Drogomierz M10
Instrukcja obsługi
Nivel System M10 to koło pomiarowe przystosowane do pomiaru odległości na różnych
powierzchniach. Drogomierz charakteryzuje się intuicyjną, prostą obsługą, a lekka
konstrukcja ułatwia transportowanie. Nivel System M10 zapewnia pomiary na
odległościach do 9999,9 m. Duży, czytelny licznik zwiększa komfort odczytu odległości, a
składany uchwyt umożliwia złożenia drogomierza ograniczając jego rozmiar przy
magazynowaniu czy przenoszeniu. Drogomierze Nivel System M10 powszechnie
stosowane są do pomiarów odległości przez wykonawców, rzeczoznawców, rolników,
agentów nieruchomości oraz policję (pomiary przeprowadzane po wypadkach).

Charakterystyka
1. Precyzyjny przyrząd do pomiaru odległości
2. Solidne wykonanie z aluminium i tworzywa sztucznego
3. Stabilna, rozkładana podpórka
4. Wygodny w użyciu hamulec
5. Składany, aluminiowy drążek z precyzyjnie dopasowaną do dłoni rączką
6. Toczy się bardzo lekko
7. Koło z tworzywa sztucznego w ostrzegawczym, żółtym kolorze
8. Precyzyjny, czytelny licznik umieszczony nad kołem w bezpośrednim polu
widzenie użytkownika. Duże, wyraźne cyfry umożliwiają szybki odczyt.
9. Łatwe zerowanie jednym ruchem dźwigni
10. Licznik mierzy także w kierunku wstecznym
11. Pomiar odległości do 9999,9 m
12. Torba materiałowa - chroni urządzenie podczas transportu
13. Gwarancja – 12 miesięcy
Pomiary
1. Wyjmij drogomierz M10 z torby transportowej
2. Rozłóż drogomierz (złóż rękojeść)
3. Ustaw koło pomiarowe prostopadle do mierzonej powierzchni
4. Ustaw wskaźnik koło na punkt startowy i zresetuj licznik
5. Dokonaj pomiaru, przeprowadź koło pomiarowe po mierzonym odcinku (użyj
hamulca na zakrętach lub przy manewrowaniu obok obiektów)
Przechowywanie / transportowanie
1. Zwolnij zatrzask i złóż drogomierz
2. Zapakuj drogomierz w torbę transportową
Specyfikacja
Wielkość koła
Minimalna długość pomiaru
Maksymalna długość pomiaru
Znaki (wskaźnik pomiaru)
Resetowanie
Wymiary
Waga

159 mm (średnica), 79,5 mm (promień)
0,1 m
9999,9m
5 cyfr
Tak
1,04 m (po złożeniu: 0,43 m)
1,1 kg
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