
 

Leica DISTO™ X310 
Innovasjon med tradisjon 
 

 

 

Robust multifunksjonalitet! 
 
Den nye Leica DISTO™ X310 er den eneste 
laser avstandsmåleren som er støvtett med 
beskyttelse mot vannsprut IP65. I tillegg er 
den testet med falltester fra opp til 2 m. Med 
integrert helningsensor kan den måle indirekte 
avstander og høyder helt nøyaktig. 
 
Leica DISTO™ X310 – garanterer pålitelige 
resultater, selv under de røffeste forhold. 

 

Utstyrt med: 
 

 IP65 støvtett og beskyttet mot vannsprut 
 360° helningssensor 
 Smart Horizontal Mode™ 
 Høydetracking 
 Power Range Technology™ 
 4-linjers skjerm med lys 
 Automatisk multifunksjons endestykke 



 

Illustrasjoner, beskrivelser og tekniske data er ikke bindende, og kan bli endret. 
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Forhandler 

Laser klasse 2 
i samsvar med 
IEC 60825-1 
 

 

Robust kapsling 
Det følsomme måleutstyret er 
beskyttet med solide gummideler. 
Leica DISTO™ X310 er derfor 
spesielt motstandsdyktig og tåler 
fallprøver fra to meters høyde.  
 

Beskyttelsesklasse IP65 
Kapsling og tastatur er særlig 
beskyttet mot vann og støv. 
Rengjøring under rennende vann 
går helt fint. 
 
 
 

 

Helningssensor 360° 
Takket være kombinasjonen av 
avstands- og helningsmåling kann 
du finne den horisontale avstanden 
helt nøyaktig og enkelt – selv  
forbi hindringer. Ved hjelp av 
helningssensoren kan du også 
bestemme indirekte høyder. 

Smart Horizontal Mode™ 
Hvis hindringer gjør at man ikke 
kan utføre direkte avstands-
målinger, kan man bruke Smart 
Horizontal Mode™ til å bestemme 
horisontale avstander enkelt og 
helt nøyaktig. 
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 Leica DISTOTM X310 laser avstandsmåler 
 Hylster 
 Håndreim 
 Batterier 

 
 
 
Tekniske data 

Generelt 
Typisk målenøyaktighet ± 1 mm 
Rekkevidde 80 m 
Måleenheter 0.000 m, 0.0000 m, 

0.00 m, 0.00 ft, 0‘00‘‘ 
1/32, 0.0 in, 0 in 1/32 

Power Range 
Technology™ 

• 

Avstand i m  
∅ Laserpunkt-diameter 
i mm 

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

Beskyttelsesklasse IP65 – støvtett og 
beskyttet mot 

vannsprut 
Målinger per batterisett opp til 5000 
Batterier Type AAA 2 × 1,5 V 
Dimensjoner 122 × 55 × 31 mm 
Vekt med batterier 155 g 
  
Funksjoner 
Min./maks. måling • 
Kontinuerlig måling • 
Utsettingsfunksjon • 
Addisjon/subtraksjon • 
Areal/volum • 
Malefunksjon • 
Pytagoras 3 punkter, delhøyde 
Smart Horizontal Mode • 
Høydetracking • 
Lagring 20 skjermvisninger 
Skjerm med lys • 
Multifunksjons 
endestykke 

med automatisk 
gjenkjenning  

 
  


