaatse op 100 cm
Emissiegraad
Auto data-hold
Verlicht display
Voeding
Responstijd
Resolutie display
Nauwkeurigheid (IR) (+20 °C – +400 °C)
Laser klasse
Gewicht
Afmetingen

-50°C - +1600°C
20 mm
verstelbaar 0,1 - 1,0
ja
ja
9 V batterij
<150 ms
0,1°C - 1000ºC
± 1,0% ±1°C
2
0,3 kg
240 x 155 x 52 mm

SPECIALS

Vochtdetector

TOEPASSINGEN

FFM 100

· Bouwmaterialen.
· Betonnen vloeren, wanden,
plafonds.

Vochtdetector voor het snel opsporen van vocht in materialen tot 40 mm
diepte.

TECHNISCHE GEGEVENS
Meetdiepte
Meetbereik
HOLD functie
Display verlichting
Automatische uitschakeling
Batterijstatus indicatie
Afmetingen
Gewicht
Stroomvoorziening

4

20 - 40 mm
0 tot 100

EIGENSCHAPPEN
· Snel meten van de vochtigheid in
(bouw)materialen
· Vermelding van minimum/
maximale waarden
· Sensor type metaal spheroïde

GELEVERD MET
Batterijen.
80 x 45 x 45 mm
0,18 kg
batterijen

Artikelnr.

836010

Vochtmeter

TOEPASSINGEN

FHM 10

Hout en zachte bouwmaterialen.

De FHM 10 is een zakformaat vochtmeter voor snelle vochtmetingen. De
vochtmeter is geschikt voor gebruik op hout en diverse bouwmaterialen,
zoals gips, beton en cement. De vochtigheid wordt aangegeven in een
percentage, weergave via staafdiagram.
TECHNISCHE GEGEVENS
Meetbereik hout
Nauwkeurigheid hout
Meetbereik overige materialen
Nauwkeurigheid ov. materialen
Voeding
Afmetingen
Gewicht

6% - 44%
± 1%*
0,2% - 2%
± 0,05%
3 x CR2032 batterijen
130 x 40 x 25 mm
0,10 kg

EIGENSCHAPPEN
· Meetprincipe: Elektrische
weerstand
· Dual-display voor hout en
overige bouwmaterialen
· Automatische uitschakeling

GELEVERD MET
Batterijen.
Artikelnr.

836015

Vochtmeter / Thermometer

TOEPASSINGEN

FHM 20

Hout en zachte bouwmaterialen.

EIGENSCHAPPEN

De FHM 20 is een hoogwaardige vochtmeter en thermometer voor snelle
vochtmetingen. De vochtmeter is geschikt voor gebruik op hout en zachte
bouwmaterialen. De vochtigheid wordt aangegeven in een percentage. De
vochtmeter is gekalibreerd voor correcte metingen op 170 verschillende
soorten hout. Daarnaast kan de temperatuur gemeten worden van het
materiaal met de bijgeleverde meetsonde.
TECHNISCHE GEGEVENS
Meetbereik
Nauwkeurigheid hout
Meebereik vocht overige materialen
Nauwkeurigheid ov. materialen
Meetbereik temperatuur
Voeding

· Meetprincipe: Elektrische
weerstand d.m.v. meetpennen
· Display met digitale weergeve
meetwaarden
· Automatische uitschakeling

GELEVERD MET
6% - 99,9 %
± 1%
3% - 33 %
± 1%
0 - 60° C
2 x AAA Alkaline batterijen

Extra meetsonde vocht,
meetsonde temperatuur, 2 stuks
extra meetpennen, draagtas en
batterijen.
Artikelnr.
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SPECIALS

Geluidsniveaumeter

TOEPASSINGEN

FSM 130+

Bouw en Industrie, gezondheid
& veiligheid, onderwijs,
milieumetingen.

Meettoestel voor het meten van geluidvolume (dB).
EIGENSCHAPPEN
· Voor snelle controle van het
geluidsniveau
· Standaard IEC 651 type 2
TECHNISCHE GEGEVENS
Laag bereik (Lo)
Hoog bereik (Hi)
Max-hold
Data-hold
Analoge AC / DC-uitgang
IEC 651
Nauwkeurigheid bij 94 dB
Bedrijfstemperatuur
Operatie luchtvochtigheid

35 - 100 dB
65 - 130 dB

type 2 norm
1.5 dB
0°C tot +40°C
< 80% RH

GELEVERD MET
Opbergtas
Artikelnr.

999321

Thermometer-Anemometer

FTA 1
Een professionele thermo-anemometer voor het meten van luchtsnelheden
en temperaturen.
TECHNISCHE GEGEVENS
Luchtsnelheid
m/s
ft/min
km/h
mph
knopen

Meetbereik
0,4 - 30
80 -5900
1,4 - 108
0,9 - 67
0,8 - 58

Resolutie
0,01
1
0,1
0,1
0,1

Nauwkeurigheid
3%
3%
3%
3%
3%

Luchtverplaatsing
CMM (m3/min)
CFM (ft3/min)

0-999900
0-999900

0,001
0,001

0-999,9 m2
0 - 999,9 ft2

Luchttemperatuur
˚C
˚F

-10˚ - + 60˚C
14˚ - 140˚F

0,1 ˚C
0,1 ˚F

2 ˚C
4 ˚C

Overige
Gewicht
bedrijfstijd per alkaline
Afmetingen

280 gram
80 uur
75 x 203 x 50 mm

Artikelnr.
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999430
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EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

· Multifunctioneel verlicht LCD
display; weergave snelheid en
temperatuur
· Min/max-functie
· 20 gemiddelde meetresultaten
voor luchtverplaatsing +
luchtsnelheid
· Data hold-functie
· 16 geheugen locaties voor
ruimtes
· Losse windmolensensor van 65
mm voor accurate metingen

· Ventilatie en airconditioning
systemen; installatie en controle
· Agricultuur: gewas opslag- en
besproeiingscontroles
· Omgevingscontrole
werkzaamheden

GELEVERD MET
Windmolensensor met 120 cm
kabel, batterij, kunststof koffer

LASERAFSTANDSMETERS

5

Vocht- en temperatuurmeter

Vocht- en temperatuurmeter

FHT 60

FHT 100

Kleine handzame meter voor het meten van luchtvochtigheid en
temperatuur.

Complete handzame meter voor het meten van de luchtvochtigheid en de
temperatuur.

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN

· Milieu-monitoring
· Loodsen, productie-installaties
· Kassen (Floristiek)

· Milieu-monitoring
· Loodsen, productie-installaties
· Kassen (Floristiek)

EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

Snelle meting van de relatieve
luchtvochtigheid en temperatuur.

· Snelle meting van de relatieve
luchtvochtigheid en temperatuur
· Dauwpunt temperatuurmeting

GELEVERD MET

GELEVERD MET

Koffer, batterij.

Koffer, batterij.

TECHNISCHE GEGEVENS

FHT 60

TECHNISCHE GEGEVENS

FHT 100

Temperatuurbereik
Vochtbereik
Snelle responstijd
Verlicht display
Max Hold
Data-hold
Nauwkeurigheden:
- Vochtigheid
- Temperatuur

-20°C - + 60°C
0-100% RH
ja
ja
ja
ja

Temperatuurbereik
Vochtbereik
Snelle responstijd
Verlicht display
Max Hold
Data-hold
Nauwkeurigheden:
- Vochtigheid
- Temperatuur

-20°C - + 100°C
0-100% RH
ja
ja
ja
ja

Artikelnr.

± 3.5% RH
± 2°C

999310

± 2% RH
± 0,5°C

Artikelnr.

999311
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LASERAFSTANDSMETERS

EcoDist Pro

EIGENSCHAPPEN
· Plus / min
· Oppervlakte / volume
· Permanente metingen
· Indirecte hoogte metingen
(Pythagoras)
· Referentie voor/achter
· mm, m, inch

Het perfecte instapmodel met professionele functies en ISO gecertificeerd.
Compact en ergonomisch ontworpen. Sneltoetsen voor oppervlakte en
volume berekening, permanente functie voor het direct- en indirecte
meten van de hoogte (Pythagoras-functie). De EcoDist Pro biedt complexe
technologie tegen een betaalbare prijs met betrouwbaarheid op lange
termijn. De ideale laser afstandmeter voor professionals of onervaren
gebruikers. Een gereedschapskist is niet compleet zonder de EcoDist!

GELEVERD MET

TECHNISCHE GEGEVENS

Riemholster, batterijen (AAA
Alkaline).

Afstand
Nauwkeurigheid
Stof- / waterbescherming
Gewicht

Artikelnr.

831581

GeoDist 30

EIGENSCHAPPEN
· Plus / min
· Oppervlakte

De Geodist 30 is een klein en handzame afstandmeter dat in elke broekzak
past. Doormiddel van de grote en ruimtelijke knoppen is hij makkelijk te
bedienen. De hoekbescherming van rubber maakt de GeoDist 30 ook nog
erg robuust. De GeoDist 30 is een erg simpele afstandmeter tegen een
betaalbare prijs met betrouwbaarheid op lange termijn.
De ideale laser afstandmeter voor professionals of onervaren gebruikers.

· Referentie voor / achter
· mm, m, inch
· Schakelt automatisch uit

GELEVERD MET

TECHNISCHE GEGEVENS

Riemholster en batterijen.

Afstand
Nauwkeurigheid
Stof- / waterbescherming
Gewicht

Artikelnr.

831582

· Plus / min
· Oppervlakte / volume

De Geodist 50 is de nieuwe afstandmeter in de lijn van geo-Fennel. De
rubberen behuizing maakt hem niet alleen robuust maar zorgt ook voor
een fijne grip. Hierdoor ligt hij erg goed in de hand. Door de verschillende
functies is de GeoDist 50 de ideale laser afstandmeter voor professionals
of onervaren gebruikers.

· Referentie voor / achter
· mm, m, inch
Schakelt automatisch
uit
· Indirecte
hoogte metingen
· Permanente meting

GELEVERD MET

TECHNISCHE GEGEVENS

Riemholster en batterijen.

Afs
Afstand
Nauwkeurigheid
Na
Stof- / waterbescherming
Gewicht
Ge
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0,05 – 30 m
± 2 mm
IP 54
95 g

GeoDist 50

EIGENSCHAPPEN

Artikelnr.

0,10 - 50 m
± 2 mm
IP 40
96 g

831583

www.gadella.nl

0,05 –50 m
± 2 mm
IP 54
98 g

LASERAFSTANDSMETERS

Disto S910 ™
Met de DISTO™ S910 meet u snel en precies afstanden tussen twee
willekeurige punten vanaf één positie. U documenteert snel as-built
informatie, rekent dakoppervlaktes uit en integreert gegevens in BIM
of CAD software voor 3D visualisaties. De verbeterde werkprocessen
bespaart u kostbare tijd en geld - en dit tot afstanden van 300 meter.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afstand
Nauwkeurigheid
Stof- / waterbescherming
Voeding
Gewicht
Geheugen voor CAD bestanden
Smart base meetbereik horizontaal
Smart base meetbereik vertikaal
Bestandsformaat
Oplaadtijd
Gebruiksduur

0,05 - 300 m
± 1,0 mm
IP 54
Li-Ion accu
290 g
20 bestanden met elk 30 punten DXF Data
360°
-40° tot 80°
JPEG, DXF
4h
± 4000 metingen

5

EIGENSCHAPPEN
. Touchscreen
. Puntzoeker d.m.v. camerafunctie
. Meet van punt naar punt met de
P2P Technologie
. Bluetooth® SMART
. Direct meetgegevens in CAD
vastleggen
. Real-time overdragen van puntgegevens d.m.v. WLAN
. Gebruik van gratis app op Apple
en Android
. 300 m bereik dankzij X-Range
Power Technologie
. Hoogte trackingmeting
. Permanente metingen
. Plus / minus
. Ruimte / volume

GELEVERD MET
Leica statiefadapater FTA 360-S,
Oplader, Accu, Voetstuk,
Leica statief TRI 70,
GZM3 richtmerk en Leica koffer
Artikelnr.

999010

Voor alle andere
Leica afstandmeters
check onze site

www.gadella.nl
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DIGITALE HOEK- EN HELLINGSMETERS

EIGENSCHAPPEN
· Klein en handig
· Weergave in graden (°) of
procenten (%)
· Werkbereik van de hoek meting
van 4 x 90°
· Geluidsignaal bij 0° en 90°
· Afleeswaarde draait mee, als
boven het hoofd wordt gewerkt
· Hold-functie voor het opslaan van
de meetwaarde
· Magnetische behuizing
· 1/4”schroefdraad voor
camerastatief

S-Digit Mini+
Elektronische hellingmeter. Handig formaat en accuraat.
Dit zorgt voor een eenvoudige meting zelfs in de meest moeilijke situaties.

TECHNISCHE GEGEVENS
Werkbereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Voeding
Operationele tijd
Afmetingen
Gewicht
Temperatuurbereik

GELEVERD MET
4 x 90°
0,1° of 0,1%
± 0,1°
3 x 1,5 V AAA alkaline
600 uur
164 x 60 x 32 mm
0,3 kg incl. batterijen
-10°C tot +45° C

Batterijen.

Artikelnr.

EIGENSCHAPPEN
· Verschillende signalen bij
benadering van 0° en 90°
· Weergave in graden° en
procenten%
· Magnetische buitenzijde
· Hold-functie voor het opslaan van
meetwarden
· Schermverlichting
· ¼”schroefdraad

S-Digit Multi+
Elektronische hellingmeter met een draaibare display voor gemakkelijke
lezing in alle posities.

TECHNISCHE GEGEVENS
Werkbereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Voeding
Gebruiksduur
Gewicht
Afmetingen
Temperatuurbereik
Laserklasse

GELEVERD MET
4 x 90°
0,1° of 0,1%
0,1°
3 x AAA Alkaline
zonder laser 50 uur
met laser 20 uur
(met batterijen) 0,67 kg
305 x 60 x 32 mm
-10°C tot +45° C
2

Gewatteerde tas, batterijen.

Artikelnr.
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100370

100372

DIGITALE HOEK- EN HELLINGSMETERS

S-Digit 60+

EIGENSCHAPPEN
· Lengte 60 cm
· Weergave in graden° en
procenten%
· Werkbereik 4 x 90°
· Verschillende signalen bij
benadering 0° tot 90°
· Afleeswaarde draait mee, als
boven het hoofd wordt gewerkt
· Laserstraal voor verlenging van
het werkbereik
· Hold-functie voor het opslaan
van meetgegevens
· Ingebouwde horizontale 45° en
90° waterpas
· Schroefdraad ¼”

Robuuste hellingmeter. Lengte 60 cm. Ingebouwde laserstraal.

TECHNISCHE GEGEVENS
Werkbereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Werkbereik laser
Nauwkeurigheid laser
Golflengte
Laserklasse
Voeding
Gebruiksduur
Gewicht
Afmetingen
Temperatuurbereik

GELEVERD MET
4 x 90°
0,1° / 0,1%
0° + 90° = ± 0,1°
1° - 89° = ± 0,2°
20 m
± 0,5 mm / 1 m
650 nm
2
3 x 1,5 V AA Alkaline
60 uur
0,85 kg
600 x 60 x 32 mm
-10°C tot +45° C

Gewatteerde tas, batterijen.

Artikelnr.

100375

S-Digit 120+

EIGENSCHAPPEN
· 180˚ draaibaar display
· Hellingsrichting indicatie
· Werkbereik 4 x 90˚
· Verschillende signaaltonen bij
bereiken 0˚ en 90˚
· 2 ingebouwde 90˚ niveaus en
1 horizontaal niveau

Elektronische hellingmeter en waterpas.

TECHNISCHE GEGEVENS
Lengte
Meetwaarden
Hold-functie
Nauwkeurigheid
Voeding
Gebruiksduur
Gewicht
Afmetingen
Temperatuurbereik

6

GELEVERD MET
120 cm
˚, %, mm/m, in, ft
ja
0° + 90° = ± 0,1°
1° - 89° = ± 0,2°
3 x AAA Alkaline
60 uur
1,1 kg
1200 x 61 x 28 mm
-10˚C tot +45˚C

Batterijen, draagtas.

Artikelnr.

100377
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DIGITALE HOEK- EN HELLINGSMETERS

TOEPASSINGEN
Opmeten van hoeken, hellingen en
oppervlakten.

M-Level 60 M-Alu
Simpele en ergonomische waterpas. Door de uiteindes van rubber is hij ook erg robuust.

EIGENSCHAPPEN
. Robuust aluminium profiel
. Sterke dooslibelles die niet
gaan lekken of zullen breken
. Schokabsorberende rubberen
doppen beschermen het frame
. ‘Top-read venster’ verhoogt de
leesbaarheid

TECHNISCHE GEGEVENS
Nauwkeurigheid
Libel horizontaal (aantal)
Libel verticaal (aantal)

0,75 mm / m
1
2

Artikelnr.

EIGENSCHAPPEN
· Hoekmeting
· Hoeken > 180º meten
· Verkrijgbaar in 50 en 75 cm
uitvoering

40
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M100383

A-Digit 50 and 75
Robuuste digitale hoekmeter.
Hoeken meten tot op 0,1˚ nauwkeurig!

TECHNISCHE GEGEVENS

50

75

Meetbereik
Digitale hoek nauwkeurigheid
Weergave
Nauwkeurigheid libellen
Temperatuurbereik
Voeding
Bedrijfstijd
Lengte uitgeklapt
Gewicht

0˚-225˚
+/- 0,1˚
0,05˚
0,057˚ (1mm/m)
-10˚C tot +50˚C
2 x AAA batterijen
100 uur
991 mm
0,9 kg

0˚-225˚
+/- 0,1˚
0,05˚
0,057˚ (1mm/m)
-10˚C tot +50˚C
2 x AAA batterijen
100 uur
1500 mm
1,1 kg

Artikelnr.

100381

100382

DIGITALE HOEK- EN HELLINGSMETERS

Multi-Digit Pro+

6

TOEPASSINGEN
Opmeten van hoeken, hellingen
en oppervlakten.

Alles in een. Elektronische hoekmeter,
elektronische hellingmeter en laserwaterpas.
Gemakkelijk en nauwkeurig.

EIGENSCHAPPEN
· Gelijktijdige digitale weergave
van hoek en helling
· Hoekmeting in graden, helling
in graden of procenten
· Afleeswaarde draait mee
· Automatische uitschakeling
· “HOLD”toets voor het opslaan
van meetwaarde
· Vergrendeling op 180° voor
verlenging als waterpas
· Uitklapbeen kan in iedere
positie worden vergrendeld
· Laserstraal voor het verlengen
van het werk bereik
· Schroefdraad ¼”

TECHNISCHE GEGEVENS
Meetbereik hoek
Resolutie
Meet bereik helling
Resolutie
Nauwkeurigheid helling
Bereik laser
Nauwkeurigheid laser
Laserklasse
Voeding / gebruiksduur
Lengte uitgeklapt
Gewicht
Afmetingen

GELEVERD MET
180°
0,1°
0° - 90° of 0% - 100%
0,1° of 0,1%
0° + 90° = ± 0,1°
1° - 89° = ± 0,2°
20 m
± 0,5 mm / 1m
2
3 x AA Alkaline / 48 uur
1000 mm
1.3 Kg
520 x 63 x 30 mm

Gewatteerde tas, batterijen.

Artikelnr.

100380
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STATIEVEN

Aluminium statief

Aluminium statief

FS 20

FS 20-D

Aluminium exterieurstatief. Geschikt voor lasers en waterpasinstrumenten
met een 5/8” schroefdraad.

Aluminium exterieurstatief. Geschikt voor waterpasinstrumenten en niet
automatische lasers met een 5/8” schroefdraad.

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbereik
Doorsnede
statiefplaat
Gewicht:

Werkbereik
Gewicht:

105 tot 165 cm

105 tot 165 cm
3,5 kg

15,8 cm
3,5 kg

GELEVERD MET

GELEVERD MET

Schouderdraagriem.

Schouderdraagriem.

Artikelnr.

833110

Artikelnr.

833120

Verstelbaar statief

Aluminium statief

FS 30-S

FS 40

Kort aluminium statief met een 5/8” schroefdraad, opdraaibare middenzuil
en kettingen tussen statiefbenen. Het statief is zowel voor interieur als
exterieur werkzaamheden geschikt. Ideaal voor o.a. meterpijlmarkeringen.
Statief heeft uitschroefbare rubberen statiefbeendoppen en een gangbare
opening naar onderen toe voor een
laserloodpunt naar de vloer.

Aluminium statief voor exterieur en interieur werkzaamheden met
verstelbare middenzuil en snelklemsysteem. Statief is voorzien van
rubberdoppen op de punten van de statiefbenen om interieurgebruik
mogelijk te maken. Geschikt voor gebruik met
minder zware instrumenten.

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbereik
68 tot 138 cm
Gewicht:
4,2 kg
Ingebouwd doosniveau

Werkbereik
Gewicht:

GELEVERD MET

GELEVERD MET

Schouderdraagriem.
Artikelnr.

95 tot 186 cm
3,2 kg

Schouderdraagriem.
833144

Artikelnr.

833135

Verstelbaar statief

Klemstatief

FS 10

KS 3

Licht aluminium interieurstatief met opdraaibare middenzuil.
Geschikt voor instrumenten met een 5/8” schroefdraad.

Klemstatief dat tussen vloer en plafond
geklemd kan worden.
Het statief bestaat uit vijf delen en is geschikt
voor lichte interieurlasers tot 850 gram.

TECHNISCHE GEGEVENS
TECHNISCHE GEGEVENS
Werkbereik
67 tot 180 cm
Draaibare statiefkop
Ingebouwde doosniveau
Gewicht:
2,3 kg

Werkbereik
max. 340 cm
Belastbaar gewicht 0,85 kg

GELEVERD MET

GELEVERD MET

Draagtas.
Artikelnr.
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833130

www.gadella.nl

Artikelnr.

833137

STATIEVEN
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Verstelbaar statief

Verstelbaar statief

FS 30-M

FS 30-XS

Aluminium statief met een 5/8” schroefdraad, opdraaibare middenzuil
en kettingen tussen statiefbenen. Het statief is zowel voor interieur als
exterieur werkzaamheden geschikt. Statief heeft uitschroefbare rubberen
statiefbeendoppen en een gangbare opening
naar onderen toe voor een
laserloodpunt naar de vloer.

Degelijk aluminium interieurstatief met opdraaibare middenzuil met fijne
stelmogelijkheid en een groot werkbereik tot 2,85 meter. Statief is geschikt
voor instrumenten met een 5/8” schroefdraad en is
voorzien van uitschroefbare rubberen
statiefbeendoppen en steunlatten
tussen de statiefbenen.

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbereik
65 tot 200 cm
Gewicht
5,2 kg
Ingebouwd doosniveau

Werkbereik:
101 tot 285 cm
Gewicht:
5,7 kg
Ingebouwd doosniveau

GELEVERD MET

GELEVERD MET

Schouderdraagriem.

Schouderdraagriem.

Artikelnr.

833140

Artikelnr.

833143

Verstelbaar statief

Verstelbaar statief

FS 50 / FS 50-M

Leica TRI 70

Kwalitatief zeer hoogwaardig aluminium statief voor interieur en exterieur
werkzaamheden. Voorzien van opdraaibare middenzuil. Geschikt voor
lichte en zware instrumenten.

Aluminium interieurstatief van zeer hoge kwaliteit,
voorzien van een opdraaibare middenzuil.
Geschikt voor werken tot hoogtes van 1,2 meter en
voorzien van 1/4” schroefdraad.

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

FS 50:
Werkbereik
Gewicht:
FS 50-M:
Werkbereik
Gewicht:

Werkbereik

tot 120 cm

114 tot 300 cm
8,2 kg
80 tot 220 cm
5,7 kg

Artikelnr. FS 50
Artikelnr. FS 50-M

833136
833134

Artikelnr.

999834

Camerastatief

Klemstatief

Leica TRI 100

Leica CLR 290

Kwaliteitstatief met eenvoudige
fijnafstelling.

Klemstatief voor gebruik tussen vloer en
plafond met een maximale hoogte van 2,90 mtr.

TECHNISCHE GEGEVENS
TECHNISCHE GEGEVENS
Werkbereik
max. 185 cm
Belastbaar gewicht 2 kg

GELEVERD MET

Hoogwaardige kwaliteit
Min. werkhoogte
145 cm
Max. werkhoogte 290 cm
Max. belastbaar
gewicht
2 kg
1 deel, dus in z’n geheel
uitschuifbaar
Adapter met 5/8” en ¼” aansluiting

Draagtas.
Artikelnr.

999835

Artikelnr.

999836

www.gadella.nl
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ACCESSOIRES

Ontvanger voor roterende lasers

FR 45
Handontvanger voor zowel rood als groen roterende laser. De handontvanger heeft een ‘dual’ display en wordt geleverd met een baakklem.

TECHNISCHE GEGEVENS

FR 45

Geschikt voor laserdiode
Aflezing
3-staps nauwkeurigheid
Voeding
Signaaltonen
Gewicht
Stof / waterbescherming

rood
2 x LCD
± 10 mm, ± 4 mm, ± 2 mm
1 x 9V
3
0,2 kg
IP 66

Artikelnr.

831787

Ontvanger voor roterende lasers

Metor MTR 90RG
Handontvanger met digitale niveau aanduiding in millimeters. De handontvanger is te gebruiken met zowel rood als groen roterende lasers.
TECHNISCHE GEGEVENS
Weergave
5- staps nauwkeurigheid
Meeteenheden
Voeding
Gebruiksduur
Stof-/ waterbescherming
3 geluidssignalen
Gewicht

2x LCD
± 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10mm
mm / cm / ft / inch
1x 1.5 V AA Alkaline
45 uur
IP 67
0 / 65 / 100 dBA
0.54 kg

Artikelnr.

831796

EIGENSCHAPPEN
Voor zowel rood als groen
roterende lasers
Uitschakelbaar geluidssignaal
Autom. uitschakeling na 5 min
Verlichting
Ingebouwde waterpas
Magneet verklemming

EIGENSCHAPPEN
Verschil tussen het laserniveau
en nulpunt wordt op het display
in mm weergegeven
Voor zowel rood als groen
roterende lasers
Segmenten van de
pijlaanduiding op het display
nemen proportioneel toe/af.
Extreem robuust en
schokbestendig
Grote ontvangdisplay (9 cm)
Hold-functie - Displayweergave
kan door druk op de knop
worden vastgehouden
Stof/waterdicht IP 67

Ontvanger voor lijnlasers

Ontvanger voor lijnlasers

FR 55

FR 55-M

Handontvanger voor zowel groene
als rode lijnlasers. De handontvanger
heeft een LCD-display.

Handontvanger voor zowel groene
als rode lijnlasers.

EIGENSCHAPPEN
De handontvanger is te gebruiken
met zowel rood als groene lijnlasers
Automatiche uitschakeling na
5 min.
Hoogte indicatie met 3 LED’s
op de voorzijde
Met baakklem
Shut-off toon
Ingebouwde waterpas
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TECHNISCHE GEGEVENS

EIGENSCHAPPEN

Aflezing
Nauwkeurigheid
Voeding
Signaaltoon
Gewicht

1x LCD
3 mm
1 x 9V
1
0.19 kg

Artikelnr.

831788

De handontvanger is te gebruiken
met zowel rood als groene lijnlasers
Automatiche uitschakeling na 5 min.
Hoogte indicatie met 3 LED’s
op de voorzijde
Met baakklem
Shut-off toon
Ingebouwde waterpas en
doosniveau

TECHNISCHE GEGEVENS
Aflezing
Nauwkeurigheid
Voeding
Signaaltoon
Gewicht

1x LCD
3 mm
1 x 9V
1
0.14 kg

Artikelnr.

831781

ACCESSOIRES

8

Ontvanger voor lijnlasers

Leica RVL 100
Handontvanger voor lijnlaser met
2 LCD-displays.

EIGENSCHAPPEN
Automatiche uitschakeling
Hoogte indicatie met 2x LCD
Met baakklem
Shut-off toon
Ingebouwde waterpas

TECHNISCHE GEGEVENS
Aflezing
ezing
2x LCD
Nauwkeurigheid
wkeurigheid
1 of 3 mm
Voeding
1 x 9V
Signaaltoon
3 niveaus
Stof- / waterbescherming IP 54
Temperatuurbereik
-10ºC tot +
50ºC
Gewicht
0,26 kg
Artikelnr.

999754

Adapter 5814

Steigeradapter
· Adapter 5/8“ naar 1/4“
· Is geschikt voor 5/8“ statief en
1/4“ aansluiting

· Voor het snel centreren over
de as
· Diameter ca. 60 mm
· Gewicht 1,5 kg

Artikelnr.

Artikelnr.

290550

Kantelplateau

100276

Adapter voor S-Digit serie
Adapter voor het aansluiten van S-Digit serie. Om een hogere
nauwkeurigheid te bereiken.
Voorbeeld van gebruik

· Voor het instellen van
afschot tussen 0 - 90° voor
laserinstrumenten in de manuele
instelling
· Past op elk statief met 5/8“
schroefdraad
· Met doos-nivo
Artikelnr.

889131

Artikelnr.

www.gadella.nl
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ACCESSOIRES

Hoekprisma’s

Jalonrichters

LR 1

LR 34

F1, C1

LR 39

LR 5

F1

C1

Voor het vastklemmen, vastschroeven of ophangen aan jalons of baken.
LR 39
LR 39

Plastic niet instelbaar.
Metaal niet instelbaar.

Artikelnr. LR 39, plastic
Artikelnr. LR 39, metaal

Dubbel pentagon prisma F1 metaal of plastic, nauwkeurigheid > 1’
Dubbel pentagon prisma C1 metaal, nauwkeurigheid > 3’
100190
100191

Laserbrillen

Artikelnr. F1
Artikelnr. C1

100311
100310

Magnetisch richtplaatje
LS 307
Laserbril voor een betere
zichtbaarheid van de laserstraal.

Magnetisch richtplaatje, met cm/
inch aflezing.

Artikelnr. (glas rood)
Artikelnr. (glas groen)

Artikelnr. (rood)
Artikelnr. (groen)

889201
889202

889090
889091

Wandbeugel

WH 2
Robuuste wandbeugel voor
gebruik op wanden
Ideaal bij het aanbrengen van
verlaagde plafonds
Platformmaat 150 x 95 mm
cm / inch maatverdeling
Fijnafstelling d.m.v. slow motion
stelknop
Geschikt voor alle lasers met 5/8”
schroefdraad
Geleverd met draagtas

Artikelnr.

46
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ACCESSOIRES
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Rond doosniveau

LR 7
· Voor TN 14/15 en TN 15-0
· Kan versteld worden

Artikelnr.

100225

Telescopische laserbaak

Telescopische meetstok 5 m.

TN 20C

EasyFix

· Van een robuust aluminium
· Lengte 2,40 m
· Lagere deel in hoogte
verstelbaar voor de nulinstelling
· Inclusief doosniveau
· Inclusief verstelbare klem voor
ontvanger
· Gewicht 0,9 kg
· Ideaal voor gebruik met
rotatielasers
· Verdeling in mm over de hele
lengte

Artikelnr.

100271

· Uittreklengte kan worden
afgelezen van kijkvenster
· Delen klinken goed vast
· Cm / mm-verdeling op onderste
gedeelte
· Ingeklapt lengte 104 cm
· Max. lengte 5 mtr
· Gewicht 2 kg

GELEVERD MET
Draagtas, 2 schroefbare punten
voor bovenste- en onderste plaat
voor het meten in hoeken.
Artikelnr.

100281

Telescopische baak 4/5 m.

Telescopische baak 5 m.

TN 14/15

TN 15-0

· Van een robuust aluminium
· Traploos uitschuifbaar
· Zilver geanodiseerde afwerking
· Aan de voorzijde cm-E-verdeling
over de gehele lengte
· Verkrijgbaar in 4 m en 5 m
· Achterzijde duimstokverdeling
voor binnenwerkse maten
· Met sleuf aan buitenzijde
voor montage van een ronde
waterpas

Zelfde als TN 15, maar duimstokverdeling aan de achterzijde loopt
gelijk met cm-E-verdeling bij ‘0’
aan de voet beginnend.
Alleen verkrijgbaar in 5 mtr.

OPTIONEEL
OPTIONEEL
Nylon tas met schouderriem, staafniveau LR 7.
Artikelnr. TN 14, 4 m
Artikelnr. TN 15, 5 m

100221
100222

Nylon tas met schouderriem, staafniveau LR 7.
Artikelnr.

100223

www.gadella.nl

47

9

MEETWIELEN EN MARKEERSPRAY

Precisie meetwiel

M 10
· Wielomtrek 1 mtr
· Geleidestang comfortabel in te
klappen
· Robuuste standaard met
kogelsnapslot
· Vuilschraper
· Blokkeerrem
· Precisieteller
· Solide spaakconstructie, handig
bij veel zijwind
· Ter vergroting van de veiligheid
wordt het wiel in signaalrood
geleverd
· Gewicht 2,7 kg
Artikelnr.

100405

Precisie meetwiel (zware uitvoering)

M 10S

Markeerspray
· Milieuvriendelijk neutraal: vrij van
CFK, tolueen, zware metalen
· Inhoud 500 ml
· 360° spray, spuit in elke positie
· Markeert en hecht op elke
ondergrond, zelfs als deze nat is.
· Weervast en snelle droging
· Compleet ledigen van de bus
mogelijk
· Kleur herkenbaar door de dop

COLOURS

· Zelfde als M 10, maar nu met
dubbel schijfwiel van metaal
· Gewicht 3,4 kg
Artikelnr.

100406

· Fluoriserend oranje
· Fluoriserend rood
· Fluoriserend blauw
· Fluoriserend geel
· Fluoriserend groen
· Pink
· Rood
· Geel
· Wit

Artikelnr.
100501
100502
100503
100504
100505
100506
100507
100508
100509

Electronisch meetwiel

ME 100
M 10K en M 10T
· Wielomtrek 1m
· Nauwkeurigheid 0,1%
· Bereik van 0 tot 999.999,99 m
· Memory-functie

Koffer en tas van hoogwaardige
materialen voor M 10, M 10S of
M 20.

Artikelnr.

48
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Artikelnr. koffer
Artikelnr. tas

100410
100411

DIGITALE PLANMETERS

Scale Master Pro XE

TOEPASSINGEN
· Aanleggen van pijpleidingen
· Plaatsing van verwarmingsen airco-installaties
· Plaatsing van omheiningen
· Telecommunicatie
· Electro installatie
· Architectuur

Planmeter om in enkele seconden oppervlakten en hoeveelheden te
berekenen. Onmiddellijke weergave van lengte- en oppervlakte- en ruimte
maten zonder rekenen.
91 Voorgeprogrammeerde maatstaven. 8 Maatstaven om zelf te
programmeren (bv voor niet volgens maatstaven vergrote of verkleinde
planningen).
Aftrekken, constanten opslaan en ingebouwde teller.

GELEVERD MET

OPTIONEEL

Scale Master Pro XE met etui,
batterijen en handleiding.

USB-kabel Scale Master Pro XE.

Artikelnr.

10

100292

TOEPASSINGEN

Ultra Scale Master Pro

· Aanleggen van pijpleidingen
· Installatietechniek
· Plaatsing van verwarmings- en
airco-installaties
· Plaatsen van omheiningen
· Telecommunicatie
· Electro installatie
· Grondaanleg en bestrating
· Tuin- en landschapsarchitectuur
· Betonbouw
· Dakwerken

Digitale planmeter met grafische weergave op de computer (direct
klaar voor gebruik dankzij USB-aansluiting). Betaalbare, draagbare
oplossing voor de berekening van de benodigde hoeveelheid materiaal en
digitalisering. Het plan kan op kantoor of op locatie worden opgemeten
(zonder bijkomende software).

Ergonomisch dankzij groot richtvenster om oppervlakten, omvang
en volume precies te meten en berekenen bij eenvoudige maar ook
ingewikkelde vormen, bv. Veelhoeken, polylijnen, onregelmatige vormen,
bogen en cirkels.
72 voorgeprogrammeerde maatstaven maken het mogelijk om plannen
en tekeningen tot 610 x 914 mm op te meten. Vier meetscala voor de
berekening van maatstaftekeningen. Ultra Scale Master® Pro om
apart te gebruiken o.a. aan te sluiten op een PC/laptop. De overgezette
gegevens kunnen worden bewerkt met een kostenberekening- en
calculatieprogramma. Bovendien kunnen gedigitaliseerde ( x/y )
coördinaten geëxporteerd naar programma’s voor de berekening van de
benodigde hoeveelheid materiaal. B.v. naar onze SmartTakeoff – software.
De SmartTakeoff-software maakt het mogelijk om grafische voorstellingen
te maken van gedigitaliseerde coördinaten (in 2D en 3D) voor de Ultra
Scale Master® Pro en de software controleert bovendien de waarden.
Onbedoelde weglatingen en foute berekeningen worden zo tot een
minimum beperkt en zelfs helemaal uitgesloten.
De SmartTakeoff software zet gedigitaliseerde waarden over naar
programma’s die draaien onder Windows, met inbegrip van de
berekeningstabellen, en maakt het mogelijk om de grafieken te exporteren
in DXF-formaat om ze gemakkelijk te kunnen gebruiken met andere
programma’s.

GELEVERD MET
Koffertje, batterijen.
Artikelnr.

100294
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ECOLINE

EL 515 PLUS SET
Complete set voor alle uitlijnwerkzaamheden, binnen en buiten.
Horizontaal automatisch nivellerend en verticaal eenvoudig manueel in te stellen.
Alle gewenste accessoires worden standaard meegeleverd in één koffer!

TOEPASSINGEN
Grondverzet, egalisatie, aanleg
sportvelden, bestrating,
hoveniers. Bouwen: vloeren,
hoogtes overzetten,
waterpasstellen. Civiele
techniek: afwatering, controle
van de dieptes ed..

EIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE GEGEVENS

· Zelfnivellerende horizontaal
zichtbare laser
· Verticale lijn handmatig
waterpas te stellen
· Signaal wanneer buiten
zelfstelbereik
· Behuizing biedt goede
bescherming tegen stof &
vocht, IP 54
· Groot werkbereik en goede
nauwkeurigheid

Zelf nivelleerbereik
Nauwkeurigheid
Werkbereik zonder ontvanger
Werkbereik met ontvanger
Rotatiesnelheid
Voeding
Gebruiksduur
Laserdiode
Laserklasse
Temperatuurbereik
Stof- / waterbescherming
* Afhankelijk van omgevingslicht
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GELEVERD MET
± 4˚
± 5 mm / 50 m
30 m*
Ø 400 m
200, 400 en 600 rpm
NiMh-accu
40h
635 nm
2
-10 °C tot +45 °C
IP 54

EL 515 PLUS rotatielaser, EL 702
handontvanger met baakklem,
accu + oplader, wandbeugel,
statief, baak, richtschild, laserbril en
kunststof koffer.

Artikelnr.

831516

Gadella Lasersystemen bv
Landbouwweg 51
3899 BB Zeewolde
Telefoon +31 (0)36 522 05 35
mail@gadella.nl
www.gadella.nl

