
Lasery Rotacyjne 
Gotowe do najtrudniejszych zadań 



OD POCZĄTKU DO KOŃCA 
ZROBISZ WSZYSTKIE 
PRACE POMIAROWE
Place budowy mogą różnić się drastycznie, od skromnych do 
bardzo złożonych zadań. Przedsiębiorstwa budowlane 
potrzebują narzędzi z szerokiej oferty, aby poprawnie i 
ekonomicznie wykonać pracę. Nowe, duże portfolio laserów  
GeoMax oferuje odpowiednie narzędzia budowlane dla 
wszystkich firm budowlanych w zależności od potrzeb.

Solidnie wykonane i niezawodne w każdym elemencie, lasery 
GeoMax zapewnią Ci długą, trwałą pracę z wieloma opcjami 
ładowani. Elastyczność pełnej gamy akcesoriów wymiennych, 
pozwala dopasować sprzęt do Twoich unikalnych preferencji 
pracy, a wszystko w najlepszej relacji ceny do wydajności.

ZEL400 H / HV

Idealny do wykończenia 
wnętrz. Kompaktowa i 
solidna obudowa. W 
pełni funkcjonalny i 
wydajny. Akumulator 
NiMH.

ZONE20 H 

Prosty i ekonomiczny 
laser z wytrzymałą 
obudową. Łatwa obsługa 
i bardzo duże możliwości 
poziomowania w terenie, 
pozwalają pracować 
każdego dnia bez obaw.

ZONE40 H

Szukasz wydajności i absolutnej 
niezawodności? Zone40 H to 
najlepszy laser do pracy w 
trudnych warunkach. Połączenie 
solidnej konstrukcji oraz 
precyzyjnego układu laserowego 
jest idealne do prac w ciężkich 
warunkach każdego dnia.

BEZ BŁĘDNYCH 
POMIARÓW 

DŁUGI CZAS 
PRACY 

3 LATA 
GWARANCJI 

ZONE20 HV 

Oferuje funkcje Zone20 H z 
dodatkową możliwością 
pracy w pionie.. Zone20 HV 
zawiera pilota dalekiego 
zasięgu pozwalający 
wykonywać pracę na dużych 
odległościach.  Laser idealny 
dla każdego budowlańca.

ODBIORNIKI
DO LASERA
Nowa seria Zone od 
GeoMax posiada 
trzy nowe odbiorniki 
do lasera dzięki 
którym możesz 
zwiększyć wydajność 
pracy.

ZRB35
Odbiornik Basic

ZRP105
Odbiornik Pro

ZRD105
Odbiornik Digital



ZONE60 HG

Dodaliśmy wyświetlacz 
ułatwiający używanie lasera w 
porównaniu do  Zone40 H. 
Kolejna funkcja to możliwość 
wykonywania automatycznego 
spadku w jednej osi przy 
zachowaniu dużej dokładności.

SOLIDNA BUDOWA 

ZONE60 DG

Automatyczne spadki w dwóch 
osiach. Specjalnie zaprojektowany dla 
pracowników budowlanych, którzy 
potrzebują niezawodność i 
dokładność. W pełni profesjonalny 
laser  najwyższej klasy. Prosty 
interfejs użytkownika, zarówno na 
klawiaturze jak i pilocie. Pozwala to 
na pełną kontrolę w każdym 
momencie.

ZONE70 DG

Zbudowany z solidnym 
rdzeniem,  wysokiej klasy laser 
rotacyjny oferuje niezrównaną 
wydajność i jest kluczem do 
zastosowaniach na długich 
dystansach, gdzie potrzebna 
jest wysoka precyzja i 
niezawodność w każdych 
warunkach środowiskowych.

NIEZAWODNOŚĆ 
W KAŻDYM 
ELEMENCIE

ZNAKOMITY STOSUNEK 
CENY DO WYDAJNOŚCI

WYMIENNE 
AKCESORIA

OCHRONA 
IP67  



ZASTOSOWANIE NA BUDOWIE 
NIEZAWODNY W DETALACH
Z jednego z najlepszych portfolio laserów rotacyjnych na rynku wybierz dla siebie 
instrument idealny do niwelacji laserowej, poziomowania lub spadków.

KONSTRUKCJE WEWNĘTRZNE
Nasze wielofunkcyjne lasery oferują elastyczność pracy w 
pionie i poziomie, wymienne akcesoria, aby 
zmaksymalizować wydajność, stopień ochrony IP67, 
całkowicie zamknięte głowice - pozwala to pracować w 
najtrudniejszych warunkach

SZALUNKI I WYLEWANIE BETONU
Zawsze gdy konieczne jest dokładne odniesienie aby wylać 
beton lub posadowić szalunki, lasery rotacyjne GeoMax będą 
wykonywać zadanie, oszczędzając czas i pieniądze.



APPLICATIONS ON SITE 
DEPENDABLE IN ANY ELEMENT

PROJEKTOWANIE PÓL I DUŻYCH OBSZARÓW
Zmaksymalizować wydajność pracy i zmniejszyć koszty. Lasery 
rotacyjne GeoMax są zaprojektowane do obsługi długich 
godzin pracy oraz dużych obszarów pomiarowych. Zapewniają 
stabilności temperaturową pracy minimalizując błędne wyniki.

SPADKI DRÓG
Nachylenie i przebieg spadków na drodze są kluczowym 
elementem ich budowy. Z pomocą laserów rotacyjnych 
GeoMax, gwarantujemy Państwu powtarzalne i dokładne wyniki 
w długich dystansach, nawet w najtrudniejszych warunkach 
pracy.



DANE TECHNICZNE  
SZEROKA GAMA I 
MOŻLIWOŚĆI

  ZEL400 H

Funkcjonalność Samopoziomujący,  poziom 
ręczne spadki 

ZEL400 HV
Samopoziomujący,  
poziom i pion, 90°, 

ręczne spadki 

ZONE20 H

Samopoziomujący,  
poziom ręczne spadki 

Ochrona głowicy Otwarta osłona W pełni zamknięta
Zasięg (średnica) 600m 900 m

Dokładność* ± 2.5 mm na 30 m ± 2.2 mm na 30 m 

Zakres poziomowania ± 6°
Zakres spadków automatycznych - - -
Prędkość obrotowa 0 - 600 rpm 600 rpm
Tryb skanowania - 10° - 35° -
Typ diody lasera / klasa 635 nm (widzalna) / class 3R 635 nm (widzalna) / class 1
Rodzaj zasilania 2x D alkaliczne / NiMH 4x D alkaliczne / Li-Ion
Czas pracy > 60 h > 40 h
Temperatura pracy -10°C do 50°C
Temperatura przchowywania -20°C do 70°C -30°C do 70°C
Stopień ochrony IP54 IP67

  ZRB35 Basic ZRP105 Pro ZRD105 Digital 
Zasięg pracy 900 m 
Wysokość okna detekcji 35 mm 105 mm 105 mm

Numeryczny wskaźnik wysokości

600m

90 mm

Dokładność pomiaru

Ultra precyzyjny - - ± 0.5 mm
Super precyzyjny ± 1.0 mm ± 1.0 mm ± 1.0 mm
Precyzyjny -           ± 2.0 mm ± 2.0 mm
Średni ± 3.0 mm ± 3.0 mm ± 3.0 mm

Zgrubny - - ± 5.0 mm

900 m 



  ZONE20 HV
Samopoziomujący,  
poziom i pion, 90°, 

ręczne spadki 

ZONE40 H

Samopoziomujący,  
poziom ręczne spadki 

ZONE60 HG
Samopoziomujący,  

poziom cyfrowe spadki  
(pół-automatyczne)

ZONE60 DG
Samopoziomujący, poziom, 

pion, cyfrowe spadki  (w 
pełni automatyczne)

ZONE70 DG
Samopoziomujący, 

poziom, cyfrowe spadki  
(w pełni automatyczne)

W pełni zamknięta
900 m

± 2.2 mm na 30 m ± 1.5 mm na 30 m ± 1.5 mm na 30 m ± 1.5 mm na 30 m ± 1.5 mm na 30 m 

± 6°
- - 8 % do 15 % do 25 %

120, 300, 600 rpm 600 rpm 600 rpm 300, 600 rpm 300, 600, 900, 1200 rpm
10° - 35° - - - -

635 nm (widziala)   klasa 2 635 nm (widzialna)  klasa 1 635 nm (widzialna) klasa 1 635 nm (widzialna) klasa 1 635 nm (widzialna) klasa 1
4x D alkaliczne / Li-Ion      4x D alkaliczne / Li-Ion       4x D alkaliczne / Li-Ion 4x D alkaliczne / Li-Ion 4-8x D alkaliczne / NiMH

> 40 h
-10°C do 50°C -10°C do 50°C -20°C do 50°C -20°C do 50°C -20°C do 50°C

-30°C do 70°C
IP67 IP67 IP67 IP67 IP68

PEŁNA OPIEKA SERWISOWA 
Dbamy o to aby Twoja praca przebiegała bez 
problemów dlatego chcemy by lasery od GeoMax 
pozostawały sprawne tak długo jak pracujesz. Aby 
to zapewnić, wspieramy Was z naszymi wysoko 
wykwalifikowanymi centrami serwisowymi na całym 
świecie, oferując następujące usługi na czas 
używania naszego produktu:
· Naprawy i przeglądy laserów i akcesorium
· Re-kalibracje
· Czyszczenie i generalny serwis każdej części
· Testowanie funkcjonalności i bezpieczeństwa 

produktów 

3 LATA GWARANCJI
Nowa seria laserów rotacyjnych GeoMax posiada 3 
letnią gwarancje producenta, chroniąc  laser od 
wszystkich usterek mogących pojawić się podczas 
regularnego używania produktu. Dzięki temu 
minimalizujesz przestoje w pracy do minimum.

Nieodpłatne usługi podczas gwarancji:

· Naprawy (części i praca) lub wymiana lasera na nowy
· Pełna kontrola funkcjonalności i bezpieczeństwa
· Re-kalibracja po naprawie 

Regularny okres gwarancji może być przedłużony 
o kolejne 2 lata za opłatą.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
mechanicznych, ingerencji użytkownika w produkt 
oraz nieprawidłowego stosowania lasera.



GeoMax zaopatruje przemysł budowlany i geodezyjny 
całkowitym portfolio produktów: niezawodnych 
tachimetrów, GPS/GNSS, elektronicznych i 
automatycznych niwelatorów, laserów rotacyjnych, 
wykrywaczy, oprogramowania, jak również akcesoriów.

Nasze produkty znane są z niezawodności, łatwości 
użytkowania i doskonałej relacji ceny do wydajności. Z 
naszej bazy w Europie, nasza technologia jest wspierana 
przez szeroką sieć sprzedaży i serwisu obejmującego 
wszystkie kontynenty i ponad 100 oddziałów.

www.geomax-positioning.com

SERIA ZONE 
AKCESORIA
Pełna gama wymiennych akcesoriów 
dzięki, którym będziesz  mógł dopasować 
zestaw do swoich wymagań. 
Sprawdź dostępne pakiety i kombinacje.
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