
 

Leica DISTO™ X310 
De originele laserafstandmeter 
 

 

 

Robuuste multifunctionaliteit! 
 
De nieuwe Leica DISTO™ X310 is de enige 
laserafstandmeter, die stofdicht is en 
beschermd tegen waterstralen – tot IP65. 
Daarnaast is hij getest tegen vallen vanaf een 
hoogte tot 2 m. Dankzij de geïntegreerde 
hellingmeter kan hij indirecte afstanden en 
hoogten meten met absolute precisie. 
 
Leica DISTO™ X310 – garandeert betrouw-
bare metingen, zelfs onder de moeilijkste 
omstandigheden. 

 

Uitgerust met: 
 

 IP65 beschermd tegen waterstralen en stofdicht 
 360° hellingmeter 
 Smart Horizontal Mode™ 
 Hoogte tracking 
 Power Range Technology™ 
 Verlicht 4-regelig display 
 Automatisch multifunctioneel eindstuk 



 

Wijzigingen in illustraties, beschrijving en technische specificaties voorbehouden. 
Gedrukt in Zwitserland. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Zwitserland, 2012 
 
Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Switzerland 
www.leica-geosystems.com 
 
Uw dealer 

Laser class 2 
In accordance with 
IEC 60825-1 

 

Robuuste behuizing 
De gevoelige meetelementen worden 
beschermd door massief rubberen 
delen. De Leica DISTO™ X310 is 
daarom bijzonder robuust. Slaagt 
voor valproeven tot 2 m hoogte. 
 

Beschermingsklasse IP65 
De behuizing en het toetsenbord 
zijn volledig water- en stofdicht. 
Reinigen onder de kraan is daarom 
geen enkel probleem. 
 

 

Hellingmeter 360° 
Dankzij de combinatie van afstand- 
en hellingmetingen kunt u de hori-
zontale afstand absoluut nauwkeurig 
en eenvoudig bepalen – zelfs langs 
obstakels. Met behulp van de 
hellingmeter kunnen ook indirecte 
hoogten worden bepaald. 

Smart Horizontal Mode™ 
Als u geen directe meting kunt 
uitvoeren vanwege obstakels, dan 
kunt u de Smart Horizontal Mode™ 
gebruiken om de horizontale 
afstand te bepalen; simpel en 
absoluut precies. 
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Technische gegevens 

Algemeen 
Gemiddelde 
meetnauwkeurigheid 

± 1 mm 

Bereik 80 m 
Meeteenheden 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™ 

• 

Afstand in m Ø van de 
laserpunt in mm 

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

Beschermingsklasse IP65 – beschermd 
tegen waterstralen en 

stofdicht 
Metingen per set 
batterijen 

tot 5000 

Batterijen Typ AAA 2 × 1,5 V 
Afmetingen 122 × 55 × 31 mm 
Gewicht met batterijen 155 g 
  
Functies 
Min/max meting • 
Continumeting • 
Uitzetten functie • 
Optellen/aftrekken • 
Oppervlakte/volume • 
Schildersfunctie • 
Pythagoras 3 punten, deelhoogte 
Smart Horizontal Mode • 
Hoogtemeting • 
Opslaan 20 waarden 
Verlicht display • 
Multifunctioneel 
eindstuk 

met automatische 
herkenning  

 
  


