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Geomax Digitale Theodoliet
ZIPP02 



Kijker
Vergroting     30x
Kijker opening     45 mm 
Minimum scherpstel afstand    1.35 m 
Vermenigvuldigingsfactor/optelconstante  100/0
Compensator
Systeem      Automatische verticale compensator, instelbaar Aan/Uit
Werkbereik     ± 3’
Bediening
Beeldscherm     2-zijdig grote karakters verlicht LCD
Toetsen      6 "one-touch" toetsfuncties
Laserlood
Type      Zichtbare laser punt
Nauwkeurigheid     1.5 mm op 1.5 m instrument hoogte
Omgevingscondities
Bescherming tegen stof en water   Stof- en waterbestendig
Gewicht
Gewicht incl. batterij en stelschroevenblok  4.5 kg
Batterij / Stroomvoorziening
Type batterij     Oplaadbaar NiMH, reserve alkaline batterij set
Werkduur zonder laserlood    36 u

Laserlood: Laser klasse 2 in overeenstemming met IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

Hoek metingen (Hz,V)
Precisie      2”
Scherm resolutie     1” of 5”
Eenheden      DEG (360° 00’ 00”),  GON (400), MIL (6400), V / %

Copyright GeoMax AG. Afbeeldingen, beschrijvingen en technische specifica-
ties zijn niet bindend en mogen veranderen. Gedrukt in Zwitserland / 08.2012
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Alle handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun resp. eigenaren.

W
or

ks
 w

h
en

 y
ou

 d
o

ZIPP02 - De ontbrekende schakel
Met een ingebouwde compensator voor 
de verticale as en een 2" nauwkeurigheid 
voorziet de ZIPP02 u van de gewenste 
precisie voor de meest-eisende klus-
sen: eenvoudig en tegen een betaalbare 
prijs.  Verschillende scherminstellingen en 
hoekeenheden, hoek vasthouden en op nul 
zetten, eenvoudige afstandbepaling mbv 
"afstanddraden", gecombineerd met zes 
functietoetsen garanderen een eenvoudig 
gebruik. Het zichtbare laserlood stelt u in 
staat om snel en eenvoudig boven een punt 
op te stellen.  De ZIPP02 is uw juiste ge-
reedschap als het komt op het controleren 
van hoeken, alignementen, afschotwerk, en 
korte afstand waterpaswerk.
 

ZIPP02
De ontbrekende schakel, ZIPP02: Voor al uw bouwwerkzaamheden waar hoge  
hoeknauwkeurigheden vereist zijn. Betaalbaar, eenvoudig in gebruik, flexibel -  
typisch GeoMax: "Works when you do".
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