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Budujemy razem  
już od 2003 roku

Nasza działalność oparta jest na wieloletnim 
doświadczeniu w zakresie dostaw i serwisu sprzętu 
dla takich sektorów jak budownictwo, architektura, 
geodezja, przemysł, rolnictwo itp.

Korzystamy z naszego doświadczenia i odpowiadamy 
na wymagania rynku, dlatego naszą produkcję 
opieramy na wielu dostawcach z całego świata, którzy 
oferują jedne z najlepszych komponentów pomiarowych 
(m.in. z Chin, Japonii, Tajwanu, Niemiec, Polski). 
Dzięki temu nasze produkty odpowiadają najnowszym 
trendom w technologii pomiarowej.

Nivel System to założona w Polsce, globalna marka oferująca 
profesjonalne rozwiązania pomiarowe dla budownictwa. 

Dzięki rozległej sieci dealerów w całej Europie, produkty 
Nivel System są znane i dostępne w wielu wiodących 
sklepach z narzędziami i materiałami budowlanymi, 
a także w specjalistycznych sklepach ze sprzętem 
pomiarowym.

Zapewniamy wsparcie za pośrednictwem naszych 
regionalnych przedstawicieli, posiadamy jedną  
z najnowocześniejszych platform diagnostycznych 
w dziale serwisowym, nasze instrumenty przed 
sprzedażą są sprawdzane i kalibrowane, a w przypadku 
jakichkolwiek problemów w użytkowaniu zapewniamy 
szybki i skuteczny serwis.
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Instrumenty 
optyczne

Solidna 
konstrukcja

Nasz sprzęt jest odporny na 
trudne warunki atmosferyczne,  
co sprawia, że jest przygotowany 
do pracy nawet w najtrudniejszych 
warunkach terenowych.

Sprawdzony sprzęt

Wszystkie niwelatory i teodolity 
są sprawdzane przed sprzedażą 
i w razie potrzeby rektyfikowane. 
Cały proces potwierdzony jest 
wydaniem certyfikatu instrumentu, 
dzięki czemu masz gwarancję 
jakości wykonywanych pomiarów.

Precyzyjne 
pomiary

Pewne i sprawdzone instrumenty 
optyczne zapewniające 
precyzyjne pomiary przy pracach 
budowlanych.



Niwelatory optyczne

N24x, N32x

N24x N32x
Dokładność 2,0 mm / km 1,5 mm / km

Powiększenie 24x 32x

Długość lunety 215 mm

Średnica obiektywu 36 mm 42 mm

Minimalna ogniskowa 0,3 m

Klasa odporności IPX6

Zakres temperatury pracy -20°C~+50°C

Wymiary 130 x 215 x 140 mm

Waga 1,75 kg

 → układ optyczny najwyższej jakości; jasny, 
czytelny obraz, duże powiększenie

 → niezawodne, pewne pomiary w terenie

 → zabudowane koło poziome; dłuższa 
żywotność przy odkładaniu kąta

 → metalowa, solidna konstrukcja, wysoka 
klasa odporności

 → wysokiej jakości kompensator 
magnetyczny tłumi nawet najmniejsze 
drgania terenu zapewniając dokładne 
pomiary w trudnych warunkach na 
budowie

 → kontrola sprzętu przed sprzedażą, 
certyfikat instrumentu

Jedne z najbardziej popularnych niwelatorów optycznych 
na naszym rynku.
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Teodolity elektroniczne

Jasny obraz, szczelna, metalowa obudowa, 
łatwa obsługa.

DT-2, DT-2L, DT-5

DT-2 DT-2L DT-5
Dokładność 2″ 5″

Powiększenie 30x

Wiązka lasera nie tak nie

Wyświetlacz dwustronny, podświetlany

Kompensator jednoosiowy, ±3′

Pionownik laserowy

Klasa odporności IPX6

Spodarka odłączana

Zakres temperatury pracy -20°C~+50°C

Wymiary 160 x 190 x 324 mm

Waga 4,8 kg

 → wyniki pomiarów wyświetlane są na podświetlanym 
ekranie LCD instrumentu

 → precyzja pomiarów – nowoczesny system odczytu 
koła poziomego pozwala na natychmiastowe używanie 
teodolitu po jego wyjęciu z walizki

 → wskaźnik laserowy w modelu DT-2L umożliwia pomiar 
kątów i tyczenia bez konieczności używania lunety

 → wodo- i pyłoszczelność

 → nie straszne wibracje i wstrząsy dzięki 
kompensatorowi koła poziomego 
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Niwelator elektroniczny

Precyzyjne i szybkie pomiary, 
trwały i niezawodny sprzęt.

EL-32

 → najwyższa precyzja pomiarów

 → pomiary automatyczne i metodą klasyczną

 → tryb pomiarów ciągłych

 → wytrzymały na ciężkie warunki terenowe

 → pamięć pomiarów

EL-32
Luneta – powiększenie 32x

Pomiar elektroniczny ± 1,0 mm / km

Pomiar optyczny ± 1,5 mm / km

Dokładność – pomiar 
odległości

D ≤ 10m < ±10mm

10m < D ≤ 50m < ±0,1% D

D > 50m < ±0,2% D

Zasięg pomiaru 2 – 100 m

Czas pomiaru < 3 sekund

Zasilanie 2200 mAh, około 20 godzin

Kompensator
Typ magnetyczny

Zakres i dokładność ± 15′ / 0,3″ min

Pamięć
Wewnętrzna 1000 rekordów

Interfejs micro-USB

Klasa odporności IP55

Zakres temperatury pracy -20°C ~ +50°C

Wymiary 240 x 130 x 205 mm

Waga 1,9 kg
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Szeroki zakres 
prac

Linie laserowe wyświetlane na 
podłodze pod kątem prostym 
pozwalają na szybkie i precyzyjne 
położenie terakoty. Z łatwością 
położysz płytki na ścianie, 
wykonasz skomplikowane układy 
ścian z karton-gipsu, sufity czy 
montaż sztukaterii gipsowej.

Bez kosztownych 
poprawek 

Pod okiem precyzyjnych laserów 
Nivel System wyznaczysz  
i skontrolujesz niwelację wewnątrz 
i na zewnątrz mając pewność 
najlepszych efektów wykonywanej 
roboty. 

Lasery  
budowlane

Szybciej, łatwiej, 
precyzyjniej

Lasery krzyżowe Nivel System 
umożliwiają prowadzenie prac  
w płaszczyźnie poziomej,  
pionowej, a także pochylonej.



Lasery krzyżowe

Uniwersalne i łatwe w użyciu 
lasery krzyżowe – podłogowe.

FL1 FL1G
Laser (widzialny) czerwony zielony

Dokładność ±2,0 mm/10 m

Wyświetlane wiązki/kąt 2 wiązki / 90° (±60″)

Zakres pracy 20 m (50 m z czujnikiem)

Zakres samopoziomowania ±3,5°

Klasa odporności IP42

Zasilanie  4,5 V (3 x AA)

Zakres temperatury pracy -15°C do +45°C

Mocowanie 1/4″

Wymiary 131 x 109 x 90 mm

Waga 0,41 kg

 → 2 przecinające się pod kątem prostym 
wiązki lasera

 → precyzyjne wyznaczenie linii 
referencyjnych na podłodze (opcja lasera 
krzyżowego pion/poziom)

 → FL1G – bardzo dobra widzialność wiązki 
zielonego lasera (także w jasnych 
pomieszczeniach)

 → idealne do prac wykończeniowych, 
posadzkarskich (np. układanie płytek)

FL1, FL1G
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CL1 CL1G
Laser (widzialny) czerwony zielony

Dokładność ±2,0 mm /10 m

Wyświetlane wiązki / kąt 2 wiązki / 90° (±60″)

Punkty laserowe 1

Zakres pracy 15 m (50 m z czujnikiem)

Zakres samopoziomowania ±3°

Klasa odporności IP54

Zasilanie  4,5 V (3 x AA)

Zakres temperatury pracy -15°C do +45°C

Mocowanie 1/4″, 5/8″

Wymiary 105 x 55 x 104 mm

Waga 0,42 kg

 → prace poziome i pionowe (także pochylone)

 → 2 wiązki (płaszczyzny pionowa i pozioma)  
+ punkt laserowy

 → wysoka dokładność pracy

 → możliwość pracy z czujnikiem laserowym  
(opcja pulsacyjna)

 → wytrzymałe na ciężkie warunki pracy

 → CL1G - bardzo dobra widzialność wiązki zielonego 
lasera (także w jasnych pomieszczeniach)

Wiązka czerwona CL1 i zielona CL1G, 
2 płaszczyzny (1 x pion, 1 x poziom).

CL1, CL1G

Lasery krzyżowe
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CL2D, CL2D-G

Lasery krzyżowe

Dwie płaszczyzny laserowe 360°, 
kontrola prac budowlanych w 2D.

CL2D CL2D-G
Laser (widzialny) czerwony zielony

Dokładność ±2,0 mm /10 m

Wyświetlane płaszczyzny 1 pionowo (360°), 1 poziomo (360°)

Zakres pracy 30 m (70 m z czujnikiem)

Zakres samopoziomowania ±3,5°

Klasa odporności IP54

Zasilanie Li-ion 7,4 V (2600 mAh), 6 V (4 x AA)

Zakres temperatury pracy -10°C do +50°C

Mocowanie 1/4″, 5/8″

Wymiary 150 x 65 x 160 mm

Waga 0,7 kg

 → funkcja pulsacyjna pozwala pracować 
z czujnikiem laserowym na zewnątrz 
budynków w dużych odległościach

 → jasna wiązka lasera oraz wysokiej jakości 
optyka generuje linie, które są bardzo dobrze 
widoczne

 → innowacyjny, magnetyczny system 
kompensacji drgań zapewnia szybkie 
przygotowanie urządzenia do prac

 → intuicyjna obsługa – łatwy i szybki w użyciu 
panel dotykowy

 → gumowe elementy obudowy lasera chronią 
go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń  
i wstrząsów
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Lasery krzyżowe

Trzy płaszczyzny laserowe 360°,  
kontrola prac budowlanych w 3D.

CL3D, CL3D-G

CL3D CL3D-G
Laser (widzialny) czerwony zielony

Dokładność ±2,0 mm/10 m

Wyświetlane płaszczyzny 2 pionowo (360°), 1 poziomo (360°)

Zakres pracy 30 m (70 m z czujnikiem)

Zakres samopoziomowania ±3,5°

Klasa odporności IP54

Zasilanie li-ion 7,4 V (2600 mAh), 6 V (4 x AA)

Zakres temperatury pracy -10°C do +50°C

Mocowanie 1/4″, 5/8″

Wymiary 150 x 65 x 160 mm

Waga 0,7 kg

 → funkcja pulsacyjna pozwala pracować 
z czujnikiem laserowym na zewnątrz 
budynków w dużych odległościach

 → jasna wiązka lasera oraz wysokiej jakości 
optyka generuje linie, które są bardzo dobrze 
widoczne

 → innowacyjny, magnetyczny system 
kompensacji drgań zapewnia szybkie 
przygotowanie urządzenia do prac

 → intuicyjna obsługa – łatwy i szybki w użyciu 
panel dotykowy

 → gumowe elementy obudowy lasera chronią 
go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń  
i wstrząsów
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CL4D-B

Lasery krzyżowe

Cztery płaszczyzny laserowe 360°, kontrola prac budowlanych 4D, 
niebieska wiązka lasera.

CL4D-B
Laser (widzialny) niebieski

Dokładność ±1,0 mm/10 m

Wyświetlane płaszczyzny 2 pionowo (360°), 2 poziomo (360°)

Zakres pracy 30 m (70 m z czujnikiem)

Zakres samopoziomowania ±4°

Klasa odporności IP54

Zasilanie Li-ion 7,4 V (2600 mAh)

Zakres temperatury pracy -10°C do +50°C

Mocowanie 1/4″

Wymiary 125 x 75 x 140 mm

Waga 0,9 kg

 → funkcja pulsacyjna pozwala pracować 
z czujnikiem laserowym na zewnątrz 
budynków w dużych odległościach

 → innowacyjna, niebieska wiązka lasera oraz 
wysokiej jakości optyka generuje linie, które 
są bardzo dobrze widoczne

 → nowoczesny system elektronicznej 
kompensacji drgań zapewnia najbardziej 
stabilną pracę w terenie 

 → łatwa i szybka obsługa, włączasz i pracujesz

 → gumowe elementy obudowy lasera chronią 
go przed uszkodzeniami wskutek uderzeń  
i wstrząsów
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Który laser 
wybrać?

Polub nasz profil 
na Facebooku

Polub i obserwuj nasz profil, żeby 
być na bieżąco ze wszystkimi 
nowinkami z branży.

Subskrybuj kanał 
YouTube

Subskrybuj nasz kanał, gdzie 
prezentujemy sposób działania 
urządzeń pomiarowych z naszej 
oferty.

Odwiedź stronę 
nivelsystem.com

Na naszej stronie internetowej 
znajdują się nie tylko szczegółowe 
informacje o produktach, ale też 
aktualności.



Nie tylko pomiary są ważne, 
ale także ich efekt.

Dlaczego warto wybrać 
laser z zieloną wiązką?

Zielona wiązka jest aż 4 razy 
lepiej widoczna niż czerwona. 
Dzięki temu możesz pracować 
na większych odległościach oraz 
w jasnych, nasłonecznionych 
pomieszczeniach, w których 
wiązka czerwona jest już słabo  
lub w ogóle niewidoczna.

 → wybierz urządzenie markowe, 
dobre i sprawdzone w terenie, 
oferowane przez solidną firmę  
z profesjonalnym doradztwem  
i serwisem.

 → lasery mogą być używane 
wszędzie tam, gdzie dotąd 
stosowano instrumenty optyczne.

 → im większy zasięg lasera, tym 
zwykle wyższa dokładność na 
krótszych odległościach.

 → tylko odpowiednio dobrane 
akcesoria pozwalają na pełne 
wykorzystanie instrumentów 
laserowych.

Wybór lasera zależy od rodzaju prac budowlanych, 
do których ma być wykorzystany.

Dlaczego poprawne 
pomiary są tak ważne?

Pomiary należą do jednych  
z najważniejszych czynności  
na budowie. Najpierw są niezbędne 
do oszacowania ilości potrzebnych 
materiałów. Później wpływają na 
dokładne wykonanie prac. 

Najważniejsze zalety laserów budowlanych:

 → wysoka dokładność 
przewyższająca tradycyjne 
metody.

 → szybkość pracy i wygoda 
stosowania: lasery wyznaczają  
na budowie poziom lub nachylenie 
w sposób ciągły, a stałe 
kontrolowanie wysokości jest 
łatwiejsze i wydajniejsze.

 → niższe koszty materiałów: wysoka 
dokładność pomiarów pozwala 
zmniejszyć ilość zużywanych 
materiałów.

 → oszczędność na kosztach pracy: 
wszystkie pomiary może wykonać 
jedna osoba.

 → eliminują błędy ludzkie, 
wynikające ze złych odczytów 
podczas niwelacji tradycyjnej, 
pozwalają zidentyfikować pomyłki 
wykonawcze w trakcie prac, 
przyczyniając się do eliminowania 
kosztownych poprawek.

 → możliwość pomiarów  w trudnych 
warunkach, w jakich nie 
wykonałby ich żaden pracownik.
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Pionowniki laserowe

Precyzyjne pionowniki do wszelkich 
prac konstrukcyjnych.

PLV-1A, PLV-1B

 → wysoka rozdzielczość, duży zasięg pola 
widzenia 

 → precyzyjne wpasowanie punktów pionu, jasne, 
wyraźne światło lasera

 → odporność na wstrząsy

 → pokrętło regulacji ostrości do nieskończoności

 → poręczne potencjometry umożliwiają 
zarządzanie funkcjami urządzenia

 → konstrukcja obudowy dostosowana  
do najcięższych warunków pracy

PLV-1A PLV-1B
Wiązka laserowa czerwona

Wielkość plamki ≥3 mm/80 m

Zasięg lasera 120 m w dzień (250 m w nocy)

Dokładność 
Wiązka dolna ±1 mm / 2 m

Wiązka górna ±1 mm / 45 m

Powiększenie 26x

Kąt widzenia 1°30′

Średnica 36 mm

Najkrótsza celowa 0,4 m

Odłączalna spodarka tak nie

Zakres temperatury pracy -10°C do +50°C

Zasilanie 4,5 V (3 x AA)

Mocowanie 5/8″

Klasa odporności IP55

Wymiary 120 x 290 mm

Waga 2,8 kg
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NL500

Rotacyjne niwelatory laserowe

Łatwe, szybkie oraz wydajne, doskonała relacja 
ceny do jakości.

Kompatybilne czujniki laserowe: 
RD200, RD700 Digital

 → Sprawdź na stronie 32

 → prace poziome

 → prace z wiązką widzialną – czerwoną

 → wysoka dokładność (±1,0 mm/10 m)

 → zasięg (średnica pracy): 500 m

 → wytrzymałe na ciężkie warunki pracy 
(IP54)

 → bezpieczne użytkowanie na lata 
(serwis i wsparcie)

NL500
Laser (widzialny) czerwony

Dokładność ±1,0 mm/10 m

Zasięg  pracy (średnica) 500 m (z czujnikiem laserowym)

Zasilanie akumulatorki Li-ion

Klasa odporności IP54

Zakres temperatury pracy  -20°C~+50°C

Wymiary 206 x 206 x 211 mm

Waga 3,0 kg
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NL520, NL520G

Rotacyjne niwelatory laserowe

Uniwersalne, wielozadaniowe niwelatory, popularne rozwiązanie 
dla wielu prac budowlanych, prace ze spadkiem manualnym.

 → prace poziome i pionowe

 → prace ze spadkiem manualnym w jednym  
lub dwóch kierunkach

 → prace z wiązką widzialną - czerwoną (NL520), 
zieloną (NL520G)

 → funkcja skanowania

 → wysoka dokładność (±1,0 mm/10 m)

 → daleki zasięg (średnica pracy): 500 m

 → wytrzymałe na ciężkie warunki pracy (IP54)

 → bezpieczne użytkowanie na lata  
(serwis i wsparcie)

NL520 NL520G
Laser (widzialny) czerwony zielony

Dokładność ±1,0 mm/10 m

Zasięg pracy (średnica) 500 m

Pochylenie ±10% (w osi X i Y ‒ manualnie)

Szybkość obrotów głowicy zmienna, maks. 600 obr. / min

Zasilanie akumulatorki Li-ion

Klasa odporności IP54

Zakres temperatury pracy  -20°C~+50°C

Wymiary 206 x 206 x 211 mm

Waga 3,0 kg

Kompatybilne czujniki laserowe: 
RD200, RD200G, RD700 Digital

 → Sprawdź na stronie 32
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Rotacyjne niwelatory laserowe

Wielozadaniowe niwelatory laserowe do prac poziomych i pionowych 
z możliwością wyznaczania cyfrowych spadków. 

NL540

 → prace poziome i pionowe

 → prace ze spadkiem cyfrowym w jednym  
lub dwóch kierunkach

 → prace z wiązką widzialną - czerwoną

 → funkcja skanowania

 → wysoka dokładność (±1,0 mm/10 m)

 → daleki zasięg (średnica pracy): 500 m

 → wytrzymałe na ciężkie warunki pracy (IP54)

 → bezpieczne użytkowanie na lata  
(serwis i wsparcie)

NL540

Laser (widzialny) czerwony

Dokładność ±1,0 mm/10 m

Zasięg pracy (średnica) 500 m

Pochylenie ±10% (w osi X i Y ‒ cyfrowo)

Szybkość obrotów głowicy zmienna, maks. 600 obr. / min

Zasilanie akumulatorki Li-ion

Klasa odporności IP54

Zakres temperatury pracy  -20°C~+50°C

Wymiary 206 x 206 x 211 mm

Waga 3,0 kg

Kompatybilne czujniki laserowe: 
RD200, RD700 Digital

 → Sprawdź na stronie 32
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NL600, NL600G

Rotacyjne niwelatory laserowe

Wielozadaniowe, precyzyjne niwelatory dalekiego zasięgu, 
prace ze spadkiem manualnym.

 → prace poziome i pionowe

 → prace ze spadkiem manualnym w jednym  
lub dwóch kierunkach

 → prace z wiązką widzialną – czerwoną 
(NL600), zieloną (NL600G)

 → DIGITAL SENSOR – cyfrowe wskazania różnic 
wysokości 

 → wysoka dokładność (±0,8 mm / 10 m)

 → daleki zasięg (średnica pracy): 700 m

 → funkcja skanowania

 → wytrzymałe na ciężkie warunki pracy (IP66)

 → bezpieczne użytkowanie na lata  
(serwis i wsparcie) 

NL600 NL600G
Laser (widzialny) czerwony zielony

Dokładność ±0,8 mm/10 m

Zasięg pracy (średnica) 700 m

Pochylenie ±10% (w osi X i Y ‒ manualnie)

Szybkość obrotów głowicy zmienna, maks. 600 obr. / min

Zasilanie akumulatorki

Klasa odporności IP66

Zakres temperatury pracy  -20°C~+50°C

Wymiary 206 x 206 x 211 mm

Waga 2,8 kg

Kompatybilne czujniki laserowe: 
RD200, RD200G, RD700 Digital

 → Sprawdź na stronie 32
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Rotacyjne niwelatory laserowe

Wielozadaniowe niwelatory laserowe do prac poziomych i pionowych 
z możliwością wyznaczania cyfrowych spadków.

NL610, NL610G

 → prace poziome i pionowe

 → prace ze spadkiem cyfrowym w jednym  
lub dwóch kierunkach

 → prace z wiązką widzialną – czerwoną 
(NL610), zieloną (NL610G)

 → DIGITAL SENSOR – cyfrowe wskazania różnic 
wysokości 

 → wysoka dokładność (±0,8 mm/10 m)

 → daleki zasięg (średnica pracy): 700 m

 → funkcja skanowania

 → zdalne sterowanie (radiowe)

 → wytrzymałe na ciężkie warunki pracy (IP56)

 → bezpieczne użytkowanie na lata  
(serwis i wsparcie) 

NL610 NL610G
Laser (widzialny) czerwony zielony

Dokładność ±0,8 mm/10 m

Zasięg pracy (średnica) 700 m

Pochylenie ±10% (w osi X i Y ‒ cyfrowo)

Szybkość obrotów głowicy zmienna, maks. 600 obr. / min

Zasilanie akumulatorki

IP56

Zakres temperatury pracy -20°C~+50°C

Wymiary 206 x 206 x 211 mm

Waga 2,5 kg

Kompatybilne czujniki laserowe: 
RD200, RD200G, RD700 Digital

 → Sprawdź na stronie 32
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Dalmierze  
laserowe



Małe, lekkie, mieszczą się w kieszeni. Pozwalają precyzyjnie mierzyć 
odległości i na ich podstawie wykonywać wiele obliczeń.

Seria HDM

Dalmierze laserowe

HDM -5G -7G -9G -50G -70G -90G -120BC
Laser zielony czerwony

Zasięg 50 m 70 m 90 m 50 m 70 m 90 m 120 m

Dokładność ±2 mm

Funkcja kamery nie tak

Zakres pochylenia nie ±90°

Libelka tak tak, elektroniczna

Pamięć pomiarów 100

Złącze USB nie tak

Bluetooth nie tak

Zakres temp. pracy 0~+40°C

Klasa odporności IP54

Zasilanie 2 x 1.5 V (AAA) Ni-MH, 3 x 1,2 V 800 mAh

Wymiary 118 x 54 x 28 mm 125 x 54 x 27 mm 130 x 56 x 29 mm

Waga 132 g

 → dodawanie, odejmowanie, pole powierzchni, 
objętość, wartość minimalna i maksymalna

 → funkcja Malarza umożliwiająca obliczenie 
powierzchni wybranych ścian

 → pomiary wykonywane od czoła, podstawy 
dalmierza oraz stopki

 → automatyczne wyłączanie lasera/urządzenia

 → pomiar ciągły, funkcja kalibracji, opóźnienie 
wykonania pomiaru

 → funkcja Pitagorasa pozwala realizować 
pośredni pomiar wysokości lub szerokości

 → kamera w modelu HDM-120BC Model HDM-50GModel HDM-5G Model HDM-120BC
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Pozostałe instrumenty 
i akcesoria



Czytelny wyświetlacz LCD, możliwość pracy w pozycji odwróconej, 
łatwa kalibracja w terenie.

Poziomice

DL60, DL60L

 → precyzyjne, szybkie w użyciu poziomice 
elektroniczne z cyfrowym odczytem 
położenia za pośrednictwem wyświetlacza 
LCD

 → możliwość pracy w pozycji odwróconej o 180 
stopni „do góry nogami”

 → możliwe jest „zamrożenie” wartości 
na wyświetlaczu (uzyskanie poziomu 
sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym)

 → model DL60L wyposażony został w wiązkę 
laserową

DL60 DL60L
Dokładność ±0,1°

Długość 600 mm

Wiązka laserowa nie tak

Jednostka pomiaru stopnie / procenty

Wymiary 600 x 51 x 25 mm

Waga 0,47 kg
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ST-10, ST-20 

Taśmy

ST-10 ST-20 ST-30A / -30B ST-50A / -50B
Długość 10 m 20 m 30 m  50 m

Szerokość 0,013 m

 → idealne do wszelkich prac budowlanych 
i geodezyjnych

 → powlekane, odporne na ścieranie i rdzę

 → II klasa dokładności pomiarów

 → trwała, solidna, poręczna konstrukcja

 → idealne do wszelkich prac 
budowlanych i geodezyjnych

 → powlekane, odporne na ścieranie i rdzę

 → II klasa dokładności pomiarów

 → trwała, solidna, poręczna konstrukcja

 → dostępne także z rozbiegówką 10 cm 
(ST-30A, ST-50B)

ST-30A / -30B 
ST-50A / -50B

Doskonale sprawdzają się w każdych warunkach, 
zapewniają szybkie i dokładne pomiary.
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Drogomierze

M10, M100, M100 Digital  

Wytrzymałe, szybkie w użyciu,  
niezastąpione w pracach drogowych.

Model M10

Model M100 Digital

Model M100

 → stabilna, rozkładana stopka (z wyjątkiem M10)

 → solidne wykonanie z aluminium i tworzywa sztucznego

 → wygodny w użyciu hamulec

 → składany, aluminiowy drążek z precyzyjnie 
dopasowaną do dłoni rączką

 → precyzyjny, czytelny licznik umieszczony  
nad kołem / wyświetlacz w wersji M100 Digital

 → łatwe zerowanie jednym ruchem dźwigni

 → licznik mierzy także w kierunku wstecznym

 → pomiar odległości do 99 999,9 m

 → trwała torba (chroni urządzenie podczas transportu)
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SJJ1, SJJ1D, SJJ4, SWW8

Statywy i tyczki rozporowe

SJJ1 SJJ1D SJJ4 SWW8
Materiał aluminium aluminium aluminium drewno

Wysokość min / max 0,97 / 1,6 m 0,97 / 1,6 m 1,1 / 1,88 m 1,16 / 1,79 m

Typ blokady zaciski zaciski śruby / zaciski zaciski

Typ głowicy płaska wypukła płaska płaska

Waga 3,0 kg 3,0 kg 5,6 kg 8,2 kg

Model SJJ1 Model SJJ4 Model SWW8

Statyw to jeden z tych dodatków pomiarowych,  
który jest niezbędny do realizacji 90% prac pomiarowych.
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Statywy i tyczki rozporowe

SJJ-M1, SJJ32, SJJ40

SJJ-M1 Ex SJJ32 SJJ40
Materiał aluminium aluminium aluminium

Wysokość min / max 0,62 / 1,82 m 1,30 / 3,2 m 1,79 / 3,5 m

Typ blokady zaciski zaciski śruby / zaciski

Typ głowicy 1/4″ śruba (+5/8″) płaska płaska

Waga 1,6 kg 7,2 kg 8,8 kg

Dobranie odpowiedniego modelu statywu do rodzaju planowanych 
prac to połowa sukcesu.

Model SJJ-M1 Ex Model SJJ32 Model SJJ40
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LP-33, LP-33 EX

Statywy i tyczki rozporowe

Solidne i wytrzymałe skręcane tyczki rozporowe 
przeznaczone do każdego rodzaju lasera.

 → stabilny montaż lasera w każdych warunkach 

 → tyczka teleskopowa skręcana 3,3 m

 → solidna, aluminiowa konstrukcja

 → 5 sekcji ułatwia dopasowanie do wysokości 
każdego pomieszczenia

 → podziałka metryczna – łatwe dopasowanie  
do wymogów projektu w czasie pomiarów

 → uchwyt szybkomocujący dla umieszczania 
lasera na tyczce 

 → łatwa w transporcie – po złożeniu w torbę 
transportową

 → dodatkowy statyw w modelu LP-33 Ex

Model LP-33 Model LP-33 Ex
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Łaty teleskopowe i laserowe

LS-24, LS-35

 → 2,4 m (LS-24) lub 3,5 m (LS-35)

 → praktyczny suwak dla czujnika laserowego

 → łaty posiadają libelkę i metalowy zacisk

 → precyzyjna podziałka milimetrowa

 → w zestawie z pokrowcem

 → 5,0 m (TS-50) lub 7,0 m (TS-70)

 → idealne do pracy z niwelatorem optycznym

 → opis typu E ułatwiający łatwe i precyzyjne 
odczytanie wartości pomiaru

 → w zestawie z pokrowcem i libelką

 → TS-5 – łata teleskopowa z nadrukiem kodowym 
dla niwelatora elektronicznego EL-32

Wysoka jakość wykonania decyduje o trwałości 
produktów i ich bezawaryjności.

Poręczna, wytrzymała, 
precyzyjna.

TS-5, TS-50, TS-70 
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Seria czujników RD jest przeznaczona do pracy z laserowymi 
niwelatorami rotacyjnymi.

 → wersja dla laserów z wiązką 
czerwoną i zieloną 

 → RD700 Digital – czujniki 
cyfrowe, umożliwiające  
wskazania różnic wysokości 
w sposób numeryczny 

 → wysoka dokładność pracy dostosowywana 
w zależności od potrzeb 

 → z opcją pulsacyjną

 → CLS-3 do pracy z laserami krzyżowymi  
z serii CL2D / 3D / 4D

Seria czujników przeznaczona do pracy 
z laserami krzyżowymi.

Akcesoria

Seria RD

CLS-1, CLS-3

Model RD100

Model CLS-1

Model RD200

Model CLS-3

Model RD700 Digital
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Półka do niwelatorów  
laserowych YR
 → umożliwia zawieszenie niwelatora na ścianie  
na wymaganej wysokości

 → precyzyjna regulacja wysokości, solidna konstrukcja

Akcesoria

Adaptery na statywy  
GA-XZPT
 → umożliwia ustawienie niwelatora laserowego  
na statywie pod dowolnym kątem w zakresie  
od 0° do 90°

Uchwyt czujnika laserowego  
NL-BR, NL-BR600
 →  uchwyt dedykowany dla czujników laserowych 

 → NL-BR dla RD100, RD200 i NL-BR600 dla RD700

Ładowarki do laserów
 → seria ładowarek do laserów Nivel System

Przejściówki
 → seria przejściówek, adapterów na statyw  
dla laserów krzyżowych 

 → dostępne wersje: 1/4″ – 5/8″, 5/8″ – 5/8″, 5/8″ – 1/4″

Tarczki laserowe TR-R, TR-G
 → tarczki do pracy z wiązką laserową  
(czerwoną – TR-R, zieloną TR-G)

 → pomocne mocowanie magnetyczne

Multiadaptery dla laserów 
budowlanych CL-BR, CL-BR2
 → umożliwia podwieszenie laserów budowlanych  
i mocowanie ich na statywie

 → CL-BR2 umożliwia dogodne przemieszczanie  
lasera (góra/dół) i obrót

Okulary laserowe GL-R, GL-G
 → idealne do pracy z laserem budowlanym

 → GL-R do pracy z wiązką czerwoną i GL-G z zieloną

33



Zaawansowany kolimator 3D  
– Octopus Prime

Tylko u nas! 

Dbając o najwyższą jakość oferowanego sprzętu stale 
rozwijamy swoją więdzę, rozbudowujemy zaplecze 
magazynowe, a co najważniejsze, inwestujemy w park 
sprzętu do diagnostyki. 

Aktualnie dysponujemy specjalistycznym sprzętem, 
odpowiadającym najwyższym standardom 
dokładnościowym, jaki posiadają najwięksi producenci 
sprzętu pomiarowego na świecie. 

Zespół 38 kamer kolimatora Octopus Prime gwarantuje 
dokładne sprawdzenie i kalibrację instrumentów, dzięki 
czemu zyskujemy 100% pewność, że sprzęt pomiarowy 
pracuje poprawnie, a zakładane dokładności  
w praktyczny sposób przełożą się na efekty 
wykonywanej roboty.



nivelsystem.com

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne:
 → e-mail: service@nivelsystem.com

 → tel. +48 22 632 91 40

Przeglądy 
jednodniowe

Ceniąc Państwa czas i wygodę 
polecamy przegląd jednodniowy. 
Wykorzystując nasz potencjał 
jesteśmy w stanie wykonać 
wszelkie niezbędne prace 
serwisowe w przeciągu jednego 
dnia roboczego.

Bezpłatna 
rektyfikacja

Oferujemy również usługę 
samodzielnego sprawdzenia 
i rektyfikacji instrumentów 
optycznych na stacjonarnym 
kolimatorze w naszych 
regionalnych punktach 
serwisowych.

Naprawy 
gwarancyjne

Realizujemy naprawy gwarancyjne 
i pogwarancyjne naszych 
instrumentów pomiarowych 
stale dążąc do unowocześniania 
zaplecza technicznego.

Serwis

Centrum Serwisowe

Wzbogacamy pracownie serwisowe w nowoczesne narzędzia  
i sprzęt warsztatowy, dzięki czemu zapewniamy kompleksową, 
profesjonalną obsługę na światowym poziomie.



nivelsystem.com

Twój lokalny dystrybutor:
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