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Leica DISTO™
Den originale laser-avstandsmåleren

 Vårt løfte
Innovasjon med tradisjon

Geosystems er, med nesten 200 års erfaring, 
pioneren innen utvikling og produksjon av topp-
moderne løsninger til oppmåling. Våre motiverte 
utviklings-spesialister bruker sine nyskapende 
evner til å realisere nye ideer. Resultatet er produk-
ter som imponerer med sin nøyaktighet, pålitelighet 
og robuste utførelse. Det er derfor fagfolk stoler 
på Leica Geosystems.

Fra fagfolk til fagfolk
I tillegg til omfattende teknisk kunnskap, prioriterer Leica 

Geosystems hensynet til kundens ønsker og behov. Tett 

samarbeid med fagfolk gir brukervennlige produkter som 

oppfyller kundens ønsker fullt ut.

«Sveitsisk teknologi» skaper trygghet
For å sikre at våre instrumenter oppfyller de strengeste 

krav til presisjon og kvalitet, arbeider vi over hele verden 

med produksjonssentrer der sveitsisk presisjon går hånd i 

hånd med håndverksmessig dyktighet og banebrytende 

teknololgi. Kontinuerlige og omfattende tester i alle trinn 

av utviklingen og produksjonen garanterer en konsistent 

kvalitet av høy standard.

Tett samarbeid med profesjonelle 
brukere.

Kontinuerlig testing garanterer 
en konsistent og høy kvalitet.

Produkter som imponerer med 
sin nøyaktighet, pålitelighet og 
robuste utførelse

Sterkt motiverte utviklings-
spesialister realiserer nye ideer.

Leica DISTO™

Pioneren med tradisjon

ÅR
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Hvilken Leica DISTO™ 
er den riktige for meg?

Funksjon D210 X310 D3a BT D510 D8

Avstandsmåling opp til 80 m opp til 80 m opp til 100 m opp til 200 m opp til 200 m

Minimum / maksimum måling • • • • •
Arealmåling • • • • •
Volummåling • • • • •
Trekant / romvinkel funksjon • • • •
Malefunksjon • • • • •
Trapesmålinger • •
Pytagorasfunksjoner • • • • •
Helningsmåling 360° ±45° 360° 360°

Helningstracking • • • •
Smart Horizontal Mode™ • • • •
Dobbelt helningsmåling • •
Høydetracking • • •
Høydeprofi l-målinger • •
Utsettingsfunksjon a/a a/b a/b a/b a/b

Subtraksjon / addisjon • • • • •
Punktsøker med 4x zoom • •
Timer • • • •
Multifunksjonelt endestykke • • • • •
Personlig tilpasset •

• •
•

min
max

a a

+

digital

sec

auto



Måling med Leica DISTO™
Enkel, hurtig og nøyaktig

Hurtig og effektiv
Måler avstander og helninger på få sekunder 

med et trykk på en knapp!Spar tid og penger.

min
max

Nøyaktig og pålitelig
Måler avstander med millimeter-nøyaktighet!

Laserteknologien gjør dette mulig.



α

a a

digital

Allsidig og funksjonell
Den perfekte løsningen for enhver målesituasjon. 

Med mere fl eksibilitet for deg.

Sikker og moderne
Unngå farlige målesituasjoner på jobben. 

Bruk dagens moderne teknologi.
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Skreddersydd presisjon 
inspirerer fagfolk

Med et tastetrykk gir Leica DISTO™ 

nøyaktige måledata raskt og påliteligt, 

selv fra utilgjengelige steder. Med

betydelig redusert tid og kostnad. 
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20 år med DISTO™
Pioneren med tradisjon

 Multifunksjonelt endestykke
Mål fra kanter eller hjørner – med endestykket som kan 

vippes ut, er du utstyrt for enhver målesituasjon. Den 

integrerte sensoren gjenkjenner automatisk det korrekte 

referansepunktet. Dermed unngås kostbare målefeil.

Det er 20 år siden Leica Geosystems lanserte den første håndholdte 
laseravstandsmåleren og revolusjonerte verdensmarkedet. 
Siden da har vi satt standarden for produktivitet innen moderne 
måleteknologi.

Integrert helningssensor
Takket være kombinasjonen av avstandsmåler og helnings-

sensor kan avstand og høyder måles indirekte langt mer 

nøyaktig enn med konvensjonelle målemetoder.

Punktsøker og fargeskjerm
Punktsøkeren med 4 x zoom og en stor fargeskjerm gjør 

det lettere å sikte over store avstander. Den høye oppløs-

ningen sikrer krystallklare bilder. Så målingen blir perfekt, 

selv i klart sollys.

Gratis program Leica DISTO™ sketch
Med dette programmet kan du lage enkle skisser på et ru-

tenett av et rom eller en gjenstand og dimensjonere dem. 

Måleresultatene kan også føyes til på fotografi er. Det er 

raskere når avstander måles og overføres med en Leica 

DISTO™.

Leica DISTO™

ÅR
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Leica DISTO™
Beste ytelse i enhver situasjon

Leica DISTO™ gir deg riktig funksjon 

for alle anvendelser.Allsidige og robuste, 

de passer til daglige oppgaver.
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Den rette for alle oppgaver

DISTO™ D3a BT
Overførbar multifunksjonalitet

DISTO™ D210
Enkel og funksjonell

  For alle oppgaver der du må være 

nøyaktig – Leica DISTO™ D210 

måler med en nøyaktighet på 

±  1.0  mm.

  Liten og praktisk
Takket være sin ergonomiske og 

kompakte konstruksjon med mykt 

grep, ligger Leica DISTO™ D210 

godt i hånden, den er lett og 

passer i enhver lomme.

  Multifunksjonelt endestykke
Enten det dreier seg om måling 

fra hjørner, spor eller kanter, 

vil du med dette endestykket 

være beredt for målinger i alle 

situasjoner. Instrumentet oppda-

ger automatisk endestykket slik 

at du unngår kostbare målefeil.

  Robust
Det følsomme måleutstyret er 

beskyttet med solide gummideler. 

Leica DISTO™ X310 er derfor 

spesielt motstandsdyktig. Klarer 

fallprøver fra høyder opp til 2 m.

  Kapslingsgrad IP65 

Hus og tastatur er særlig beskyt-

tet mot vann og støv. Rengjøring 

under rennende vann går helt fi nt.

  Helningssensor 360°
Takket være kombinasjonen av 

avstands- og helningsmåling kan 

du fi nne den horisontale avstan-

den helt nøyaktig og enkelt – 

selv forbi hindringer. Ved hjelp av 

helningssensoren kan du også 

bestemme indirekte høyder.

  Feilfri dataoverføring
Du kan overføre måledata direkte 

til en PC med den integrerte 

teknologien for Bluetooth® og 

unngå dyre skrivefeil.

  Navigasjonstaster
Du kan bruke navigasjonstastene 

på DISTO™ til å styre markøren på 

mini-PC-en eller den vanlige PC-en.

  Gratis programvare
Programvaren for dataoverføring, 

«Leica DISTO™ Transfer», er 

inkludert – enkel installasjon og 

automatiske oppdateringer.

DISTO™ X310
Robust multifunksjonalitet

80m min
max

a a +
auto

10
IP54

100m min
max

α

a b +
sec auto

IP54
20

80m min
max

α

a b +
sec auto 20

IP65

ISO 16331-1
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Verdens første
Fargeskjerm og digital punktsøker 
med 4x zoom
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To med bildevisning
Tilsikter nøyaktig og arbeider 
godt i klart sollys

Rask og enkel; punktsøkeren med 
4x zoom tilsikter fjerne objekter 
og arbeider godt i klart sollys. 
Selv når laserpunktet ikke er 
synlig for det blotte øye, vil målet 
vises tydelig på den store farge-
skjermen med høy oppløsning.

Avstandsmålinger er helt nøyak-
tige over lange avstander.

  Programmet for raske skisser
Teknologien Bluetooth® Smart 

gir mulighet for dataoverføring 

til iPhone og iPad. Med Apple App 

og Leica DISTO™ sketch kan du 

lage klare og tydelige skisser eller 

fotografi er som kan dimensjoneres 

nøyaktig ved hjelp av Leica DISTO™ 

D510.

  Smart måling
Kombinasjonen av helningssensor 

og punktsøker gir enda en metode 

for enkel og nøyaktig måling av 

høyder. Hvis for eksempel en 

bygning ikke har noe refl ekterende 

punkt, kan dens høyde likevel 

bestemmes med høydetracking.

  Personlig tilpasset 
og brukervennlig
Dine foretrukne funksjoner kan 

allokeres til et par velgertaster slik 

at de hentes med et enkelt taste-

trykk. Den integrerte hjelpefunksjo-

nen er lett å forstå slik at du ikke 

er i tvil i felten.

  Største nøyaktighet
Kombinasjonen av nøyaktig 

avstands- og helningsmåling gir 

mulighet for nøyaktig avstands-

måling der vanlige metoder ikke 

kan brukes. Leica DISTO™ D8 

kan dessuten brukes til enkle 

nivelleringsoppgaver uten behov 

for assistent.

  Feilfri dataoverføring
Bluetooth®-teknologi i kombina-

sjon med inkludert gratis pro-

gramvare kan benyttes til overfø-

ring av data til Android-enheter 

og PC-er med Windows. Den 

enkle metoden for behandling av 

resultater med Excel®, AutoCAD® 

og andre programmer.

Med Apple App og Leica DISTO™ 

sketch kan du lage klare og 

tydelige skisser eller fotografi er 

som kan dimensjoneres nøyaktig 

ved hjelp av Leica DISTO™ D8.

200m min
max

a b +
digital

sec auto

200m

sec

a b +
digital

αα min
max

auto
IP54

3030

Leica DISTO™ 
sketch

ISO 16331-1

i samsvar med

Vi
 h

older det vi lover

N
øyaktighet og avsta

nd

DISTO™ D8
Allsidig multifunksjonalitet

DISTO™ D510
Perfekt funksjonalitet for utendørs bruk

IP65
1
4
7

2
5
8

3
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6
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Det betyr at du alltid kan oppfylle 
dine krav til måling

Innendørs eller utendørs, du kan 

bestemme ønsket verdi med 

Leica DISTOTM. Lange avstander. 

Intet problem.
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min.

max.

m² m³

m²

m²m²

Minimum / maksimum målinger
Maksimum-målingen er nyttig til å bestemme f.eks. romdia-

gonalen. Minimum-målingen kan benyttes til å måle i rett 

vinkel mot en vegg.

Areal- og volum-målinger
Med bare to eller tre målinger kan du raskt og nøyaktig 

beregne arealet av et tak, et gulv eller en vegg - eller volu-

met av et rom Det er ikke behov for å notere de enkelte 

verdiene! Resultatet beregnes automatisk og vises på skjer-

men.

Trekant og romvinkel-funksjon
Trekantfunksjonen er til nytte ved en hurtig og effektiv be-

regning av arealet til et rom med mange hjørner. Del opp 

rommet i imaginære trekanter. Med bare tre målinger er det 

mulig å bestemme arealet til hver enkelt trekant for senere 

summering. Med et tastetrykk vises en detaljert presenta-

sjon av romvinkelen slik at du f.eks. raskt kan kontrollere 

om vinkelen er rett.

Malefunksjon
Med denne funksjonen kan f.eks. den totale veggfl aten i et 

rom bestemmes uten at det er nødvendig å notere noen 

mellomresultater. Det er tilstrekkelig å måle lengden av 

veggene som kan adderes eller subtraheres etter behov. Til 

slutt måles rommets høyde som automatisk multipliseres 

med den tidligere beregnede verdien.

Avstander, arealer og volumer

min
max
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Helningsmåling
Helningssensorene i Leica DISTO™ kan måle helninger opp 

til ± 45°, eller de kan ha et måleområde på 360°. Dette be-

tyr at du kan måle helninger over hodet. Dette er spesielt 

nyttig for brukere som ønsker å bestemme takhelninger.

Smart Horizontal Mode™
Ønsket horisontal avstand bestemmes ved hjelp av hel-

ningsmålingen, selv om objektet ikke kan tilsiktes direkte 

horisontalt. Denne funksjonen er nyttig, f.eks. dersom veg-

ger, hindringer eller mennesker befi nner seg mellom instru-

mentet og målet.

Høydetracking
Høyden av bygninger eller trær uten noe refl ekterende 

punkt kan bestemmes ved hjelp av funksjonen høydetrack-

ing. Sikt med punktsøkeren mot nederste punkt på den 

høyden som skal måles, og gjennomfør en måling. Deretter 

siktes mot øverste punkt av objektet. Høyden vises på 

skjermen.

Dobbelt helningsmåling
Med denne funksjonen er det mulig å bestemme helningen 

av et hustak, selv over lang avstand. Dette gjøres ved å 

gjennomføre to avstandsmålinger, og samtidig vil Leica DIS-

TO™ bestemme helningen. Det gis også ytterligere opplys-

ninger om f.eks. avstandene og helningen mellom de målte 

punktene.

Indirekte målinger
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4

d

h

5
6

a b b

a a a

Trapesmålinger
Trapesfunksjonen gir mulighet for en rask og pålitelig be-

stemmelse av takhelninger og fasadearealer. Du trenger 

bare to målinger. Den integrerte helningsmåleren bestem-

mer samtidig helningen.

Høydeprofil-målinger
Sikt med utstyret mot et kjent referansemerke og mål 

så høydeforskjellene til andre punkter i forhold til dette. 

Dersom alle målepunktene befi nner seg i bare en retning, 

kan underlagets profi l bestemmes på grunnlag av de målte 

horisontalavstandene og høydeforskjellene.

Pytagorasfunksjoner
Når det brukes stativ kan avstander måles indirekte, hori-

sontalt og vertikalt. Leica DISTO™ beregner automatisk 

resultatet på grunnlag av tre målinger. Funksjoner som 

f.eks. automatisk minimum og maksimum er til hjelp ved 

måling av rett punkt. 

Delhøyder, f.eks. balkong- eller vindus-høyder, bestemmes 

ved hjelp av Pytagoras.

Utsettingsfunksjon
En eller to ulike avstander (a og b) kan legges inn i utstyret 

og deretter brukes til subtraksjon fra defi nerte, målte leng-

der. Skjermen viser alltid aktuell utsettingsavstand og en 

retningspil. Ved en avstand på 0,1 m til neste utsettings-

punkt høres et lydsignal.

a a

a b

Spesielle funksjoner
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Leica DISTO™ tilleggsutstyr

Leica TRI100 stativ
Kvalitets-stativ med dåselibelle, meget 
lett å fi njustere. Kan forlenges fra 
0,70 m til 1,74 m.
Art. nr. 757 938

Leica LSA360 adapter
For nøyaktige, indirekte målinger med 
helningssensoren fra stativet; helnings-
aksen og laserstrålen er i samme plan 
(eliminering av helningsaksefeil). Velegnet 
for oppstilling med en stang med en 
diameter på 11 – 35 mm (0,45”-1,35”) og 
stativet Leica TRI100.
Art. nr. 769 459

Leica TA360 adapter
Hendig hode til metallstativ for lett og 
nøyaktig tilsikting. Rotasjonsakse, 
helningsakse og laserakse møtes i ett 
punkt. Dette gir minimale avvik ved 
indirekte måling. Spesielt velegnet for 
bruk med stativene Leica TRI70 og 
TRI100.
Art. nr. 778 359

Universal hurtiglader
For lading av 4 batterier; type AA eller AAA; 
Med 4 adaptere for globalt bruk; inklusive 
4 oppladbare batterier type AA / 2300 mAh
Art. nr. 782 669

UC20 Universal hurtiglader
For lading av 2 batterier; type AAA; 
med 4 adaptere for globalt bruk; 
inklusive 2 oppladbare batterier 
type AAA NiMH / 800 mAh
Art. nr. 788 956

Leica TRI70 stativ
Det lille transportable stativet er beregnet 
for daglig bruk. Det er utstyrt med 
lettbetjent fi njustering og dåselibelle. 
Kan forlenges fra 0,40 m til 1,15 m. 
Spesielt velegnet for bruk med adapteren 
Leica TA360. Art. nr. 794 963
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GLB30 ekstra lette laserbriller
For bedre synlighet av laserpunkt 
utendørs. Med 3 ulike linser: laserbriller, 
vernebriller og solbriller.
Art. nr. 780 117

Leica GZM27 målplate
Klebe-målplater for feste på kanter og 
hjørner. Dimensjoner: 147 ×  98 mm.
Art. nr. 723 774

Leica GZM26 målplate 
For måling mot dårlig refl ekterende 
overfl ater. To sider – grå for korte 
avstander og brun for lange avstander. 
Dimensjoner: 210 × 297 mm.
Art. nr. 723 385

Leica GZM30 målplate
Klebe-målplater for plassering på bakke-
markører. 
Dimensjoner: 274 × 197 mm.
Art. nr. 766 560

Veske
Beskytter Leica DISTOTM mot støv og 
slag. Med ekstra rom for betjenings-
veiledning, målplater osv.
Art. nr. 667 169
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Pionerens nyskapende 

evner innenfor laser-

måling og konstruksjon 

av produkter fi nnes 

i all utstyr fra 

Leica Geosystems.

Ytterligere opplysninger:

www.disto.com

Ditt utvalg 
av presis-
jonsverktøy

Roteo 3D Disto

Lino

DISTO™ Lino Roteo

Lino
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PROTECT by Leica Geosystems
Vi sørger alltid for at du lykkes

Sertifisert kvalitet
Leica Geosystems benytter kalibreringslaboratorier (No. 

SCS079) og et testlaboratorium (No. STS549). Begge labora-

toriene er fullt ut godkjent av det sveitsiske SAS, the Swiss 

Accreditation Service. Kalibrerings- og testsertifikater ut-

stedt av Leica Geosystems er offisielt og internasjonalt 

anerkjent for klassifisering av måleutstyr for horisont,  

vinkel, avstand og frekvens samt laser. Denne bekreftelsen 

av presisjon garanterer størst mulig pålitelighet for våre 

produkter. Alle laboratorier blir regelmessig kontrollert av et 

uavhengig nasjonalt institutt i samsvar med ISO 17025.

Produsentens livstidsgaranti
Garantien gjelder i hele produktets levetid, i samsvar med 

Leica Geosystems International Limited Warranty. Dette in-

kluderer gratis reparasjon eller bytte av alle produkter med 

mangler som skyldes feil ved materialer eller produksjon.

3 års gratis-periode
Produkter fra Leica Geosystems oppfyller kravene til høy-

este kvalitet med tanke på din effektivitet i det daglige an-

leggsarbeidet på anlegg. For å gi deg ytterligere sikkerhet 

tilbyr vi en garanti på tre år for alle enheter i seriene Leica 

DISTO™, Leica Roteo og Leica Lino. 

Garantert førsteklasses service uten ekstra kostnader for 

kunden dersom produktet skulle bli defekt og trenge service 

ved vanlig bruk som beskrevet i brukerhåndboka. Tid er pen-

ger. Registrer instrumentet på www.leica-geosystems.com/

registration innenfor 8 uker fra kjøpsdato for å forlenge 

gratis-perioden fra 2 til 3 år.

Sveitsisk teknologi
Leica Geosystems har virksomheter over hele verden som 

virker som sentre for den ypperste produksjon, der sveit-

sisk presisjon, førsteklasses fagkunnskap og spissteknologi 

er kombinert.Kontinuerlige og omfattende tester i alle trinn 

av utviklingen og produksjonen garanterer en konsistent 

kvalitet av høy standard.

Livstids 
garanti

3 år uten 
kostnader

Sertifisert 
kvalitet

Sveitsisk 
teknologi

med Leica Geosystems

VERN
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20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m

Verdt å vite …

Hvorfor er laserbasert avstandsmåleutstyr 
bedre enn måleutstyr basert på ultralyd?
Leica DISTO™ måler med laserlys – nøyaktig og forbi alle hindringer. Utstyr ba-

sert på ultralyd måler ved hjelp av lydbølger som stråler ut fra instrumentet i 

kjegleform, og viser unøyaktige resultater. Lydbølgene avbøyes av objekter el-

ler søyler. En enhet basert på ultralyd har vanligvis et område på 20 m, mens 

Leica DISTO™ måler opp til 200 m og gir større nøyaktighet!

Integrert 
teknologi med 

Bluetooth®
Windows PC Android Apple iOS

Leica DISTO™ D3a BT Bluetooth® 2.1 Bluetooth® fra 2.1
Bluetooth® fra 2.1 

med SPP-profi l 
Android fra V2.3.3 

–

Leica DISTO™ D510 Bluetooth® Smart Bluetooth® 4.0 eller 
Smart Ready –

Bluetooth® 4.0 eller 
Smart Ready fra 

iPhone 4S og iPad

Leica DISTO™ D8 Bluetooth® 2.1 Bluetooth® fra 2.1
Bluetooth® fra 2.1 

med SPP-profi l 
Android fra V2.3.3 

–

Hvem leverer 
programmer? Windows PC Android Apple iOS

Leica DISTO™ transfer 
Excel®, AutoCAD®

Kan leveres 
eller nedlastes fra 
www.disto.com 

●

Leica DISTO™ transfer 
Excel®

Leveres gratis fra 
nettbutikken ●

Leica DISTO™ sketch Leveres gratis fra 
nettbutikken ● ●

Hva kan Power Range Technology™ gjøre for meg?
Leica Geosystems har basert denne nyvinning på en spesielt utviklet elektro-

nisk komponent med stor fl eksibilitet og med en økonomisk metode for modu-

lasjon av lasere over store avstander. Power Range Technology™ gir pålitelig 

måling over store avstander, selv uten målplate.

Hva betyr det at noe er testet ifølge ISO 16331-1?
Området og nøyaktigheten til laserbaserte avstandsmålere er i høy grad avhengig av lysforholdene 

og dermed målobjektets refl ekterende egenskaper. For Leica Geosystems er det av stor betydning 

at utstyrets yteevne opprettholdes, ikke bare under test i laboratoriet, men i enda større grad under 

daglig anleggsarbeid. Vi har derfor samarbeidet med eksterne eksperter om utvikling av en global 

standard for test av laserbaserte avstandsmålere og for å kunne sammenlikne ulike enheter. Instru-

menter testet i samsvar med ISO 16331-1 oppfyller løftene. Ytterligere opplysninger fi nnes på vår 

nettside: www.disto.com.

Kort om 
teknologien 
Bluetooth®

Kort om 
programvare 

og app

Andre interessante 
apper for måleopp-

gaver kan skaffes 
fra den aktuelle 

nettbutikken

ISO 16331-1
i samsvar med

V
i h

older det vi lover

N
øyaktighet og avsta

nd
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Oversikt over serien Leica DISTO™
Tekniske data

Alle illustrasjoner, beskrivelser og tekniske data er ikke bindende, og kan bli endret.
Trykt i Sveits. Opphavsrett: Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Sveits, 2013.

Laser klasse 2 
i samsvar med IEC 60825-1

Tekniske data D210 X310 D3a BT D510 D8

Typ. målenøyaktighet ± 1.0 mm ± 1.0 mm ± 1.0 mm ± 1.0 mm ± 1.0 mm

Område 0.05 opp til 80 m 0.05 opp til 80 m 0.05 opp til 100 m 0.05 opp til 200 m 0.05 opp til 200 m

Måleenheter m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in, yd m, ft, in, yd

Power Range Technology™ ● ● ● ● ●

Avstand i m
Laserpunktets diameter i mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

Helningssensor måleområde
Nøyaktighet til laserstråle
Nøyaktighet til hus

—
—
—

360°
± 0,2°
± 0,2°

± 45°
± 0,3°
± 0,3°

360°
± 0,2°
± 0,2°

360°
–0,1° / + 0,2°

± 0,1°

Enheter i helningssensor — 0.0°, 0.0% 0.0°, 0.0% 0.0°, 0.00%,
mm/m, in/ft

0.0°, 0.00%,
mm/m, in/ft

Punktsøker med 4x zoom — — — ● ●

Lagring av konstanter — — 1 — 1

Minne 10 resultater 20 skjermer 20 skjermer 30 skjermer 30 skjermer

Selvutløser (timer) — ● ● ● ●

Belyst skjerm ● ● ● ● ●

Gratis programvare for Windows — — ● — ●

Gratis app — — ● ● ●

Data grensesnitt* — — Bluetooth® 
2.1

Bluetooth®

 Smart
Bluetooth® 

2.1

Målinger
per batterisett

opp til 5000 opp til 5000 opp til 5000** opp til 5000** opp til 5000**

Multifunksjonelt endestykke ● ● ● ● ●

Stativgjenge — ● ● ● ●

Batterier type AAA 2 × 1.5 V type AAA 2 × 1.5 V type AAA 2 × 1.5 V type AA 2 × 1.5 V type AA 2 × 1.5 V

Kapslingsgrad IP54 IP65 IP54 IP65 IP54

Dimensjoner 114 × 50 × 27 mm 122 × 55 × 31 mm 127 × 49 × 27.3 mm 143 × 58 × 29 mm 143.5 × 55 × 30 mm

Vekt med batterier 126 g 155 g 150 g 198 g 205 g

*) Systemkrav og andre opplysninger finner du på www.disto.com
**) Redusert i Bluetooth®-modus
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Jürgen Vallaster (anleggsansvarlig)
«Takket være Leica DISTO™ X310 med 

sin integrerte helningssensor, kan jeg 

lett takle et stort område av målesitu-

asjoner. Og jeg er overrasket over hvor 

robust den er.»

Jakob Galehr (anleggsingeniør)
«Punktsøkeren på Leica DISTO™ D510 

er virkelig fl ott. Nå kan jeg endelig 

se hvor jeg måler, selv i klart sollys. 

Jeg drar aldri ut til et anlegg uten min 

DISTO™.»

Wilfried Fink (tømrer)
«En enhet som måler avstander og hel-

ninger, er robust og likevel får plass i 

min lomme, er perfekt. Ganske enkelt 

briljant.»

Forhandlerens stempel
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