Leica NA700 levels
Sterk en eenvoudig.

Superieure prestaties en
eerste klas service
De Leica NA700 waterpastoestellen staan
hun
mannetje
op
de
moeilijkste
bouwplaatsen. Bij regen of zonneschijn, in
hel licht of in diepe schaduwen blijven ze
betrouwbaar en precies meten. Zelfs
vibrerende bouwmachines hebben geen
invloed op hun nauwkeurigheid. Ze
hoeven
niet
herhaaldelijk
worden
nagekeken of afgesteld – bespaart tijd en
geld!










Eenvoudige bediening
Geen conversie van graden naar gon
Makkelijk richten
Comfortabel aflezen
Altijd een klaar beeld
Mooi contrast
Schokbestendig
Water- en stofdicht – IP 57

Eenvoudig op te stellen
Het prisma maakt de waterpasbel
goed zichtbaar.

Altijd een klaar beeld
De
met
stikstof
afgedichte
telescoop beslaat niet en geeft altijd
een klaar beeld.

Geen conversie
Aflezen in graden en gon.

Mooi contrast
Door het uitzonderlijke heldere
beeld is er altijd goed aft e lezen.

Gemakkelijk richten
Dank zij het gemakkelijke dioptre op
de telescoop.
Gemakkelijk aflezen
Scherp beeld dank zij superieure
optiek.

Specificaties

NA720

NA724

NA728

NA730

Vergroting

20 x

24 x

28 x

30 x

30 x

40 mm

40 mm

Gasgevuld
Diameter objectief

Yes
30 mm

Hoekmeting

36 mm

40 mm

360 graden/400 gon selecteerbaar

Horizontale cirkel

Schokbestendig
Zelf bij vibraties en impact blijven
de
Leica
NA700
waterpastoestellen nauwkeurig en
precies werken.

NA730 plus

Tweezijdig, eindeloos

Standaard afwijking
per dubbele km
waterpassing

2.5 mm

2 mm

1.5 mm

1.2 mm

0.7 mm

Compensator
nauwkeurigheid (std.
afw.)

<0.5"

<0.5"

<0.3"

<0.3"

<0.3"

Werkbereik

±15'

Stof- en waterdicht
IP 57 (immersion)
Impact

ISO 9022-33-5

Water- en stofdicht
Water, en stof zijn geen hinder
voor de Leica NA700 .
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