Statieven

Standaard- of in hoogte verstelbaar statief?
Voor het waterpas stellen met bouwlasers of met horizontale lasers zijn
Nedo-statieven zonder hoogteverstelling optimaal. Voor toepassingen die
een exacte afstelling van de bouwlaser op een bepaalde werkhoogte
noodzakelijk maken, zoals bij projecties, bij de montage van verlaagde

plafonds of bij verschillende andere
montagewerkzaamheden, zijn in
hoogte verstelbare statieven het
betere alternatief. Met behulp van
de handversnelling kan de gewenste
werkhoogte ook van zware lasers
snel worden ingesteld.

Aluminium of hout?
aluminium statieven hebben houten
statieven bij trillingen een beter
dempingsgedrag. Bovendien reageren
houten statieven minder gevoelig op
temperatuurschommelingen. De houten onderdelen van alle Nedo houten
statieven worden dankzij de coating
met een hightech kunststofmateriaal
duurzaam beschermd tegen vocht.
Daardoor zijn Nedo houten statieven
extreem weerbestendig en robuust.

Moderne bouwstatieven worden
gemaakt van aluminium. Nedo aluminium statieven zijn licht, zeer stabiel
en worden gekenmerkt door een
voorbeeldige stijfheid. Ze zijn uitstekend geschikt voor het gebruik in combinatie met waterpasinstrumenten
voor de bouw, rotatielasers en bouwtheodolieten.
Landmeters prefereren voor uiterst
nauwkeurige instrumenten echter
houten statieven. Vergeleken met

Nedo GmbH & Co. KG

y

Hochgerichtstrasse 39-43

y

D-72280 Dornstetten

y

www.nedo.com

y

info@nedo.com

Voor elke toepassing het juiste statief
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De tevredenheid van onze klanten is de
maatstaf voor ons werk - onze naam de
maatstaf voor kwaliteit.





Details waar het op aankomt
De stabiliteit van een statief heeft een
zeer belangrijke invloed op de nauwkeurigheid van meten bij het waterpas stellen
of bij het werken met een rotatielaser of
tachymeter. Nedo statieven worden
gekenmerkt door een maximale stabiliteit
en betrouwbaarheid en door een uiterst
robuuste constructie. Daardoor beschikken
alle Nedo-statieven over specifieke details
waar het op aankomt:

Onbreekbare alumini
klemhendel

y

Aluminium snelklemhendel: optimaal
voor het ruwe gebruik op de bouw

y

Messing scharnierpen: robuust en
betrouwbaar

y

Klemschroef met naar opzij wegklapbare pasloodhaak: optimaal voor het
gebruik van een optisch paslood of een
laserpaslood.

Nedo statieven voor de interieurbouw zijn
uitgerust met een spreidstop die het
onbedoeld wegglijden van de poten van
een statief op gladde vloeren voorkomt.

Naar opzij wegklapbare pasloodhaak

Scharnier met geïntegreerde spreidstop

Korte aluminium statieven
Statief bestelnr. 200 631
Min. nuttige hoogte
ca. 0,58 m
Max. nuttige hoogte
ca. 0,85 m
Transportlengte
ca. 0,62 m
Gewicht
ca. 3,00 kg
Statiefkop
vlak, l 140 mm

Minimale gebruikshoogte 58 cm!
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Kenmerken:
y Snelklem
y Spreidstop
Statief
Bestelnr. 200 631

Geschikt voor:
y Punt- en Lijnlaser
y Rotatielasers
Statief bestelnr. 200 412
Min. nuttige hoogte
ca. 0,78 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,18 m
Transportlengte
ca. 0,82 m
Gewicht
ca. 4,00 kg
Statiefkop
vlak, l 140 mm
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Kenmerken:
y Snelklem
y Spreidstop
Statief
Bestelnr. 200 412

Geschikt voor:
y Punt- en Lijnlaser
y Rotatielasers
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De Nedo korte statieven zijn in het
bijzonder geschikt voor de bevestiging
van lichtgewicht rotatielasers en punten
lijnlasers zoals deze vaak in de interieurbouw voor het maken van projecties
worden gebruikt.

Lichtgewicht aluminium statieven
Statief bestelnr. 200 625
Min. nuttige hoogte
ca. 0,98 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,68 m
Transportlengte
ca. 1,05 m
Gewicht
ca. 3,00 kg
Statiefkop
vlak, l 140 mm
Kenmerken:
y Statiefkop van slagvaste kunststof
y Libel in de statiefkop
y Snelklem
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Geschikt voor:
y Waterpasinstrumenten
y Rotatielasers
Statief
Bestelnr. 200 625

Statief bestelnr. 200 621
Min. nuttige hoogte
ca. 1,00 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,65 m
Transportlengte
ca. 1,07 m
Gewicht
ca. 3,80 kg
Statiefkop
vlak, l 140 mm

Statief bestelnr. 200 621-614
Min. nuttige hoogte
ca. 0,96 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,65 m
Transportlengte
ca. 1,07 m
Gewicht
ca. 4,00 kg
Statiefkop
vlak, l 140 mm

Kenmerken:
y Snelklem
y
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Spreidstop bij het statief
nr. 200 621-614

Geschikt voor:
y Waterpasinstrumenten
y Rotatielasers
Statief
Bestelnr. 200 621/
200 621-614

prei
Met s

Statief bestelnr. 200 622
Min. nuttige hoogte
ca. 1,02 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,67 m
Transportlengte
ca. 1,09 m
Gewicht
ca. 4,20 kg
Statiefkop
bol, l 140 mm
Kenmerken:
y Bolle statiefkop
y Snelklem
Geschikt voor:
y Waterpasinstrumenten
y Rotatielasers
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Statief
Bestelnr. 200 622
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Middelzware en zware aluminium statieven
Bestelnr. 200 200
Bestelnr. 200 200-613-101
Min. nuttige hoogte
ca. 1,08 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,72 m
Transportlengte
ca. 1,14 m
Gewicht
ca. 5,00 kg
Statiefkop
vlak, l 140 mm
ste
robuu
m
e
e
Extr structie
con

M
Ge ade
rm in
an
y

Kenmerken:
y Snelklem

Statief
Bestelnr. 200 200

Statief
Bestelnr. 200 200-613-101

Kenmerken:
y Bolle statiefkop
y Snelklem
Geschikt voor:
y Waterpasinstrumenten
y Bouwtheodoliet
Statief
Bestelnr. 200 312

Statief Bestelnr. 200 524
(zware uitvoering)
Min. nuttige hoogte
ca. 1,06 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,70 m
Transportlengte
ca. 1,13 m
Gewicht
ca. 6,40 kg
Statiefkop
vlak, l 167 mm
Kenmerken:
y Grote ronde statiefkop
y Snelklem
y Snap Cap
y Draagriem
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Geschikt voor:
y Waterpasinstrumenten
y Bouwtheodoliet
y Rotatielasers

Statief Bestelnr. 200 312
Min. nuttige hoogte
ca. 1,04 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,68 m
Transportlengte
ca. 1,13 m
Gewicht
ca. 5,40 kg
Statiefkop
bol, l 140 mm
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Statief
Bestelnr. 200 524

Geschikt voor:
y Waterpasinstrumenten
y Bouwtheodoliet
y Bouwtachymeter
y Rotatielasers
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Lichtgewicht telescopische en in hoogte verstelbare statieven
Statief Bestelnr. 210
Min. nuttige hoogte
Max. nuttige hoogte
Transportlengte
Gewicht
Krukslag

215-613
ca. 0,82 m
ca. 1,65 m
ca. 0,88 m
ca. 3,58 kg
400 mm

raag
Met d

tas

Kenmerken:
y Snelklem
y Aluminium statiefkop
y Draagriem
Geschikt voor:
y Punt- en Lijnlaser
y Lichtgewicht rotatielaser
Statief
Bestelnr. 210 215-613

Statief bestelnr. 210 631
Min. nuttige hoogte
ca. 0,69 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,45 m
Transportlengte
ca. 0,75 m
Gewicht
ca. 3,50 kg
Statiefkop
vlak, l 110 mm
Krukslag
485 mm
Kenmerken:
y Snelklem
y Spreidstop
y Libel in de statiefkop
y Aluminium statiefkop
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Statief
Bestelnr. 210 631

raagt
Met d
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620-613
ca. 0,53 m
ca. 1,50 m
ca. 0,60 m
ca. 1,85 kg
300 mm

Kenmerken:
y Snelklem
y Spreidstop
y Libel in de statiefkop
y Draagtas
Geschikt voor:
y Punt- en Lijnlaser
y Lichtgewicht rotatielaser

Statief
Bestelnr. 210 620-613
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Statief
Bestelnr. 210 635

Statief bestelnr. 210 635
Min. nuttige hoogte ca. 0,73 m
Max. nuttige hoogte ca. 1,24 m
Transportlengte
ca. 0,80 m
Gewicht
ca. 2,10 kg
Kenmerken:
y Verstelbereik 515 mm
y Draagtas
Geschikt voor:
y Punt- en Lijnlaser
y Lichtgewicht rotatielaser

Geschikt voor:
y Punt- en Lijnlaser
y Lichtgewicht rotatielaser

Statief bestelnr. 210
Min. nuttige hoogte
Max. nuttige hoogte
Transportlengte
Gewicht
Krukslag
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Verstelbare statieven tot een werkhoogte van 2 m
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Statieven
Bestelnr. 210 613
Bestelnr. 210 611
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Statief bestelnr. 210 613
Min. nuttige hoogte
ca. 0,75 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,60 m
Transportlengte
ca. 0,81 m
Gewicht
ca. 4,60 kg
Statiefkop
vlak, l 110 mm
Telescoop
1-voudig
Krukslag
530 mm

Statief bestelnr. 210 611
Min. nuttige hoogte
ca. 0,85 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,90 m
Transportlengte
ca. 0,95 m
Gewicht
ca. 5,60 kg
Statiefkop
vlak, l 110 mm
Telescoop
1-voudig
Krukslag
595 mm

Kenmerken:
y Directe handverstelling
y Spreidstop
y Libel
y Statiefkop van aluminium
y mm-schaal op telescopische buis

Kenmerken:
y Directe handverstelling
y Spreidstop
y Libel
y Statiefkop van aluminium
y mm-schaal op telescopische buis

Geschikt voor:
y Rotatielasers

Geschikt voor:
y Rotatielasers

Statief bestelnr. 210 614
Min. nuttige hoogte
ca. 0,74 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,73 m
Transportlengte
ca. 0,88 m
Gewicht
ca. 5,20 kg
Statiefkop
vlak, l 110 mm
Telescoop
1-voudig
Krukslag
555 mm

Bij in hoogte verstelbare statieven met
indirecte verstelling verstelt de handkruk via een reductie-overbrenging de
in hoogte verstelbare vertande poot.
Daardoor kan de gewenste hoogte ook
bij zware lasers heel fijnmazig worden
ingesteld. Bovendien voorkomt de
reductie-overbrenging het onbedoeld
wegzakken van de laser bij het losmaken van de vergrendeling. De indirecte
verstelling is een comfortabele oplossing, met name in combinatie met
zware rotatielasers.

Kenmerken:
y Indirecte verstelling
y Spreidstop
y Libel
y Statiefkop van aluminium
y mm-schaal op telescopische buis
Statief
Bestelnr. 210 614

Geschikt voor:
y Rotatielasers
Statief bestelnr. 210 616
Min. nuttige hoogte
ca. 0,78 m
Max. nuttige hoogte
ca. 2,03 m
Transportlengte
ca. 1,02 m
Gewicht
ca. 5,10 kg
Statiefkop
vlak, l 110 mm
Telescoop
1-voudig
Krukslag
555 mm
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Kenmerken:
Indirecte verstelling
y Spreidstop
y Libel
y Statiefkop van aluminium
y mm-schaal op telescopische buis
y
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Statief
Bestelnr. 210 616

Geschikt voor:
y Rotatielasers
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Verstelbare statieven tot een werkhoogte van 3 m
Statief bestelnr. 210 612
Min. nuttige hoogte
ca. 1,11 m
Max. nuttige hoogte
ca. 2,36 m
Transportlengte
ca. 1,20 m
Gewicht
ca. 5,70 kg
Statiefkop
vlak, l 110 mm
Telescoop
1-voudig
Krukslag
595 mm

M
Ge ade
rm in
an
y

Kenmerken:
y Directe handverstelling
y Spreidstop
y Libel
y Statiefkop van aluminium
y mm-schaal op telescopische buis
Statief
Bestelnr. 210 612

Geschikt voor:
Rotatielasers

y

Statief bestelnr. 210 621
Min. nuttige hoogte
ca. 0,80 m
Max. nuttige hoogte
ca. 2,76 m
Transportlengte
ca. 1,06 m
Gewicht
ca. 5,32 kg
Statiefkop
vlak, l 110 mm
Telescoop
2-voudig
Krukslag
582/642 mm

e
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Kenmerken:
Directe handverstelling
y Snelklem
y Spreidstop, Libel
y Statiefkop van aluminium
y mm-schaal op telescopische buis
y
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Statief bestelnr. 210 621

Statief bestelnr. 210 670
Min. nuttige hoogte
ca. 0,87 m
Max. nuttige hoogte
ca. 2,85 m
Transportlengte
ca. 1,12 m
Gewicht
ca. 7,00 kg
Statiefkop
vlak, l 110 mm
Telescoop
2-voudig
Krukslag
595/695 mm

ombi
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Geschikt voor:
y Rotatielasers

Kenmerken:
y Dubbele telescoop
y Directe handverstelling
y Spreidstop, Libel
y Combi-statiefvoetjes
y Statiefkop van aluminium
y mm-schaal op telescopische buis
Statief bestelnr. 210 670

Geschikt voor:
Rotatielasers

y
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Dubbele telescoop voor een extra
groot bereik.

A

B
Combi-statiefvoetjes

Bij werkzaamheden op ruwe vloeren
worden de rubberdopjes omhoog
geschroefd, de spikes steken naar buiten
(afb. A) Bij werkzaamheden op gevoelige
vloeren bedekt de naar buiten geschroefde rubberdop de spikes (afb. B).
Ook als uitbreidingsset leverbaar.
Bestelnr. 660 121

Zware in hoogte verstelbare statieven
Statief bestelnr. 210 675
Min. nuttige hoogte
ca. 0,80 m
Max. nuttige hoogte
ca. 2,40 m
Transportlengte
ca. 1,04 m
Gewicht
ca. 7,70 kg
Statiefkop
vlak, l 110 mm
Telescoop
2-voudig
Krukslag
490/520 mm
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Kenmerken:
y Indirecte verstelling
y Versterkte telescopische poten
y Libel
y Met combi-statiefvoetjes uit te
breiden
Statief bestelnr. 210 675

Kenmerken:
y Directe handverstelling
y Dubbele telescoop
y Extra pootsteunen
y Snelklem
y Statiefkop van aluminium
y Libel
y Met combi-statiefvoetjes uit te breiden
Statief bestelnr. 210 660

:
epassingsbereik
Extreem groot to
m -- 3,02 m
werkhoogte 0,85
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Geschikt voor:
y Rotatielasers
y Zware rotatielasers
Statief bestelnr. 210 660
Min. nuttige hoogte
ca. 0,55 m
Max. nuttige hoogte
ca. 2,48 m
Transportlengte
ca. 1,26 m
Gewicht
ca. 7,20 kg
Statiefkop
vlak, l 110 mm
Telescoop
2-voudig
Krukslag
310/395 mm
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De zware in hoogte verstelbare statieven van Nedo zijn uitgerust met extra
pootsteunen en een versterkte stelbuis.
Dankzij de uitzonderlijk stabiele constructie zijn deze in hoogte verstelbare
statieven optimaal geschikt voor het
gebruik met zware rotatielasers.
De extra pootsteunen maken uitbreiding
achteraf met statiefwieltjes mogelijk.
Bestelnr. 660110. Met name bij de
montage van verlaagde plafonds
kunnen de zware verstelbare statieven
van Nedo daardoor nog efficiënter
worden gebruikt.

Statief bestelnr. 210 680

Geschikt voor:
y Zware rotatielasers
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Statief bestelnr. 210 680
Min. nuttige hoogte
ca. 0,85 m
Max. nuttige hoogte
ca. 3,02 m
Transportlengte
ca. 1,32 m
Gewicht
ca. 8,75 kg
Statiefkop
vlak, l 110 mm
Telescoop
2-voudig
Krukslag
600/590 mm
Kenmerken:
y Indirecte verstelling
y Versterkte telescopische poten
y Extra pootsteunen
y Snelklem
y Libel
y Combi-statiefvoetjes
Geschikt voor:
y Zware rotatielasers
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Statief
bestelnr.
210 676

Statief bestelnr. 210 676
Min. nuttige hoogte ca. 1,20 m
Max. nuttige hoogte ca. 2,38 m
Transportlengte
ca. 1,28 m
Gewicht
ca. 7,00 kg
Statiefkop
vlak, l 110 mm
Telescoop
1-voudig
Krukslag
555 mm
Kenmerken:
Indirecte verstelling
y Snelklem
y Libel
y Combi-statiefvoetjes
y

Geschikt voor:
y Zware rotatielasers

Zware in hoogte verstelbare statieven
Statief bestelnr. 210 442
Min. nuttige hoogte
ca. 1,77 m
Max. nuttige hoogte
ca. 4,00 m
Transportlengte
ca. 1,87 m
Gewicht
ca. 11,20 kg
Statiefkop
vlak, l 110 mm
Telescoop
2-voudig
Krukslag
600/590 mm
Kenmerken:
y Indirecte verstelling
y Versterkte telescopische poten
y Extra pootsteunen
y Libel
y Met combi-statiefvoetjes uit te breiden
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Geschikt voor:
Rotatielasers
y Zware rotatielasers
y

Statief
bestelnr. 210 442

Statieven voor machinebesturing
De stabiele constructie van het
Jumbo-statief maakt een trillingsvrij
gebruik van de machinebesturingslaser ook bij wind mogelijk. De grote
werkhoogte garandeert dat de laserstraal geen last heeft van schaduwwerking door bouwvoertuigen of
andere hindernissen.
Kenmerken:
y Indirecte verstelling
y Versterkte telescopische poten
y Extra pootsteunen
y Libel
y Snelklem
y Spreidstop
y Extra grote statiefkop
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Statief bestelnr. 210 530
Min. nuttige hoogte
ca. 1,18 m
Max. nuttige hoogte
ca. 3,10 m
Transportlengte
ca. 1,51 m
Gewicht
ca. 14,6 kg
Statiefkop
vlak, l 167 mm
Krukslag
908 mm

Statief bestelnr. 210 540
Min. nuttige hoogte
ca. 1,73 m
Max. nuttige hoogte
ca. 4,01 m
Transportlengte
ca. 1,94 m
Gewicht
ca. 17,2 kg
Statiefkop
vlak, l 167 mm
Krukslag
908 mm
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De meeste in hoogte verstelbare statieven zijn ontworpen voor het gebruik van rotatielasers. Laserscanners stellen echter andere eisen aan een statief. Zo zijn laserscanners duidelijk zwaarder dan rotatielasers. Bovendien vereist het gebruik van
laserscanners een veelvuldiger hoogteverstelling van het statief. Om aan deze speciale eisen te voldoen, heeft Nedo de statiefserie Industrial Line ontwikkeld. Perfect
afgestemd op het gebruik van laserscanners
Kenmerken:

Torsievaste
stelbuis

Centrerende klem

Indirecte handverstelling voor een eenvoudige hoogteverstelling

y

Versterkte aandrijfunit die ook bij continubedrijf nagenoeg slijtagevrij werkt

y

Torsievaste stelbuis met centrerende klem

y

Statiefpoten van versterkte aluminiumprofielen en pootsteunen voor extra
stabiliteit

y

Combi-statiefvoeten voor een optimale stand op zeer uiteenlopende
ondergronden

Industrial Line verstelbaar statief bestelnr. 210 700
Universeel toepasbaar verstelbaar statief voor laserscanners.
De laserscanner kan zowel boven als onder op de stelbuis worden gemonteerd.

Onbreekbare
aluminium
klemhendelm

Extra pootsteunen

Combistatiefvoeten

M
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y

Min. nuttige hoogte
Max. nuttige hoogte
Transportlengte
Gewicht
Statiefkop
Krukslag

ca. 1,05 m
ca. 2,57 m
ca. 1,28 m
ca. 8,4 kg
vlak, l 110 mm
818 mm

Verlenging van
de stelbuis

Industrial Line Schachtstatief bestelnr. 210 710
Het nieuwe Industrial-Line schachtstatief
is speciaal ontwikkeld voor de toepassing
van 3D-laserscanners bij het gebruik in
schachten. Bij deze toepassingen wordt de
3D-laserscanner van boven door een
schachtdeksel in de schachtruimte
gebracht. Een bijzonder highlight van het
nieuwe Nedo schachtstatief is de vertande
poot die nagenoeg naar believen kan worden verlengd. Extra vertande-pootelementen worden in de verstelkop gestoken en
met behulp van een innovatieve vergrendeling met het eerder ingestoken element
vast verbonden. Een extra borging voorkomt dat de vertande poot uit de verstelkop kan vallen.
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Min. nuttige hoogte
Max. nuttige hoogte
Diepte schacht
Transportlengte
Gewicht
Statiefkop
vlak,
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ca. 1,12 m
ca. 5,00 m
ca. 4,00 m
ca. 1,22 m
ca. 8,9 kg
l 110 mm

Meegeleverd wordt:
y

Verstelbaar statief incl. standaard
tandas

y

4 tandaselementen van elk 1 m
lang in een tas

y

Zeskantschroevendraaier SW5

y

Magnetische bit-houder voor een
accuschroefmachine

y

Handkruk met magnetische bithouder

Accessoires:
y

Accuschroefmachine voor elektrische hoogteverstelling
bestelnr. 660 015

y

Verlengstuk tandas
bestelnr. 660 020

y

Stabiele wagen met grote wielen
bestelnr. 660 030

Middelzware houten statieven
Statief bestelnr. 200 100
Min. nuttige hoogte
ca. 1,02 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,65 m
Transportlengte
ca. 1,09 m
Gewicht
ca. 5,40 kg
Statiefkop
vlak, l 140 mm
Kenmerken:
Snelklem
y Statiefpoten met kunststof coating
y

Geschikt voor:
Digitaal waterpasinstrument
y Waterpasinstrument
y Bouwtheodoliet
y Tachymeter
y
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Statief
Bestelnr. 200 100

Statief bestelnr. 200 122
Min. nuttige hoogte
ca. 1,05 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,68 m
Transportlengte
ca. 1,11 m
Gewicht
ca. 5,50 kg
Statiefkop
bol, l 140 mm
Kenmerken:
y Bolle statiefkop
y Snelklem
y Statiefpoten met kunststof coating

M
Ge ade
rm in
an
y

Statief
Bestelnr. 200 122

Geschikt voor:
y Digitaal waterpasinstrument
y Waterpasinstrument
y Bouwtheodoliet
y Tachymeter

Doorsnee middenstuk
statiefpoot
Voor Nedo houten statieven wordt
geselecteerd, hoogwaardig essen en
grenenhout gebruikt. Dankzij de
coating met een hightech kunststofmateriaal worden de houten onderdelen duurzaam beschermd tegen
water en vocht. Het opzwellen van
de houten onderdelen wordt daardoor
uitgesloten. Dankzij de kunststof
coating van de statiefpoten zijn houten statieven van Nedo extreem robuust en weerbestendig en hebben een
aanzienlijk langere levensduur dan
houten statieven met een conventionele verflaag.
coating zijn
Dankzij de unieke kunststof
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Statief bestelnr. 200 133
Min. nuttige hoogte
ca. 1,02 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,67 m
Transportlengte
ca. 1,09 m
Gewicht
ca. 5,10 kg
Statiefkop
vlak, l 140 mm
Kenmerken:
y Schroefklem
y Statiefpoten met kunststof coating
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Statief
Bestelnr. 200 133

Geschikt voor:
y Digitaal waterpasinstrument
y Waterpasinstrument
y Bouwtheodoliet
y Tachymeter
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Alle aluminium gespuitgiete onderdelen zoals de statiefkop, de scharnieren en de klem hebben een milieuvriendelijke poedercoating.

Zware houten statieven
Nedo Klik-Statief
Bukken is uit de tijd! Het lastige bukken om de sluitriem open en dicht te
maken is verleden tijd.
De innovatieve klik-transportvergrendeling wordt met behulp van de voetschakelaar geopend. Met een klik
wordt de transportvergrendeling weer
gesloten. Eenvoudig, betrouwbaar en
comfortabel.
Bukken is uit de tijd!
Statief bestelnr. 200 514
Min. nuttige hoogte
ca. 1,02 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,69 m
Transportlengte
ca. 1,10 m
Gewicht
ca. 7,75 kg
Statiefkop
vlak, l 167 mm

Statief
Bestelnr. 200 514
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Kenmerken:
y Klik-transportvergrendeling
y Grote, ronde statiefkop
y Statiefpoten met kunststof coating
y Snelklem
y Snap Cap
y Draagriem

Het lastige bukken om de sluitriem open en dicht te maken is
verleden tijd. De innovatieve kliktransportvergrendeling wordt met
behulp van de voetschakelaar
geopend. Met een klik wordt de
transportvergrendeling weer gesloten. Eenvoudig, betrouwbaar en
comfortabel.

Geschikt voor:
y Tachymeter
y Digitaal waterpasinstrument
y Theodoliet
y Zware rotatielasers

Statief bestelnr. 200 513
Min. nuttige hoogte
ca. 1,02 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,69 m
Transportlengte
ca. 1,10 m
Gewicht
ca. 7,60 kg
Statiefkop
vlak, l 167 mm
Kenmerken:
y Grote, ronde statiefkop
y Statiefpoten met kunststof coating
y Snelklem
y Snap Cap
y Draagriem
Geschikt voor:
Tachymeter
y Digitaal waterpasinstrument
y Theodoliet
y Zware rotatielasers
y
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Statief
Bestelnr. 200 513
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Snap cap uitbreidingsset
bestelnr. 058 587-900
De snap cap beschermt de statiefkop
tegen beschadigingen. De uitbreidingsset is geschikt voor alle houten
en aluminium statieven van de zware
uitvoering met een statiefkop-Ø van
167 mm.

Zware houten statieven
Statief bestelnr. 200 533
Min. nuttige hoogte
ca. 1,05 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,70 m
Transportlengte
ca. 1,12 m
Gewicht
ca. 7,10 kg
Statiefkop
vlak, l 167 mm
Kenmerken:
y Grote, ronde statiefkop
y Statiefpoten met kunststof coating
y Schroefklem
y Snap Cap, draagriem
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Statief
Bestelnr. 200 533

Geschikt voor:
y Tachymeter
y Digitaal waterpasinstrument
y Theodoliet
y Zware rotatielaser
Statief bestelnr. 200 532
Min. nuttige hoogte
ca. 1,05 m
Max. nuttige hoogte
ca. 1,70 m
Transportlengte
ca. 1,12 m
Gewicht
ca. 7,10 kg
Statiefkop
vlak, l 167 mm
Kenmerken:
y Grote, ronde statiefkop
y Statiefpoten met kunststof coating
y Snelklem
y Schroefklem
y Snap Cap, draagriem
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Statief
Bestelnr. 200 532

Geschikt voor:
y Tachymeter
y Digitaal waterpasinstrument
y Theodoliet
y Zware rotatielaser
Statief bestelnr. 200 511
Nuttige hoogte
ca. 1,53 m
Transportlengte
ca. 1,61 m
Gewicht
ca. 6,70 kg
Statiefkop
vlak, l 167 mm
Kenmerken:
y Grote, ronde statiefkop
y Statiefpoten met kunststof coating
y Starre statiefpoten
y Snap Cap
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Statief
Bestelnr. 200 511

Geschikt voor:
y Digitaal waterpasinstrument
y Theodoliet
y Tachymeter
y Zware rotatielaser
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Zwaar plafondstatief
Plafondstatief bestelnr. 460 996
Robuuste plafondstatieven voor het werken
met rotatielasers in kleine ruimten en in
trappenhuizen. De zeer stabiele segmenten
kunnen naar believen worden gecombineerd en met het robuuste vergrendelingsmechanisme veilig worden vastgezet.
Met behulp van de handverstelling wordt
het plafondstatief telescopisch uitgeschoven
en tussen de vloer en het plafond geklemd.
Met de verschuifbare laserhouder wordt de
werkhoogte van de laser ingesteld. Dankzij
de schuinstelfunctie van de laserhouder
kan de laser ook onder een hoek of verticaal worden gebruikt.
Kenmerken:
y

y
y
y

y

y

y

Robuust plafondstatief met handverstelling voor gebruik op plaatsen met weinig
ruimte
Geschikt voor kamerhoogten tot 3,08 m
Robuuste handverstelling
Segmenten kunnen naar believen in
elkaar worden geschoven en m.b.v. het
vergrendelingsmechanisme veilig
worden vastgezet
Verschuif- en kantelbare laserhouder
voor een flexibel gebruik van de laser
Meegeleverd wordt: telescopisch
statiefelement, verlengstukken 0,5 m
en 1,0 m, twee beweegbare voetjes en
een draagtas
Ook als montagesteun te gebruiken

Statief bestelnr. 460 996
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Bestelnr. 460 996

Min. nuttige hoogte

ca. 1,08 m

Max. nuttige hoogte

ca. 3,08 m

Gewicht

ca. 5,10 kg

Krukslag

510 mm

Onderdelen levering van het
plafondstatief bestelnr. 460 996
Telescopisch statiefelement,
verlengstukken 0,5 m en 1,0 m,
2 beweegbare voetjes en een draagtas.

1 m verlengstuk
Bestelnr. 460 998

Bestelnr. 460 998

Bestelnr. 460 997

M.b.v. het verlengstuk van 1 m kan
de werkhoogte van het plafondstatief
worden vergroot.
Pendelplaatjes bestelnr. 460 997

Accessoires voor het plafondstatief: 1 m
verlengstuk en pendelplaatjes

Pendelplaatjes voor het onder een hoek
opstellen van het plafondstatief op een
ongelijke ondergrond.
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Stevige steun ook bij schuine plafonds
of vloeren.

Accessoires voor verstelbare statieven
Laserhouder bestelnr. 660 131
Ideaal voor vloerenleggers. De laserhouder wordt onderaan de verstelbare
poot bevestigd. De rotatielaser kan vlak
boven de vloer worden gebruikt en met
de handverstelling comfortabel in hoogte
worden versteld.

Laserhouder
Bestelnr. 660 131

Uitbreidingsset wieltjes
Bestelnr. 660 110
Uitbreidingsset voor zware in hoogte
verstelbare statieven met extra pootsteunen.
Vervang eenvoudig de demonteerbare
statiefspikes door de wielenset.
De uitbreidingsset bevat 3 wieltjes.

Uitbreidingsset wieltjes
Bestelnr. 660 110

Statiefster bestelnr. 665 111
De Nedo-statiefster is bijzonder
geschikt om statieven in de interieurbouw op gladde vloeren een
stevige ondergrond te bieden.

Statiefster bestelnr. 665 111

Pagina 14

Accessoires
Quick-Fix bestelnr. 572 111
Bevestig uw waterpasinstrument of
uw laser binnen enkele seconden op
elk statief!
Bij uitbreiding wordt de QuickFixgrondplaat met de statiefbevestigingsschroeven op het statief bevestigd. De adapter wordt met de
5/8’’-schroefdraad aan het instrument bevestigd.

truor waterpasins
Snelsluiting vo
r
ment en lase

Quick-Fix
Bestelnr. 572 111

Toestelhouder
bestelnr. 630 112
Draaibare toestelhouder voor de
montage van een veldcomputer,
datalogger, controller etc.
Passend voor alle zware Nedo
statieven met ronde statiefkop.
Toestelhouder
Bestelnr. 630 112

In hoogte verstelbare tussenkop
bestelnr. 570 111
De in hoogte verstelbare tussenkop
van Nedo kan op elk waterpasstatief worden geplaatst waardoor dit
de eigenschappen van een in
hoogte verstelbaar statief krijgt.
Schroefdraadaansluiting: 5/8”
In hoogte verstelbare
tussenkop
bestelnr. 570 111

Draagtas statief
bestelnr. 655 112-613

Slag: 95 mm
Draagtas statief
bestelnr. 655 112-613
Lengte: 1350 mm
l: 240 mm
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Verkoop- en leveringsvoorwaarden
1.

De onderstaande leveringsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, leveringen en
overige werkzaamheden, inclusief adviesdiensten, tenzij ze met onze uitdrukkelijke
toestemming zijn gewijzigd of uitgesloten.
Algemene Voorwaarden van de besteller/koper worden ook niet verplichtend als wij ons
daartegen niet nogmaals uitdrukkelijk verzetten.

2.

Doorslaggevend zijn de prijzen op de dag van levering.

3.

Leveringen onder EUR 500,- netto-goederenwaarde vinden plaats af fabriek.
Bij leveringen boven EUR 500,- netto-goederenwaarde nemen wij de normale vracht- of
portokosten voor onze rekening.

4.

De levering geschiedt franco emballage.

5.

Offerte en sluiten van de overeenkomst
Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. Gesloten overeenkomsten of andere afspraken
worden pas door onze schriftelijke bevestiging of door onze levering bindend. Voor zover
verkoopmedewerkers of handelsvertegenwoordigers mondelinge nevenafspraken maken of
toezeggingen doen die verder gaan dan onze offerte, behoeven deze steeds om geldig te
zijn onze schriftelijke bevestiging.
De tot de offerte behorende documentatie, zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en
maatgegevens, is, tenzij anders overeengekomen, slechts bij benadering doorslaggevend.

6.

Leveringsvoorwaarden en tekortkomingen in de nakoming
Het verstrijken van bepaalde leveringstermijnen en data vrijwaart de besteller die de
overeenkomst wil opzeggen of schadevergoeding wegens niet-nakoming wil verlangen er
niet van om een redelijke extra termijn te stellen om aan de prestatie te voldoen en te
verklaren dat hij de prestatie na afloop van die termijn zal weigeren.
Dat geldt niet indien wij een termijn of een datum voor de prestatie uitdrukkelijk en
schriftelijk als bindend hebben genoemd.
Deelleveringen zijn in redelijke omvang toegestaan. Leveringstermijnen worden in redelijke
mate verlengd - ook binnen een vertragingsperiode - bij het zich voordoen van overmacht
en alle onvoorziene, na het sluiten van de overeenkomst optredende belemmeringen
waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, voor zover dergelijke belemmeringen een
aanzienlijke invloed hebben op de levering van het gekochte.
Voor vertraging en het uitblijven (de onmogelijkheid) van de levering zijn wij niet verantwoordelijk zolang ons, onze hulppersonen en voorleveranciers niets valt te verwijten.
Voor door de schuld van onze voorleveranciers vertraagde of achterwege gebleven (de
onmogelijkheid van) leveringen hoeven wij niet in te staan. Dit laat het recht van de
besteller op annulering na het vruchteloos verlopen van een ons gestelde extra termijn
onverlet.

7.

Verzending en risico-overgang
De wijze en middelen van verzending zijn, tenzij anders overeengekomen, naar onze keuze.
Op verzoek van de besteller worden de goederen verzekerd. Met de verzending gaat het
risico over op de besteller.
Wordt de verzending op verzoek of door de schuld van de besteller vertraagd, dan worden
de goederen op kosten en voor risico van de besteller opgeslagen. In dat geval staat de
melding van het gereed staan voor verzending gelijk aan de verzending.

8.

De verzending gebeurt af fabriek voor risico van de ontvanger. Over transportschade dient
bij ontvangst te worden gereclameerd.

9.

Prijzen en betaling
De betaling dient, voor zover er niet iets anders is overeengekomen, binnen 30 dagen
vanaf datum factuur op zodanige wijze te geschieden dat wij uiterlijk op de vervaldatum
kunnen beschikken over het voor het voldoen van de factuur overeengekomen bedrag.
Uitsluitend indien dat specifiek is overeengekomen, worden wissels als betaling
geaccepteerd die disconteerbaar zijn of waarvoor correct zegelrecht is betaald.
Crediteringen inzake wissels of cheques geschieden onder voorbehoud van de ontvangst
met aftrek van de kosten en valutering op de dag waarop wij over de tegenwaarde kunnen
beschikken.
De prijzen zijn steeds exclusief BTW (MwSt.) ter hoogte van het op dat moment geldende
wettelijke percentage

10. Bij vertraagde betalingen wordt, zonder dat daarvoor een specifieke aanmaning nodig is,
een vertragingsrente van 4% boven het REPO tarief van de Europese Centrale Bank
berekend. Bij betaling binnen 8 dagen verlenen wij 3% korting voor contant, bij betaling
binnen 14 dagen 2% korting voor contant
11. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons het eigendom van de goederen tot aan de volledige betaling van de
koopprijs voor.
Bij goederen die de besteller in het kader van zijn zakelijke activiteiten betrekt, behouden
wij ons het eigendom voor tot alle vorderingen op de besteller uit de zakelijke relatie zijn
voldaan. Dit geldt ook in het geval dat er afzonderlijke of dat alle vorderingen in een
lopende rekening zijn opgenomen en het saldo is opgemaakt en erkend.
Bij inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen, met name bij betalingsachterstand,
zijn wij na aanmaning gerechtigd tot het terugnemen van de goederen en is de besteller
verplicht om deze terug te geven.
Bij de terugneming en bij een beslag door ons is, tenzij de wet op aanbetalingen van
toepassing is, alleen sprake van een ontbinding van de overeenkomst als wij dit
uitdrukkelijk schriftelijk verklaren.
Bij beslagen of andere ingrepen door derden dient de besteller ons onder toezending van
een beslagexploot alsmede een plechtige verklaring inzake de identiteit van de onder het
beslag vallende voorwerpen schriftelijk te informeren. De besteller is gerechtigd om de
goederen binnen het kader van de normale bedrijfsvoering door te verkopen en hij draagt
reeds nu de vordering op grond van het doorverkopen inclusief alle nevenvorderingen die
voor hem uit het doorverkopen op zijn afnemers of derden ontstaan, aan ons over. Tot het
innen van de vorderingen is de besteller ook na de overdracht gemachtigd.
Dit laat onze bevoegdheid om de vordering zelf te incasseren onverlet, wij verplichten ons

echter om de vorderingen niet te incasseren zolang de koper normaal aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
Wij kunnen eisen dat de besteller de verpande vorderingen en de bijbehorende debiteuren
bekendmaakt en alle voor de incasso benodigde gegevens verstrekt, de bijbehorende documentatie overhandigt en de debiteuren op de hoogte stelt van de verpanding.
Wij verplichten ons om de ons toekomende zekerheden in zoverre vrij te geven als hun
waarde de te dekken vorderingen, voor zover deze nog niet zijn voldaan, meer dan 20% te
boven gaat.
12. Gebreken en recht op reclamatie
Onaanzienlijke gebreken geven de besteller geen recht op weigering van de aanname van
de goederen, noch zijn zij aanleiding voor enig recht op reclamatie.
Voor gebreken zijn wij als volgt aansprakelijk:
(1) Naar onze keuze dienen zodanige geleverde voorwerpen kosteloos achteraf te worden
gerepareerd of opnieuw te worden geleverd welke binnen de verjaringstermijn een gebrek
vertonen, voor zover de oorzaak ervan reeds bij de risico-overgang aanwezig was.
(2) Aanspraken met betrekking tot gebreken verjaren na 12 maanden. Dat geldt niet voor zover
de wet conform art. 438 lid 1 nr. 2 (bouwwerken en zaken voor bouwwerken), art. 479 lid
1 (recht op verhaal) en art. 634a lid 1 nr. 2 (constructiefouten) van het (Duits) Burgerlijk
Wetboek (BGB) langere termijnen voorschrijft en in gevallen van (dodelijk) letsel of schade
aan de gezondheid, bij een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de leverancier en
bij het te kwader trouw verzwijgen van een gebrek. Dit laat de wettelijke regelingen inzake
stoornis in het verloop, stoornis en opnieuw beginnen van termijnen onverlet.
(3) Na een tijdige reclamatie dient ons eerst een gelegenheid te worden geboden tot nakoming
achteraf binnen een redelijke termijn. Mislukt de nakoming achteraf, kan de besteller onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding conform punt 15) - de overeenkomst ontbinden of de vergoeding verminderen.
(4) Van rechten op reclamatie is geen sprake bij slechts onaanzienlijke afwijkingen van de
eventueel overeengekomen hoedanigheid, bij slechts onaanzienlijke verslechtering van de
bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade waarvan sprake is na de risico-overgang
ten gevolge van foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte brandstoffen en/of koel /smeermiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, een ongeschikte
bouwondergrond of op grond van bijzondere van buiten komende onheilen die conform de
overeenkomst niet als voorwaarden zijn gesteld en bij niet reproduceerbare softwarefouten.
Als door de besteller of door derden onoordeelkundige veranderingen of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, dan is er voor deze en de daardoor ontstane gevolgen eveneens
geen sprake van recht op reclamatie.
(5) Verhaalsrechten van de besteller op ons conform art. 478 BGB (verhaal van de ondernemer) bestaan slechts voor zover de besteller met zijn afnemers geen de wettelijke rechten
op reclame te boven gaande afspraken heeft gemaakt
(6) Voor aanspraken op schadevergoeding van de besteller geldt voor het overige punt 15).
Verdergaande of andere dan in deze paragraaf geregelde aanspraken van de besteller op
ons en onze hulppersonen wegens een gebrek zijn uitgesloten.
13. Afwijkingen van de afbeeldingen van de catalogus behouden wij ons in de zin van de
verdere ontwikkeling van onze producten voor.
14. Onmogelijkheid; aanpassing van de overeenkomst
(1) Voor zover de levering onmogelijk is, is de besteller gerechtigd om schadevergoeding te
eisen, tenzij wij niet verantwoordelijk zijn voor de onmogelijkheid. De aanspraak op
schadevergoeding van de besteller beperkt zich echter tot 10% van de waarde van dat deel
van de levering dat wegens de onmogelijkheid niet in ter zake dienend bedrijf kan worden
gesteld. Deze beperking geldt niet voor zover er sprake is van verplichte aansprakelijkheid
in gevallen van opzet en grove nalatigheid of vanwege (dodelijk) letsel of schade aan de
gezondheid. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de besteller is daarmee niet
verbonden. Dit laat het recht van de besteller op ontbinding van de overeenkomst onverlet.
(2) Voor zover onvoorziene gebeurtenissen als mobilisatie, oorlog, oproer of gebeurtenissen als
staking en uitsluiting de bedrijfseconomische betekenis of de inhoud van de levering
aanzienlijk veranderen of van grote invloed zijn op ons bedrijf, wordt de overeenkomst met
inachtneming van de goede trouw, redelijkerwijs aangepast. Voor zover dit bedrijfseconomisch niet verantwoord is, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
15. Overige aanspraken op schadevergoeding
(1) Aanspraken op vergoeding van schade en kosten van de besteller (hierna te noemen:
schadevergoedingsaanspraken), om het even om welke rechtsgrond, met name wegens
inbreuk op verplichtingen op grond van de schuldovereenkomst en uit onrechtmatige daad,
zijn uitgesloten.
(2) Dit geldt niet voor zover er sprake is van dwingende aansprakelijkheid, bijvoorbeeld
volgens de wet op de productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet en grove nalatigheid,
wegens (dodelijk) letsel of schade aan de gezondheid, wegens inbreuk op belangrijke
contractuele verplichtingen. De schadevergoedingsaanspraak wegens inbreuk op belangrijke
contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de contracttypische te voorziene schade,
voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid wegens
(dodelijk) letsel of schade aan de gezondheid. Een verandering van de bewijslast ten nadele
van de besteller is met de bovengenoemde regelingen niet verbonden.
(3) Voor zover de besteller conform dit punt 15) recht heeft op schadevergoedingsaanspraken,
verjaren deze na afloop van de voor schadevergoedingsaanspraken geldende verjaringstermijn conform punt 14)
(4) Bij schadevergoedingsaanspraken volgens de wet op de productaansprakelijkheid gelden de
wettelijke verjaringsvoorschriften.
16. Plaats van nakoming, forumkeuze, toepasselijk recht
Plaats van nakoming en uitsluitende plaats van de bevoegde rechter voor leveringen en
betalingen (inclusief rechtsvorderingen met betrekking tot cheques en wissels) alsmede alle
overige geschillen die tussen partijen ontstaan, is, voor zover de koper ondernemer,
publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, Dornstetten (BRD).
De betrekkingen tussen de contractpartijen worden uitsluitend geregeld volgens het recht
van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van de uniforme koopwetten van het
Haags kooprechtverdrag
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