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32-401M

32-416M

Wielofunkcyjny drogomierz spełniający najwyższe wymagania 
branży budowlanej, geodezyjnej i służb miejskich

Wysoka stabilność i długa żywotność
Odporny na uszkodzenia mechaniczne i łatwy w odczycie 5-cyfrowy licznik
Łatwe resetowanie licznika za naciśnięciem przycisku

Pozostałe zalety
Skalibrowane koło z odlewanego ciśnieniowo aluminium
Zewnętrzna część koła wykonana z odpornej gumy zapewnia dobrą 
przyczepność i długą eksploatację na każdej nawierzchni
Zintegrowana podpórka

Zastosowanie
Branża budowlana
Branża geodezyjna
Służby miejskie

Wielofunkcyjny drogomierz stalowy spełniający najwyższe 
wymagania branży budowlanej, geodezyjnej i służb miejskich

Najwyższa stabilność i długa żywotność
Odporny na uszkodzenia mechaniczne i łatwy w odczycie 5-cyfrowy licznik
Łatwe resetowanie licznika za naciśnięciem przycisku

Pozostałe zalety
Skalibrowane koło z odlewanego ciśnieniowo aluminium
Zewnętrzna część koła wykonana z odpornej gumy zapewnia dobrą 
przyczepność i długą eksploatację na każdej nawierzchni
Zintegrowana podpórka
Najwyższa precyzja dzięki wskazaniom w decymetrach i centymetrach

Zastosowanie
Branża budowlana
Branża geodezyjna
Służby miejskie

Dane techniczne 32-401M

Nr katalogowy F 034 074 5N3

Średnica koła (obwód) 31,83 cm (1 m)

Licznik 10000 m

Stojak

Hamulec koła

Uchwyt regulowany

Materiał stal

Dane techniczne 32-416M

Nr katalogowy F 034 074 9NG

Średnica koła (obwód) 31,83 cm (1 m)

Licznik 10000 cm/dm/m

Stojak

Hamulec koła

Uchwyt regulowany

Materiał stal
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31-40M

Drogomierz aluminiowy powlekany gumą 

Wysoka stabilność i długa żywotność
Odporny na uszkodzenia mechaniczne i łatwy w odczycie 5-cyfrowy licznik 
wykonany z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego
Łatwe resetowanie licznika za naciśnięciem przycisku

Pozostałe zalety
Koło z odlewanego ciśnieniowo aluminium powlekane gumą
Składany uchwyt
Zintegrowana podpórka

Zastosowanie
Branża budowlana
Branża geodezyjna
Służby miejskie

Dane techniczne 31-40M

Nr katalogowy F 034 074 5N4

Średnica koła (obwód) 31,83 cm (1m)

Licznik 10000 dm/m

Stojak

Hamulec koła –

Uchwyt zamknięcie zatrzaskowe

Materiał aluminium
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