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MĚŘICÍ NÁSTROJE



Přesné určování délek, vzdáleností  
a úhlů 
Program měřicích nástrojů Nedo zahrnuje inovativní řešení pro přesné 

měření délek, vzdáleností a úhlů. 

Stálicí v programu měřicích nástrojů je originální zařízení Nedo mEssfix. 

Teleskopická měřicí lať s integrovaným analogovým ukazatelem je  

tisíckrát osvědčená měřicí pomůcka k rychlému a přesnému měření 

vnitřních rozměrů. 

Laserové zařízení mEssfix 50 je špičkou mezi laserovými dálkoměry 

mEssfix. Robustní, spolehlivý a přesný. 

Měřicí kolečka Nedo jsou spolehlivými pomocníky, pokud jde o přesné 

měření dlouhých vzdáleností. Nepostradatelná při stavbě silnic a cest. 

Úhloměry Winkelfix a Winkeltronic zajišťují rychlé a přesné určení a 

přenesení úhlů jakéhokoli druhu. 

Nezbytnost pro každého tesaře, truhláře, stavitele ocelových konstrukcí, 

kuchyní a schodišť. 

Vodováhy se sklonoměrem Nedo se využívají jak při výstavbě interiéru, 

tak i v zahradnictví a krajinářství. 

 



Nedo mEssfix

Obj. č. Rozsah měření Délka v zasunutém stavu Dělení Hmotnost Vč. pouzdra 

F 181 111 0,47 až 1,10 m 0,47 m mm 0,8 kg ne

F 281 111 0,63 až 2,10 m 0,63 m mm 1,0 kg ne 

F 381 111 0,80 až 3,10 m 0,80 m mm 1,2 kg ne 

F 481 111 0,96 až 4,10 m 0,96 m mm 1,5 kg ne 

F 581 111 1,17 až 5,10 m 1,17 m mm 1,8 kg ano 

Nedo mEssfix s měřicím trnem pro montáž žaluzií

Obj. č. Rozsah měření Délka v zasunutém stavu Dělení Hmotnost Vč. pouzdra 

F 180 111 0,37 až 1,00 m 0,37 m mm 0,7 kg ano 

F 280 111 0,53 až 2,00 m 0,53 m mm 0,9 kg ano 

F 380 112 0,70 až 3,00 m 0,70 m mm 1,1 kg ano 

F 480 111 0,86 až 4,00 m 0,86 m mm 1,4 kg ano 

F 580 111 1,07 až 5,00 m 1,07 m mm 1,7 kg ano

Nedo mEssfix 
Tisíckrát osvědčená teleskopická měřicí lať k měření světlých rozměrů.  
Originální Nedo mEssfix.  
mEssfix jednoduše přiložíte, vysunete a ihned můžete rozměr 
pohodlně odečíst na analogovém ukazateli. 
Všechna zařízení mEssfix splňují třídu přesnosti II ΔI=0,3+0,2∙L(m).

Vlastnosti: 
 
– Robustní teleskopická měřicí lať 
– Kryt z plastu odolného vůči nárazům 
– Libela k vodorovnému a svislému vyrovnání 
– Robustní hliníkové obdélníkové profily 
– Dodávána standardně s obalem 
– Vyrobeno ve Švýcarsku 



Kryt z plastu odolného vůči 

nárazům

Krabicová libela

Měřicí pásmo

Podélná libela

Nedo mEssfix compact

Vlastnosti: 
 
– Krátká zasunutá délka 
– Robustní pouzdro ukazatele s integrovanou kombinovanou libelou 
– Oblé teleskopické trubky pro pohodlnou manipulaci 
– Dodávána standardně s obalem 
– Vyrobeno ve Švýcarsku 

Lehká a praktická teleskopická měřicí lať mEssfix compact je cenově 
výhodná alternativa k originálnímu zařízení mEssfix. Kompaktní 
teleskopická měřicí lať měří rychle a spolehlivě vnitřní rozměry. mEssfix 
compact jednoduše přiložíte, vysunete a ihned můžete rozměr pohodlně 
odečíst na analogovém ukazateli. Ideální pro práce v interiéru.  
Lať mEssfix compact je mimořádně praktická díky svým kompaktním 
rozměrům, nízké hmotnosti a oblým teleskopickým trubkám.  
Všechna zařízení mEssfix compact splňují třídu přesnosti II 
ΔI=0,3+0,2∙L(m). 

Obj. č. Rozsah měření Délka v zasunutém stavu Dělení Hmotnost Vč. pouzdra 

F 380 211 0,60 až 3,04 m 0,60 m mm 0,9 kg ano 

F 580 211 0,91 až 5,01 m 0,91 m mm 1,4 kg ano

Nedo mEssfix compact



Nedo mEssfix-S
Díky velkému rozsahu měření až 8 m je mEssfix-S univerzálním 
pomocníkem na stavbě, např. při stavbě lešení, vyměřování fasád 
nebo při určování průjezdné výšky. Pouzdro ukazatele umístěné 
nahoře umožňuje rychlé a snadné odečítání naměřených hodnot. 
Všechna zařízení mEssfix-S splňují třídu přesnosti III 
ΔI=0,6+0,4∙L(m).

Vlastnosti: 
 
– Rozsah měření: 5 m, 6 m a 8 m 
– Pouzdro ukazatele v horní části se dvěma integrovanými libelami, 

pohodlné odečítání ve výšce očí 
– Krabicová libela pro svislé vyrovnání 
– Podélná libela pro vodorovné vyrovnání 
– Pásová navíjecí pružina z nejlepší pružinové oceli 
– Teleskopické prvky z robustních hliníkových čtyřhranných profilů 
– Zajišťovací šrouby k upevnění teleskopických prvků v libovolné poloze 
– Dodávána standardně s obalem 
– Vyrobeno ve Švýcarsku 

Zajišťovací šrouby

Rozměrově přesná textilní 

páska vyztužená skelnými 

vlákny

Krabicová libela pro svislé odečítání

Podélná libela pro vodorovné 

odečítání

Obj. č. Rozsah měření Délka v zasunutém stavu Dělení Hmotnost Vč. pouzdra 

F 580 151 1,03 až 5,00 m 1,03 m mm 2,0 kg ano 

F 680 151 1,20 až 6,00 m 1,20 m mm 2,4 kg ano 

F 880 151 1,53 až 8,00 m 1,53 m mm 2,6 kg ano

Nedo mEssfix-S



Obj. č. Rozsah měření Délka v zasunutém stavu Dělení Rozlišení Hmotnost

583 121 0,70 až 3,00 m 0,70 m mm 1 mm 1,3 kg 

585 121 1,04 až 5,00 m 1,04 m mm 1 mm 2,1 kg

Nedo mEsstronic Easy

Nedo mEsstronic Easy a 

mEsstronic

Vlastnosti: 
 
– Spolehlivá digitální technika 
– Základem mechanických komponent je osvědčená technologie mEssfix 
– Přesnost: ± 1 mm 
– Napájení: 4x baterie 1,5 V (AA) nebo 4x akumulátor 1,2 V 
– Doba provozu: asi 200 hodin v nepřetržitém provozu 
– Automatické vypnutí po 3 minutách nečinnosti 
– Funkce nulování: Nastavení referenčních bodů pro relativní měření 
– Funkce Hold: Měření i v nepříznivých situacích, odečítání v pohodlné poloze 
– Nedo mEsstronic: Interní paměť s 10 paměťovými místy 
– Nedo mEsstronic: Zásuvka pro paměťový modul, modul Bluetooth nedo modul 

RS-232 

Nedo mEsstronic Easy a mEsstronic jsou snadno ovladatelná elektronická 
zařízení k měření délek pro profesionální řemeslníky. Jednoduše přiložíte, 
vysunete a ihned můžete pohodlně odečítat rozměry na digitálním displeji. 
Navíc k funkcím zařízení mEsstronic Easy je model mEsstronic vybaven 
datovým rozhraním pro paměťový modul, modulem Bluetooth nebo 
modulem RS-232. 

 

Obj. č. Rozsah měření Délka v zasunutém stavu Dělení Rozlišení Hmotnost

583 111 0,70 až 3,00 m 0,70 m mm/inch 1 mm 1,4 kg 

585 111 1,05 až 5,00 m 1,05 m mm/inch 1 mm 2,1 kg 

588 111 1,54 až 8,00 m 1,54 m mm/inch 1 mm 2,8 kg

Nedo mEsstronic

mEsstronic 
Easy

mEsstronic

Modul Nedo Bluetooth BlueConnect 2

Tento modul umožňuje bezdrátové odesílání naměřených hodnot 
na notebook. 

Obj. č. 585 230 
 
Moduly Nedo Memory 
Ukládá až 511 naměřených hodnot 

Obj. č. 585 115 



Nedo laser mEssfix 50

Vlastnosti: 
 
– Měření od přední nebo od zadní hrany zařízení 
– Přehledný 2řádkový displej 
– Výpočet plochy a objemu 
– Funkce Pythagorovy věty 
– Jednotlivé a nepřetržité měření 
– Sčítání/odečítání 
– Malý, praktický a robustní 
– Ochrana proti stříkající vodě dle IP 54 
– Údaje o dosahu a přesnosti splňují normu ISO 16331-1 

Nedo laser mEssfix 50

Obj. č. 705 584 

Přesnost měření, typ.  ± 2,0 mm 

Rozsah měření  0,05 m až 50 m 

Laser Třída laseru 2, 635 nm 

Automatické vypnutí asi po 3 minutách 

Napájení  2x baterie 1,5 V (AAA) 

Počet měření na jednu sadu baterií  asi 5000 

Rozměry asi 116 mm x 45 mm x 29 mm 

Hmotnost 100 g

Díky rozsahu měření od 0,05 m do 50 m a přesnosti měření ± 2,0 mm 

je laserový dálkoměr mEssfix 50 určen pro skutečné profesionály. Malý, 

praktický a robustní. 

 
Bleskově a s přesností na mm změří 
vzdálenosti do 50 m 



Leica DISTOTM X3 a X4

Vlastnosti: 
 
– Přesnost: ± 1,0 mm 
– Rozsah měření: 0,05 m až 150 m 
– Bezpečnost při pádu až z výšky 2 m 
– Odolný proti proudu vody a prachu podle třídy ochrany IP 65 
– Zabudovaný sklonoměr 360° 
– Zabudované snímače zrychlení / polohy pro inovativní funkce 

měření 
– Otočný displej 
– Snadná a intuitivní obsluha 
– Rozhraní Blutetooth® Smart 
– DISTOTM X4 s digitálním hledáčkem (kamerou) se 4násobným 

zoomem 
– Údaje o dosahu a přesnosti splňují normu ISO 16331-1 

Modely zařízení DISTOTM X3 a X4 kombinují inovativní tech-

nologii měření s extrémně robustním provedením vhodným 

pro staveniště. Díky vybavení digitálním hledáčkem se 

zařízení DISTOTM X4 dokonale hodí do venkovního prostředí.

Obj. č. 705 586

Adaptér Leica DST360 
Pomocí adaptéru Leica DST 360 se měří horizontální a 
vertikální úhly a výsledky se automaticky přenáší do zařízení 
DISTOTM X3 nebo X4. Pomocí zařízení DISTOTM X3 a X4 tak 
lze provádět měření od bodu k bodu, tzn. rychle a přesně 
určovat vzdálenosti mezi dvěma libovolnými, a to i 
nepřístupnými body v prostoru. Přesné zaměření umožňuje 
přesný posuv.  
Obj. č. 705 588

Obj. č. 705 587

Leica DISTOTM X4 sada

Kompletní sada se stojanem a adaptérem 

DST360 pro měření mezi dvěma body ve 

vnitřním a venkovním prostoru. 

Obj. č. 705 589



Dokonale přesné měření dlouhých vzdáleností. 
Měřicí kolečka (trasoměry) Nedo se používají k přesnému měření 
vzdáleností v oblasti výstavby silnic, cest a kolejí. 
Měřicí kolečko Nedo Super splňuje nejvyšší požadavky na přesnost, 
kvalitu a spolehlivost. Díky malým výrobním tolerancím přesného 
kolečka a vysoce kvalitního počitadla dosahuje měřicí kolečko Nedo 
Super přesnosti ± 0,02 %. To odpovídá maximální chybě ± 2 cm na 
úseku 100 m. 
Počitadlo s rozlišením v cm je namontováno nad pojezdovým 
kolečkem tak, aby bylo odolné vůči nárazům, a je poháněno 
ozubeným řemenem. Vynulování počitadla se provádí vratnou 
páčkou. 
Ruční brzda je integrována v robustním stojanu. Ergonomická 
rukojeť ve tvaru pistole a robustní vodicí tyč z hliníku zaručují vždy 
optimální manipulaci s měřicím kolečkem. 
Díky chytrému mechanismu lze vodicí tyč pro účely přepravy sklopit 
do strany. Měřicí kolečko Nedo Super nastavuje standardy v oblasti 
kvality, spolehlivosti a přesnosti.

Měřicí kolečko Nedo Super

Měřicí kolečko Nedo Super
Obj. č. 702 111 

Obvod kola 1 m 

Rozsah měření  0 až 9.999,99 m 

Umístění počitadla  uprostřed 

Rozlišení  0,01 m 

Hmotnost asi 3,65 kg 

Tolerance ± 0,02 %Přepravní kufr pro měřicí kolečko 
Nedo Super 

Obj. č. 752 111



Lehká měřicí kolečka Nedo se vyznačují robustním a ergonomickým provedením. Přesné 
výsledky měření jsou zaručeny díky přesnému kolečku odolnému vůči oděru a přesnému počitadlu. 
Rukojeť ve tvaru pistole s integrovaným tlačítkem brzdy umožňuje pohodlné ovládání. Díky chytrému 
sklápěcímu mechanismu na vodicí tyči je dosahováno malého přepravního rozměru. 

Lehká měřicí kolečka Nedo

Měřicí kolečko Mini 
Malé a kompaktní

Lehké měřicí 
kolečko Econo  
Příznivá cena

Lehké měřicí  
kolečko Deluxe 

Robustní a spolehlivé

Lehké měřicí  
kolečko Professional 
Pohodlná manipulace

Lehké měřicí  
kolečko Digital 
Digitální displej s  

rozlišením na 1 cm

Všechna lehká 
měřicí kolečka 
lze dodat i v sadě 
s trekingovým 
batohem.

Měřicí kolečko Lehké měřicí Lehké měřicí Lehké měřicí kolečko Lehké měřicí 
Mini kolečko Econo kolečko Deluxe  Professional kolečko Digital 

Obj. č. 703 113 703 116 703 111 703 112 703 118 

Obj. č. sady 703 125 703 126 703 115 703 120 703 128 
(s trekingovým batohem) 

Obvod kola 0,5 m 1 m 1 m 1 m 1 m 

Rozsah měření 0-9.999,90 m 0-9.999,90 m 0-9.999,90 m 0-9.999,90 m 0-9.999,99 m 

Rozlišení 0,01 m 0,01 m 0,01 m 0,01 m 0,01 m 

Hmotnost 1,2 kg 2,1 kg 2,3 kg 2,4 kg 1,85 kg 

Tolerance ± 0,05% ± 0,05% ± 0,05% ± 0,05% ± 0,05% 

Vodicí tyč kulatá kulatá oválná oválná oválná

Lehké měřicí kolečko Professional 
je navíc vybaveno resetovacím 
tlačítkem integrovaným v rukojeti 
ve tvaru pistole pro ještě větší 
pohodlí. 



Nedo Winkelfix

Winkelfix long

Obj. č. Délka ramene Dělení Rozsah měření Bodce Hmotnost Vč. pouzdra 

450 111 mini 430 mm Grad 0° až 180° ne 0,9 kg ano 

450 121 classic 600 mm Grad 0° až 180° ne 1,4 kg ano 

500 101 shorty 305 mm Grad 0° až 180° ne 0,7 kg ano 

500 111 maxi 600 mm Grad 0° až 180° ano 1,4 kg ano 

510 111 long 1500 mm Grad 0° až 180° ano 2,6 kg ano

Nedo Winkelfix

Winkelfix classic a mini Winkelfix maxi a shorty

Rychlé a přesné určení úhlových stupňů – se zařízením Nedo Winkelfix 
žádný problém! 
Přiložíte Nedo Winkelfix a již můžete na analogovém ukazateli rychle a 
spolehlivě odečítat úhlové stupně. Obě integrované vodováhy přitom 
umožňují držet úhloměr ve vertikální i horizontální poloze. Díky své 
spolehlivosti, robustnosti a praktičnosti se úhloměr Nedo Winkelfix ve 
stavebnictví mnohonásobně osvědčil. Usnadněte si práci při měření úhlů 
jedním z našich pěti modelů Winkelfix. 

 

Hodnotu úhlových stupňů lze okamžitě 
odečíst na analogovém ukazateli. 

Možnost odečtu: ± 0,5° 
Přesnost: ± 0,25° 



Winkeltronic 
Hodnotu úhlových stupňů lze okamžitě 

odečíst na digitálním ukazateli. 
Možnost odečtu: ± 0,05° 

Přesnost: ± 0,1°

Obj. č. Délka ramene Rozlišením Rozsah měření Hmotnost Vč. pouzdra 

405 100 400 mm 0,1° 0° až 200° 0,65 kg ano 

405 120 600 mm 0,1° 0° až 200° 0,88 kg ano

Nedo Winkeltronic Easy

Nedo Winkeltronic Easy
Digitální úhloměr k měření a přenášení úhlů. 

Vlastnosti: 
 
– Přesnost měření: ± 0,2° 
– Automatické vypnutí lze deaktivovat 
– Funkce Hold k přidržení naměřené hodnoty 
– Nulování je možné v jakékoliv poloze ramen 
– Zabudovaná vertikální a horizontální libela 
– Dodávána standardně s obalem 
– Napájení: 2x baterie 1,5 V (AA) nebo 2x akumulátor 1,2 V 
– Možnost měření vnějších i vnitřních úhlů 

Obj. č. Délka ramene Rozlišením Rozsah měření Hmotnost Vč. pouzdra 

405 216 450 mm 0,05° 0° až 352° 1,2 kg ano 

405 316 600 mm 0,05° 0° až 355° 1,5 kg ano 

405 317 750 mm 0,05° 0° až 355° 1,8 kg ano

Nedo Winkeltronic

Nedo Winkeltronic
Digitální úhloměr prémiové třídy. 

Vlastnosti: 
 
– Přesnost měření: ± 0,1° 
– Podsvícený displej 
– Automatické vypnutí po 3 minutách nečinnosti 
– Funkce Hold k přidržení naměřené hodnoty 
– Nulování je možné v jakékoliv poloze ramen 
– Zabudovaná vertikální a horizontální libela 
– Dodávána standardně s obalem 
– Napájení: 4x baterie 1,5 V (AA) nebo 4x akumulátor 1,2 V 



Nedo LaserWinkeltronic
Nedo LaserWinkeltronic kombinuje výhody laserové technologie s osvědčenou technologií Winkeltronic. Díky 
laserové technologii se výrazně zjednodušují známé aplikace, jako je měření a vyrovnávání úhlů při výstavbě 
schodišť, při vnitřní výstavbě, při renovacích a vyměřování zešikmení střech. Laserový paprsek je vyzařován 
rovnoběžně s ramenem a prodlužuje jej tak až na délku 20 m. 
Nedo LaserWinkeltronic lze dodat s jedním nebo se dvěma laserovými moduly. 
 

Vlastnosti zařízení Winkeltronic: 
 
– Přesnost měření: ± 0,1° 
– Rozlišení: 0,05° 
– Podsvícený displej 
– Automatické vypnutí po 3 minutách nečinnosti 
– Funkce Hold k přidržení naměřené hodnoty 
– Nulování je možné v jakékoliv poloze ramen 
– Zabudovaná vertikální a horizontální libela 
– Napájení: 4x 1,5 V (AA) 

Vlastnosti laseru: 
 
– Třída laseru 2 
– Viditelný červený laserový paprsek, vlnové délky 635 nm 
– Průměr paprsku: 6 mm 
– Dosah: asi 20 m, v závislosti na okolních podmínkách 
– Přesnost: ± 0,5 mm/m 
– Napájení: 2x 1,5 V (AAA) 

Obj. č. Modul laseru Délka ramene Rozlišením Rozsah měření Hmotnost 

460 613 1 605 mm 0,05° 0° až 360° 1,5 kg 

460 612 2 605 mm 0,05° 0° až 360° 1,5 kg

Nedo LaserWinkeltronic



Obj. č. Rozsah měření Délka Zobrazení ve stupních Zobrazení v procentech Přesnost Hmotnost 

508 110 360° 600 mm v krocích po 0,1° v krocích po 0,1 % ± 0,2° 0,7 kg 

508 111 360° 800 mm v krocích po 0,1° v krocích po 0,1 % ± 0,2° 0,8 kg

Vodováha se sklonoměrem Nedo

Vodováha se sklonoměrem Nedo
Vodováha se sklonoměrem ke snadnému určování sklonů, spádů a úhlů. Zobrazování naměřených hodnot je 
volitelné ve stupních nebo v procentech. Zvuková signalizace při úhlu 0° a 90° usnadňuje nastavení, takže 
není nutné sledovat údaje na displeji. Díky funkci Hold lze naměřenou hodnotu na displeji přidržet za účelem 
pozdějšího odečtení. Obsluha této robustní a voděodolné vodováhy se sklonoměrem je velmi snadná. 

Vlastnosti: 
 
– Dobře čitelný displej 
– Při měření nad hlavou se zobrazení na displeji automaticky otočí 
– Automatické vypnutí po 5 minutách nečinnosti 
– Funkce Hold k přidržení naměřené hodnoty 
– Dodávána standardně s obalem 



STAVEBNÍ LASERY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Společnost Nedo nabízí jedinečnou řadu bodových, liniových a 

rotačních laserů k rychlému nivelování, zarovnání do roviny, 

určení svislého směru a přenášení pravých úhlů. Všechny lasery 

značky Nedo se vyznačují velmi jednoduchým, intuitivním 

ovládáním, extrémně robustní konstrukcí pro použití v 

nejnáročnějších stavebních podmínkách a příslovečnou 

přesností značky Nedo. Díky chytrým funkcím a inteligentní 

řadě příslušenství jsou laserové výrobky značky Nedo 

skutečnými systémovými řešeními, 

která vedou k výraznému zvýšení produktivity ve stavebnictví. 

Naše produkty jsou vyvinuty 
specialisty, vyráběny odborníky 
a velmi žádány profesionály na 
stavbách.



¬ podmíněné ¬¬ dobré ¬¬¬ optimální

Přehled bodových a liniových laserů Nedo

Výrobek CUBE CUBE green X-Liner 5P

 

 

  Typ paprsku 

 
 

    Typ laseru Multičárový laser Multičárový laser 5bodový laser

Použití: 

  Suchá výstavba ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬

Výstavba interiéru ¬¬ ¬¬ ¬¬

Elektroinstalace ¬¬ ¬¬ ¬¬

Truhlářství ¬¬ ¬¬ ¬

Sanitární práce ¬¬ ¬¬ ¬

Vyrovnání stavebních prvků ¬¬ ¬¬

Pokládání dlaždic ¬¬¬ ¬¬¬

      Stropní konstrukce a ¬ ¬
ocelové konstrukce  

Malířské práce ¬¬¬ ¬¬¬

Montáž dveří a oken ¬¬ ¬¬

 Vágrysy ve výstavbě ¬¬ ¬¬

  interiéru 

Vodorovná čára 360°



X-Liner 2 X-Liner 360 2 green X-Liner 3D green 

Křížový laser  Multičárový laser Multičárový laser

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬  

¬¬ ¬¬ ¬¬¬  

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬  

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬  

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬  

¬ ¬¬ ¬¬¬ 

¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬  

¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬  

1 x 360° 3 x 360°



Nedo CUBE / CUBE green
Univerzální multičárový laser do bedny s nářadím. 
Malý, praktický a univerzálně použitelný: 
K nivelování, zarovnávání do roviny a vynášení pravých úhlů. 
Volitelně se zelenými nebo červenými laserovými diodami. 

Vlastnosti: 
 
– Samonivelační multičárový laser pro rychlé nivelování, 

zarovnávání a vynášení pravých úhlů v interiéru 
– Vytvoří laserový kříž a další vertikální laserová čára o 90° 
– Jasně viditelné laserové čáry 
– Spolehlivé magnetické tlumení 
– Funkce náklonu 
– 1/4" připojovací závit 
– Praktický držák s mechanickým upínáním včetně kulového 

kloubu 
– Extrémně malý a praktický 
– Včetně přepravní tašky a baterií 

Nedo CUBE / CUBE green

Obj. č. 460 867 (zelená laserová dioda)

Obj. č. 460 869 (červená laserová dioda) 

Přesnost  ± 5 mm/10 m 

Rozsah  ± 4° 
samonivelace 

Pracovní rozsah  ø 30 m 

Laser Třída laseru 2, 532 nm (zelená laserová dioda) 

Třída laseru 2, 635 nm (červená laserová dioda) 

Třída ochrany  IP 54 

Napájení 3 x 1,5 V (AAA) 

Doba provozu  asi 8 h 

Rozměry 65 mm x 65 mm x 68 mm 

Hmotnost 0,24 kg 

Rozsah dodávky CUBE / CUBE green: 
CUBE, kovový držák s mechanickým upínáním, 
včetně kulového kloubu, baterií a přepravní tašky 
Obj. č. 460 867 (zelená laserová dioda) 
Obj. č. 460 869 (červená laserová dioda)

Samonivelační multičárový laser CUBE vytváří laserový kříž a další 
vertikální laserová čára v pravém úhlu k laserovému kříži. Díky tomu 
se zařízení Nedo CUBE hodí nejen k rychlému 
a snadnému nivelování a zarovnávání, ale také k vynášení pravých úhlů. 
Díky přídržné svorce, která je součástí dodávky, lze zařízení Nedo CUBE 
upevnit kdekoli. Nedo CUBE lze volitelně dodat se zelenými laserovými 
diodami pro nejlepší viditelnost nebo s červenými laserovými diodami. 



Obj. č. 460 871 

Přesnost  ± 0,3 mm/m 

Rozsah samonivelace ± 4° 

Pracovní rozsah Ø asi 30 m 

Laser Třída laseru 2, 635 nm 

Třída ochrany IP 54 

Napájení  2 x 1,5 V (Mignon/AA) 

Doba provozu  asi 33 h 

Připojovací závit  1/4’’

Nedo X-Liner 5P

Nedo X-Liner 5P
Samonivelační 5bodový laser, který promítá vodorovně 3 
laserové body a svisle 2 laserové body: vpředu, vlevo, 
vpravo, nahoře a dole. 
Laserové body jsou ve vzájemném úhlu přesně 90°. 
Vodorovné laserové body se všechny nacházejí ve stejné 
výšce. Ideální k rychlé nivelaci, zalícování do roviny, určení 
svislého směru a vynášení pravých úhlů. 

Vlastnosti: 
 
– 5 dobře viditelných laserových bodů vzájemně vyrovnaných 

přesně v pravém úhlu 
– Spolehlivá samonivelace 
– Robustní kyvadlo s magnetickým tlumením 
– Univerzální adaptér se silným magnetem, 1/4" a 5/8" 

připojovací závit 

Rozsah dodávky: 
X-Liner 5P, univerzální adaptér se závitem 
1/4" a 5/8" a magnetem, upínací popruh, 
cílová tabulka, baterie a přepravní taška 
Obj. č. 460 871



Obj. č. 460 870 

Přesnost ± 0,3 mm/m 

Rozsah samonivelace  ± 4° 

Pracovní rozsah Ø asi 50 m bez laserového přijímače 

asi 100 m s laserovým přijímačem 

Laser Třída laseru 2M, 635 nm 

Třída ochrany IP 54 

Napájení  3x 1,5 V (Mignon/AA) 

Doba provozu asi 20 h 

Připojovací závit  1/4’’

Nedo X-Liner 2 

Nedo X-Liner 2
Samonivelační křížový laser vždy s jednou svislou a jednou 

vodorovnou čárou. Dobře viditelný laserový kříž promítaný na 

stěnu umožňuje rychlou a přesnou nivelaci a zarovnání do 

roviny. Díky pulzní funkci lze zařízení X-Liner 2 používat i při 

nepříznivých světelných podmínkách s laserovým přijímačem  

ACCEPTOR Line.

Vlastnosti: 
 
– Samonivelační křížový laser k nivelaci a zarovnání do roviny 
– Dobře viditelná horizontální a vertikální laserová čára, které 

lze zapínat jednotlivě 
– Pulzní funkce pro použití s volitelným laserovým přijímačem  
 ACCEPTOR Line 
– Spolehlivé magnetické tlumení 
– Funkce náklonu 
– Univerzální adaptér se silným magnetem a 1/4" a 5/8" 

připojovacím závitem 

Rozsah dodávky: 
X-Liner 2, univerzální adaptér, adaptér 
s kulovým kloubem, upínací popruh, 
cílová tabulka, baterie a přepravní 
taška 
Obj. č. 460 870



Nedo X-Liner 360 2 green
Samonivelační vícepaprskový laser pro nivelizaci, pájení a 
srovnání pravých úhlů v interiéru. 
Zelené laserové paprsky jsou velmi dobře viditelné.

Vlastnosti: 
 
– Vždy jeden laserový kříž na dvou stěnách 
– Horizontální 360o laserový paprsek 
– Zelené paprsky pro lepší viditelnost 
– Laserový kříž na stropě a kolmý bod na podlaze 
– Spolehlivé magnetické tlumení 
– Odolné a kompaktní pouzdro, odolné proti stříkající vodě. IP 54 
– Odnímatelná trojnožka s jemnou ustanovkou pro rychlé a 

přesné vyrovnání os  
– Připojovací závit  1/4" a 5/8’’ 

Rozsah dodávky: 
X-Liner 360 2 green, odnímatelná trojnožka 
s jemnou ustanovkou, cílová deska, laserové 
brýle, baterie a přenosná taška 
Obj. č. 460 875

Obj. č. 460 875 

Přesnost ± 0,3 mm/m 

Rozsah samonivelace ± 3° 

Pracovní rozsah Ø asi 60 m bez laserového přijímače 

asi 120 m s laserovým přijímačem 

Laser Třída 2, 532 nm 

Třída ochrany IP 54 

Napájení 4 x 1,5 V (Mignon/AA) 

Doba provozu asi 8 h 

Připojovací závit  1/4’’

Nedo X-Liner 360 2 green 

Příslušenství: 
Laserový přijímač ACCEPTOR X  
zelený  
Obj. č. 430 323



 Nedo X-Liner 3D green 
Zelený multiliniový laser s laserovými liniemi 3 x 360°.  
Zelené, velmi dobře viditelné laserové linie a odolná 
samonivelace umožňují rychlou a jednoduchou nivelaci,  
lícování, měření olovnicí a srovnávání pravých úhlů v interiéru. 

Vlastnosti: 
 
– Vždy jeden laserový kříž na čtyřech stěnách 
– Laserový kříž na stropě a na podlaze 
– Zelené laserové linie pro optimální viditelnost 
– Pulzní funkce pro použití s volitelným laserovým přijímačem 

ACCEPTOR X zelený 
– Odolná konstrukce pro použití na staveništi v náročných 

podmínkách 
– Stabilní kryt, s ochranou proti stříkající vodě dle IP 54 
– Spolehlivá samonivelace s magnetickým tlumením 
– Připojovací závit 1/4“ a 5/8“ 
– Lithium-iontové akumulátory, nabíječka akumulátoru a 

náhradní přihrádka na 4 x 1,5V AA baterie 
– Výškově přestavitelný multifunkční nástěnný držák  

Obj. č. 460 876 

Přesnost ± 0,3 mm/m 

Rozsah samonivelace ± 3° 

Pracovní rozsah Ø asi 50 m bez laserového přijímače 

asi 120 m s laserovým přijímačem 

Laser Třída laseru 2, 515 nm 

Třída ochrany IP 54 

Napájení Lithium-iontové akumulátory 7,4 V 

2600 mAh nebo 4 x 1,5 V typ AA 

Doba provozu asi 25 h 

Připojovací závit 1/4’’ a 5/8’’

X-Liner 3D green Nedo 
Rozsah dodávky: 
X-Liner 3D green, multifunkční nástěnný držák, 
laserové brýle, cílový terč, přihrádka na baterie, 
akumulátor, nabíječka akumulátoru 
Obj. č. 460 876

Příslušenství: 
Laserový přijímač ACCEPTOR X zelený  
Obj. č. 430 323



Teleskopická upínací tyč Nedo
Robustní teleskopická upínací tyč k upevnění liniových a rotačních laserů, zejména v omezených 
prostorových podmínkách. Teleskopická upínací tyč se upevňuje mezi podlahu a strop. Vhodná do 
místností s výškou do 3,40 m.

Vlastnosti: 
 
– 1/4" přídržný šroub k upevnění liniových laserů 
– 5/8" přídržný šroub k upevnění rotačních laserů 
 

Obj. č. 460 995

Vlastnosti: 
 

– Zobrazení v mm 
– Přesnost: přepínatelná ± 4,0 mm / ± 1,0 mm 
– Pracovní rozsah: ø 100 m 
– Třída ochrany IP 67 
– Napájení: 2x 1,5 V (AA) 
– Doba provozu: asi 70 h  
– Mimořádně robustní laserový přijímač 

– Určeno pro červený liniový laser s vlnovou délkou 610–780 nm 
– Velké pole příjmu o délce 50 mm 
– Velký displej LCD na přední i na zadní straně 
– Nastavitelná hlasitost 
– Silné magnety pro upevnění na ocelových konstrukcích 
– Volitelně lze dodat s upínáním „Ruck-Zuck“ nebo s robustním držákem 

přijímače z hliníkového tlakového odlitku 

Objednací údaje: 
Laserový přijímač ACCEPTOR Line s upínáním „Ruck-Zuck“ 
Obj. č. 430 336 
 
Laserový přijímač ACCEPTOR Line s robustním držákem přijímače „Heavy-Duty“  
Obj. č. 430 337

Obj. č. 430 336

Obj. č. 430 337

Nedo Laserový přijímač ACCEPTOR Line 

Laserový přijímač s údajem mm pro červený liniový laser Nedo s pulzní funkcí



Výrobek LINUS 1 HV SIRIUS 1 H SIRIUS 1 HV SIRIUS 1 HV green

 

 

Typ paprsku 

 

Typ laseru Univerzální laser Rotační laser Rotační laser Rotační laser 

horizontální 360° laserová čára horizontální horizontální/ horizontální/

4 laserové čáry v úhlu 90° vertikální vertikální

Přehled univerzálních a rotačních laserů Nedo

Použití: 

Lité betonové povrchy a základy ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬

Zaměření vágrysu ¬¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬

Konstrukce stropů, sádrokartonů ¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬¬

nebo vytváření potěrů  

Použití při vytyčování základů ¬¬¬ ¬¬ ¬¬

Zednické práce ¬¬¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬

Zahradnictví a krajinářství ¬¬¬ ¬ ¬ ¬

Stavba silnic ¬ ¬ ¬ ¬

Výstavba interiéru ¬¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬

Hrubá a jemná rovina ¬¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬

Staveništní výkopy  ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬

Bednění ¬¬¬ ¬ ¬ ¬

Fasády ¬¬ ¬¬ ¬

Vytváření/kontrola spádů ¬ ¬ ¬ ¬

¬ podmíněné ¬¬ dobré ¬¬¬ optimální



PRIMUS 2 H PRIMUS 2 H1N+ PRIMUS 2 H2N+ / PRIMUS 2 HVA PRIMUS 2 HVA2N 

Long Range PRIMUS 2 H2N  

Rotační laser Rotační laser horizontální Rotační laser horizontální Rotační laser Rotační laser horizontální/vertikální

horizontální Jednoosý sklonový laser dvouosý sklonový laser horizontální/vertikální vertikální s funkcí AutoAlign, 

vertikální s funkcí AutoAlign dvouosý sklonový laser

¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬ ¬¬¬ 

¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬ 

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬ ¬ ¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬¬ ¬¬¬ 

¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬ ¬¬¬



Robustní multifunkční podstavec z hliníku umožňuje přesné umístění 
zařízení LINUS 1 HV nad známým bodem kolmice. Pomocí jemného po-
suvu lze vertikální laserové čáry zařízení LINUS 1 HV velmi přesně zaměřit 
i na větší vzdálenosti. 
Díky propracovanému provedení multifunkčního podstavce lze laser 
umístit nad dlaždici. Lze tak vyrovnat vertikální laserové čáry zařízení 
LINUS 1 HV podél hrany dlaždice. Multifunkční podstavec navíc laser 
chrání před přímým kontaktem s mokrou zeminou, stojatou vodou nebo 
nečistotami. 



Obj. č. 471 810 

Přesnost nivelace  ± 1 mm/10 m 

Rozsah  ± 5° motorická s automatickým sledováním na  

samonivelace vodorovné ose 

Pracovní rozsah Ø až 200 m s přijímačem ACCEPTOR Line 

Laser Třída laseru 2M, 635 nm 

Třída ochrany IP 65 

Napájení  Sada akumulátorů NiMH 4,8 V, 3800 mAh 

Úhel otevření 4  135° 

vertikál 

Doba provozu asi 30 h 

Připojovací závit  5/8’’

Nedo LINUS 1 HV

Nedo LINUS 1 HV
Všestranný a robustní univerzální laser s 90° funkcí. Ideální pro pozemní 
a inženýrské stavitelství a výstavbu interiérů.

Vlastnosti: 
 
– Samonivelační univerzální laser k nivelaci, zarovnávání do roviny, určení 

svislého směru vynášení pravých úhlů v exteriéru 
– Mimořádně robustní 
– Horizontální 360° laserová čára 
– Čtyři vertikální laserové čáry, které lze zapínat jednotlivě, vždy pod 

vzájemným úhlem 90° a směřující dolů 
– Bod kolmice na podlaze 
– Robustní motorické srovnání do vodorovné roviny, rozsah samonivelace ± 5° 
– Multifunkční podstavec z hliníkového tlakového odlitku s jemným posuvem 

k přesnému vyrovnání os 
– Robustní pouzdro s ochranou proti stříkající vodě dle IP 65 
– 5/8" připojovací závit 
– Laserový přijímač ACCEPTOR Line s indikací v mm a robustní držák přijímače 

z hliníkového tlakového odlitku 

Rozsah dodávky LINUS 1 HV: 
Univerzální laser LINUS 1 HV,  
laserový přijímač ACCEPTOR Line s 
robustním držákem přijímače z 
hliníkového tlakového odlitku, 
multifunkční podstavec s jemným 
posuvem pro přesné vyrovnání os, 
akumulátory, nabíječka, laserové 
brýle, cílová tabulka a přepravní kufřík 
Obj. č. 471 810

Standardně dodáván se zařízením 
ACCEPTOR Line 
Laserový přijímač s indikací v mm, velkým 
polem příjmu a robustním držákem 
přijímače, třída ochrany IP 65 

Rozměry pouzdra laseru a laserového přijímače ACCEPTOR Line jsou 
vzájemně dokonale přizpůsobeny. Vzdálenost mezi svislou laserovou 
rovinou a hranou pouzdra laseru LINUS 1 HV a vzdálenost hrany pouzdra 
k nulové čáře jsou stejné.  
To znamená, že lze velmi snadno kontrolovat kolmost stávajících ploch 
stěn nebo bednění. Rozměrové odchylky lze s přesností na milimetry 
přímo odečítat na digitálním laserovém přijímači ACCEPTOR Line. 



 
Díky inteligentní koncepci těsnění jsou rotační lasery SIRIUS 1 
chráněny proti stříkající vodě a prachotěsné dle IP 65, a splňují tak 
požadavky na těsnost, které byste očekávali u mnohem dražších 
laserů. Ochrana rotoru z hliníkového tlakového odlitku a nerozbitného 
skla činí rotační laser SIRIUS 1 mimořádně robustním. 
Pogumované ergonomicky tvarované držadlo padne velmi dobře do 
ruky. 

Nedo SIRIUS 1 H

Obj. č. třída laseru 3R Obj. č. třída laseru 2 

SIRIUS 1 H 471 933 471 933-632  
Včetně laserového přijímače ACCEPTOR 2 digital s robustním držákem přijímače, akumulátory, nabíječkou a přepravním 
kufříkem 
 
Sada SIRIUS 1 H 471 931 471 931-632 
Včetně laserového přijímače ACCEPTOR 2 digital s robustním držákem přijímače, akumulátory, nabíječkou, přepravním 
kufříkem, hliníkovým stativem, flexibilní latí s univerzálním adaptérem a přepravním kufříkem 

SIRIUS 1 H 471 932 471 932-632  
Včetně laserového přijímače ACCEPTOR digital s držákem přijímače, akumulátory, nabíječkou a přepravním kufříkem 



SIRIUS 1 H s laserovým přijímačem ACCEPTOR 2 digital 
s indikací v mm a s robustním držákem přijímače  
Obj. č. 471 933-632 

Technické údaje: 

Přesnost nivelace ± 1 mm/10 m 

Rozsah samonivelace ± 5° motorická s automatickým sledováním 

Pracovní rozsah Ø asi 400 m s přijímačem 

Laser < 5 mW, třída laseru 3R, 635 nm nebo

< 1 mW, třída laseru 2, 635 nm 

Rychlost otáčení 600 ot./min

Třída ochrany IP 65 

Napájení Sada akumulátorů NiMH 4,8 V, 3800 mAh 

Doba provozu asi 30 h 

Připojovací závit 5/8’’

Nedo SIRIUS 1 H

Nedo SIRIUS 1 H
Plně automatický horizontální rotační laser s funkcí jednotlačítkového 
ovládání Easy Control pro zvlášť snadnou obsluhu.

Vlastnosti: 
 
– Plně automatický horizontální laser pro venkovní použití 
– Rozsah samonivelace ± 5° s motorickým srovnáním do vodorovné roviny 
– Volitelně lze dodat v laserové třídě 2 nebo 3R 
– Automatické sledování výšky zastaví laser při silných otřesech. 

Tím se zabrání výškovým chybám. 
– Robustní kryt chráněný proti stříkající vodě dle IP 65 
– Ochrana rotoru z hliníkového tlakového odlitku a nerozbitného skla 
– Vysoce výkonné akumulátory NiMH pro dlouhou životnost 

Sada SIRIUS 1 H obsahuje: 
– SIRIUS 1 H 
– Hliníkový stativ, pracovní rozsah 

0,99 m až 1,68 m 
– Flexibilní lať s univerzálním 

adaptérem a pouzdrem 
 
Obj. č. 471 931-632

Rozsah dodávky SIRIUS 1 H: 
Rotační laser SIRIUS 1 H, laserový 
přijímač ACCEPTOR 2 digital 
sindikací v mm, robustním držákem 
přijímače, akumulátory, nabíječkou a 
přepravním kufříkem 
Obj. č. 471 933-632



 
Díky inteligentní koncepci těsnění jsou rotační lasery SIRIUS 1 
chráněny proti stříkající vodě a prachotěsné dle IP 65, a splňují tak 
požadavky na těsnost, které byste očekávali u mnohem dražších 
laserů. Ochrana rotoru z hliníkového tlakového odlitku a nerozbitného 
skla činí rotační laser SIRIUS 1 mimořádně robustním. 
Pogumované ergonomicky tvarované držadlo padne velmi dobře do 
ruky.

Nedo SIRIUS 1 HV

Obj. č. třída laseru 3R Obj. č. třída laseru 2 

SIRIUS 1 HV 471 945 471 945-632 
Laserového přijímače ACCEPTOR 2 digital, držákem přijímače, dálkovým ovládáním, akumulátory, nabíječkou, přepravním kufříkem 

Sada 1 SIRIUS 1 HV 471 941 471 941-632 
Včetně laserového přijímače ACCEPTOR 2 digital, robustním držákem přijímače, dálkovým ovládáním, akumulátory, nabíječkou, 
přepravním kufříkem, stativem s klikou (obj. č. 210 621), flexibilní latí s univerzálním adaptérem a pouzdrem 

Sada 2 SIRIUS 1 HV 471 942 471 942-632  
Včetně laserového přijímače ACCEPTOR 2 digital, robustním držákem přijímače, dálkovým ovládáním, akumulátory, nabíječkou, 
přepravním kufříkem, stativem s klikou (obj. č. 210 616), flexibilní latí s univerzálním adaptérem a pouzdrem 

SIRIUS 1 HV 471 943 471 943-632  
Laserového přijímače ACCEPTOR digital s držákem přijímače, dálkovým ovládáním, akumulátory, nabíječkou a přepravním kufříkem 

Sada 3 SIRIUS 1 HV471 944 471 944-632  
Včetně laserového přijímače ACCEPTOR 2 digital s držákem přijímače, dálkovým ovládáním, akumulátory, nabíječkou a 
přepravním kufříkem



Nedo SIRIUS 1 HV
Plně automatický horizontální/vertikální rotační laser pro chytré 
řemeslníky.

Vlastnosti: 
 
– Plně automatický horizontální / vertikální laser pro interiéry a venkovní použití 
– Volitelně lze dodat v laserové třídě 2 nebo 3R 
– Automatické sledování výšky zastaví laser při silných otřesech. Tím se 

zabrání výškovým chybám. 
– Svislý paprsek směřuje dolů a nahoru 
– Ruční nastavení sklonu ve dvou osách 
– Funkce skenování a režim bodu 
– Robustní kryt chráněný proti stříkající vodě dle IP 65 
– Ochrana rotoru z hliníkového tlakového odlitku a nerozbitného skla 
– Vysoce výkonné akumulátory NiMH pro dlouhou životnost 
– Dálkové ovládání pro pohodlnou obsluhu  

Technické údaje: 

Přesnost nivelace ± 1 mm/10 m 

Rozsah samonivelace ± 5° motorická s automatickým sledováním 

Pracovní rozsah Ø asi 300 m s přijímačem 

Laser < 5 mW, třída laseru 3R, 635 nm nebo 

< 1 mW, třída laseru 2, 635 nm 

Rychlost otáčení 0, 60, 120, 300 a 600 ot./min 

Úhel skenování 0°, 6°, 20°, 50° a 90° 

Třída ochrany IP 65 

Napájení Sada akumulátorů NiMH 4,8 V, 3 800 mAh 

Doba provozu asi 30 h 

Připojovací závit 5/8’’

Nedo SIRIUS 1 HV 

Sada 1 SIRIUS 1 HV obsahuje: 
– SIRIUS1 HV 
– Stativ s klikou, obj. č. 210 621, 

pracovní rozsah 0,80 m až 2,76 m 
– Flexibilní lať s univerzálním adaptérem, pouzdro  
Obj. č. 471 941-632 
 
Sada 2 SIRIUS 1 HV obsahuje: 
– SIRIUS1 HV 
– Stativ s klikou, obj. č. 210 616, 

pracovní rozsah 0,78 m až 2,03 m 
– Flexibilní lať s univerzálním adaptérem, pouzdro  
Obj. č. 471 942-632

Rozsah dodávky SIRIUS 1 HV: 
Rotační laser SIRIUS 1 HV, laserový 
přijímač ACCEPTOr 2 digital s 
robustním držákem přijímače, 
dálkovým ovládáním, akumulátory, 
nabíječkou a přepravním kufříkem 
Obj. č. 471 945-632

SIRIUS 1 H s laserovým přijímačem ACCEPTOR 2 digital 
s indikací v mm a s robustním držákem přijímače  
Obj. č. 471 933-632 



 
SIRIUS 1 HV green je horizontálně vertikální rotační laser pro nejlepší viditelnost při práci v interiérech. 
Vzhledem k tomu, že zelené laserové světlo o vlnové délce 515 nm je lidským okem vnímáno zvlášť dobře, 
je viditelnost paprsku SIRIUS 1 HV green výrazně lepší, než je tomu u laserů s červenou laserovou diodou 
a stejným výkonem. Díky nově vyvinuté zelené laserové diodě zařízení SIRIUS 1 HV green disponuje tento 
plně automatický rotační laser velkým rozsahem pracovních teplot v rozmezí od −20 °C do +50 °C. 
Zároveň byla prodloužena životnost akumulátorů asi na 20 hodin. Použití jedné laserové diody třídy laseru 
2 umožňuje snadnou manipulaci, protože nejsou nutná bezpečnostní opatření obvyklá u zelených laserů 
třídy 3R. 

Nedo SIRIUS 1 HV green

Obj. č. třída laseru 3R Obj. č. třída laseru 2 

SIRIUS 1 H 471 950 471 950-632 
Včetně laserového přijímače ACCEPTOR green s držákem přijímače, dálkovým ovládáním, akumulátory, nabíječkou a 
přepravním kufříkem 

Sada SIRIUS 1 HV green 471 951 471 951-632  
Včetně laserového přijímače ACCEPTOR green s držákem přijímače, dálkovým ovládáním, akumulátory, nabíječkou, 
přepravním kufříkem, stativem s klikou (obj. č. 210 621), flexibilní latí s univerzálním adaptérem a pouzdrem 

Kompletní sada SIRIUS 1 HV green 471 952 471 952-632  
Včetně laserového přijímače ACCEPTOR green s držákem přijímače, dálkovým ovládáním, akumulátory, nabíječkou, 
přepravním kufříkem, stativem s klikou (obj. č. 210 621), flexibilní latí s univerzálním adaptérem a pouzdrem



Nedo SIRIUS 1 HV green
Zelený horizontálně vertikální rotační laser pro optimální viditelnost  
při práci v interiéru.

Vlastnosti: 
 
– Zelená laserová dioda (volitelně k dodání ve třídě laseru 2 nebo ve třídě 

laseru 3R) pro optimální viditelnost laserového paprsku 
– Automatické sledování výšky zastaví laser při silných otřesech. Tím se 

zabrání výškovým chybám. 
– Svislý paprsek směřuje dolů a nahoru 
– Ruční nastavení sklonu ve dvou osách 
– Funkce skenování a režim bodu 
– Robustní kryt chráněný proti stříkající vodě dle IP 65 
– Ochrana rotoru z hliníkového tlakového odlitku a nerozbitného skla 
– Vysoce výkonné akumulátory NiMH pro dlouhou životnost 
– Dálkové ovládání pro pohodlnou obsluhu 

Technické údaje: 

Přesnost nivelace ± 1 mm/10 m 

 Rozsah samonivelace ± 5° motorická s automatickým sledováním 

Pracovní rozsah Ø asi 300 m s přijímačem 

Laser < 5 mW, třída laseru 3R, 532 nm nebo 

< 1 mW, třída laseru 2, 515 nm 

Pracovní teplota −20 °C až +50 °C 

Rychlost otáčení 0, 60, 120, 300 a 600 ot./min 

Úhel skenování 0°, 6°, 20°, 50° a 90° 

Třída ochrany IP 65 

Napájení Sada akumulátorů NiMH 4,8 V, 3 800 mAh 

Doba provozu asi 20 h 

Připojovací závit 5/8’’ 

Nedo SIRIUS 1 HV green

Rozsah dodávky SIRIUS 1 HV green: 
Rotační laser SIRIUS 1 HV green, 
laserový přijímač ACCEPTOR green s 
držákem přijímače, akumulátory, 
nabíječkou, dálkovým ovládáním a 
přepravním kufříkem 
Obj. č. 471 950-632

Sada SIRIUS 1 HV green obsahuje: 
– SIRIUS 1 HV green 
– Stativ s klikou, obj. č. 210 621, 

pracovní rozsah 0,80 m až 2,76 m 
– Flexibilní lať s univerzálním adaptérem, 

pouzdro 
 
Obj. č. 471 951-632



PRIMUS 2 H 
Modely PRIMUS 2 H jsou k dispozici 
také v provedení s 900 ot./min. 
Ideální pro řízení strojů. 
Obj. č. 399 602 
 

Nedo PRIMUS 2 H

Obj. č. třída laseru 3R Obj. č. třída laseru 2 

PRIMUS 2 H 472 015 472 015-632 
Včetně přepravního kufříku, laserového přijímače ACCEPTOR pro+, robustního držáku přijímače, adaptéru Quick-Fix, 
akumulátorů a nabíječky 

PRIMUS 2 H 472 016 472 016-632 
Včetně přepravního kufříku, adaptéru Quick-Fix, akumulátorů a nabíječky 

PRIMUS 2 H 472 017 472 017-632  
Včetně přepravního kufříku, laserového přijímače ACCEPTOR digital, držáku přijímače, adaptéru Quick-Fix, 
akumulátorů a nabíječky 

Vylepšení PRIMUS 2 H na 900 ot./min 399 602 399 602



Standardně s laserovým přijímačem ACCEPTOR pro+ s indikací 
v mm a s prakticky nezničitelným robustním držákem 
přijímače z hliníkového tlakového odlitku

Nedo PRIMUS 2 H
Plně automatický horizontální rotační laser

Vlastnosti: 
 
– Plně automatický rotační laser pro určování vodorovné roviny 
– Robustní, motorické vyrovnání do vodorovné roviny 
– Automatické sledování výšky zastaví laser při silných otřesech. 

Tím se zabrání výškovým chybám. 
– Volitelně lze dodat s třídou laseru 2 s technologií Bright Beam TechnologyTM 

nebo ve třídě laseru 3R 
– Velký přehledný displej se zobrazením provozního stavu, rychlosti otáčení 

atd. 
– Ochrana rotoru z nerozbitného skla 
– Laserový přijímač ACCEPTOR pro+ se zobrazením v mm 
– Mimořádně snadné ovládání 
– Vysoká přesnost za všech podmínek použití 

Technické údaje: 

Přesnost nivelace ± 0,5 mm/10 m 

Rozsah samonivelace ± 5° motorická s automatickým sledováním 

Pracovní rozsah Ø asi 700 m s přijímačem ACCEPTOR pro+ 

Laser < 5 mW, třída laseru 3R, 635 nm nebo 

< 1 mW, třída laseru 2, 635 nm 

Rychlost otáčení 600 ot./min nebo 900 ot./min 

Třída ochrany IP 66 

Napájení Sada akumulátorů NiMH 4,8 V, 8 500 mAh 

Doba provozu asi 100 h 

Připojovací závit 5/8’’

Nedo PRIMUS 2 H

Volitelné příslušenství balíček  
“Outdoor-Paket”: 
– Hliníkový stativ, pracovní 

rozsah 1,08 m až 1,72 m 
– Flexibilní lať s univerzálním adaptérem, 

pouzdro 
 
Obj. č. 200 350

Rozsah dodávky: 
Rotační laser PRIMUS 2 H, laserový 
přijímač ACCEPTOR pro+ se zobrazením 
v mm, robustní držák přijímače, akumulá-
tory, nabíječka, rychloupínací systém 
Quick-Fix a přepravní kufřík 
Obj. č. 472 015-632



Nedo PRIMUS 2 H1N+ Long Range

Obj. č. třída laseru 3R Obj. č. třída laseru 2 
 
PRIMUS 2 H1N+ Long Range 472 025 472 025-632 
Včetně adaptéru Quick-Fix, akumulátorů, nabíječky a přepravního kufříku 
 
Upgrade PRIMUS 2 H1N+ Long Range na 750 ot/min 399 604 399 604 
 
Upgrade PRIMUS 2 H1N+ Long Range na 900 ot/min 399 602 399 602

Jednoosá funkce 
náklonu 
Pro horizontální použití 
a náklon v ose Y

Volitelné příslušenství: 
Laserový dálkový 
zaměřovač pro přesné 
vyrovnání os 
Obj. č. 461 096



Nedo PRIMUS 2 H1N+ Long Range
Plně automatický jednoosý sklonový laser se sledováním náklonu a  
automatickou dodatečnou nivelací v režimu náklonu. Obzvláště velký 
pracovní rozsah pro použití s řízením strojů.

Vlastnosti: 
 
– Odolná, motorická nivelace 
– Náklony v ose Y s komfortním zadáním procent 
– Zadané hodnoty náklonu se ukládají při vypnutí 
– Sledování náklonu: poloha laseru je nepřetržitě sledována i v režimu náklonu a 

v případě potřeby automaticky doladěna. 
– Automatické sledování výšky zastaví laser při silných otřesech. Tím se zabrání 

výškovým chybám. 
– Velký, přehledný displej k zobrazení náklonů, rychlosti otáčení atd. 
– Vysoce výkonná laserová dioda (třída laseru 3R) 
– Alternativně lze dodat s třídou laseru 2 s technologií Bright Beam 

TechnologyTM 
– Ochrana rotoru z nerozbitného skla 
– Vysoká přesnost za všech podmínek použití 
– Na přání lze dodat s rychlostí otáčení 750 ot/min nebo 900 ot/min 

Technické údaje: 

Přesnost nivelace ± 0,5 mm/10 m 

Rozsah samonivelace ± 5° motorická s automatickým sledováním 

Funkce náklonu ve dvou osách ± 10% 

Přesnost funkce náklonu lepší než ± 0,015% 

Pracovní rozsah Ø asi 1000 m s přijímačem stroje 

Laser < 5 mW, třída laseru 3R, 635 nm nebo 

< 1 mW, třída laseru 2, 635 nm 

Rychlost otáčení 600 ot./min, 750 ot./min  nebo 900 ot./min 

Třída ochrany IP 66 

Napájení Sada akumulátorů NiMH 4,8 V, 8 500 mAh 

Doba provozu asi 120 h 

Připojovací závit 5/8’’

Nedo PRIMUS 2 H1N+ Long Range

Volitelné příslušenství: 
Přijímač stroje ACCEPTOR M 

Rozsah dodávky: 
Rotační laser PRIMUS 2 H1N+ Long 
Range, akumulátory, nabíječka, 
rychloupínací systém Quick-Fix 
a přepravní kufřík 
Obj. č. 472 025-632

PRIMUS 2 H1N+ Long Range 
Der PRIMUS 2 H1N+ Long Range 
lze volitelně dodat též se 750 
ot/min nebo 900 ot/min. 
Ideální pro řízení strojů. 
 
Obj. č. 399 604 (750 ot/min) 
Obj. č. 399 602 (900 ot/min)



Nedo PRIMUS 2 H2N+ / PRIMUS 2 H2N

Obj. č. třída laseru 3R Obj. č. třída laseru 2 
 
PRIMUS 2 H2N+ s kontrolou náklonu  472 034 472 034-632 
Včetně kombinovaného modulu COMMANDER 2 H2N+, robustního držáku přijímače, adaptéru Quick-Fix, akumulátorů, 
nabíječky a přepravního kufříku 
 
PRIMUS 2 H2N+ s kontrolou náklonu  472 035 472 035-632 
Včetně laserového přijímače ACCEPTOR digital, držáku přijímače, adaptéru Quick-Fix, akumulátorů, nabíječky a přepravního kufříku 
 
PRIMUS 2 H2N+ s kontrolou náklonu  472 033 472 033-632 
Včetně adaptéru Quick-Fix, akumulátorů, nabíječky a přepravního kufříku 
 
PRIMUS 2 H2N 472 030 472 030-632 
Včetně adaptéru Quick-Fix, akumulátorů, nabíječky a přepravního kufříku 
 
PRIMUS 2 H2N 472 031 472 031-632 
Včetně kombinovaného modulu COMMANDER 2 H2N, robustního držáku přijímače, adaptéru Quick-Fix, akumulátorů, 
nabíječky, přepravního kufříku 
 
PRIMUS 2 H2N 472 032 472 032-632 
Včetně laserového přijímače ACCEPTOR digital, držáku přijímače, akumulátorů, nabíječky a přepravního kufříku

Dvouosá funkce 
náklonu  
Pro určování vodorovné 
roviny a náklon v jedné 
nebo ve dvou osách

Volitelné příslušenství: 
Laserový dálkový 
zaměřovač pro přesné 
vyrovnání os 
Obj. č. 461 096



Nedo PRIMUS 2 H2N+ a H2N
Plně automatický dvouosý sklonový laser

Vlastnosti: 
 
– Plně automatický laser s možností náklonu ve dvou osách 
– Náklon v jedné nebo ve dvou osách s pohodlným zadáváním v % pro osu 

X a osu Y 
– Zadané hodnoty náklonu se při vypnutí uloží 
– PRIMUS2 H2N+ s automatickou kontrolou náklonu: poloha laseru je i v     
   režimu náklonu nepřetržitě sledována a v případě potřeby automaticky 

regulována. 
– Automatické sledování výšky zastaví laser při silných otřesech.  
   Tím se zabrání výškovým chybám. 
– Velký přehledný displej k zobrazení náklonů, rychlosti otáčení atd. 
– Volitelně lze dodat s třídou laseru 2 s technologií Bright Beam TechnologyTM 

nebo ve třídě laseru 3R 

Technické údaje: 

Přesnost nivelace ± 0,5 mm/10 m 

Rozsah samonivelace  ± 5° motorická s automatickým sledováním 

Funkce náklonu ve dvou osách ± 10%, přímé zadávání 

Přesnost funkce náklonu ± 0,015% PRIMUS 2 H2N+, 

± 0,1% PRIMUS 2 H2N 

Pracovní rozsah Ø asi 700 m s přijímačem COMMANDER 2 H2N 

Laser < 5 mW, třída laseru 3R, 635 nm nebo 

< 1 mW, třída laseru 2, 635 nm 

Rychlost otáčení 600 ot./min nebo 900 ot./min (PRIUMS 2 H2N+) 

Třída ochrany  IP 66 

Napájení Sada akumulátorů NiMH 4,8 V, 8 500 mAh 

Doba provozu asi 100 h 

Připojovací závit  5/8’’

Nedo PRIMUS 2 H2N+ a H2N

Volitelné příslušenství balíček  
“Outdoor-Paket”: 
– Hliníkový stativ, pracovní rozsah 

1,08 m až 1,72 m 
– Flexibilní lať s univerzálním 

adaptérem, pouzdro 
 
Obj. č. 200 350

Rozsah dodávky: 
Rotační laser PRIMUS 2 H2N+, laserový 
přijímač COMMANDER 2 H2N+ se 
zobrazením v mm, robustní držák 
přijímače, akumulátory, nabíječka, 
rychloupínací systém Quick-Fix 
a přepravní kufřík 
Obj. č. 472 034-632

PRIMUS 2 H1N+ Long Range 
Der PRIMUS 2 H1N+ Long Range 
lze volitelně dodat též se 750 
ot/min nebo 900 ot/min. 
Ideální pro řízení strojů. 
 
Obj. č. 399 604 (750 ot/min) 
Obj. č. 399 602 (900 ot/min)



Nedo PRIMUS 2 HVA

Obj. č. třída laseru 3R Obj. č. třída laseru 2 
 
PRIMUS 2 HVA 472 050 472 050-632 
Včetně kombinovaného modulu COMMANDER 2 HVA (laserový přijímač se zobrazením v mm včetně rádiového dálkového ovládání), 
robustního držáku přijímače, magnetické cílové tabulky, adaptéru Quick-Fix, akumulátorů, nabíječky a přepravního kufříku 

tandardně s laserovým přijímačem COMMANDER 2 HVA 
indikací v mm a s prakticky ezničitelným robustním 
držákem přijímače z hliníkového tlakového odlitku 



Nedo PRIMUS 2 HVA
Plně automatický horizontálně vertikální rotační laser s funkcí 
AutoAlign

Vlastnosti: 
 
– Funkce AutoAlign: automatické nastavení roviny laseru na laserový přijímač 
– Velký přehledný displej se zobrazením provozního stavu, rychlosti otáčení 

atd. 
– Automatické sledování výšky zastaví laser při silných otřesech. 

Tím se zabrání výškovým chybám. 
– Ruční nastavení sklonu ve dvou osách 
– Funkce skenování a režim bodu 
– Volitelně lze dodat s třídou laseru 2 s technologií Bright Beam TechnologyTM 

nebo ve třídě laseru 3R 
– Laserový svislý paprsek směrem nahoru 

Technické údaje: 

Přesnost nivelace ± 0,5 mm/10 m 

Rozsah samonivelace  ± 5° motorická s automatickým sledováním 

Funkce náklonu ve dvou osách  ruční 

Pracovní rozsah Ø asi 500 m s přijímačem COMMANDER 2 HVA 

Laser < 5 mW, třída laseru 3R, 635 nm nebo 

< 1 mW, třída laseru 2, 635 nm 

Dosah rádiového dálkového asi 150 m 
ovládání 

Dosah funkce AutoAlign  asi 50 m 

Rychlost otáčení 10, 60, 300 a 600 ot./min 

Úhel skenování 0°, 5°, 10° a 15° 

Třída ochrany IP 66 

Napájení  Sada akumulátorů NiMH 4,8 V, 8 500 mAh 

Doba provozu  asi 100 h 

Připojovací závit 5/8’’

Nedo PRIMUS 2 HVA

Volitelné příslušenství 
“Balíček s příslušenstvím 1’’: 
– Stativ s klikou, rozsah 0,80 m – 2,76 m 
– Flexibilní lať s univerzálním adaptérem, pouzdro  
Obj. č. 210 350 
 
Volitelné příslušenství 
“Balíček s příslušenstvím 2’’: 
– Stativ s klikou, rozsah 0,78 m – 2,03 m 
– Flexibilní lať s univerzálním adaptérem, pouzdro  
Obj. č. 210 351

Rozsah dodávky: 
Rotační laser PRIMUS 2 HVA, laserový 
přijímač COMMANDER 2 HVA s indikací v 
mm, robustní držák přijímače, magnetická 
cílová tabulka, akumulátory, nabíječka, 
rychloupínací systém Quick-Fix a přepravní 
kufřík 
Obj. č. 472 050-632

Funkce AutoAlign 
Stisknutím tlačítka se rovina laseru  
automaticky nastaví na nulovou značku 
laserového přijímače COMMANDER 2 HVA.  
Optimální využití při vytyčování základů  
nebo u fasád. Pracovní rozsah funkce  
AutoAlign činí 50 m. 

Zde spustíte video k 
funkci AutoAlign



Nedo PRIMUS 2 HVA2N 

Obj. č. třída laseru 3R Obj. č. třída laseru 2 
 
PRIMUS 2 HVA2N 472 061 472 061-632 
Včetně přepravního kufříku, magnetické cílové tabulky, kombinovaného modulu COMMANDER 2 HVA2N (laserový přijímač s 
indikací v mm včetně dálkového ovládání) a robustního držáku přijímače, Quick-Fix, akumulátorů a nabíječky 

Dvouosá funkce 
náklonu  
Pro určování vodor-
ovné roviny a náklon 
v jedné nebo ve dvou 
osách

Funkce AutoAlign 
Stisknutím tlačítka se rovina 
laseru automaticky nastaví na 
nulovou značku laserového 
přijímače COMMANDER 2 
HVA2N. Optimální využití při 
vytyčování základů nebo u 
fasád. Pracovní rozsah funkce 
AutoAlign činí 50 m.



Nedo PRIMUS 2 HVA2N
Plně automatický horizontálně vertikální dvouosý sklonový laser s 
funkcí AutoAlign

Vlastnosti: 
 
– Automatická kontrola náklonu: poloha laseru je nepřetržitě sledována i v 

režimu náklonu a v případě potřeby je automaticky regulována 
– Vertikální pomůcka k vyrovnání: laser lze ve vertikálním režimu přesně 

nastavit pomocí laserové čáry 
– Náklon v jedné nebo ve dvou osách s pohodlným zadáváním v % pro osu X a 

osu Y 
– Funkce AutoAlign: automatické nastavení paprsku laseru na laserový přijímač 
– Velký přehledný displej se zobrazením provozního stavu, rychlosti otáčení 

atd. 
– Automatické sledování výšky zastaví laser při silných otřesech. 

Tím se zabrání výškovým chybám. 
– Funkce skenování a režim bodu 
– Laserový svislý paprsek směrem nahoru 

Technické údaje: 

Přesnost nivelace  ± 0,5 mm/10 m 

Rozsah samonivelace ± 5° motorická s automatickým sledováním 

Přesnost funkce náklonu  ± 0,015% 

Funkce náklonu ve dvou osách  ± 10%, přímé zadávání 

Pracovní rozsah Ø asi 700 m s přijímačem COMMANDER 2 HVA2N 

Laser < 5 mW, třída laseru 3R, 635 nm nebo 

< 1mW, třída laseru 2, 635 nm 

Dosah rádiového dálkového  asi 150 m 
ovládání  

Dosah funkce AutoAlign  asi 50 m 

Rychlost otáčení  10, 60, 300 a 600 ot./min 

Úhel skenování 0°, 5°, 10° a 15° 

Třída ochrany  IP 66 

Napájení  Sada akumulátorů NiMH 4,8 V, 8500 mAh 

Doba provozu asi 100 h 

Nedo PRIMUS 2 HVA2N

Volitelné příslušenství 
“Balíček s příslušenstvím 1’’: 
– Stativ s klikou, rozsah 0,80 m – 2,76 m 
– Flexibilní lať s univerzálním adaptérem, pouzdro  
Obj. č. 210 350 
 
Volitelné příslušenství 
“Balíček s příslušenstvím 2’’: 
– Stativ s klikou, rozsah 0,78 m – 2,03 m 
– Flexibilní lať s univerzálním adaptérem, pouzdro  
Obj. č. 210 351

Rozsah dodávky: 
Rotační laser PRIMUS 2 HVA2N, laserový 
přijímač COMMANDER 2 HVA2N s indikací 
v mm, robustním držákem přijímače, mag-
netickou cílovou tabulkou, akumulátory, 
nabíječkou, rychloupínacím systémem 
Quick-Fix a přepravním kufříkem 
Obj. č. 472 061-632

Vertikální  
pomůcka  

k vyrovnání 
 Laser lze ve  

vertikálním  
režimu přesně  

nastavit pomocí 
laserové čáry

tandardně s laserovým 
přijímačem COMMANDER 
2 HVA2N indikací v mm a 
s prakticky ezničitelným 
robustním držákem 
přijímače z hliníkového 
tlakového odlitku



Koncept ovládání SmartControl 
Potrubní laser TUBUS 2 se vyznačuje promyšleným konceptem 
ovládání SmartControl. Všechny relevantní údaje jako nastavený sklon, 
příčný náklon, vyrovnání osy a stav baterie se přehledně zobrazují na 
jasně strukturovaném displeji laseru OLED a dálkovém ovladači. Často 
používané funkce lze vyvolat přímo jedním stisknutím tlačítka. 
Uspořádání displeje a klávesnice potrubního laseru a dálkového 
ovladače je identické a umožňuje snadnou a intuitivní obsluhu. 

±       10°



Potrubní laser Nedo TUBUS 2
Zelený. Snadná obsluha. Mimořádně odolný. 

Vlastnosti: 
 
– Zelená laserová dioda pro optimální viditelnost, volitelně v třídě laseru 2 nebo 3R 
– SmartControl pro snadnou a intuitivní obsluhu 
– Mimořádně odolná konstrukce, bezpečná při ponoření podle stupně krytí IP 68 
– Kompaktní rozměry pro použití v těsných ohybech trubek a v trubkách od Ø 125 mm 
– Laser a dálkový ovladač s OLED displejem pro maximální pohodlí při odečítání 
– Kombinovaný rádiový a infračervený dálkový ovladač pro maximální výkon při 

odesílání 
– Funkce souososti v ručním režimu 
– Funkce měření náklonu 
– Kompenzace příčného náklonu, též při měření olovnicí 
– Nastavitelná vibrační citlivost 
– Trubkový kluzný kontakt pro snadné zavádění laseru do trubek s malým průměrem 
– Olovnice LED nahoru 
– 5/8“ závit pro stojan 
– Lithium-iontový akumulátor pro dlouhou dobu použití 
– Nabíječka akumulátoru pro současné nabíjení laseru a dálkového ovladače 
– Sada patek pro průměr trubky 150 mm, 200 mm, 250 mm a 300 mm 
– Výškově přestavitelný cílový terč 

Obj. č.  472 210 třída laseru 3R 

Obj. č. 472 210-632 třída laseru 2 

Přesnost nivelace ± 0,05 mm/m 

Rozsah samonivelace -15 % až +40 % 

Rozsah sklonu -15 % až +40 % 

Rozsah nastavení horizontální ± 10° 

Rozlišení displeje 0,001 % 

Laser zelená laserová dioda, třída laseru 3R nebo 2 

Pracovní teplota -20 °C až +50 °C 

Stupeň krytí IP 68 

Doba provozu až 40 h 

Hmotnost 3,5 kg 

Rozměry ø 120 mm, délka 300 mm 

Nedo TUBUS 2 

Rozsah dodávky: 
Potrubní laser TUBUS 2, rádiový dálkový 
ovladač, výškově přestavitelný cílový terč, 
sada patek pro průměr trubky 150 mm, 
200 mm, 250 mm a 300 mm, nabíječka 
akumulátoru, odolný kufr 
Obj. č. 472 210

Nanejvýš kompaktní 
Kompaktní konstrukční provedení umožňuje používat 
potrubní laser TUBUS 2 i v těsných ohybech trubek a 
v trubkách s průměrem od 125 mm. Zavádění 
potrubního laseru do trubek s malým průměrem se 
zjednodušuje díky inovativnímu trubkovému 
kluznému kontaktu, stabilní kovové kladce na spodní 
straně potrubního laseru. 



Laserový přijímač ACCEPTOR 2  

digitální se stupnicí v mm
Nový laserový přijímač ACCEPTOR 2 digitální se stupnicí v mm digitálně ukazuje 

odchylku nulové linie laserového přijímače od úrovně rotačního laseru. Díky stupnici 

v mm lze rovnou bez počítání odečíst výškové rozdíly při nivelaci.

Vlastnosti: 
 
– Odolný laserový přijímač pro všechny laserové přijímače s červeným paprskem 
– Zobrazení v mm 
– Velké pole příjmu o délce 50 mm 
– Velký displej LCD na přední i na zadní straně 
– Jasný displej LED 
– Nastavitelná hlasitost 
– Silné magnety pro upevnění na ocelových konstrukcích 
– Libela pro snadné vyrovnání 
– Robustní přídržnou svorkou z hliníkového tlakového odlitku 

Technické údaje: 
 
– Přesnost: přepínatelná,  ± 1,0 mm, ± 4,0 mm, ± 6,0 mm 
– Pracovní rozsah: ø 550 m (v závislosti na použitém laseru) 
– Třída ochrany: IP 67 
– Napájení: 2x 1,5 V (AA) nebo akumulátory NiMH 
– Doba provozu: asi 120 h 
 
Obj. č. 430 338 

Volitelné příslušenství:   

Multifunkční držák přijímače s mechanickým rychloupínákem 
 
Vlastnosti: 
 
– Rychlé a snadné upevnění díky mechanickému rychloupínáku 
– Přiložení laserového přijímače naplocho na stěnu 
– Možnost použití našikmo 
– Bezpečné a rychlé upevnění na šňůrové konstrukci 
 
Obj. č. 062 247

Obj. č. 062 247

Obj. č. 430 338



Vlastnosti: 
 
– Mimořádně robustní laserový přijímač 
– Zobrazení v mm 
– Velké pole příjmu o délce 70 mm 
– Velký displej LCD na přední a na zadní straně 
– Jasný displej LED 
– Nastavitelná hlasitost 
– Indikace stavu nabití baterií 
– Snadné ovládání 
– Robustní kovový držák přijímače 

Obj. č. 430 376

Laserový přijímač 
Nedo ACCEPTOR pro+ 
s indikací v mm

Technické údaje: 
 
– Přesnost: přepínatelná, ± 0,5 mm, ± 1,0 mm, 

± 2,0 mm, ± 4,0 mm 
Délka detektoru: 70 mm 
Pracovní rozsah: ø 700 m (v závislosti na 
použitém laseru) 

– Vodotěsný a prachotěsný dle IP 66 
– Pracovní teplota: −20 °C až +50 °C 
– Napájení: 3x 1,5 V (Mignon/AA) nebo 

akumulátory NiMH 
– Doba provozu: asi 100 h 

Vlastnosti: 
 
– Intuitivní ovládání 
– Displej LCD k zobrazování všech údajů rotačního 

laseru PRIMUS 2 v plném textu 
– Mimořádně robustní 
– Robustní kovový držák přijímače 

Obj. č. 430 371 COMMANDER 2 H2N 
Obj. č. 430 374 COMMANDER 2  H2N+

Laserové přijímače ACCEPTOr PRO+ a COMMANDER 2 
jsou standardně vybaveny prakticky nezničitelným 
robustním držákem přijímače z hliníkového tlakového 
odlitku. 

Laserový přijímač 
Nedo COMMANDER 2  
s indikací v mm

Zařízení COMMANDER 2 odpovídá po technické 
stránce laserovému přijímači ACCEPTOR pro+, ale 
je navíc vybaveno rádiovým dálkovým ovládáním 
pro rotační laser PRIMUS 2 H2N / H2N+.



Laserový přijímač ACCEPTOR M
Robustní laserový přijímač s dobře čitelným displejem určený pro používání 
na stavebních strojích. 
V kombinaci s rotačním laserem tento přijímač Nedo ACCEPTOR M pro bagry 
spolehlivě ukazuje, zda se hrana lopaty rypadla nachází výš nebo níž, než je 
požadovaná výška. Velké a jasné displeje umožňují pohodlné sledování hod-
not z kabiny bagru. 
Zapínatelný systém kompenzace sklonu vyrovnává sklon ramene rypadla až 
do 30°. Díky tomu zařízení ACCEPTOR M zobrazuje neustále přesnou a 
spolehlivou polohu hrany lopaty rypadla vůči požadované výšce i při 
nakloněném ramenu rypadla. 

Vlastnosti: 
 
– Odolný přijímač stroje pro všechny rotační lasery s červeným laserovým paprskem 
– Velké detekční pole o délce 190 mm 
– Úhel 220° pro spolehlivý příjem laserového paprsku 
– Velmi robustní konstrukce 
– Vodotěsný a prachotěsný podle třídy ochrany IP 66 
– Snadné a spolehlivé připevnění k ramenu rypadla 12 velmi silnými magnety 
– Gumové nopky na ochranu proti sklouznutí 
– 3 stupně přesnosti pomocí rozlišení 4 mm, 8 mm nebo 12 mm 
– Velmi jasné diody LED pro dobrou čitelnost i z kabiny bagru 
– Kompenzace náklonu až do 30° pro větší přesnost i při naklonění ramene rypadla 
– Vypínatelný varovný tón 
– Včetně přepravního kufříku 
– Vhodné pro všechny rotační lasery s vlnovými délkami od 600 nm do 780 nm 
 
Obj. č. 430 335

Technické údaje: 
 
– Přesnost: ± 4 mm, ± 8 mm a ± 12 mm 
– Pracovní rozsah: Ø 1 000 m (v závislosti na použitém laseru) 
– Úhel příjmu: 220° 
– Délka detektoru: 190 mm 
– Třída ochrany: IP 66 
– Pracovní teplota: −10 °C až +50 °C 
– Napájení: 1x monočlánek 1,5 V 
– Doba provozu: asi 45 h 
 

ACCEPTOR M s kompenzací sklonu  
Aby bylo možné i při nakloněném ramenu rypadla 
přesně určovat polohu hrany lopaty rypadla, je přijímač 
Nedo ACCEPTOR M vybaven systémem kompenzace 
sklonu. Tento systém vyrovnává náklon ramene rypadla 
až do úhlu 30°, a umožňuje tak přesnou práci. 
 



Adaptér na fasádu Nedo
Adaptéry na fasádu se upevňují na zeď a vyrovnají se do vodorovné 
roviny pomocí zabudovaných libel. Díky dělení v mm umístěnému 
na traverzách a pohyblivému jezdci lze rotační laser a laserový 
přijímač pohodlně nastavit do požadované vzdálenosti od stěny. 
Adaptéry na fasádu jsou optimalizovány pro plně automatický 
rotační laser PRIMUS 2 HVA s funkcí AutoAlign a laserový přijímač 
COMMANDER 2 a ve spojení s těmito zařízeními představují 
kompletní profesionální řešení při stavbě fasád. 

Adaptér na fasádu pro rotační laser PRIMUS 2 

Robustní hliníkový adaptér na fasádu. Posuvný jezdec s talířem stativu a 
5/8" připojovacím závitem. Rozsah nastavení asi 450 mm.  
3 seřizovací šrouby pro přesné nastavení adaptéru na fasádu. 
Obj. č. 461 046

Seřizovací šroubyDělení v mm

Trubicová libela

Adaptér na fasádu pro laserový přijímač COMMANDER 2 

Robustní hliníkový adaptér na fasádu. Posuvný jezdec k upevnění laserového 

přijímače COMMANDER 2. Rozsah nastavení asi 490 mm. 

3 seřizovací šrouby pro přesné nastavení adaptéru na fasádu. 

Obj. č. 461 056

Seřizovací šroubyDělení v mm

Trubicová libela



NIVELAČNÍ PŘÍSTROJE,  
TEODOLITY, PŘÍSLUŠENSTVÍ



Společnost Nedo nabízí atraktivní program optických měřicích 

přístrojů. 

Abychom splnili nejrůznější očekávání v oblasti robustnosti a 

přesnosti, nabízíme tři různé konstrukční řady nivelačních 

přístrojů s různým zvětšením dalekohledu. Všechny nivelační 

přístroje Nedo se vyznačují vysokou kvalitou a jasnou optikou. 

Všechny nivelační přístroje Nedo se dodávají také v sadě se 

stativem a teleskopickou nivelační latí. 

Naše elektronické teodolity nabízíme volitelně s optickou olovnicí 

nebo s digitální olovnicí.  

Všechny měřicí přístroje Nedo jsou před dodáním zkontrolovány 

a přesně nastaveny. Standardní součástí dodávky každého 

optického měřicího přístroje Nedo je protokol o zkoušce. 

Jako příslušenství nabízí společnost Nedo jedinečnou řadu 

nivelačních latí. 

 

Zaměřeno na přesnost



Nivelační přístroje Nedo konstrukční řady F
F24 F28 F32 

Obj. č. 460 777-613 460 795-613 460 797-613 

Sada obj. č. 463 105 465 105 466 105 

Zvětšení dalekohledu  24x 28x 32x 

Průměr objektivu 30 mm 30 mm 40 mm  

Nejkratší záměrná vzdálenost  0,6 m 0,6 m 0,6 m 

Pracovní rozsah kompenzátoru  ± 15’ ± 15’ ± 15’ 

Přesnost nastavení  ± 0,5’’ ± 0,3’’ ± 0,3’’ 

Kruhová stupnice  400 gon 400 gon 400 gon 

Citlivost vodováhy 8’/2 mm 8’/2 mm 8’/2 mm 

Standardní odchylka pro ± 2,5 mm ± 2,0 mm ± 1,5 mm 

dvojitou nivelaci 1 km  

Třída ochrany IP 54 IP 54 IP 54 

Připojovací závit  5/8’’ 5/8’’ 5/8’’ 

Nivelační přístroje Nedo  

konstrukční řady F
Moderní stavební nivelační přístroje s prvotřídní optikou. Robustní a 
spolehlivé pro náročné podmínky na stavbách. 

Vlastnosti: 
 
– Automatický stavební nivelační přístroj se zvětšením dalekohledu 24x, 

28x nebo 32x 
– Kvalitní optika s velkým průměrem objektivu 
– Robustní a spolehlivý kompenzátor s magnetickým tlumením 
– Robustní kovový kryt 
– Obraz s vysokým kontrastem 
– Protokol o zkoušce 
– Včetně olovnice, seřizovací jehly a pevného přepravního kufříku 
– Rovněž k dodání v podobě sady s 5m nivelační latí a hliníkovým stativem 

Obr. nivelační sada



Nivelační přístroje Nedo konstrukční řady X
X20 X24 X28 X32 

Obj. č. 460 770-613 460 745-613 460 787-613 460 792-613 

Sada obj. č. 462 205 462 245 462 285 462 325 

Zvětšení dalekohledu  20x 24x 28x 32x 

Průměr objektivu  30 mm 36 mm 36 mm 36 mm 

Nejkratší záměrná vzdálenost  0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 

Pracovní rozsah kompenzátoru  ± 15’ ± 15’ ± 15’  ± 15’  

Přesnost nastavení ± 0,5’’ ± 0,5’’ ± 0,4’’  ± 0,3’’ 

Kruhová stupnice  400 gon 400 gon 400 gon 400 gon 

Citlivost vodováhy  8’/2 mm 8’/2 mm 8’/2 mm 8’/2 mm 

Standardní odchylka pro ± 2,5 mm ± 2,0 mm ± 1,5 mm ± 1,0 mm 

dvojitou nivelaci 1 km  

Třída ochrany IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 

Připojovací závit  5/8’’  5/8’’ 5/8’’ 5/8’’

Nivelační přístroje Nedo 

konstrukční řady X
Prvotřídní stavební nivelační přístroje splňující nejvyšší nároky.

Vlastnosti: 
 
– Automatický stavební nivelační přístroj pro nejvyšší nároky se 

zvětšením dalekohledu 20x, 24x, 28x nebo 32x 
– Kvalitní optika s velkým průměrem objektivu 
– Robustní kovový kryt 
– Robustní a spolehlivý kompenzátor se vzduchovým tlumením 
– Obraz s vysokým kontrastem 
– Protokol o zkoušce 
– Včetně olovnice, seřizovací jehly a pevného přepravního kufříku 
– Rovněž k dodání v podobě sady s 5m nivelační latí a hliníkovým 

stativem 

Obr. nivelační sada



Nivelační přístroje Nedo konstrukční řady Z
Z24 Z28 Z32 

Obj. č. 460 756 460 757 460 758 

Sada obj. č. 465 245 465 285 465 325 

Zvětšení dalekohledu 24x 28x 32x 

Průměr objektivu  36 mm 36 mm 36 mm  

Nejkratší záměrná vzdálenost  0,65 m 0,65 m 0,65 m 

Pracovní rozsah kompenzátoru  ± 15’ ± 15’ ± 15’ 

Přesnost nastavení  ± 0,5’’ ± 0,4’’ ± 0,3’’ 

Kruhová stupnice 400 gon 400 gon 400 gon 

Citlivost vodováhy  8’/2 mm 8’/2 mm 8’/2 mm 

Standardní odchylka pro ± 2,0 mm ± 1,5 mm ± 1,0 mm 

dvojitou nivelaci 1 km  

Třída ochrany IP X6 IP X6 IP X6 

Připojovací závit  5/8’’ 5/8’’ 5/8’’ 

Nivelační přístroje Nedo 

konstrukční řady Z
Inženýrské nivelační přístroje splňující nejvyšší standardy kvality. 
Prachotěsné a vodotěsné dle IP X6. 

Vlastnosti: 
 
– Automatický inženýrský nivelační přístroj se zvětšením dalekohledu 

24x, 28x nebo 32x 
– Kvalitní optika s velkým průměrem objektivu 
– Robustní kovový kryt 
– Vodotěsný a prachotěsný podle IP X6 
– Velký objektiv o průměru 36 mm 
– Robustní a spolehlivý kompenzátor se vzduchovým tlumením 
– Pracovní rozsah kompenzátoru: ± 15' 
– Obraz s vysokým kontrastem 
– Protokol o zkoušce 
– Včetně olovnice, seřizovací jehly a pevného přepravního kufříku 
– Rovněž k dodání v podobě sady s 5m nivelační latí a hliníkovým stativem 

Obr. nivelační sada



Elektronický teodolit ET-5 s optickou nebo laserovou olovnicí

ET-5 s optickou olovnicí ET-5 s laserovou olovnicí 

Obj. č. 460 812-613 460 814-613 

Zvětšení 30násobné  30násobné  

Nejkratší záměrná  vzdálenost 1,35 m 1,35 m 

Otvor objektivu  45 mm 45 mm 

Rozlišení 1’’ nebo 5’’ 1’’ nebo 5’’ 

Úhlová přesnost  5’’ 5’’ 

Jednotky úhlové míry  stupně(0-360 )/Gon(0-400)/Mil (0-6400) stupně(0-360 )/Gon(0-400)/Mil (0-6400) 

Trubicová libela  30’’/2 mm 30’’/2 mm 

Krabicová libela 8’/2 mm 8’/2 mm 

Pracovní teplota  -20°C až +50°C -20°C až +50°C 

Zvětšení optické olovnice  3násobné 

Přesnost optické olovnice  ± 0,5 mm/1,5 m 

Laserová olovnice <1 mW, třída laseru 2, 650 nm 

Přesnost ± 1,5 mm/1,5 m

Elektronický teodolit ET-5 s  

optickou nebo laserovou olovnicí
Vlastnosti: 
 
– 2 velké, dobře čitelné podsvícené displeje LCD 
– 2 přehledné ovládací panely 
– Automatický vertikální kompenzátor; pracovní rozsah ± 3' 
– Horizontální kruh se stupnicí s pravostrannou/levostrannou funkcí 
– Vynulování horizontálního kruhu je možné v každé poloze 
– Funkce Hold pro horizontální kruh 
– Automatické vypnutí po 30 minutách nečinnosti, možnost deaktivace 
– Stabilní stativ s 5/8" připojovacím závitem 
– Včetně baterií, akumulátoru a nabíječky, olovnice, krytu proti dešti, 

nářadí a přepravního kufru 
– Lze dodat s optickou olovnicí s 3násobným zvětšením nebo s laserovou 

olovnicí 

Lavičkový držák 
pro teodolit  

Robustní hliníkový 
lavičkový  

držák se 4  
upínacími šrouby 

Obj. č. 461 051



Hliníkové teleskopické nivelační latě 
Abychom splnili nejrůznější požadavky na kvalitu, nabízíme dvě modelové 
řady teleskopických nivelačních latí Nedo.

Teleskopické nivelační latě QualiLine 

Pro nejvyšší nároky na kvalitu a přesnost. Teleskopické nivelační latě 
QualiLine jsou vyrobeny z velmi kvalitních hliníkových trubek s bílým 
práškovým nástřikem. Robustní aretační mechanismus je zárukou 
bezpečného zaaretování teleskopických prvků. Nivelační stupnice 
na přední straně je spolehlivě chráněna přesahující hranou profilu. 
Teleskopické nivelační latě QualiLine značky Nedo lze dodat s dělením 
1 nebo 2 na zadní straně a s nastavitelnými krabicovými libelami. 
Teleskopické nivelační latě QualiLine značky Nedo splňují normu DIN 
18703. 

Teleskopické nivelační latě  StandardLine 

Spolehlivá kvalita za příznivou cenu. Teleskopické nivelační latě 
StandardLine značky Nedo jsou vyrobeny z eloxovaných hliníkových 
profilových trubek pro používání v náročných podmínkách na stavbách. 
Spolehlivý západkový mechanismus se zajišťovacími tlačítky 
vyztuženými kovem je zárukou bezpečné aretace teleskopických prvků. 
Rozsah dodávky zahrnuje pouzdro a výsuvnou libelu. 

Teleskopická nivelační 
lať StandardLine 
včetně pouzdra 

Teleskopická nivelační 
lať QualiLine

Hliníkové teleskopické nivelační 
latě s E-dělením



Teleskopické nivelační latě QualiLine

Obj. č. Dělení na Krabicová libela Počet prvků Délka v  Rozsah měření Hmotnost 

 zadní straně zasunutém stavu  

343 122-101 2 - 3 1,16 m 3,00 m 1,40 kg 

344 121 1 nastavitelná 4 1,19 m 4,00 m 1,80 kg 

344 122 2 nastavitelná 4 1,19 m 4,00 m 1,80 kg 

345 121 1 nastavitelná 5 1,22 m 5,00 m 2,10 kg 

345 122 2 nastavitelná 5 1,22 m 5,00 m 2,10 kg

Dělení 1 Dělení 2

Dělení na zadní straně latě 

Dělení 1 

Klasické dělení k měření světlých výšek místností 
 

Dělení 2 

Průběžné dělení v milimetrech, začínající 0 na patě latě

Teleskopické nivelační latě StandardLine

Obj. č. Dělení na Výsuvná libela Počet prvků Délka v Rozsah měření Hmotnost 

zadní straně zasunutém stavu  

344 115-637 1 ano 4 1,22 m 4,00 m 1,50 kg 

344 122-637 2 ano 4 1,22 m 4,00 m 1,50 kg 

345 115-637 1 ano 5 1,22 m 5,00 m 1,80 kg 

345 122-637 2 ano 5 1,22 m 5,00 m 1,80 kg 

347 122-637 2 ano 5 1,69 m 7,00 m 2,30 kg



STATIVE
STATIVY



Stabilita stativu má rozhodující vliv na přesnost měření při 

nivelování, při práci se stavebním laserem nebo s tachymetrem. 

Podle účelu použití jsou na stativ kladeny různé požadavky. Aby 

mohly být tyto požadavky splněny, vyvinula společnost Nedo 

unikátní řadu stativů zahrnující hliníkové stativy, stativy s klikou a 

dřevěné stativy a také užitečné příslušenství. 

Dobrá stabilita v každé situaci



Středně těžký stativ s klikou  
Obj. č. 210 616 
 
– Min. užitečná výška asi 0,78 m 
– Max. užitečná výška asi 2,03 m 
– Přepravní délka asi 1,02 m 
– Hmotnost asi 5,10 kg 
– Přídržný šroub: 5/8" závit 
– Talíř stativu, Ø 110 mm 
– Teleskop jednoduchý 
– Klikový zdvih 545 mm

Vlastnosti: 
 
– Nepřímý klikový pohon 
– Rychloupínání 
– Zastavení při zaseknutí 
– Libela 
– Hliníkový talíř stativu 
– Stupnice v mm na teleskopické trubce 
– Aretace nožek bez upínacích řemínků

Vhodný pro: 
 
– Rotační lasery

Středně těžký stativ s klikou  
Obj. č. 210 621 
 
– Min. užitečná výška asi 0,80 m 
– Max. užitečná výška asi 2,76 m 
– Přepravní délka asi 1,06 m 
– Hmotnost asi 5,32 kg 
– Přídržný šroub: 5/8" závit 
– Talíř stativu, Ø 110 mm 
– Teleskop 2-fach 
– Klikový zdvih 582/642 mm

Vlastnosti: 
 
– Přímý klikový pohon 
– Rychloupínání 
– Zastavení při zaseknutí, libela 
– Hliníkový talíř stativu 
– Stupnice v mm na teleskopické trubce 
– Dvojitý teleskop 
– Aretace nožek bez upínacích řemínků

Vhodný pro: 
 
– Rotační lasery



Těžký stativ s klikou  
Obj. č. 210 678 
 
– Min. užitečná výška asi 1,01 m 
– Max. užitečná výška asi 2,94 m 
– Přepravní délka asi 1,32 m 
– Hmotnost asi 7,44 kg 
– Přídržný šroub: 5/8" závit 
– Talíř stativu, Ø 110 mm 
– Teleskop dvojitý 
– Klikový zdvih 490/520 mm

Vlastnosti: 
 
– Nepřímý klikový pohon 
– Dvojitý teleskop 
– Zastavení při zaseknutí, libela 
– Hliníkový talíř stativu 
– Stupnice v mm na teleskopické trubce 
– Rychloupínání 
– Kombinované botky stativu 
– Zesílené teleskopické trubky  

Vhodný pro: 
 
– Rotační lasery 
– Těžké rotační lasery

Těžký stativ s klikou   
Obj. č. 210 680 
 
– Min. užitečná výška asi 0,85 m 
– Max. užitečná výška asi 3,02 m 
– Přepravní délka asi 1,32 m 
– Hmotnost asi 8,75 kg 
– Přídržný šroub: 5/8" závit 
– Talíř stativu, Ø 110 mm 
– Teleskop dvojitý 
– Klikový zdvih 600/590 mm

Vlastnosti: 
 
– Nepřímý klikový pohon 
– Zesílené teleskopické trubky 
– Přídavné fixace 
– Rychloupínání 
– Libela 
– Kombinované botky stativu 
– Stupnice v mm na teleskopické trubce

Vhodný pro: 
 
– Těžké rotační lasery

U stativů s klikou s nepřímým pohonem působí klika 
prostřednictvím redukčního převodu na výškově nastavitelnou 
ozubenou tyč. Tím lze velmi citlivě nastavit požadovanou výšku i 
u těžkých laserů. Redukční převod navíc brání samovolnému 
spuštění laseru při uvolnění aretace. Nepřímý klikový pohon je 
komfortním řešením zejména v kombinaci s těžkými rotačními 
lasery.



Lehký hliníkový stativ  
Obj. č. 200 215-613 (s plochou hlavou stativu) 
Obj. č. 200 216-613 (s vypouklou hlavou stativu) 
 
– Min. užitečná výška asi 0,91 m 
– Max. užitečná výška asi 1,49 m 
– Přepravní délka asi 0,96m 
– Hmotnost asi 2,9 kg 
– Přídržný šroub: 5/8" závit 
– Plochý talíř stativu, Ø 120 mm 

Vlastnosti: 
 
– Hliníkový talíř stativu 
– Rychloupínání 
– Popruh 

Vhodný pro: 
 
– Nivelační přístroje 
– Rotační lasery 
 

Středně těžký hliníkový stativ  
Obj. č. 200 225 
 
– Min. užitečná výška asi 0,91 m 
– Max. užitečná výška asi 1,69 m 
– Přepravní délka asi 1,06 m 
– Hmotnost asi 3,6 kg 
– Přídržný šroub: 5/8" závit 
– Plochý talíř stativu, Ø 140 mm 

Vlastnosti: 
 
– Hliníkový talíř stativu 
– Rychloupínání 
– Popruh 
– Zastavení při zaseknutí 
– Aretace nožek bez upínacích řemínků 
– Hliníkové botky stativu 
– ISO 12858-2-LF

Vhodný pro: 
 
– Nivelační přístroje 
– Rotační lasery 
– Stavební teodolity  



Středně těžký dřevěný stativ 
Obj. č. 200 100 (s rychloupínáním) 
Obj. č. 200 133 (se šroubovými svorkami) 
 
– Min. užitečná výška asi 1,02 m 
– Max. užitečná výška asi 1,65 m 
– Přepravní délka asi 1,09 m 
– Hmotnost asi 5,40 kg 
– Přídržný šroub: 5/8" závit 
– Plochý talíř stativu, Ø 140 mm 

Vlastnosti: 
 
– Rychloupínání 
– Nožky stativu s plastovým povlakem 
– Hliníkový talíř stativu 
– Popruh 
– ISO 12858-2-LF

Vhodný pro: 
 
– Digitální nivelační přístroje 
– Nivelační přístroje 
– Stavební teodolity 
– Tachymetry 

Těžký dřevěný stativ  
Obj. č. 200 513 (s rychloupínáním) 
Obj. č. 200 533 (se šroubovými svorkami) 
 
– Min. užitečná výška asi 1,02 m 
– Max. užitečná výška asi 1,69 m 
– Přepravní délka asi 1,10 m 
– Hmotnost asi 7,60 kg 
– Přídržný šroub: 5/8" závit 
– Plochý dosedací talíř, Ø 167 mm 

Vlastnosti: 
 
– Velký, kulatý talíř stativu 
– Nožky stativu s plastovým povlakem 
– Rychloupínání 
– Nasazovací uzávěr 
– Hliníkový talíř stativu 
– Popruh 
– ISO 12858-2-H 

Vhodný pro: 
 
– Tachymetry 
– Digitální nivelační přístroje 
– Teodolity 
– Těžké rotační lasery 

K výrobě dřevěných stativů se používá velmi kvalitní jasanové dřevo 
s rovnými vlákny. Díky vysoce kvalitní povrchové úpravě plastovým 
materiálem jsou dřevěné části trvale chráněny proti vodě a vlhkosti. 
Dřevěné díly tak nemohou v žádném případě nabobtnat. Díky 
plastovému povlaku nožek stativů jsou stativy značky Nedo extrémně 
robustní a odolné vůči povětrnostním vlivům a mají proto výrazně 
delší životnost než dřevěné stativy s konvenčním lakováním. 



S pomocí zaměřovacích systémů DD120 a DD220 SMART 
lze zaměřit kovová potrubní vedení uložená v zemi. Díky in-
teligentnímu příslušenství lze rozsah použití rozšířit na elek-
tricky nevodivé plastové, hliněné nebo betonové trubky. 
Použití zaměřovačů potrubí přispívá ke snížení rizik a škod 
při bagrování a tím i k úspoře zbytečných nákladů   

Zaměřovací systém Leica DD120 

Pro profesionály ve stavebnictví, kteří musí přesně vědět, co je ukryto pod jejich 

staveništěm, představuje zaměřovač potrubních vedení Leica DD120 jednoduché a 

intuitivní řešení pro detekci podzemních vedení inženýrských sítí a vyhnutí se jim během 

bagrování. Automatický režim přístroje DD120 zdokonaluje detekci potrubních vedení a 

stará se tak o méně škod a vyšší bezpečnost práce. 

Využijte zaměřovač DD120 v kombinaci se signálním generátorem DA220 či rozmanitým 

příslušenstvím, abyste docílili změření hloubek, lepší přesnosti a širších možností použití. 

Leica DD120 a DD220

Leica DD120 Obj. č. 705 594 Leica DD220 Obj. č. 705 599 

Napěťový režim  Model 50 Hz nebo 60 Hz Síťové napětí 50 Hz/60 Hz a harmonická vlna  

Rádiový režim  15 kHz až 60 kHz 15 kHz až 60 kHz 

Automatický režim  Proud, radiokomunikace Výkon, radiokomunikace, 33 kHz  

Generátorový režim 33 kHz, 8 kHz 131 kHz, 33 kHz, 8 kHz 

Hloubkový rozsah, liniový režim  0,3 m až 3 m 0,1 m až 5 m 

Hloubkový rozsah, zvláštní režim  0,3 m až 3 m 0,1 m až 7 m  

Přesnost hloubek 10 % (při nepřerušovaném signálu) 5 % (při nepřerušovaném signálu) 

Stupeň krytí IP 54 IP 66 

Provozní teplota -20°C až +50°C -20°C až +50°C 

Napájení 6 x LR6 (AA) alkalické 7,4 V lithium-iontové  

Doba provozu cca 15 h cca 20 h

Zaměřovací systém Leica DD220 SMART 

Systém pro zaměřování potrubních vedení Leica DD220 SMART je uživatelsky 

příjemný, intuitivní zaměřovač, který zjednodušuje detekci podzemních vedení in-

ženýrských sítí a zvyšuje bezpečnost uživatelů. S pomocí automatického režimu a 

dobře odečitatelného barevného displeje detekuje zaměřovač DD220 SMART 

podzemní vedení inženýrských sítí. Integrovaná podpora formou videí, pracovních 

alarmů a funkcí diagnostiky je kombinována tak, aby se zlepšilo využití výrobku a 

ochránila obsluha a potrubní vedení. 

Využijte zaměřovač DD220 SMART v kombinaci se signálním generátorem DA220 či 

rozmanitým příslušenstvím, abyste docílili změření hloubek, lepší přesnosti a širších 

možností použití. 

Obj. č.  
705 594

Obj. č.  
705 599



Signální generátor a signální svorka

Jsou-li rádiové nebo radiokomunikační signály slabé, není jednoznačně možné 

zaměřit vodiče pod proudem. V takovém případě se použije signální generátor, který 

vysílá silný elektromagnetický signál s jasně definovanou frekvencí. Tento signál se 

šíří vodiči v zemi a lze jej jednoznačně detekovat s pomocí zaměřovacích systémů 

DD120 a DD220 SMART. Čím silnější je signál, tím jednoznačněji je možné provést 

zaměření včetně měření hloubek. 

Je-li přístup k přípojce zaměřovaného vodiče, může být signální generátor připojen 

přímo nebo s pomocí signální svorky. Jinak je signál signálního generátoru veden 

zemním hrotem do země. 

Je-li znám směr zaměřovaného kabelu, lze signální generátor rovněž odpovídajícím 

způsobem směrovaný postavit na zem. 

V každém případě se signál signálního generátoru napojuje na zaměřovaný vodič.  

Signální generátor Leica DA220 

Intuitivní signální generátor, který při vyhýbání se podzemnímu vedení inženýrských 
sítí zlepšuje bezpečnost na staveništích. Díky čtyřem stupňům výkonu a třem 
frekvencím zaměření máte k dispozici vše pro zlepšení detekce kabelů. Vč. zemního 
hrotu a krokodýlích svorek. Volitelně lze dodat s 1 W nebo s 3 W. 
 

Nastavitelné vyhledávací frekvence: 
Indukční režim 33 kHz a 8 kHz 
Režim přímého napojení 131 kHz, 33 kHz a 8 kHz 

Energetické napájení lithium-iontový akumulátor 7,4 V s 15 hodinami  
běhu akumulátoru 

Stupeň krytí IP 67 

Výstupní kabel max. 1 W Obj. č. 705595 

max. 3 W Obj. č. 705593 

Signální svorky 
 
Pro použití se signálním generátorem DA s cílem dopravit zaměřovací signál k 

vedení inženýrských sítí, jako jsou telefonní a elektrické kabely a potrubní vedení 

Obj. č. 705 597



Nedo GmbH & Co. KG 
 
Hochgerichtstrasse 39-43 
D-72280 Dornstetten 
Tel.  +49 (0) 7443 24 01-0 
Fax   +49 (0) 7443 24 01-45 
 
info@nedo.com 
www.nedo.com
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Chyby a technické změny vyhrazeny.


