
 

 

Nivelační přístroje Leica NA700 
Špičkové provedení – jednoduše 
kvalitní 
 

Řada Leica NA700 –  
nejrobustnější optické nivelační přístroje. Špičková kvalita. 
 
Váš přístroj vám vypadl z ruky, kapala na něj voda, utrpěl otřesy od těžkých strojů. Poslat ho 
do opravy? Přístroj řady Leica NA700 ne. Nevyžaduje neustálou kontrolu a seřízení. Žádné 
těžkosti, žádné plýtvání časem. Jen přesné a kvalitní každodenní měření. Perfektně 
provedený – jednoduše precizní. Odolný vůči otřesům, nárazům a všem možným 
povětrnostním podmínkám. S odolností pro stavby! 
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  Autorizovaný Leica Geosystems prodejce: 

Dokonalé provedení  
 
 
Extrémní robustnost, nejvyšší kvalita měření a zajímavá cena. To vše v jednom kompletu. Žádný jiný ho nenapodobí. 
 

Tak snadný při používání  
Krabicová libela a horizontální kruh se dají číst přímo na straně okuláru dalekohledu. Přibližné cílení se provádí 
snadno pomocí vnějšího kolimátoru. Obraz je přímý a přesné cílení je rychlé díky oboustranné nekonečné 
ustanovce. Hrubá/jemná mechanika ostření u modelů se zvětšením 28x (NA728) a 30x (NA730) vám usnadní a 
zvětší komfort při práci. 

Jednoznačně nejlepší optika ve své třídě 
S přístrojem řady Leica NA700 můžete pracovat v podmínkách časného ranního světla, za soumraku nebo ve stínu 
velké budovy, kdy ostatní musí zanechat práce. Lepší kontrast redukuje únavu očí a usnadňuje čtení při měření. 
Staveniště není prostorem pro kompromisy.  
Proto každý nivelační přístroj řady Leica NA700 je vybaven vyhlášenou, špičkovou optikou od Leica Geosystems.  
Co to znamená? Použití špičkové optiky šetří vaše oči a redukuje možnost chyby při čtení. To vše při nepříliš 
velkých pořizovacích nákladech.  

Vodotěsné a nárazu vzdorné  
Voda, prach a bláto nemají vliv na přístroje řady LEICA NA700. Vysoká kvalita dílenského zpracování, chytré 
provedení, nepropustná těsnění a nejmodernější technologie znamenají, že dokonce po úplném namočení můžete 
pokračovat v práci. Nivelační přístroje řady Leica NA700 jsou odolné i vůči otřesům a pádům. Není třeba je 
neustále seřizovat a kontrolovat.  

  
 
Ergonomická optika 
Pravděpodobně nejjemnější optika na světě. Navždy zbavuje oči únavy. Zaručuje opravdu přesné 
zacílení na terč i v náročných světelných podmínkách. Minimální vzdálenost zaostření na lať 
50cm vám umožní pracovat i v místech s malým pracovním prostorem.  

 
Technické parametry  
Typ NA720 NA724 NA728 NA730 
Zvětšení dalekohledu 20 x 24 x 28 x 30 x 
Plynová náplň Ano Ano Ano Ano 
Průměr objektivu 30mm 36mm 40mm 40mm 
Úhel měření 360 stupňů / 400 gon 

Volitelné 
360 stupňů / 400 gon 

Volitelné 
360 stupňů / 400 gon 

Volitelné 
360 stupňů / 400 gon 

Volitelné 
Vodorovná ustanovka oboustranná nekonečná oboustranná nekonečná oboustranná 

nekonečná 
oboustranná nekonečná 

Střední kilometrová chyba 
dvojí čtení 

 
2.5mm 

 
2mm 

 
1.5mm 

 
1.2mm 

Přesnost kompenzátoru 
 (standardní odchylka) 

 
<0.5" 

 
<0.5" 

 
<0.3" 

 
<0.3" 

Pracovní rozsah ±15' ±15' ±15' ±15' 
Vodotěsnost a prachu těsnost IP57 (ponoření) IP57 (ponoření) IP57 (ponoření) IP57 (ponoření) 
Nárazu vzdornost ISO 9022-33-5 ISO 9022-33-5 ISO 9022-33-5 ISO 9022-33-5 


