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MEETGEREEDSCHAPPEN 

LASERS EN TOEBEHOREN 

WATERPASINSTRUMENTEN, THEODOLIETEN EN TOEBEHOREN 

STATIEVEN



LASERS / TOEBEHOREN



Nedo biedt een uniek programma van innovatieve punt-, 

lijn- en rotatielasers voor het snel waterpas stellen, uitzetten, in 

het lood stellen en het overbrengen van rechte hoeken. Een 

eenvoudig, intuïtief gebruik, een extreem robuuste constructie 

voor de toepassing onder de zwaarste omstandigheden op de 

bouw en de spreekwoordelijke Nedo-precisie kenmerken alle 

lasers van Nedo. 

Dankzij slimme functies en een intelligent accessoirespro-

gramma worden laserproducten van Nedo echte systeem-

oplossingen die tot een duidelijke productiviteitsstijging in de 

bouw leiden. 

Ontwikkeld door specialisten, 
geproduceerd door experts, 
zeer gewild bij professionals 
op de bouw.



¬ beperkt ¬¬ goed ¬¬¬ optimaal

Nedo punt- en lijnlasers in een oogopslag!

Product CUBE CUBE green X-Liner 5P

 

 

   Stralingsbeeld 

 
 

   Type laser Multilijn-laser Multilijn-laser 5-punts laser

Toepassing: 

  Binnenwerk ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬

Interieurbouw ¬¬ ¬¬ ¬¬

Elektrisch installatiewerk ¬¬ ¬¬ ¬¬

Schrijenwerk ¬¬ ¬¬ ¬

Sanitairwerk ¬¬ ¬¬ ¬

Afstellen van onderdelen ¬¬ ¬¬

Tegels leggen ¬¬¬ ¬¬¬

     Plafondbouw ¬ ¬

Schilderwerk ¬¬¬ ¬¬¬

Montage van deuren ¬¬ ¬¬

            en ramen 

 Meterprojecties in ¬¬ ¬¬

   de afbouw 

360° horizontale lijn



X-Liner 2 X-Liner 360 2 green X-Liner 3D green                           X-Liner 6 green 

Kruislijnlaser  Multilijn-laser Multilijn-laser                                       Multilijn-laser

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬  

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬ ¬¬ 

¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬    

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

1 x 360° 1 x 360° 1 x 360°



Nedo CUBE / CUBE green
De universele multilijn-laser voor de gereedschapskist. 
Klein, handzaam en universeel toepasbaar: 
voor stel- en uitzetwerk en voor het overbrengen van 
rechte hoeken.

Kenmerken: 
 
– Zelfnivellerende multilijn-laser voor snel waterpas stellen, voor 

uitzetwerk en voor het overbrengen van rechte hoeken in de 
interieurbouw. 

– Genereert een laserkruis en een extra verticale 90° laserstraal. 
– Goed zichtbare laserstralen 
– Betrouwbare magnetische demping 
– Afschotfunctie 
– 1/4’’ schroefdraadaansluiting 
– Praktische metalen klembeugel, incl. kogelscharnier 
– Extreem klein en handzaam 
– Incl. draagtas en batterijen

Nedo CUBE / CUBE green

Bestelnr. 460 867 (groene laserdiodes)

Bestelnr. 460 869 (rode laserdiodes) 

Tolerantie ± 0,5 mm / m 

Bereik zelfnivelleren ± 4° 

Bereik ø 30 m 

Laser laserklasse 2, 532 nm (groene laserdiodes) 

laserklasse 2, 635 nm (rode laserdiodes) 

IP-classificatie IP 54 

Voeding 3 x 1,5 V (AAA) 

Gebruiksduur ca. 8 h 

Formaat 65 mm x 65 mm x 68 mm 

Gewicht 0,24 kg 

Meegeleverd wordt CUBE / CUBE green: 
CUBE, metalen klembeugel, incl. kogelscharnier, 
batterijen en Draagtas 
Bestelnr. 460 867 (groene laserdiodes) 
Bestelnr. 460 869 (rode laserdiodes)

De zelfnivellerende multilijn-laser CUBE genereert een laserkruis en een 
extra verticale laserstraal, haaks op het laserkruis. 
Daardoor is de CUBE niet alleen perfect voor snel en ongecompliceerd 
waterpas stellen en uitzetwerk, maar ook voor het overbrengen van 
rechte hoeken. Dankzij de eveneens bijgeleverde baakklem kan de 
Nedo CUBE overal worden bevestigd. 
Nedo CUBE is optioneel verkrijgbaar met groene laserdiodes voor de 
beste zichtbaarheid of met rode laserdiodes.



Bestelnr. 460 871 

Tolerantie ± 0,3 mm/m 

Bereik zelfnivelleren ± 4° 

Bereik ca. 30 m 

Laser laserklasse 2, 635 nm 

IP-classificatie IP 54 

Voeding 2 x 1,5 V type mignon AA 

Gebruiksduur ca. 33 h

Schroefdraadaansluiting 1/4’’

Nedo X-Liner 5P

Nedo X-Liner 5P
Zelfnivellerende 5-punts laser die drie horizontale en twee 
verticale laserpunten genereert: voor, links, rechts, boven en 
onder. De laserpunten bevinden zich exact haaks ten opzichte 
van elkaar. De horizontale laserpunten bevinden zich 
allemaal op dezelfde hoogte. Ideaal voor het snel waterpas 
stellen, uitzetten, in het lood stellen en het overbrengen van 
rechte hoeken. 

Kenmerken: 
 
– 5 goed zichtbare, exact haaks uitgelijnde laserpunten 
– Betrouwbare zelfnivellering 
– Robuuste pendel met magnetische demping 
– Universele adapter met sterke magneet, 1/4’’ en 5/8’’ 

schroefdraadaansluitingen

Meegeleverd wordt: 
X-Liner 5P, universele adapter met 1/4’’ 
en 5/8’’ schroefdraad en magneet, 
bevestigingsriem, doelplaat en draagtas 
Bestelnr. 460 871



Bestelnr. 460 870 

Tolerantie ± 0,3 mm/m 

Bereik zelfnivelleren ± 4° 

Bereik ca. 50 m zonder ontvanger 

ca. 100 m met ontvanger 

Laser laserklasse 2M, 635 nm 

IP-classificatie IP 54 

Voeding 3 x 1,5 V type mignon AA 

Gebruiksduur ca. 20 h 

Schroefdraadaansluiting 1/4’’

Nedo X-Liner 2

Nedo X-Liner 2
Zelfnivellerende kruislijnlasers met zowel een verticale als 

een horizontale laserlijn. Het goed zichtbare laserkruis op de 

muur maakt snel en nauwkeurig stel- en uitzetwerk mogelijk. 

Dankzij de pulsfunctie kan de X-Liner 2 ook bij ongunstige 

lichtomstandigheden met de laserontvanger ACCEPTOR Line 

worden gebruikt.

Kenmerken: 
 
– Zelfnivellerende kruislijnlaser voor stel- en 

uitzetwerkzaamheden 
– Goed zichtbare horizontale en verticale laserlijn, individueel 

in te schakelen 
– Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger 

ACCEPTOR Line 
– Betrouwbare magnetische demping 
– Schuinstelfunctie 
– Universele adapter met sterke magneet en 1/4’’ en 5/8’’ 

schroefdraadaansluitingen

Meegeleverd wordt: 
X-Liner 2, universele adapter 
met 1/4’’ en 5/8’’ schroefdraad en 
magneet, kogelscharnieradapter, 
bevestigingsriem, doelplaat en 
draagtas 
Bestelnr. 460 870



Nedo X-Liner 360 2 green
Zelfnivellerende multilijn-laser voor het waterpas stellen, 
uitzetten, in het lood stellen en het overbrengen van rechte 
hoeken in de interieurbouw. De groene laserlijnen zijn zeer 
goed zichtbaar.

Kenmerken : 
 
– Zelfnivellerende multilijn-laser voor waterpas stellen, uitzetten, in 

het lood stellen en het overbrengen van rechte hoeken 
– Groene laserlijnen voor een zeer goede zichtbaarheid 
– Horizontale 360° laserlijn 
– Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger 

ACCEPTOR X green 
– Op twee muren elk een laserkruis 
– Laserkruis op het plafond en loodpunt op de vloer 
– De verticale laserlijnen steken ver boven het plafondsnijpunt uit 
– Betrouwbare magnetische demping 
– Stevige en compacte behuizing, spatwaterdicht conf. IP 54 
– Eenvoudige asuitlijning, omdat de snijas van de verticale laservlakken, 

het draaipunt van het statief en het loodpunt overeenstemmen 
– Afneembaar statief met fijninstelling voor een snelle en exacte 

asuitlijning 
– 1/4“ en 5/8“ schroefdraadaansluiting 

Meegeleverd wordt: 
X-Liner 360 2 green, statief met fijnin-
stelling, laserbril, Doelplaat, batterij, 
adapter met 1/4“ en 5/8“ schroef-
draadaansluiting en koffer 
Bestelnr. 460 875

Bestelnr. 460 875 

Tolerantie ± 0,3 mm/m 

Bereik zelfnivelleren ± 3° 

Bereik Ø ca. 60 m zonder ontvanger 

ca. 120 m met ontvanger 

Laser laserklasse 2, 532 nm 

IP-classificatie IP 54 

Voeding 4 x 1,5 V type mignon / AA 

Gebruiksduur ca. 8 h 

Schroefdraadaansluiting 1/4” en 5/8”

Nedo X-Liner 360 2 green 

Optionele toebehoren: 
Laserontvanger ACCEPTOR X green  
Bestelnr. 430 323



 Nedo X-Liner 3D green 
Groene multilijn-laser met 3 x 360° laserlijnen. 
De groene, zeer goed zichtbare laserlijnen en de robuuste 
zelfnivellering maken snel en ongecompliceerd waterpas 
stellen, uitzetten, in het lood stellen en het overbrengen 
van rechte hoeken in de interieurbouw mogelijk.

Kenmerken: 
 
– Op elk van de vier muren een laserkruis, één laserkruis op het 

plafond en één op de vloer. 
– Groene laserlijnen voor een zeer goede zichtbaarheid 
– Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger 

ACCEPTOR X green 
– Robuuste constructie voor het intensieve gebruik op de bouw 
– Stevige behuizing, spatwaterdicht vlg. IP 54 
– Betrouwbare zelfnivellering, met magnetische demping 
– 5/8“ en 1/4“ schroefdraadaansluiting 
– Li-ion-accu's, accuoplader en reserve-batterijenvakje voor 

geval van nood 
– In hoogte verstelbare multifunctionele wandhouder 

Bestelnr. 460 876 

Tolerantie ± 0,3 mm/m 

Bereik zelfnivelleren ± 3° 

Bereik Ø ca. 50 m zonder ontvanger 

ca. 120 m met ontvanger 

Laser laserklasse 2, 515 nm 

IP-classificatie IP 54 

Voeding Li-ion accu 7,4 V, 2600 mAh of 

4 x 1,5 V type AA 

Gebruiksduur tot aan 25 h 

Schroefdraadaansluiting 1/4’’ en 5/8’’

X-Liner 3D green Nedo 

Meegeleverd wordt: 
X-Liner 3D green, multifunctionele wand-
houder, doelplaat, laserbril, accu, accu-
oplader, reserve-batterijenvakje en koffer 
Bestelnr. 460 876

Optionele toebehoren: 
Laserontvanger ACCEPTOR X green  
Bestelnr. 430 323



 Nedo X-Liner 6 green 
De groene, zeer goed zichtbare laserlijnen en de robuuste 
zelfnivellering maken snel waterpassen, uitzetten, in het lood 
stellen en het overbrengen van rechte hoeken in de interieur-
bouw mogelijk. Het symmetrische ontwerp van de X-Liner 6 
green, de geïntegreerde fijninstelling en de oploodstraal 
maken een snelle asuitlijning mogelijk.

Kenmerken: 
 
– Op elk van de vier muren een kruis, één laserkruis op het plafond, 

één op de vloer 
– Groene laserlijnen voor een zeer goede zichtbaarheid 
– Eenvoudige asuitlijning, omdat de snijas van de verticale laser-

vlakken, het draaipunt van de tripod en het loodpunt overeenstemmen 
– Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger 

ACCEPTOR X green 
– Robuuste constructie voor het intensieve gebruik op de bouw 
– De fijninstelling is in de bodem van de behuizing geïntegreerd, 

waardoor de fijninstelling ook bij afgenomen tripod, bijv. bij gebruik 
op een statief, kan worden gebruikt 

– Betrouwbare zelfnivellering, met magnetische demping  

Bestelnr. 460 877 

Tolerantie ± 0,3 mm/m 

Bereik zelfnivelleren ± 3° 

Bereik Ø ca. 50 m zonder ontvanger 

ca. 120 m met ontvanger 

Laser laserklasse 2, 515 nm, 1 mW 

IP-classificatie IP 54 

Voeding Li-ion accu 7,4 V, 2600 mAh of 

4 x 1,5 V type AA 

Gebruiksduur tot 25 h (afhankelijk van de gebruiksmodus) 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’

Nedo X-Liner 6 green
Meegeleverd wordt: 
X-Liner 6 green, statief met fijninstelling, 
laserbril, doelplaat, accu, accuoplader, 
reserve-batterijenvakje en koffer 
Bestelnr. 460 877

Optionele toebehoren: 
Laserontvanger ACCEPTOR X green  
Bestelnr. 430 323



Telescopische klemstang met  
laseradapter

Robuuste telescopische klemstang voor de bevestiging van lijn- en rotatielasers, vooral op 
plaatsen met weinig ruimte. De telescopische klemstang wordt tussen de vloer en het pla-
fond vastgeklemd. Geschikt voor kamerhoogten tot 3,40 m. 
Tot de levering behoort een robuuste laser-adapter, die op de gewenste werkhoogte aan de 
telescopische klemstang wordt vastgeklemd. De laser-adapter is voorzien van verschillende 
bevestigingsmogelijkheden:

Kenmerken: 
 
– 1/4’’ klemschroef voor de bevestiging van lijnlasers 
– 5/8’’ klemschroef voor de bevestiging van rotatielasers 
– Comfort-bevestiging voor de multifunctionele houder Simplix 
 

Besteln. 460 995

Laseradapter 
 
Voor eenvoudige en snelle bevestiging van lijn- en 
rotatielasers aan een telescopische klemstang. 
 
Bestelnr. 461 011



Kenmerken: 
 
–    Extra robuuste hoogwaardige ontvanger 
–    Geschikt voor rode lijnlasers met een golflengte van 
     610-780 nm 
–    Nauwkeurigheid: omschakelbaar ± 4,0 mm / ± 1,0 mm 
–    Bereik: ø 100 m 
–    Water- en stofdicht vlg. IP 67 
–    Voeding: 2 x 1,5 V type mignon AA of NiMH accu’s 
–    BGebruiksduur: tot 70 h 
–    Groot ontvangstveld met een lengte van 50 mm 
–    Grote LCD-display aan de voor en achterkant 
–    Regelbaar volume 
–    Sterke magneten voor de bevestiging aan staalconstructies 
–    Naar keuze met 'snel'-klemming of heavy-duty ontvangerhouder 
     van aluminium-persgietwerk leverbaar 

Bestelgegevens: 
Laserontvanger met ‘Snel’-klemming 
Bestelnr. 430 336 
 
Laserontvanger met heavy-duty baakklem  
Bestelnr. 430 337

Bestelnr. 430 336

Nedo Laserontvanger ACCEPTOR Line 

Laserontvanger met mm-display voor rode lijnlasers met pulsfunctie

Bestelnr. 430 337



Nedo rotatielasers in een oogopslag!

¬ beperkt ¬¬ goed ¬¬¬ optimaal

Product LINUS 1 HV SIRIUS 1 H SIRIUS 1 HV SIRIUS 1 HV green

 

 

Stralingsbeeld 

 

Type laser Universele laser Rotatielaser Rotatielaserr Rotatielaser 

horizontaal 360° laserlijn horizontaal horizontaal/verticaal horizontaal/verticaal

4 laserlijnen in een hoek van 90°

Toepassing: 

Storten van betonnen vloeren ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬

of funderingen

Meterprojecties ¬¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬

Plafondbouw en binnenwerk ¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬¬

Werken met een bouwraam ¬¬¬ ¬¬ ¬¬

Metselwerk ¬¬¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬

Tuin- en landschapsarchtitectuur ¬¬¬ ¬ ¬ ¬

Wegenbouw ¬ ¬ ¬ ¬

Interieurbouw ¬¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬

Grof en fijn egaliseren ¬¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬

Uitgraven van bouwputten ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬

Maken van bekistingen ¬¬¬ ¬ ¬ ¬

Gevelbouw ¬¬ ¬¬ ¬

Bouwen/controleren van afschot ¬ ¬ ¬ ¬



PRIMUS 2 H PRIMUS 2 H1N+ PRIMUS 2 H2N+ PRIMUS 2 HVA PRIMUS 2 HVA2N 

Long Range PRIMUS 2 H2N  

Rotatielaser Rotatielaser horizontaal Rotatielaser horizontal Rotatielaser Rotatielaser horizontaal/verticaal  

horizontaal Eenassige afschotlaser Dubbel-afschotlaser horizontaal/verticaal  met AutoAlign-functie, 

met AutoAlign-functie Dubbel-afschotlaser 

¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

 

¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬ ¬¬¬ 

¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬ 

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬ ¬ ¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬¬ ¬¬¬ 

¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬ ¬¬¬



De robuuste multifunctionele voet van aluminium maakt een exacte 
positionering van de LINUS 1 HV boven een bekend loodpunt mogelijk. Met 
behulp van de fijninstelling kunnen de verticale laserstralen van de LINUS 
1 HV heel exact, ook over grotere afstanden worden gericht. 
Dankzij het doordachte design van de multifunctionele voet kan de laser 
boven een tegel worden gepositioneerd. Daardoor kunnen de verticale 
laserstralen van de LINUS 1 HV langs de kanten van de tegels worden 
uitgelijnd. Bovendien beschermt de multifunctionele voet de laser tegen 
direct contact met vochtige aarde, plassen water of vuil.



Bestelnr. 471 810 

Tolerantie ± 1 mm/10 m 

Bereik zelfnivelleren ± 5° motorisch met automatische monitoring 

op de horizontale as 

Bereik Ø tot 200 m met ontvanger ACCEPTOR Line 

Laser laserklasse 2M, 635 nm 

IP-classificatie IP 65 

Voeding Accuset NiMH 4,8 V, 3800 mAh 

Openingshoek van 135° 

de 4 verticalen 

Gebruiksduur ca. 30 h 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’

Nedo LINUS 1 HV

Nedo LINUS 1 HV
De veelzijdige en robuuste universele laser met 90°-functie. 
Perfect voor in de hoogbouw, de weg- en waterbouw en de interieurbouw.

Kenmerken: 
 
– Extreem robuust 
– Horizontale 360°-laserstraal 
– Vier verticale, stuk voor stuk erbij inschakelbare laserstralen, telkens 90° 

versprongen en naar beneden uitgelijnd 
– Loodpunt op de vloer 
– Robuuste, motorische nivellering 
– Bereik zelfnivelleren ± 5° 
– Multifunctionele voet van persgegoten aluminium met fijninstelling voor een 

exacte asuitlijning 
– Robuust, tegen spatwater beschermd huis vlg. IP 65 
– 5/8’’ schroefdraadaansluiting 
– Laserontvanger ACCEPTOR Line met mm-display en heavy-duty baakklem 

van persgegoten aluminium

Meegeleverd wordt LINUS 1 HV: 
Universele laser LINUS 1 HV, laser-
ontvanger ACCEPTOR Line met 
Heavy-Duty baakklem van persge-
goten aluminium, multifunctionele 
voet met fijninstelling voor een exacte 
asuitlijning, accu’s, lader, laserbril, 
doelplaat en koffer 
Bestelnr. 471 810

In serie met ACCEPTOR Line 
Laserontvanger met mm-display en  
praktisch onverwoestbare heavy-duty 
baakklem van aluminium persgietwerk 

De afmetingen van de behuizing van de laser en van de laserontvanger 
ACCEPTOR Line zijn perfect op elkaar afgestemd. De afstand tussen het 
verticale laservlak en de bovenkant van het huis van de LINUS 1 HV en 
de afstand van de kant van het huis tot de nul-lijn van de laserontvanger 
zijn identiek (zie afbeelding). 
Dat betekent dat de haaksheid van bestaande muuropper vlakkenof 
bekistingen eenvoudig kan worden gecontroleerd. Maatafwijkingen 
kunnen direct op de mm nauwkeurig op de digitale laserontvanger 
ACCEPTOR Line worden afgelezen.



 
Dankzij het slimme afdichtingsconcept zijn de nieuwe rotatielasers 
SIRIUS 1 straalwater- en stofdicht vlg. IP 65 en voldoen daarmee 
aan afdichtingseisen die anders alleen bij zeer veel duurdere ro-
tatielasers te verwachten zijn. Dankzij de nieuwe rotorbescherming 
van persgegoten aluminium en breukvast glas zijn de rotatielasers 
SIRIUS 1 extreem robuust. Het rubbergecoate handvat is ergonomisch 
gevormd en ligt goed in de hand.

Nedo SIRIUS 1 H

Bestelnr. laserklasse 3R Bestelnr. laserklasse 2 

SIRIUS 1 H 471 933 471 933-632  
Incl. laserontvanger ACCEPTOR 2 digital met heavy-duty baakklem, accu´s, lader en koffer 
 
SIRIUS 1 H 471 934 471 934-632 
Incl. laserontvanger ACCEPTOR 2 MAXX met heavy-duty baakklem, accu´s, lader en koffer 

SIRIUS 1 H Set 471 931 471 931-632  
Incl. laserontvanger ACCEPTOR 2 digital met heavy-duty baakklem, accu´s, lader, koffer, aluminium statief, flexilat, 
universele adapter en hoes 



Technische gegevens: 

Tolerantie ± 1 mm/10 m 

Bereik zelfnivelleren ± 5° motorisch met automatische monitoring 

Bereik Ø ca. 400 m met ontvanger 

Laser < 5 mW, laserklasse 3R, 635 nm of 

< 1 mW laserklasse 2, 635 nm 

Rotatiesnelheid 600 t/min 

IP-classificatie IP 65 

Voeding Accu set NiMH 4,8 V, 3800 mAh 

Gebruiksduurr ca. 30 h 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’

Nedo SIRIUS 1 H

Nedo SIRIUS 1 H
De volautomatische horizontale rotatielaser nu met Easy Control – de 
nieuwe eenknopsbediening voor bijzonder eenvoudig werken.

Kenmerken: 
 
– Volautomatische horizontale laser voor gebruik buiten 
– Bereik zelfnivelleren ± 5° met motorische nivellering 
– High-power laserdiode (laserklasse 3R) voor een goede zichtbaarheid van de 

laserstraal. 
– Alternatief ook leverbaar met laserklasse 2 
– Automatische hoogtebewaking stopt de laser bij sterke trillingen. 

Hoogtefouten worden daardoor voorkomen. 
– Robuust, tegen straalwater beschermd huis IP 65 
– Rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas 
– Laserontvanger ACCEPTOR 2 digital met mm-display 
– NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur

SIRIUS 1 H Set inklusief: 
– SIRIUS 1 H 
– Aluminium statief, 

bereik 0,91 m tot 1,69 m 
– Flexilat, universele adapter en 

hoes 
 
Bestelnr. 471 931

Meegeleverd wordt SIRIUS 1 H: 
Rotatielaser SIRIUS 1 H, laser-
ontvanger ACCEPTOR MAXX met 
mm-display en heavy-duty baakklem, 
accu´s, lader en koffer 
Bestelnr. 471 934

Laserontvanger ACCEPTOR MAXX met mm-display, 
groot display en heavy-duty baakklem 
 
Dankzij het slimme ontwerp van de ACCEPTOR MAXX zijn 
de LED's niet alleen van voren zichtbaar, maar ook van opzij. 
De LED's zijn zeer helder en maken een duidelijke aflezing 
mogelijk, zelfs van een grotere afstand.



 
Dankzij het slimme afdichtingsconcept zijn de nieuwe rotatielasers 
SIRIUS 1 straalwater- en stofdicht vlg. IP 65 en voldoen daarmee 
aan afdichtingseisen die anders alleen bij zeer veel duurdere ro-
tatielasers te verwachten zijn. Dankzij de nieuwe rotorbescherming 
van persgegoten aluminium en breukvast glas zijn de rotatielasers 
SIRIUS 1 extreem robuust. 
Het rubbergecoate handvat is ergonomisch gevormd en ligt goed in 
de hand.

Nedo SIRIUS 1 HV
Bestelnr. laserklasse 3R Bestelnr. laserklasse 2 

SIRIUS 1 HV 471 945 471 945-632 
Incl. laserontvanger ACCEPTOR 2 digital met heavy-duty baakklem, afstandsbediening, accu´s, lader en koffer 

SIRIUS 1 HV 471 946 471 946-632  
Incl. laserontvanger ACCEPTOR MAXX  met heavy-duty baakklem, afstandsbediening, accu´s, lader en koffer 

SIRIUS 1 HV Set 1 471 941 471 941-632 
Incl. laserontvanger ACCEPTOR 2 digital met heavy-duty baakklem, afstandsbediening, accu´s, lader, koffer, in hoogte  
verstelbaar statief (bestelnr. 210 621), flexilat, universele adapter en hoes 

SIRIUS 1 HV Set 2 471 942 471 942-632  
Incl. laserontvanger ACCEPTOR 2 digital met heavy-duty baakklem, afstandsbediening, accu´s, lader, koffer, in hoogte  
verstelbaar statief (bestelnr. 210 616), flexilat, universele adapter en hoes 

SIRIUS 1 HV Set 3 471 944 471 944-632  
Incl. laserontvanger ACCEPTOR 2 digital heavy-duty baakklem, afstandsbediening, accu´s, lader, doelplaat, wandhouder, 
verticaalhouder, koffer



Nedo SIRIUS 1 HV
De volautomatische horizontale/verticale laser voor de slimme vakman.

Kenmerken: 
 
– High-power laserdiode (laserklasse 3R) voor een goede zichtbaarheid van de 

laserstraal. 
– Alternatief ook leverbaar met laserklasse 2 
– Automatische hoogtebewaking stopt de laser bij sterke trillingen. 

Hoogtefouten worden daardoor voorkomen. 
– Oploodstraal naar boven en naar beneden 
– Met de hand schuinstellen in 2 assen 
– Scan-functie en puntmodus 
– Robuust, tegen straalwater beschermd huis IP 65 
– Rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas 
– NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur 
– Laserontvanger ACCEPTOR MAXX met mm-dispaly 
– Afstandsbediening voor een comfortabele handling

Technische gegevens: 

Tolerantie ± 1 mm/10 m 

Bereik zelfnivelleren ± 5° motorisch met automatische monitoring 

Bereik Ø ca. 300 m met ontvanger 

Laser < 5 mW, laserklasse 3R, 635 nm of 

< 1 mW laserklasse 2, 635 nm 

Rotatiesnelheid 0, 60, 120, 300 en 600 t/min 

Scanhoek 0°, 6°, 20°, 50° en 90° 

IP-classificatie IP 65 

Voeding accu set NiMH 4,8 V, 3800 mAh 

Gebruiksduurr ca. 30 h 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’

Nedo SIRIUS 1 HV 

Meegeleverd wordt SIRIUS 1 HV: 
Rotatielaser SIRIUS 1 HV, laseront-
vanger ACCEPTOR MAXX met mm-
display en heavy-duty baakklem, 
accu´s, lader, afstandsbediening en 
koffer  
Bestelnr. 471 946

SIRIUS 1 HV Set 1 inklusief: 
– SIRIUS 1 HV 
– In hoogte verstelbaar statief, bestelnr. 

210 621 bereik 0,80 m tot 2,76 m 
– Flexilat, universele adapter en hoes  
Bestelnr. 471 941 
 
SIRIUS 1 HV Set 2 inklusief: 
– SIRIUS 1 HV 
– In hoogte verstelbaar statief, bestelnr. 

210 616 bereik 0,78 m tot 2,03 m 
– Flexilat, universele adapter en hoes  
Bestelnr. 471 942

Laserontvanger ACCEPTOR MAXX met mm-display, 
groot display en heavy-duty baakklem 
 
Dankzij het slimme ontwerp van de ACCEPTOR MAXX zijn 
de LED's niet alleen van voren zichtbaar, maar ook van opzij. 
De LED's zijn zeer helder en maken een duidelijke aflezing 
mogelijk, zelfs van een grotere afstand.



Groene laserlijnen zijn voor het menselijk oog vier keer beter zichtbaar dan rode. Door de 
optimale zichtbaarheid van de groene laserlijn hebt u met de rotatielaser Nedo SIRIUS 1 HV green  
een aanmerkelijk groter werkgebied, waarin op zicht, d.w.z. zonder laserontvanger, kan worden  
gewerkt dan bij een rotatielaser met rode laserdioden. Dankzij innovatieve lasertechniek vervallen  
bij de SIRIUS 1 HV green de tot nu toe gebruikelijke nadelen van groene lasers bij werktemperatuur.  
De rotatielaser Nedo SIRIUS 1 HV green beschikt zodoende over hetzelfde temperatuurbereik als de  
SIRIUS 1 HV met rode laserdioden. 
De Nedo SIRIUS 1 HV green is naar keuze leverbaar in laserklasse 2 of laserklasse 3R.

Nedo SIRIUS 1 HV green

Bestelnr. laserklasse 3R Bestelnr. laserklasse 2 

SIRIUS 1 H 471 950 471 950-632 
Incl. laserontvanger ACCEPTOR green met baakklem, accu´s, lader, afstandsbediening en koffer 

SIRIUS 1 HV green Set 1 471 951 471 951-632  
Incl. laserontvanger ACCEPTOR green met baakklem, accu´s, lader, afstandsbediening, koffer, in hoogte verstelbaar 
statief (bestelnr. 210 621), flexilat, universele adapter en hoes 

SIRIUS 1 HV green Set 2 471 952 471 952-632  
Incl. laserontvanger ACCEPTOR green met baakklem, doelplaat, wandhouder, verticaalhouder, accu´s, lader, 
afstandsbediening en koffer



Nedo SIRIUS 1 HV green
De groene horizontale/verticale rotatielaser voor optimale zichtbaarheid 
in de interieurbouw.

Kenmerken: 
 
– Volautomatische horizontale en verticale afstelling t.b.v. een eenvoudig gebruik 
– Een groene laserstraal met high-power laserdiode (laserklasse 3R) voor 

optimale zichtbaarheid ook bij ongunstige lichtomstandigheden 
– Automatische hoogtebewaking stopt de laser bij sterke trillingen. Hoogte-

fouten worden daardoor voorkomen 
– Oploodstraal naar boven en naar beneden 
– Met de hand schuinstellen in 2 assen 
– Scan-functie en puntmodus 
– Robuust, tegen stralwater beschermd huis IP 65 
– Rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas 
– NNiMH high-performance accu's voor een lange levensduur 
– Afstandsbediening voor een comfortabele handling

Technische gegevens: 

Tolerantie ± 1 mm/10 m 

Bereik zelfnivelleren ± 5° motorisch met automatische monitoring 

Bereik Ø ca. 300 m met ontvanger 

Laser < 5 mW, laserklasse 3R, 532 nm of 

< 5 mW, laserklasse 2, 515 nm 

Bedrijfstemperatuur -20°C tot +50°C 

Rotatiesnelheid 0, 60, 120, 300 en 600 t/min 

Scanhoek 0°, 6°, 20°, 50° en 90° 

IP-classificatie IP 65 

Voeding accu set NiMH 4,8 V, 3800 mAh 

Gebruiksduur ca. 15 h 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’ 

Nedo SIRIUS 1 HV green

Meegeleverd wordt SIRIUS 1 HV green: 
Rotatielaser SIRIUS 1 HV green,  
laserontvanger ACCEPTOR green 
met baakklem, accu´s, lader, 
afstandsbediening en koffer 
Bestelnr. 471 950

SIRIUS 1 HV green Set 2 inklusief: 
– SIRIUS 1 HV green 
– In hoogte verstelbaar statief; bestelnr. 

210 621 bereik 0,80 m tot 2,76 m 
– Flexilat, universele adapter en hoes 
 
Bestelnr. 471 951



Nedo PRIMUS 2 H

Bestelnr. laserklasse 3R Bestelnr. laserklasse 2 

PRIMUS 2 H 472 018 472 018-632 
Incl. koffer, laserontvanger ACCEPTOR MAXX met mm-display, heavy-duty baakklem, Quick-Fix, accu´s en lader 

PRIMUS 2 H 472 016 472 016-632 
Incl. koffer, Quick-Fix, accu´s en lader 

Upgrade PRIMUS 2 H naar 900 t/min 399 602 399 602

PRIMUS 2 H 
De PRIMUS 2 H-modellen zijn ook 
met 900 t/min leverbaar. 
Perfect voor machinebesturing. 
Bestelnr. 399 602 
 



Nedo PRIMUS H
De volautomatische horizontale rotatielaser

Kenmerken: 
 
– Volautomatische rotatielaser voor horizontale toepassingen 
– Robuuste, motorische nivellering 
– Automatische hoogtebewaking stopt de laser bij sterke trillingen. 

Hoogtefouten worden daardoor voorkomen. 
– Naar keuze met high-power laserdiodes van laserklasse 3R of laserdiodes 

van laserklasse 2 met Bright Beam TechnologyTM 
– Groot overzichtelijk display voor de weergave van rotatiesnelheid, 

oplaadtoestand van de batterij etc. 
– Rotorbescherming van breukvast glas 
– Laserontvanger ACCEPTOR MAXX met mm-display en heavy-duty 

baakklem van aluminium persgietwerk 
– Extreem eenvoudige bediening 
– Uiterst nauwkeurig onder alle gebruiksomstandigheden 
– Desgewenst met 900 t/min leverbaar, perfect voor machinebesturing

Technische gegevens: 

Tolerantie ± 0,5 mm/10 m 

Bereik zelfnivelleren ± 5° motorisch met automatische monitoring 

Bereik Ø ca. 700 m met ontvanger ACCEPTOR MAXX 

Laser < 5 mW, laserklasse 3R, 635 nm of 

< 1mW, laserklasse 2, 635 nm 

Rotatiesnelheid 600 t/min of 900 t/min 

IP-classificatie IP 66 

Voeding accu set NiMH 4,8 V, 8500 mAh 

Gebruiksduur ca. 100 h 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’

Nedo PRIMUS 2 H

Optionele toebehoren “Outdoor-Pakket”: 
– Aluminium statief, 

bereik 0,91 m tot 1,69 m 
– Flexilat, universele adapter en hoes 
 
Bestelnr. 200 350

Meegeleverd wordt: 
Rotatielaser PRIMUS 2  H, laser-
ontvanger ACCEPTOR MAXX met mm-
display en heavy-duty baakklem,  
accu´s, lader, Quick-Fix 
snelsluitsysteem en koffer 
Bestelnr. 472 018

Laserontvanger ACCEPTOR MAXX met mm-display, 
groot display en heavy-duty baakklem 
 
Dankzij het slimme ontwerp van de ACCEPTOR MAXX zijn 
de LED's niet alleen van voren zichtbaar, maar ook van opzij. 
De LED's zijn zeer helder en maken een duidelijke aflezing 
mogelijk, zelfs van een grotere afstand.



Nedo PRIMUS 2 H1N+

Bestelnr. laserklasse 3R Bestelnr. laserklasse 2 
 
PRIMUS 2 H1N+ Long Range 472 025 472 025-632 
Incl. Quick-Fix, accu´s, lader en koffer  
PRIMUS 2 H1N+ Long Range mit ACCEPTOR MAXX 472 026 472 026-632 
Incl. koffer, laserontvanger ACCEPTOR MAXX met mm-display, heavy-duty baakklem, Quick-Fix, accu´s en lader 
 
Upgrade PRIMUS 2 H1N+ Long Range naar 750 t/min 399 604 399 604 
 
Upgrade PRIMUS 2 H1N+ Long Range naar 900 t/min 399 602 399 602

Eenassige schuin-
stelfunctie 
Voor horizontale 
toepassingen en 
schuinstellingen in de 
Y-as

Optionele toebehoren: 
Telescoopvizier met 
laserdoelinrichting 
voor een exacte 
asuitlijning 
Bestelnr. 461 096



Nedo PRIMUS 2 H1N+ Long Range
De volautomatische eenassige afschotlaser met bewaking van de 
schuinstelling en automatische nanivellering in de hellingsmodus. 
Extreem groot werkbereik voor het gebruik met machinebesturingen

Kenmerken: 
 
– Robuuste, motorische nivellering 
– Afschot in één of in twee assen met comfortabele %-invoer voor de Y-as 
– Ingegeven hellingswaarden worden bij het uitschakelen opgeslagen 
– Hellingbewaking: de positie van de laser wordt ook in de hellingmodus 

voortdurend gemonitord en desgewenst bijgeregeld 
– Automatische hoogtebewaking stopt de laser bij sterke trillingen. 

Hoogtefouten worden daardoor voorkomen. 
– Groot overzichtelijk display voor de weergave van afschot, rotatiesnelheid, 

oplaadtoestand van de batterij etc. 
– Goed zichtbare high-power laserstraal, laserklasse 3R 
– Alternatief met laserklasse 2 met Bright Beam TechnologyTM leverbaar 
– Rotorbescherming van breukvast glas 
– Uiterst nauwkeurig onder alle gebruiksomstandigheden 
– Desgewenst met 750 t/min of 900 t/min leverbaar, perfect voor machinebesturing

Technische gegevens: 

Tolerantie beter dan ± 0,05 mm/m 

Bereik zelfnivelleren ± 5° motorisch met automatische monitoring 

Instelbaar afschot (Y-as) ± 10% 

Nauwkeurigheid van de beter dan ± 0,015% 
hellingshoekfunctie 

Bereik Ø ca. 1000 m met ontvanger 

Laser < 5 mW, laserklasse 3R, 635 nm of 

< 1mW, laserklasse 2, 635 nm 

Rotatiesnelheid 600 t/min, 750 t/min of 900 t/min 

IP-classificatie IP 66 

Voeding accu set NiMH 4,8 V, 8500 mAh 

Gebruiksduur ca. 100 h 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’

Nedo PRIMUS 2 H1N+ Long Range

Optionele toebehoren: 
Machineontvanger ACCEPTOR M

Meegeleverd wordt: 
Rotatielaser PRIMUS 2 H1N+ Long 
Range, laserontvanger ACCEPTOR MAXX 
met mm-display en heavy-duty 
baakklemaccu´s, lader, Quick-Fix 
snelsluitsysteem en koffer 
Bestelnr. 472 026

PRIMUS 2 H1N+ Long Range 
De PRIMUS 2 H1N+ Long Range-
modellen zijn ook met 
750 t/min of 900 t/min leverbaar. 
Perfect voor machinebesturing. 
 
Bestelnr. 399 604 (750 t/min) 
Bestelnr. 399 602 (900 t/min)



Nedo PRIMUS 2 H2N+ / PRIMUS 2 H2N

Bestelnr. laserklasse 3R Bestelnr. laserklasse 2 
 
PRIMUS 2 H2N+ met hellingbewaking 472 034 472 034-632 
Incl. combi-module COMMANDER 2 H2N+, heavy-duty baakklem, Quick-Fix, accu´s, lader en koffer 
 
PRIMUS 2 H2N+ met hellingbewaking 472 037 472 037-632 
Incl. laserontvanger ACCEPTOR MAXX, heeavy-duty baakklem, Quick-Fix, accu´s, lader en koffer 
 
PRIMUS 2 H2N+ met hellingbewaking 472 033 472 033-632 
Incl. Quick-Fix, accu´s, lader en koffer 
 
PRIMUS 2 H2N 472 030 472 030-632 
Incl. Quick-Fix, accu´s, lader en koffer 
 
PRIMUS 2 H2N 472 031 472 031-632 
Incl. combi-module COMMANDER 2 H2N, heavy-duty baakklem, Quick-Fix, accu´s, lader en koffer 
 
PRIMUS 2 H2N 472 036 472 036-632 
Incl. laserontvanger ACCEPTOR MAXX, heeavy-duty baakklem, Quick-Fix, accu´s, lader en koffer

Schuinstelling in 
twee assen 
Voor horizontale 
toepassingen en  
hellingen in één of 
twee assen

Optionele toebehoren: 
Telescoopvizier met 
laserdoelinrichting 
voor een exacte  
asuitlijning 
Bestelnr. 461 096



Nedo PRIMUS 2 H2N+ en H2N
De volautomatische twee-assige afschotlaser

Kenmerken: 
 
– Volautomatische dubbel-afschotlaser 
– Robuuste, motorische nivellering 
– Afschot in één of in twee assen met comfortabele %-invoer voor de X- en Y-as 
– Ingegeven hellingswaarden worden bij het uitschakelen opgeslagen 
– PRIMUS 2 H2N+ met hellingbewaking: de positie van de laser wordt ook in de 

hellingmodus voortdurend gemonitord en desgewenst bijgeregeld 
– Automatische hoogtebewaking stopt de laser bij sterke trillingen. Hoogtefouten 

worden daardoor voorkomen. 
– Groot overzichtelijk display voor de weergave van afschot, rotatiesnelheid, 

oplaadtoestand van de batterij etc. 
– Goed zichtbare high-power laserstraal, voor ongecompliceerd werken op korte 

afstand 
– Alternatief met laserklasse 2 met Bright Beam TechnologyTM leverbaar 
– Rotorbescherming van breukvast glas 
– Uiterst nauwkeurig onder alle gebruiksomstandigheden

Technische gegevens: 

Tolerantie ± 0,5 mm/10 m 

Bereik zelfnivelleren ± 5° motorisch met automatische monitoring 

Nauwkeurigheid van de ± 0,015% PRIMUS 2 H2N+, 

hellingshoekfunctie ± 0,1% PRIMUS 2 H2N 

Bereik Ø ca. 700 m met ontvanger COMMANDER 2 H2N 

Laser < 5 mW, laserklasse 3R, 635 nm of 

< 1 mW, laserklasse 2, 635 nm 

Rotatiesnelheid 600 t/min 

IP-classificatie IP 66 

Voeding accu set NiMH 4,8 V, 8500 mAh 

Gebruiksduur ca. 100 h 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’

Nedo PRIMUS 2 H2N+ en H2N

Optionele toebehoren “Outdoor-Pakket”: 
– Aluminium statief, 

bereik 0,91 m tot 1,69 m 
– Flexilat, universele adapter en hoes 
 
Bestelnr. 200 350

Meegeleverd wordt: 
Rotatielaser PRIMUS 2 H2N+, laser-
ontvanger COMMANDER 2 H2N+ met 
mm-display, heavyduty bakklem, 
accu´s, lader, Quick-Fix snelsluit-
systeem en koffer 
Bestelnr. 472 034

PRIMUS 2 H2N+ 
De PRIMUS 2 H2N+-modellen zijn 
ook met 750 t/min of met 
900 t/min leverbaar. 
Perfect voor machinebesturing. 
 
Bestelnr. 399 604 (750 t/min) 
Bestelnr. 399 602 (900 t/min)



Nedo PRIMUS 2 HVA

Bestelnr. laserklasse 3R Bestelnr. laserklasse 2 
 
PRIMUS 2 HVA 472 050 472 050-632 
Incl. combi-module COMMANDER 2 HVA (laserontvanger met radiografische afstandsbediening), heavy-duty baakklem, 
magnetische doelplaat, Quick-Fix, accu´s, lader en koffer 

Laserontvanger COMMANDER 2 HVA met mm-display en 
praktisch onverwoestbare heavy-duty baakklem van alu-
minium persgietwerk 



Nedo PRIMUS 2 HVA
De volautomatische horizontale/verticale rotatielaser met 
AutoAlign-functie

Kenmerken: 
 
– AutoAlign-functie: automatische instelling van de laserstraal op de 

nulmarkering van de laserontvanger 
– Groot overzichtelijk display voor de weergave van afschot, rotatiesnelheid, 

oplaadtoestand van de batterij etc. 
– Automatische hoogtebewaking stopt de laser bij sterke trillingen. 

Hoogtefouten worden daardoor voorkomen. 
– Met de hand schuinstellen in twee assen 
– Scan-functie en puntmodus 
– Goed zichtbare high-power laserstraal (3R), voor ongecompliceerd werken op 

korte afstand 
– Alternatief met laserklasse 2 met Bright Beam TechnologyTM leverbaar 
– Oploodstraal naar boven

Technische gegevens: 

Tolerantie ± 0,5 mm/10 m 

Bereik zelfnivelleren ± 5° motorisch met automatische monitoring 

Hellings-functie in twee assen handmatig 

Bereik Ø ca. 500 m met ontvanger COMMANDER 2 HVA 

Laser < 5 mW, laserklasse 3R, 635 nm of 

< 1mW, laserklasse 2, 635 nm 

Bereik afstandsbediening ca. 150 m 

Bereik AutoAlign ca. 50 m 

Rotatiesnelheid 10, 60, 300 en 600 t/min 

Scanhoek 0°, 5°, 10° en 15° 

IP-classificatie IP 66 

Voeding accu set NiMH 4,8 V, 8500 mAh 

Gebruiksduur ca. 100 h 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’

Nedo PRIMUS 2 HVA

Optionele toebehoren  
“toebehoren-pakket 1’’: 
– In hoogte verstelbare statief, 

bereik 0,80 m tot 2,76 m 
– Flexilat, universele adapter en hoes 
Bestelnr. 210 350 
 
Optionele toebehoren  
“toebehoren-pakket 2’’: 
– In hoogte verstelbare statief, 

bereik 0,78 m tot 2,03 m 
– Flexilat, universele adapter en hoes 
Bestelnr. 210 351

Meegeleverd wordt: 
Rotatielaser PRIMUS 2 HVA, laser- 
ontvanger COMMANDER 2 HVA met 
baakklem, magnetische doelplaat, 
accu’s, lader, Quick-Fix snelsluit-
systeem en koffer 
Bestelnr. 472 050

AutoAlign-functie 
Met een druk op de knop stelt het laser-
niveau zich automatisch af op de laseront-
vanger COMMANDER 2 HVA. 
Optimaal voor het uitzetten van een 
bouwraam. 
Het werkbereik van de AutoAlign-functie 
bedraagt 50 m.

AutoAlign Video



Nedo PRIMUS 2 HVA2N

Bestelnr. laserklasse 3R Bestelnr. laserklasse 2 
 
PRIMUS 2 HVA2N 472 061 472 061-632 
Incl. koffer, magnetische doelplaat, combi-module COMMANDER 2 HVA2N (laserontvanger met radiografische 
afstandsbediening), heavy-duty baakklem, Quick-Fix, accu’s en lader 

AutoAlign-functie 
Met een druk op de knop stelt 
het laserniveau zich automa-
tisch af op de laserontvanger 
COMMANDER 2 HVA2N. 
Optimaal voor het uitzetten 
van een bouwraam. 
Het werkbereik van de Au-
toAlign-functie bedraagt 50 m.

Schuinstelling in 
twee assen 
Voor horizontale 
toepassingen en hellin-
gen in één of twee 
assen. Met hellingbe-
waking en automatis-
che nanivellering in de 
hellingmodus.



Nedo PRIMUS 2 HVA2N
Volautomatische horizontale/verticale dubbel-afschotlaser 
met AutoAlign-functie

Kenmerken: 
 
– Hellingbewaking: de positie van de laser wordt ook in de hellingmodus 

voortdurend gemonitord en desgewenst bijgeregeld 
– Afschot in één of in twee assen met comfortabele %-invoer voor de 

X- en Y-as 
– AutoAlign-functie: automatische afstelling van de laserstraal op de 

nulmarkering van de laserontvanger 
– Groot overzichtelijk display voor de weergave van afschot, rotatiesnelheid, 

oplaadtoestand van de batterij etc. 
– Automatische hoogtebewaking stopt de laser bij sterke trillingen 
– Scan-functie en puntmodus 
– Oploodstraal naar boven

Technische gegevens: 

Tolerantie ± 0,5 mm/10 m 

Bereik zelfnivelleren ± 5° motorisch met automatische monitoring 

Nauwkeurigheid van de  ± 0,015% 

hellingshoekfunctie 

Hellings-functie in twee assen ± 10% directe invoer 

Bereik Ø ca. 700 m met ontvanger COMMANDER 2 HVA2N 

Laser < 5 mW, laserklasse 3R, 635 nm of 

< 1mW, laserklasse 2, 635 nm 

Bereik afstandsbediening ca. 150 m 

Bereik AutoAlign ca. 50 m 

Rotatiesnelheid 10, 60, 300 en 600 t/min 

Scanhoek 0°, 5°, 10° en 15° 

IP-classificatie IP 66 

Voeding accu set NiMH 4,8 V, 8500 mAh 

Gebruiksduur ca. 100 h 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’

Nedo PRIMUS 2 HVA2N

Meegeleverd wordt: 
Rotatielaser PRIMUS 2 HVA2N, laseront-
vanger COMMANDER 2 HVA2N met 
baakklem, magnetische doelplaat, 
accu’s, lader, Quick-Fix snelsluit-
systeem en koffer 
Bestelnr. 472 061

Optionele toebehoren  
“toebehoren-pakket 1’’: 
– In hoogte verstelbare statief, 

bereik 0,80 m tot 2,76 m 
– Flexilat, universele adapter en hoes 
Bestelnr. 210 350 
 
Optionele toebehoren  
“toebehoren-pakket 2’’: 
– In hoogte verstelbare statief, 

bereik 0,78 m tot 2,03 m 
– Flexilat, universele adapter en hoes 
Bestelnr. 210 351

Verticale uitlijnhulp 
De laser kan bij  

verticaal gebruik met 
behulp van een laserlijn 
exact worden uitgelijnd

Laserontvanger  
COMMANDER 2 HVA2N 
met mm-display en 
praktisch onverwoest-
bare heavy-duty 
baakklem van alu-
minium persgietwerk



Het bedieningsconcept: smart 
Alle relevante gegevens, zoals ingesteld afschot, dwarshelling, asuitlijn-
ing en toestand van de batterij worden overzichtelijk op het duidelijk 
gestructureerde OLED display van de laser en de afstandsbediening 
weergegeven. De gecombineerde draadloze en infrarood- 
afstandsbediening garandeert een optimale zend-performance zowel in 
het riool alsook boven het riool. 
Display en toetsenbord van rioollaser en afstandsbediening zijn identiek 
opgebouwd en maken een intuïtieve bediening mogelijk. 

±       10°



Nedo Rioollaser TUBUS 2
Groen. Eenvoudig te bedienen. Compromisloos robuust. 

Kenmerken: 
 
– Groene laserdiode voor optimale zichtbaarheid, naar keuze in laserklasse 2 of 3R 
– SmartControl voor een eenvoudige, intuïtieve bediening 
– Extreem robuuste constructie, waterdicht vlg. IP-classificatie IP 68 
– Compacte afmetingen voor het gebruik in smalle buizen en krappe bochten vanaf 

Ø 125 mm 
– Laser en afstandsbediening met OLED display voor een ongeëvenaard afleescomfort 
– Gecombineerde radiografische en infraroodbediening voor een optimale zend-

performance 
– Handmatige uitlijnfunctie 
– Hellingshoekmeting 
– Dwarshellingscompensatie, ook bij het in het lood stellen 
– Instelbare trillingsgevoeligheid 
– Pipe-slider voor eenvoudig invoeren van de laser in buizen met een kleine diameter 
– Lood-LED naar boven 
– Li-ion-accu voor een lange gebruiksduur 
– Acculader voor het gelijktijdig opladen van de laser en de afstandsbediening 
– Voetenset voor buisdiameters van 150 mm, 200 mm, 250 mm en 300 mm 
– In hoogte verstelbare doelplaat

Bestelnr. 472 210 laserklasse 3R 

Bestelnr. 472 210-632 laserklasse 2 

Tolerantie ± 0,05 mm/m 

Bereik zelfnivelleren -15% tot +40% 

Hellingsbereik -15% tot +40% 

Instelbereik horizontaal ± 10° 

Displayresolutie 0,001 % 

Laser groene laserdiode, laserklasse 3R of 2 

Bedrijfstemperatuur -20°C tot +50°C 

IP-classificatie IP 68 

Bedrijfsduur tot 40 h 

Gewicht 3,5 kg 

Afmetingen ø 120 mm, lengte 300 mm

Nedo TUBUS 2 

Meegeleverd wordt: 
Rioollaser TUBUS 2, draadloze afstands-
bediening, in hoogte verstelbare 
doelplaat, voetenset voor buisdiameters 
van 150 mm, 200 mm, 250 mm en 
300 mm, acculader, robuuste trans-
portkoffer 
Bestelnr. 472 210

Extreem compact 
De compacte afmetingen maken het gebruik van de 
TUBUS 2 rioollaser in smalle buizen met een diameter 
vanaf 125 mm en in zeer krappe bochten mogelijk De 
innovatieve pipe-slider, een stevige metalen rol aan 
de onderkant van de rioollaser, maakt het invoeren 
van de rioollaser in buizen met een kleine diameter 
een stuk eenvoudiger. 



Bestelnr. 062 247

Nedo Laserontvanger  

ACCEPTOR 2 digital met mm-display

De laserontvanger ACCEPTOR 2 digitaal met mm-display geeft digitaal de 
afwijking van de nullijn van de laserontvanger van het laservlak van de  
rotatielaser aan. Dankzij de mm-display kunnen hoogteverschillen bij 
stelwerkzaamheden direct worden afgelezen – zonder te rekenen.

Kenmerken: 
 
– Robuuste laserontvanger voor alle rotatielasers met rode laserstraal 
– mm-display 
– Groot ontvangstveld met een lengte van 50 mm 
– Groot LC-display aan de voor- en achterkant  
– Felle LED's  
– Instelbaar geluidssignaa 
– Sterke magneten voor de bevestiging aan stalen liggers 
– Waterpas voor exacte afstelling 
– 3 nauwkeurigheidsniveaus ± 1 mm / ± 4 mm / ± 6 mm 
– Heavy-duty baakklem van metaal 

Technische gegevens: 
 
– Nauwkeurigheid: omschakelbaar,  ± 1,0 mm, ± 4,0 mm, ± 6,0 mm 
– Bereik: ø 550 m (afhankelijk van de gebruikte laser) 
– IP-classificatie: IP 67 
– Voeding: 2 x 1,5 V typ mignon (AA) of NiMH accu´s 
– Gebruiksduur: ca. 120 h 
 
Bestelnr. 430 338 

Optionele accessoires:  

Multifunctionele baakklem met 'snel'-klemming. 
 
Kenmerken: 
 
– Snel en eenvoudig bevestigen met behulp van de ‘snel-klemming’ 
– Vlak aanleggen van de laserontvanger tegen een muur 
– Ook hoek-toepassingen zijn geen probleem 
– Veiling en snel bevestigen op het bouwraam 
 
Bestelnr. 062 247

Bestelnr. 430 338



Nedo Laserontvanger  
ACCEPTOR MAXX
Nedo ACCEPTOR MAXX is de nieuwe, digitale laserontvanger met mm-display 

en extra groot ontvangstveld. Dankzij de robuuste behuizing en de nagenoeg 

onverwoestbare Nedo heavy-duty baakklem is de nieuwe ACCEPTOR MAXX 

perfect voor het meest ruwe gebruik op de bouw. 
Twee grote, verlichte LC-displays aan de voor- en achterzijde tonen digitaal, in 

mm, de afwijking van de nullijn van de ACCEPTOR MAXX ten opzichte van het 

laservlak van de rotatielaser. Dankzij het gemakkelijk af te lezen mm-display 

kunnen hoogteverschillen bij stelwerkzaamheden direct – zonder te rekenen – 

worden afgelezen.

Kenmerken: 
 
– Robuuste laserontvanger voor alle rotatielasers met rode laserstraal 
– Extra groot ontvangstveld met een lengte van 120 mm 
– Groot, verlicht display aan de voor- en achterkant 
– Weergave van het hoogteverschil in mm 
– De grootte van de richtingspijlen is evenredig aan het hoogteverschil 
– Helder LED-display, ook zichtbaar van opzij 
– 4 tolerantieniveaus instelbaar: ± 1 mm, ± 2 mm, ± 4 mm en ± 8 mm 
– Energiebesparingsmodus met uitschakelbare displayverlichting 
– Weergave van de levensduur van de batterij op de display 
– Instelbaar geluidssignaal 
– Waterpas voor eenvoudige afstelling 
– Automatische uitschakeling na 15 min. 
– Standaard geleverd met Nedo heavy-duty baakklem en batterijen 
 
Bestelnr. 430 339

Technische gegevens: 
 
– Nauwkeurigheid ± 1 mm, ± 2 mm, ± 4 mm en ± 8 mm 
– Bereik Ø 900 m (afhankelijk van de gebruikte laser) 
– Lengte van het detectieveld 120 mm 
– Ontvangsthoek ± 45° 
– IP-classificatie IP 67 
– Bedrijfstemperatuur -20°C tot +60°C 
– Voeding 2 x 1,5 V type mignon (AA) 
– Autonomía ca. 60 h 

MAXXimale Performance 
• Dubbele LED-display aan de  
   voorzijde  en aan de zijkant 
• Verlicht display

MAXXimum Bereik 
• Werkdiameter 900 m

MAXXimale ontvangstveld 
• Ontvangstveld met een lengte von    
   120 mm

MAXXimale nauwkeurigheid 
• Digitale mm uitlezing tot ± 52 mm

ACCEPTOR MAXX



Laserontvanger COMMANDER 2 met mmdisplay 
en praktisch onverwoestbare heavy-duty baakklem 
van aluminium persgietwerk 

Nedo Laserontvanger  
COMMANDER 2

Extra robuuste hoogwaardige ontvanger met geïntegreerd radiografische 
afstandsbediening voor de Nedo rotatielasers PRIMUS 2. 
Dankzij de mm-display kunnen hoogteverschillen bij stelwerkzaamheden 
direct worden afgelezen – zonder te rekenen.

Kenmerken: 
 
– Extra robuuste hoogwaardige ontvanger voor alle rotatielasers met rode laserstraal 
– mm-display 
– Heavy-duty baakklem van aluminium persgietwerk 
– Extra groot ontvangstveld met een lengte van 70 mm 
– Grote LCD-display aan de voor en achterkant 
– Duidelijke LED-display 
– Regelbaar volume 
– Weergave van de levensduur van de batterij op de display 
– Eenvoudige bediening 
– Met heavy-duty baakklem 
– Automatische uitschakeling

Technische gegevens: 
 
– Nauwkeurigheid omschakelbaar, ± 0,5 mm, ± 1 mm, ± 2 mm en ± 4 mm 
– Bereik Ø 700 m (afhankelijk van de gebruikte laser) 
– Lengte van het detectieveld 70 mm 
– Ontvangsthoek ± 50° 
– IP-classificatie IP 66 
– Bedrijfstemperatuur -20°C tot +50°C 
– Voeding 3 x 1,5 V type mignon (AA) of NiMH accu’s 
– Gebruiksduur tot 100 h 
 
Bestelnr. 430 370 COMMANDER 2 HVA 
Bestelnr. 430 371 COMMANDER 2 H2N 
Bestelnr. 430 374 COMMANDER 2 H2N+ 
Bestelnr. 430 375 COMMANDER 2 HVA2N 



Nedo Laserontvanger ACCEPTOR M
Robuuste laserontvanger met goed afleesbaar display voor gebruik bij bouw-
machines. In combinatie met een rotatielaser geeft de nieuwe graafmachine-
ontvanger Nedo ACCEPTOR M nauwkeurig aan of de schepkant van de 
graaf- machine zich boven, op of onder de gedefinieerde hoogte bevindt. 
Grote en heldere LED's maken een comfortabele aflezing vanuit de cabine 
van de graafmachine mogelijk. De erbij in te schakelen tiltcompensatie com-
pen- seert schuinstanden van de graafmachine-arm tot 30°. Daardoor geeft 
de ACCEPTOR M ook bij een schuin staande graafmachine-arm steeds 
nauwkeurig en betrouwbaar de positie van de schepkant van de graaf-
machinelepel met betrekking tot de gedefinieerde hoogte aan.

Kenmerken: 
 
– Groot detectorveld met een lengte van 190 mm 
– 220° ontvangsthoek voor een betrouwbare ontvangst van de laserstraal 
– Zeer robuuste constructie 
– Water- en stofdicht vlg. veiligheidsklasse IP 66 
– Eenvoudige en betrouwbare bevestiging op de graafmachine-arm met 12 

zeer krachtige magneten 
– Rubber noppen ter bescherming tegen verglijden 
– 3 nauwkeurigheidsniveaus met 4 mm, 8 mm of 12 mm aflezing 
– Zeer heldere LED's voor een goede afleesbaarheid ook vanuit de cabine 

van de graafmachine 
– Tiltcompensatie tot 30° voor verhoogde precisie ook bij schuin staande 

graafmachine-arm 
– Uitschakelbare pieptoon 
– Incl. koffer 
– Geschikt voor alle rotatielasers met een golflengte van 600 nm tot 780 nm 
 
Bestelnr. 430 335

Technische gegevens: 
 
– Nauwkeurigheid: ± 4 mm, ± 8 mm en ± 12 mm 
– Bereik: Ø 1000 m (afhankelijk van de gebruikte laser) 
– Ontvangsthoek: 220° 
– Lengte van het detectieveld: 190 mm 
– IP-classificatie: IP 66 
– Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +50°C 
– Voeding: 1 x 1,5 V Batterij 
– Gebruiksduur: ca. 45 h 

ACCEPTOR M met tiltcompensatie 
Om ook bij een schuin staande graafmachine-arm de 
positie van de schepkant van de graafmachinelepel 
nauwkeurig te kunnen weergeven, beschikt de 
baggerontvanger Nedo ACCEPTOR M over een tiltcom-
pensatie. Deze compenseert tot een hoek van 30° de 
schuinstand van de graafmachine-arm en maakt zo 
nauwkeuriger werken mogelijk. 



Nedo gevelbouw-adapter
De gevelbouw-adapters worden aan de muur bevestigd en met 
behulp van geïntegreerde libellen horizontaal afgesteld. Dankzij op 
de traversen aangebrachte mm aflezingen en de beweegbare slede 
kunnen rotatielaser en laserontvanger gemakkelijk op de gewenste 
afstand van de muur worden geplaatst. 
De nieuwe gevelbouw-adapters zijn optimaal afgestemd op de 
volautomatische rotatielaser PRIMUS 2 HVA met AutoAlign-functie en 
de laserontvanger COMMANDER 2 en vormen in combinatie met deze 
apparatuur een professionele complete oplossing voor de gevelbouw.

Gevelbouw-adapter voor rotatielaser PRIMUS 2 

Robuuste gevelbouw-adapter van aluminium. 
Verschuifbare slede met statiefschotel en 5/8’’ schroefdraadaansluiting. 
Verstelbereik ca. 450 mm 
Drie stelschroeven voor een exacte uitlijning van de gevelbouw-adapter. 
Bestelnr. 461 046

Stelboutenmm- en cm-aflezing

Buisniveau

Gevelbouw-adapter voor laserontvanger COMMANDER 2 

Robuuste gevelbouw-adapter van aluminium. 

Verstelbare slede voor de bevestiging van de laserontvanger COMMANDER 2. 

Verstelbereik ca. 490 mm. 

Drie stelschroeven voor een exacte uitlijning van de gevelbouw-adapter. 

Bestelnr. 461 056

Stelboutenmm- en cm-aflezing

Buisniveau



Nedo bouwraamhouder
Op moderne bouwplaatsen wordt de draad van het bouwraam steeds 
vaker vervangen door een rotatielaser. Deze wordt daarvoor bij verticaal 
gebruik op een bouw raamhouder geplaatst die door middel van een 
klemschroef aan het bouwraam wordt bevestigd. De bouwraamhouder 
is voorzien van een draaischijf met behulp waarvan de rotatielaser grof 
wordt ingesteld. Aan de tegenoverliggende kant van het bouwraam 
wordt de laserontvanger met de ontvangerhouder vastgeklemd. 
Dankzij de AutoAlign-functie stelt het laserniveau zich bij de modellen 
PRIMUS 2 HVA en PRIMUS 2 HVA2N automatisch af op de laseront-
vanger COMMANDER 2. Bovendien wordt door de AutoAlign functie het 
laserniveau automatisch gecontroleerd en indien nodig bijgesteld.

Bouwraamhouder voor rotatielasers PRIMUS 2 

Robuuste aluminium bouwraamhouder met vier klemschroeven. 
Geschikt voor rotatielasers uit de PRIMUS 2-serie. 
Klembereik: 20 - 85 mm 
Bestelnr. 461 051

Bouwraamhouder voor laserontvanger COMMANDER 2 

Robuuste aluminium bouwraamhouder met 1 klemschroef. 

Geschikt voor de laserontvanger COMMANDER 2. 

Bestelnr. 461 055



WATERPASINSTRUMENTEN / 
THEODOLIETEN / TOEBEHOREN



Nedo biedt een aantrekkelijk programma van optische 

meetinstrumenten. 

Om tegemoet te komen aan uiteenlopende verwachtingen met 

betrekking tot robuustheid en nauwkeurigheid is er keuze uit 

drie verschillende series bouwwaterpassen met verschillende 

vergrotingen. Alle Nedo-bouwwaterpassen onderscheiden zich 

door een hoogwaardig en lichtsterk objectief. 

Onze elektronische theodolieten worden naar keuze aangeboden 

met een optisch lood of een laserlood. 

Alle meetinstrumenten van Nedo worden vóór de levering 

gecontroleerd en exact afgesteld. 

Een testprotocol behoort standaard tot elke levering van een 

optisch meetinstrument van Nedo. 

Gefocust op precisie



Nedo-waterpasinstrumenten F-serie
F24 F28 F32 

Bestelnr. 460 777-613 460 795-613 460 797-613 

Bestelnr. set 463 105 465 105 466 105 

Vergroting 24-voudig 28-voudig 32-voudig 

Diameter objectief 30 mm 30 mm 40 mm 

Kortste afstand tot doel 0,6 m 0,6 m 0,6 m 

Compensator werkgebied ± 15’ ± 15’ ± 15’ 

Instelnauwkeurigheid ± 0,5’’ ± 0,3’’ ± 0,3’’ 

Horizontale randaflezing 400 gon 400 gon 400 gon 

Gevoeligheid van de libel 8’/2 mm 8’/2 mm 8’/2 mm 

Standaardafwijking voor ± 2,5 mm ± 2,0 mm ± 1,5 mm 

1 km dubbele waterpassing 

IP-classificatie IP 54 IP 54 IP 54 

Gewicht 1,26 kg 1,26 kg 1,26 kg 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’ 5/8’’ 5/8’’

Nedo-waterpasinstrumenten  
F-serie
Moderne bouwwaterpassen met sterke optiek. Robuust en betrouwbaar 
voor het ruwe gebruik op de bouw.

Kenmerken: 
 
– Automatische bouwwaterpas met 24, 28- of 32-voudige vergroting 
– Lichtsterk objectief met grote diameter 
– Robuuste, betrouwbare compensator met magneetdemping 
– Robuuste metalen behuizing 
– Contrastrijk beeld 
– Keuringsrapport 
– Compleet met schietlood, stelpen en robuuste transportkoffer 
– Ook als set leverbaarAfb. set



Nedo-waterpasinstrumenten X-serie
X24 X32 

Bestelnr. 460 745-613 460 792-613 

Bestelnr. set 462 245 462 325 

Vergroting 24-voudig 32-voudig 

Diameter objectief 40 mm 40 mm 

Kortste afstand tot doel 0,6 m 0,6 m 

Compensator werkgebied ± 15’ ± 15’ 

Instelnauwkeurigheid ± 0,5’’ ± 0,3’’ 

Horizontale randaflezing 400 gon 400 gon 

Gevoeligheid van de libel 8’/2 mm 8’/2 mm 

Standaardafwijking voor ± 2,0 mm ± 1,0 mm 

1 km dubbele waterpassing 

IP-classificatie IP 54 IP 54 

Gewicht 1,7 kg 1,7 kg 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’ 5/8’’

Nedo-waterpasinstrumenten 
X-serie
Nedo X-waterpasinstrumenten zijn hoogwaardige bouwwaterpassen die 

aan de allerhoogste eisen beantwoorden.

Kenmerken: 
 
– Automatische bouwwaterpas met 24- of 32-voudige vergroting 
– Lichtsterk objectief met grote diameter 
– Robuuste metalen behuizing 
– Robuuste, betrouwbare compensator met luchtdemping 
– Contrastrijk beeld 
– Keuringsrapport 
– Compleet met schietlood, stelpen en robuuste transportkoffer 
– Ook als set leverbaar

Afb. set



Nedo-waterpasinstrumenten Z-serie
Z24 Z32 

Bestelnr. 460 756 460 758 

Bestelnr. set 465 245 465 325 

Vergroting 24-voudig 32-voudig 

Diameter objectief 36 mm 36 mm 

Kortste afstand tot doel 0,65 m 0,65 m 

Compensator werkgebied ± 15’ ± 15’ 

Instelnauwkeurigheid ± 0,5’’ ± 0,3’’ 

Horizontale randaflezing 400 gon 400 gon 

Gevoeligheid van de libel 8’/2 mm 8’/2 mm 

Standaardafwijking voor ± 2,0 mm ± 1,0 mm 

1 km dubbele waterpassing 

IP-classificatie IP X6 IP X6 

Gewicht 1,75 kg 1,75 kg 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’ 5/8’’

Nedo-waterpasinstrumenten 
Z-serie
Bouwwaterpassen voor de allerhoogste kwaliteitseisen. 
Beveiligd tegen stof en straalwater vlg. IP X6. 

Kenmerken: 
 
– Automatische bouwwaterpas met 24- of 32-voudige vergrotin 
– Lichtsterk objectief met grote diameter 
– Robuuste metalen behuizing 
– Beschermd tegen water en stof vlg. IP X6 
– Grote objectiefdiameter van 36 mm 
– Robuuste, betrouwbare compensator met luchtdemping 
– Compensator verkgebied: ± 15’ 
– Contrastrijk beeld 
– Keuringsrapport 
– Compleet met schietlood, stelpen en stevige transportkoffer 
– Ook als set leverbaar

Afb. set



Nedo Elektronische theodoliet ET-5 met optisch lood of laser lood

ET-5 met optisch lood Lot ET-5 met laser lood 

Bestelnr. 460 812-613 460 814-613 

Vergroting 30-voudig 30-voudig 

Kortste afstand tot doel 1,35 m 1,35 m 

Opening objectief 45 mm 45 mm 

Resolutie 1’’ of 5’’ 1’’ of 5’’ 

Hoeknauwkeurigheid 5’’ 5’’ 

Hoekeenheden graden (0-360 ) / gon(0-400) / mil (0-6400) grad(0-360 )/ gon(0-400) / mil (0-6400) 

Buisniveau 30’’/2 mm 30’’/2 mm 

Doosniveau 8’/2 mm 8’/2 mm 

Bedrijfstemperatuur -20°C tot +50°C -20°C tot +50°C 

Vergroting optisch lood 3-voudig 

Nauwkeurigheid optisch lood ± 0,5 mm/1,5 m 

Laser lood <1 mW, laserklasse 2, 650 nm 

Nauwkeurigheid laser lood ± 1,5 mm/1,5 m

Elektronische theodoliet ET-5 
met optisch lood of laser lood
Kenmerken: 
 
– Lichtsterk objectief met 30-voudige vergroting 
– 2 grote, goed afleesbare LCDdisplays met verlichting 
– 2 overzichtelijke bedieningspanelen 
– Automatische verticale compensator; bereik ± 3’ 
– Horizontale randaflezing met rechts-/links-functie 
– Nulstelling van de horizontale randaflezing op elke positie mogelijk 
– Hold-functie voor horizontale randaflezing 
– Automatische uitschakeling na 30 minuten, deactiveerbaar 
– Stabiele driepoot met 5/8“-aansluitschroefdraad. 
– Incl. schietlood, gereedschap en regenbescherming robuuste 

transportkoffer 
– Met optisch lood met 3-voudige vergroting of met laser lood leverbaar

Bouwraamhouder voor theodoliet 
Robuuste aluminium bouwraamhouder 

met vier klemschroeven 
Bestelnr. 461 051



QualiLine telescopische baken

Voor de allerhoogste eisen aan kwaliteit en nauwkeurigheid. Nedo 
QualiLine telescopische baken worden gemaakt van hoogwaardig alu-
minium buismateriaal met een witte poedercoating. Het robuuste vergren-
delingsmechanisme garandeert een veilige vergrendeling van de 
telescoopelementen. De aflezing aan de voorkant is dankzij een 
opstaande profielrand goed beschermd. Nedo QualiLine telescopische 
baken zijn ook leverbaar met instelbare doosniveaus.

StandardLine telescopische baken 

Betrouwbare kwaliteit voor een voordelige prijs. Nedo StandardLine 
telescopische baken van geanodiseerde aluminium profielbuizen zijn 
ontworpen voor het intensieve gebruik op de bouw. Een betrouwbaar 
vergrendelingsmechanisme garandeert dat de telescoopelementen goed 
vast-klikken. Een hoes en een doosniveau wordt bijgeleverd.

StandardLine 
telescopische baken 

met hoes

QualiLine 
telescopische baken

Aluminium telescopische baken

QualiLine telescopische baken

Om te kunnen voldoen aan uiteenlopende kwaliteitseisen biedt Nedo twee 
series telescopische baken aan. Beide typen voldoen qua nauwkeurigheid 
aan DIN 18703.



Nedo QualiLine telescopische baken

Bestelnr. Verdeling Doosniveau Aantal Lengte Bereik Gewicht 

 achterkant elementen ingeschoven  

343 122-101 2 - 3 1,16 m 3,00 m 1,40 kg 

344 121 1 instelbaar 4 1,19 m 4,00 m 1,80 kg 

344 122 2 instelbaar 4 1,19 m 4,00 m 1,80 kg 

345 121 1 instelbaar 5 1,22 m 5,00 m 2,10 kg 

345 122 2 instelbaar 5 1,22 m 5,00 m 2,10 kg

Aflezing 1 Aflezing 2

Aflezingen aan achterzijde baak 

Aflezing 1 

Normale aflezing voor het opmeten van binnenwerkse kamerhoogten 
 

Aflezing 2 

Doorlopende mm-aflezing, beginnend op de baakvoet met 0

Nedo StandardLine telescopische baken

Bestelnr. Verdeling Doosniveau Aantal Lengte Bereik Gewicht 

 achterkant elementen ingeschoven  

344 115-637 1 - 4 1,22 m 4,00 m 1,50 kg 

344 122-637 2 - 4 1,22 m 4,00 m 1,50 kg 

345 115-637 1 - 5 1,22 m 5,00 m 1,80 kg 

345 122-637 2 - 5 1,22 m 5,00 m 1,80 kg 

347 122-637 2 - 5 1,69 m 7,00 m 2,30 kg



STATIEVEN



De stabiliteit van een statief is van zeer grote invloed op de 

nauwkeurigheid van meten bij het waterpas stellen, bij het 

werken met een bouwlaser of een tachymeter. Afhankelijk 

van het gebruik worden er aan een statief verschillende eisen 

gesteld. Om hieraan te voldoen, heeft Nedo een uniek 

programma van statieven ontwikkeld dat aluminium statieven, 

in hoogte verstelbare statieven en houten statieven evenals 

zinvolle accessoires omvat. 

Onder alle omstandigheden 
stevig op de poten



Kenmerken: 
 
– Scharnieren en statiefkoppen 

zijn van aluminium 
– Snelklem 
– Draagriem

Geschikt voor: 
 
– Waterpasinstrumenten 
– Rotatielasers 

Middelzwaar aluminium statief 
Bestelnr. 200 225 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 0,91 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,69 m 
– Transportlengte ca. 1,06 m 
– Gewicht ca. 3,6 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 140 mm

Kenmerken: 
 
– Snelklem 
– Aluminium Statiefkop 
– Draagriem 
– Spreidstop 
– Strapless-Go: Pootvergrendeling 

zonder sluitriem 
– Voldoet aan ISO 12858-2-LF

Geschikt voor: 
 
– Waterpasinstrumenten 
– Rotatielasers 
– Bouwtheodoliet 

Lichtgewicht aluminium statief 
Bestelnr. 200 215-637 (statiefkop vlak) 
Bestelnr. 200 216-613 (statiefkop bol) 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 0,93 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,54 m 
– Transportlengte ca. 0,99 m 
– Gewicht ca. 3,55 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 140 mm



Middelzwaar hout statief 
Bestelnr. 200 100 (met snelklem) 
Bestelnr. 200 133 (met schroefklem) 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,02 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,65 m/1,67 m 
– Transportlengte ca. 1,09 m 
– Gewicht ca. 5,40 kg/5,10 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 140 mm

Kenmerken: 
 
– Snelklem/schroefklem 
– Statiefpoten met kunststof coating 
– Voldoet aan ISO 12858-2-LF 
– Draagriem

Geschikt voor: 
 
– Digitaal waterpasinstrument 
– Waterpasinstrument 
– Bouwtheodoliet 
– Tachymeter

Middelzwaar hout statief  
Bestelnr. 200 513 (met snelklem) 
Bestelnr. 200 533 (met schroefklem) 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,02 m/ 1,05 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,69 m/1,70 m 
– Transportlengte ca. 1,10 m/1,12 m 
– Gewicht ca. 7,60 kg/7,10 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 167 mm

Kenmerken: 
 
– Grote, ronde statiefkop 
– Statiefpoten met kunststof coating 
– Snelklem/schroefklem 
– Snap Cap 
– Draagriem 
– Strapless-Go: Pootvergrendeling 

zonder sluitriem 
– Voldoet aan ISO 12858-2-H

Geschikt voor: 
 
– Tachymeter 
– Digitaal waterpasinstrument 
– Theodoliet 
– Zware rotatielasers

Voor Nedo houten statieven wordt speciaal geselecteerd, 
hoogwaardig essenhout gebruikt. Dankzij de coating met 
een hightech kunststofmateriaal worden de houten onderdelen 
duurzaam beschermd tegen water en vocht. Het opzwellen van 
de houten onderdelen wordt daardoor uitgesloten. Dankzij de 
kunststof coating van de statiefpoten zijn houten statieven van 
Nedo extreem robuust en weerbestendig en hebben een 
aanzienlijk langere levensduur dan houten statieven met een 
conventionele verflaag.



Middelzwaar verstelbaar statief 
Bestelnr. 210 616 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 0,78 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 2,03 m 
– Transportlengte ca. 1,02 m 
– Gewicht ca. 5,10 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop, Ø 110 mm 
– Telescoop 1-voudig 
– Krukslag 545 mm

Kenmerken: 
 
– Indirecte verstelling 
– Snelklem 
– Spreidstop 
– Libel 
– Scharnieren en statiefkoppen 

zijn van aluminium 
– mm-schaal op telescopische buis 
– Pootvergrendeling zonder sluitriem

Geschikt voor: 
 
– Rotatielasers

Middelzwaar verstelbaar statief 
Bestelnr. 210 621 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 0,80 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 2,76 m 
– Transportlengte ca. 1,06 m 
– Gewicht ca. 5,32 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop, Ø 110 mm 
– Telescoop 2-voudig 
– Krukslag 580/642 mm

Kenmerken: 
 
– Directe verstelling 
– Snelklem 
– Spreidstop 
– Libel 
– Scharnieren en statiefkoppen 

zijn van aluminium 
– mm-schaal op telescopische buis 
– Dubbele telescoop 
– Pootvergrendeling zonder sluitriem

Geschikt voor: 
 
– Rotatielasers



Middelzwaar verstelbaar statief 
Bestelnr. 210 678 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,01 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 2,94 m 
– Transportlengte ca. 1,32 m 
– Gewicht ca. 7,44 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop, Ø 110 mm 
– Telescoop 2-voudig 
– Krukslag 490/520 mm

Kenmerken: 
 
– Dubbele telescoop 
– Indirecte verstelling 
– Versterkte telescopische poten 
– Snelklem 
– Spreidstop, Libel 
– Scharnieren en statiefkoppen zijn 

van aluminium 
– mm-schaal op telescopische buis 
– Combi-statiefvoetjes

Geschikt voor: 
 
– Rotatielasers 
– Zware rotatielasers

Middelzwaar verstelbaar statief 
Bestelnr. 210 680 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 0,85 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 3,02 m 
– Transportlengte ca. 1,32 m 
– Gewicht ca. 8,75 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop, Ø 110 mm 
– Telescoop 2-voudig 
– Krukslag 600/590 mm

Kenmerken: 
 
– Dubbele telescoop 
– Indirecte verstelling 
– Versterkte telescopische poten 
– Extra pootsteunen 
– Snelklem 
– Libel 
– Scharnieren en statiefkoppen zijn 

van aluminium 
– mm-schaal op telescopische buis 
– Combi-statiefvoetjes

Geschikt voor: 
 
– Zware rotatielasers

Bij in hoogte verstelbare statieven met indirecte verstelling 
verstelt de handkruk via een reductie-overbrenging de in 
hoogte verstelbare vertande poot. Daardoor kan de gewenste 
hoogte ook bij zware lasers heel nauwkeurig worden ingesteld. 
Bovendien voorkomt de reductie-overbrenging het onbedoeld 
wegzakken van de laser bij het losmaken van de vergrendeling. 
De indirecte verstelling is een comfortabele oplossing, met name 
in combinatie met zware rotatielasers.



Carbon Line Statief  
Bestelnr. 200 700 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 0,54 m 
– Max. nuttige hoogte ca 1,65 m 
– Transportlengte ca. 0,59 m 
– Gewicht ca. 2,68 kg 
– Maximaal draagvermogen: 30 kg

Kenmerken: 
 
– Extreem licht en robuust carbon statief 
– 4-voudig uitschuifbare statiefpoten 
– Combi-statiefvoetjes 
– Grote statiefkop met 140 mm Ø en 

5/8" schroefdraadaansluiting. 
– Small statiefkop met 74 mm Ø en 3/8" 

schroefdraadaansluiting. 
– Verwisselbaar kopelement met 3/8“ 

en 5/8“ aansluitschroefdraad 
– Doosniveau 
– Verstelbare spreidstop 
– Zachte grip op twee statiefpoten

Geschikt voor: 
 
– Laserscanners 

Statieven voor machinebesturing 
Bestelnr. 210 540 (Werkhoogte 4 m) 
Bestelnr. 210 530 (Werkhoogte 3 m) 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,73 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 4,01 m 
– Transportlengte ca. 1,94 m 
– Gewicht ca. 17,2 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop, Ø 167 mm 
– Krukslag 908 mm

Kenmerken: 
 
– Indirecte verstelling 
– Torsievaste stelbuis met centrerende klem 
– Versterkte telescopische poten 
– Extra pootsteunen 
– Libel 
– Snelklem 
– Spreidstop 
– mm-schaal op telescopische buis 
– Extra grote aluminium statiefkop

Geschikt voor: 
 
– Machinebesturing 



Statief voor laserscanners

Het Nedo Industrial Line schachtstatief biedt een zeer flexibele 
toepassing van 3D-laserscanners, omdat deze zowel boven als onder 
het verstelbare statief kunnen worden gebruikt. 
Dankzij het intelligente statiefconcept kunnen 3D-laserscanners niet 
alleen boven op de kopplaat van het verstelbare statief worden vast-
gezet, maar het is ook mogelijk om het verstelbare statief te draaien 
en het instrument omgekeerd onder het statief te gebruiken. 
Via de willekeurig te verlengen tandstang kan zo een 3D-laserscanner 
omgekeerd tot 4 m diep in een schachtruimte worden gebracht. Extra 
tandstang-elementen worden door de verstelkop gestoken en met 

behulp van een innovatieve vergrendeling aan het eerder 
ingebrachte tandstang-element gekoppeld. Vier extra 
tandstang-elementen met een lengte van elk 1 m behoren tot 
de standaard leveringsomvang.

Kenmerken: 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,12 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 5,00 m 
– Diepte schacht ca. 4,00 m 
– Transportlengte ca. 1,22 m 
– Gewicht ca. 8,9 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Scharnieren en statiefkoppen zijn van aluminium 
– Statiefkop, Ø 110 mm 
– mm-schaal op telescopische buis 
– Torsievaste stelbuis met centrerende klem 
– Geschikt voor schachten met een diameter van max. 205 cm



MEETGEREEDSCHAPPEN



Lengtes, afstanden en hoeken exact 
bepalen 
Het meetgereedschappen-programma van Nedo bevat innovatieve 

oplossingen voor het exact meten van lengten en hoeken in de 

interieurbouw. 

Nedo mEssfix – de originele - is de klassieker in het meetgereed-

schappen-programma van Nedo. De telescopische meetstok met 

geïntegreerde analoge aflezing heeft zijn sporen voor het snel en 

nauwkeurig meten van binnenwerkse maten al tig duizenden keren 

verdiend. 

De laser mEssfix 50 is de mEssfix onder de laser-afstandsmeters. 

Robuust, betrouwbaar en nauwkeurig. 

Nedo meetwielen zijn betrouwbare hulpjes als het erom gaat grote af-

standen exact te meten. Onmisbaar bij de aanleg van straten en wegen. 

De hoekgradenmeters Winkelfix en Winkeltronic garanderen het snel 

en exact bepalen en overbrengen van alle soorten hoeken. Een must 

voor alle timmerlieden, meubelmakers, staalconstructeurs, keuken en 

trappenbouwers. 



Nedo mEssfix

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Verdeling Gewicht Incl. hoes 

F 181 111 0,47 tot 1,10 m 0,47 m mm 0,8 kg nee  

F 281 111 0,63 tot 2,10 m 0,63 m mm 1,0 kg nee 

F 381 111 0,80 tot 3,10 m 0,80 m mm 1,2 kg nee 

F 481 111 0,96 tot 4,10 m 0,96 m mm 1,4 kg nee 

F 581 111 1,17 tot 5,10 m 1,17 m mm 1,8 kg ja 

Nedo mEssfix met meetpen voor installateurs van rolluiken

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Verdeling Gewicht Incl. hoes 

F 180 111 0,37 tot 1,00 m 0,37 m mm 0,7 kg ja 

F 280 111 0,53 tot 2,00 m 0,53 m mm 0,9 kg ja 

F 380 112 0,70 tot 3,00 m 0,70 m mm 1,1 kg ja 

F 480 111 0,86 tot 4,00 m 0,86 m mm 1,4 kg ja 

F 580 111 1,07 tot 5,00 m 1,07 m mm 1,7 kg ja

Nedo mEssfix 
Nedo mEssfix heeft als telescopische meetstok voor het meten van 
binnenwerkse maten al tig duizenden keren bewezen wat ie waard 
is. Nedo mEssfix - het origineel. 
Alle mEssfix-apparatuur voldoet aan de tolerantieklasse II 
ΔI=0,3+0,2∙L(m)

Kenmerken: 
 
– Robuuste telescopische meetstok 
– Huis van slagvaste kunststof 
– Waterpas voor horizontale en verticale afstelling 
– Robuuste rechthoekige aluminiumprofielen 
– Standaard met hoes 
– Made in Switzerland



Huis van slagvast kunststof

Doosniveau

Meetband

Waterpas

Nedo mEssfix compact

Kenmerken: 
 
– Klein in ingeschoven toestand 
– Robuust displayhuis met geïntegreerde combi-libel 
– Stevige ronde buizen voor het ruwe gebruik op de bouw 
– Standaard met hoes 
– Made in Switzerland

De lichte en handzame telescopische meetstok Nedo mEssfix compact 
meet binnenwerkse maten snel en betrouwbaar. 
Eenvoudig de mEssfix compact  plaatsen, uittrekken en meteen kan de 
maat gemakkelijk op de analoge display worden afgelezen. Ideaal in de 
interieurbouw. Dankzij de compacte afmetingen, het geringe gewicht en 
de ronde telescopische buizen is de mEssfix compact  uiterst 
handzaam. 
Alle mEssfix compact -apparatuur voldoet aan de tolerantieklasse II 
ΔI=0,3+0,2∙L(m) 

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Verdeling Gewicht Incl. hoes 

F 380 211 0,60 tot 3,04 m 0,60 m mm 0,9 kg ja 

F 580 211 0,91 tot 5,01 m 0,91 m mm 1,4 kg ja

Nedo mEssfix compact



Nedo mEssfix-S
Met een meetbereik van max. 8 m is de mEssfix-S uw universele 
hulpje in de bouw, bijv. bij het bouwen van steigers, het opmeten 
van gevels of bij het bepalen van doorrijhoogten. Dankzij het aan 
de bovenkant aangebrachte displayhuis kunnen metingen snel en 
eenvoudig worden afgelezen. 
Alle mEssfix-S-apparatuur voldoet aan de tolerantieklasse III 
ΔI=0,6+0,4 ∙L(m)

Kenmerken: 
 
– Meetbereik: 5 m, 6 m en 8 m 
– Displayhuis aan de bovenkant met twee geïntegreerde libellen, 

gemakkelijk op ooghoogte af te lezen 
– Doosniveau voor verticale afstelling 
– Waterpas voor horizontale afstelling 
– Opwikkelveer meetband van eersteklas verenstaal 
– Telescopische elementen van robuuste aluminium vierkante profielen 
– Fixeerschroeven voor het vastzetten van de telescopische elementen 

in elke willekeurige positie 
– Standaard met hoes 
– Made in Switzerland

Fixeerschroeven

Maatvaste, glasvezelver-

sterkte meetband Doosniveau voor verticale aflezing

Waterpas voor horizontale 

aflezing

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Verdeling Gewicht Incl. hoes 

F 580 151 1,03 tot 5,00 m 1,03 m mm 2,0 kg ja 

F 680 151 1,20 tot 6,00 m 1,20 m mm 2,4 kg ja 

F 880 151 1,53 tot 8,00 m 1,53 m mm 2,6 kg ja

Nedo mEssfix-S



Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven    Verdeling Nauwkeurigheid Gewicht     Incl. hoes Incl. waterpas 

583 121 0,70 tot 3,00 m 0,70 m                  mm 1 mm 1,3 kg          nee ja 

585 121 1,04 tot 5,00 m 1,04 m                  mm 1 mm 2,1 kg          nee nee

Nedo mEsstronic Easy

Nedo mEsstronic Easy en 

mEsstronic

Kenmerken: 
 
– Betrouwbare digitale techniek 
– De mechanische componenten zijn gebaseerd op de beproefde mEssfix technologie 
– Voeding: 4 x 1,5 V (AA) batterijen of 4 x 1,2 V accu’s 
– Gebruiksduur: ca. 200 uur in continubedrijf 
– Automatische uitschakeling na een meetpauze van 3 minuten 
– Nul-functie: vastleggen van referentiepunten voor relatieve metingen 
– Hold-functie: meten ook op ongunstige plaatsen, aflezen in comfortabele houding 
– Nedo mEsstronic: Geheugen voor de laatste 10 gemeten waarden 
– Nedo mEsstronic: Aansluiting voor geheugenmodule, Bluetooth-module of 

RS-232-module

Nedo mEsstronic Easy en mEsstronic zijn de eenvoudig te bedienen, 
elektronische telescopische meetstok voor professionals. De mEsstronic 
plaatsen, uittrekken en meteen kunnen de metingen op de digitale display 
comfortabel worden afgelezen. 
Naast de functies van de mEsstronic Easy is de mEsstronic voorzien van 
een interface voor een geheugenmodule, een Bluetooth-module of een 
RS-232-module. 

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Verdeling Nauwkeurigheid Gewicht Incl. hoes Incl. waterpas 

583 111 0,70 tot 3,00 m 0,70 m mm/inch 1 mm 1,4 kg nee ja 

585 111 1,05 tot 5,00 m 1,04 m mm/inch 1 mm 2,1 kg nee ja

Nedo mEsstronic

mEsstronic 
Easy

mEsstronic

Nedo Bluetooth-module BlueConnect 2 

Met de geheugenmodule kunnen meetwaarden draadloos naar  
een laptop worden gezonden. 

Bestelnr. BlueConnect 585 230 
 
Nedo geheugenmodule 
Geheugenruimte voor max. 511 meetwaarden. 

Bestelnr. 585 115 



Nedo laser mEssfix 50

Kenmerken: 
 
– Meting vanaf de voorkant van het apparaat, of vanaf de achterkant 
– Overzichtelijk 2-regelig display 
– Berekening van oppervlakte en volume 
– Pythagoras-functies 
– Incidentele of continumetingen 
– Optellen/aftrekken 
– Klein, handzaam en robuust 
– Spatwaterdicht conf. IP 54 
– Gegevens over reikwijdte en nauwkeurigheid beantwoorden aan de norm

ISO 16331-1

Nedo laser mEssfix 50

Bestelnr. 705 584 

Meetnauwkeurigheid ± 2,0 mm 

Meetbereik 0,05 m tot 50 m 

Laser laserklasse 2, 635 nm 

Automatische uitschakeling na ca. 3 minuten 

Voeding 2 x 1,5 V Typ (AAA) batterijen 

Metingen per batterijenset ca. 5000 

Formaat ca. 116 mm x 45 mm x 29 mm 

Gewicht 100 g

Met een meetbereik van 0,05 m tot 50 m en een meetnauwkeurigheid 

van ± 2,0 mm is de laser mEssfix 50 dé laser-afstandsmeter voor echte 

professionals. Klein, handzaam en uiterst robuust. 

Afstanden tot 50 m flitsend snel en 
op de mm nauwkeurig meten 



Leica DISTOTM X3 en X4

Kenmerken: 
 
– Meetnauwkeurigheid: ± 1,0 mm 
– Meetbereik: 0,05 m - 150 m 
– Valbestendigheid tot een hoogte van 2 m 
– Beschermd tegen waterstralen en stof vlg. IP-classificatie IP 65 
– Geïntegreerde 360° hellingshoekmeter 
– Geïntegreerde acceleratie-/positiesensoren voor innovatieve 

meetfuncties 
– Draaibare display 
– Eenvoudige, intuïtieve bediening 
– Bluetooth® smart interface 
– DISTOTM X4 met digitaal precisie-oculair (camera) 4-voudige zoom 
– Gegevens over reikwijdte en nauwkeurigheid beantwoorden aan de 

norm ISO 16331-1

De modellen DISTOTM X3 en X4 combineren innovatieve 

meettechnologie met een extreem robuust, bouwproof de-

sign. Dankzij de uitrusting met een digitaal precisie-oculair 

is de DISTOTM X4 perfect voor gebruik buiten. 

Leica DISTOTM X4 Set

De complete set met statief en DST360 

adapter voor punt-tot-punt-metingen 

binnen en buiten.

Bestelnr. 705 586 Bestelnr. 705 564

Adapter Leica DST360 voor punt-tot-punt-metingen (P2P) 
Met behulp van de adapter Leica DST 360 worden horizontale 
en verticale hoeken gemeten en automatisch naar DISTOTM 
X3 of X4 gestuurd. Daardoor kunnen met DISTOTM X3 en X4 
punt-tot-punt-metingen worden uitgevoerd, d.w.z. afstanden 
tussen twee willekeurige, ook ontoegankelijke punten in de 
ruimte snel en nauwkeurig worden bepaald. Een fijninstelling 
vergemakkelijkt het nauwkeurig richten.  
Bestelnr. 705 588

Bestelnr. 705 587



Het Nedo Super-Meetwiel voldoet aan de allerhoogste eisen qua 
precisie, kwaliteit en betrouwbaarheid. Dankzij de krappe productie-
toleranties van het precisiemeetwiel en het kwalitatief hoogwaardige 
telwerk bereikt het Nedo Super-Meetwiel een nauwkeurigheid van 
± 0,02%. Dat komt overeen met een maximale fout van ± 2 cm op 
een traject van 100 m. 
Het telwerk met cm-aflezing is stootvast boven het loopwiel gemon-
teerd en wordt aangedreven door een tandriem. Het telwerk wordt 
m.b.v. een resethendel op nul gezet. De handrem is in een stevige 
standaardbeugel geïntegreerd. De ergonomische pistoolhandgreep en 
de robuuste aluminium geleidingsstang waarborgen te allen tijde een 
optimale handling van het meetwiel. Dankzij het slimme mechanisme 
kan de geleidingsstang t.b.v. het transport worden dubbelgeklapt. Het 
Nedo Super-Meetwiel verlegt de grenzen als het gaat om kwaliteit, 
betrouwbaarheid en precisie.

Nedo Super-Meetwiel

Nedo Super-Meetwiel
Bestelnr. 702 111 

Wielomtrek 1 m 

Meetbereik 0 tot 9.999,99 m 

Plaats teller midden 

Nauwkeurigheid 0,01 m 

Gewicht ca. 3,65 kg 

Tolerantie ± 0,02 %Transportkoffer voor  
Nedo Super-Meetwiel 

Bestelnr. 752 111



Nedo lichtgewicht meetwielen worden gekenmerkt door een robuust en ergonomisch design. 
Nauwkeurige meetresultaten worden gewaarborgd dankzij het slijtvaste precisiewiel en het precisietelwerk. 
Door het pistoolhandvat met geïntegreerde remknop is het meetwiel handig in het gebruik. Dankzij het 
slimme inklapmechanisme van de geleidingsstang kan het geheel zeer klein worden opgevouwen.

Nedo Lichtgewicht meetwielen

Mini-meetwiel Lichtgewicht Lichtgewicht Lichtgewicht Lichtgewicht 

meetwiel Econo meetwiel Deluxe meetwiel Professional meetwiel Digital 

Bestelnr. 703 113 703 116 703 111 703 112 703 118 

Bestelnr. Set 703 125 703 126 703 115 703 120 703 128 
(met trekking-rugzak) 

Wielomtrek 0,5 m 1 m 1 m 1 m 1 m 

Meetbereik 0-9.999,90 m 0-9.999,90 m 0-9.999,90 m 0-9.999,90 m 0-9.999,99 m 

Resolutie 0,1 m 0,1 m 0,1 m 0,1 m 0,01 m 

Gewicht 1,2 kg 2,1 kg 2,3 kg 2,4 kg 1,85 kg 

Tolerantie ± 0,05% ± 0,05% ± 0,05% ± 0,05% ± 0,05%

Mini-meetwiel 
Klein en compact

Lichtgewicht 
meetwiel Econo  
Voordelige prijs

Lichtgewicht 
meetwiel Deluxe 

Robuust en betrouwbaar

Lichtgewicht 
meetwiel Professional 

Handig werken

Lichtgewicht 
meetwiel Digital 

Digitale display met 
1 cm aflezing

Alle meetwielen zijn 
ook verkrijgbaar als 
set met een praktische 
trekking-rugzak.

Het lichtgewicht meetwiel  
Professional beschikt daarnaast 
over een in de pistoolgreep  
geïntegreerde reset-knop voor 
nog meer comfort.



Nedo Winkelfix

Winkelfix long

Bestelnr. Been lengte Verdeling Meetbereik Passerpunten Gewicht Incl. hoes 

450 111 mini 430 mm graden 0° tot 180° nee 0,9 kg ja 

450 121 classic 600 mm graden 0° tot 180° nee 1,4 kg ja 

500 101 shorty 305 mm graden 0° tot 180° nee 0,7 kg ja 

500 111 maxi 600 mm graden 0° tot 180° ja 1,4 kg ja 

510 111 long 1500 mm graden 0° tot 180° ja 2,6 kg ja

Nedo Winkelfix

Winkelfix classic en mini Winkelfix maxi en shorty

Hoekgraden snel en exact bepalen - met de Nedo Winkelfix geen probleem! 
De Nedo Winkelfix plaatsen en meteen kunnen de hoekgraden snel en 
betrouwbaar op de analoge display worden afgelezen. De twee geïntegreerde 
waterpassen maken het daarbij gemakkelijk om in het lood te blijven. 
Dankzij de betrouwbaarheid, de robuustheid en de handzaamheid heeft de 
Nedo Winkelfix in de bouw al duizenden keren zijn sporen verdiend. 
Maak uzelf het meten van hoeken ook gemakkelijker met een van onze 
vijf Winkelfix-modellen! 

De hoekgraden kunnen op de analoge 
display onmiddellijk worden afgelezen. 

Afleesmogelijkheid: ± 0,5° 
Tolerantie: ± 0,25°



Winkeltronic 
De hoekgraden kunnen op de digitale 

display onmiddellijk worden afgelezen. 
Afleesmogelijkheid: ± 0,05° 

Tolerantie: ± 0,1°

Bestelnr. Beenlengte Resolutie Meetbereik Gewicht Incl. hoes 

405 216 450 mm 0,05° 0° tot 352° 1,2 kg ja 

405 316 600 mm 0,05° 0° tot 355° 1,5 kg ja 

405 317 750 mm 0,05° 0° tot 355° 1,8 kg ja

Nedo Winkeltronic

Nedo Winkeltronic
De digitale hoekgradenmeter van de premium-klasse voor het 
exact meten en overbrengen van hoeken. Maximale precisie met 
een meettolerantie van ± 0,1°. Extreem robuust en betrouwbaar. 
Met Displayverlichting, 0,05° resollutie en hoes. 

Kenmerken: 
 
– Meetnauwkeurigheid: ± 0,1° 
– Resolutie: 0,05° 
– Automatische uitschakeling na 3 minuten 
– Displayverlichting 
– Hold-functie voor het fixeren van een gemeten waarde 
– In elke willekeurige stand van de benen mogelijk 
– Horizontaal- en verticaal doosniveau 
– Voeding: 4 x 1,5 V (AA) batterijen of 4 x 1,2 V accu’s 
– Standaard met hoes



Bestelnr. Beenlengte Resolutie Meetbereik Gewicht Incl. hoes 

405 100 400 mm 0,1° 0° tot 200° 0,65 kg ja 

405 120 600 mm 0,1° 0° tot 200° 0,88 kg ja

Nedo Winkeltronic Easy

Nedo Winkeltronic Easy
Digitale hoekgradenmeter voor het meten en overbrengen van hoeken. 

Het geringe gewicht en het grote display maken de Winkeltronic Easy 

tot het optimale hulpje in de bouw, vooral in de interieurbouw. 

Kenmerken: 
 
– Meetnauwkeurigheid: ± 0,2° 
– Hold-functie voor het fixeren van een gemeten waarde 
– In elke willekeurige stand van de benen mogelijk 
– Horizontaal- en verticaal doosniveau 
– Automatische uitschakeling deactiveerbaar 
– Standaard met hoes 
– Voeding: 2 x 1,5 V (AA) batterijn of 2 x 1,2 V accu’s 
– Meten van buiten- en binnenhoeken mogelijk 
– Standaard met hoes



Nedo LaserWinkeltronic
De Nedo LaserWinkeltronic combineert de voordelen van lasertechniek met de beproefde Winkeltronic-
technologie. Bekende toepassingen zoals het meten en afstellen van hoeken bij het monteren van trappen, in 
de interieurbouw, bij renovaties en bij het opmeten van schuine daken, worden dankzij de lasertechniek aan-
merkelijk vereenvoudigd. Het lastige overbrengen van hoeken komt te vervallen. De laserstraal loopt parallel 
aan het been en verlengt dit daardoor tot een lengte van maximaal 20 m. De Nedo LaserWinkeltronic is 
leverbaar met een of twee lasermodules. 

Kenmerken Winkeltronic: 
 
– Resolutie: 0,05° 
– Meetnauwkeurigheid: ± 0,1° 
– Displayverlichting 
– Automatische uitschakeling na 3 minuten 
– Hold-functie voor het fixeren van een gemeten waarde 
– In elke willekeurige stand van de benen mogelijk 
– Horizontaal- en verticaal doosniveau 
– Voeding: 4 x 1,5 V (AA)

Kenmerken Laser: 
 
– Laserklasse 2 
– Zichtbare, rode laserstraal, golflengte 635 nm 
– Diameter straal: 6 mm 
– Bereik ca. 20 m, afhankelijk van de omgevingscondities 
– Nauwkeurigheid: ± 0,5 mm/m 
– Voeding: 2 x 1,5 V (AAA)

Bestelnr. Aantal lasers Beenlengte Resolutie Meetbereik Gewicht Incl. hoes 

460 613 1 605 mm 0,05° 0° tot 360° 1,5 kg nee 

460 612 2 605 mm 0,05° 0° tot 360° 1,5 kg nee

Nedo LaserWinkeltronic



Nedo GmbH & Co. KG 
 
Hochgerichtstrasse 39-43 
D-72280 Dornstetten 
Tel.  +49 (0) 7443 24 01-0 
Fax   +49 (0) 7443 24 01-45 
 
info@nedo.com 
www.nedo.com
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Fouten en technische wijzigingen voorbehouden


