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32-401M
8

Roată de măsurare universală pentru satisfacerea unor cerinţe
foarte ridicate în construcţii, la furnizorii de utilităţi şi pentru

Roţi de măsurare

lucrări de geodezie şi cadastru
 Stabilitate ridicată şi durată de viaţă îndelungată
 Contorul cu 5 digiţi poate fi citit uşor şi este rezistent la şocuri
 Repunere uşoară la zero printr-o apăsare de buton
Alte avantaje
 Roată calibrată din aluminiu turnat sub presiune
 Exteriorul roţii este învelit în cauciuc pentru o bună aderenţă
şi funcţionare îndelungată pe orice tip de suprafaţă
 Suport integrat
Utilizare
 Construcţii
 Lucrări de geodezie şi cadastru
 Furnizori de utilităţi

Date tehnice

32-401M

Număr de comandă

F 034 074 5N3

Diametru roată (circumferinţă)

31,83 cm (1 m)

Contor

10 000 m

Suport pentru roată

a

Frână de roată

a

Mâner

reglabil

Material

Oţel

32-416M
Roată de măsurare universală din oţel pentru satisfacerea unor
cerinţe foarte ridicate în construcţii, la furnizorii de utilităţi şi
pentru lucrările de geodezie şi cadastru
 Stabilitate foarte ridicată şi durată de viaţă extrem de îndelungată
 Contorul cu 5 digiţi poate fi citit uşor şi este rezistent la şocuri
 Repunere uşoară la zero printr-o apăsare de buton
Alte avantaje
 Roată calibrată din aluminiu turnat sub presiune
 Exteriorul roţii este învelit în cauciuc pentru o bună aderenţă şi funcţionare
îndelungată pe orice tip de suprafaţă
 Suport integrat
 Precizie foarte ridicată prin afişajul în decimetri şi centrimetri
Utilizare
 Construcţii
 Lucrări de geodezie şi cadastru
 Furnizori de utilităţi

Date tehnice

32-416M

Număr de comandă

F 034 074 9NG

Diametru roată (circumferinţă)

31,83 cm (1 m)

Contor

10 000 cm/dm/m

Suport pentru roată

a

Frână de roată

a

Mâner

reglabil

Material

Oţel
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31-40M
Roată de măsurare din aluminiu turnat sub presiune cu înveliş

8

 Stabilitate ridicată şi durată de viaţă îndelungată
 Contorul cu 5 digiţi, din material plastic rezistent la frecare,
poate fi citit uşor şi este rezistent la şocuri
 Repunere uşoară la zero printr-o apăsare de buton
Alte avantaje
 Roată din aluminiu turnat sub presiune cu înveliş din cauciuc
 Mâner pliant
 Picior suport integrat
Utilizare
 Construcţii
 Lucrări de geodezie şi cadastru
 Furnizori de utilităţi

Date tehnice

31-40M

Număr de comandă

F 034 074 5N4

Diametru roată (circumferinţă)

31,83 cm (1 m)

Contor

10 000 dm/m

Suport pentru roată

a

Frână de roată

a

Mâner

Dispozitiv de închidere automată

Material

Aluminiu

Roţi de măsurare

din cauciuc

