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Snel en efficiënt

Afstanden en hellingshoek met één druk op de knop meten, 

in een paar seconden. Spaart tijd en geld.

Nauwkeurig en betrouwbaar

Afstanden tot op de millimeter nauwkeurig meten. 

Met lasertechnologie is het mogelijk.

Veelzijdig en functioneel

De perfecte oplossing voor elke meetsituatie. Met meer 

flexibiliteit.

Veilig en modern

Vermijd gevaarlijke meetsituaties op het werk. 

Gebruik moderne technologie.

Laserafstandsmeters

06-12  Leica DISTO™ 
Family

13-15 Leica 3D Disto
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Met de meest recente meet-technologie haalt de Leica DISTO™ D2 een bereik van 100 m. 
Met Bluetooth Smart kunnen de metingen meteen overgezonden worden naar smartphone 
of tablet. Sensoren in het uitklappende eindstuk detecteren de positie van dit onderdeel.

Artikelnr. 837031

Leica DISTO™ Family
Voor elke taak is er wel één

Leica DISTO™ D110
Klein met veel mogelijkheden

Leica DISTO™ D2
Het compacte model met 100 m bereik

Leica DISTO™ D1
Handig, eenvoudig, nauwkeurig!

Met één druk op de knop meet de Leica DISTO™ D1 hoogten, afstanden snel en 
betrouwbaar. Gecompliceerde of gevaarlijke meetsituaties, waarbij mogelijk ladders nodig 
zijn, zijn nu verleden tijd. De functionaliteit van de DISTO™ D1 kan worden uitgebreid met 
de app Leica DISTO™ Plan.

Artikelnr. 843418 

De Leica DISTO™ D110 is de eerste afstandsmeter met Bluetooth® Smart die in een broekzak 
past. Het handige ontwerp met een pocket clip en simpele functies maakt het een perfect 
toestel voor iedereen die wil meten zonder moeite.

Artikelnr. 808088
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De Leica DISTO™ X3 combineert innovatieve afstandsmetingstechnologie met een 
plaatsonafhankelijk ontwerp. Hij doorstaat valproeven tot 2 meter en is stofbestendig en 
waterstraalresistent volgens de IP 65-norm. In combinatie met de Leica DST 360 adapter 
zijn punt-naar-puntmetingen mogelijk en worden alle data eenvoudig gedocumenteerd en 
gevisualiseerd met de app Leica DISTO™ Plan. 

Artikelnr. 850833 

Leica DISTO™ X3
Ontworpen voor lastige omstandigheden

De Leica DISTO™ D510 staat voor eenvoudig en moeiteloos meten in het buitenlicht. De 
unieke combinatie van een digitale Pointfinder en 360° tilt sensor laat metingen toe die 
niet met conventionele afstandsmeters gedaan kunnen  worden. 
Bovendien bent u met Bluetooth® slimme en handige apps klaar voor de toekomst.

Artikelnr. 792290

Leica DISTO™ D510
Uitstekende buitenfunctionaliteit en apps.

Naast alle functies van de Leica DISTO™ X3 is de DISTO™ X4 uitgerust met een 
puntzoekercamera, waardoor hij ook in helder zonlicht gemakkelijk op verderweg gelegen 
objecten richt. De laserspot is misschien niet zichtbaar, maar het doelobject wordt duidelijk 
weergegeven op het kleurendisplay met hoge resolutie. 

Artikelnr. 855107 

Leica DISTO™ X4
Ontworpen voor buiten in helder zonlicht

De DST 360 is volledig van metaal en een mooie aanvulling voor de Leica DISTO™ X3 en 
X4. Hij transformeert de handheld tool tot een echte standplaats, waardoor u afstanden 
tussen 2 willekeurige punten kunt meten. In combinatie met de app Leica DISTO™ Plan 
kunt u geschaalde plannen tekenen die in CAD-hulpprogramma's gebruikt kunnen worden. 

Artikelnr. 864982
Artikelnr. 848783 pakket incl. TRI 120 statief in een robuuste koffer

Leica DST 360
Maak een P2P-tool van uw X-versie
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Technische 

gegevens

DISTO™ D1 DISTO™ 

D110

DISTO™ D2 DISTO™ X3 DISTO™ X4 DISTO™ 

D510

DISTO™ 

D810 touch

DISTO™ S910

Typische nauwkeu-

righeid
± 2,0 mm ± 1,5 mm ± 1,5 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm

Bereik 0,2 - 40 m 0,2 - 60 m 0,05 - 100 m 0,05 - 150 m 0,05 - 150 m 0,05 - 200 m 0,05 - 250 m 0,05 - 300 m

Meeteenheden m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in, m, ft, in m, ft, in

Kantelsensor 360° 360° 360° 360° 360°

Kleurenscherm met 

Pointfinder 4X zoom 4× zoom

4× zoom, 

groothoekca-

mera

4× zoom, 

groothoekca-

mera

Data interface* Bluetooth®

Smart

Bluetooth®

Smart

Bluetooth®, 

WLAN 

Bluetooth®

Smart

Bluetooth®

Smart

Bluetooth®

Smart

Bluetooth®

Smart

Bluetooth®

Smart, WLAN

Batterijen Type AAA 2 ×
1.5 V

Type AAA 2 ×
1.5 V

Type AAA 2 ×
1.5 V

type AA 2 × 

1,5 V

type AA 2 × 

1,5 V

Type AA 2 ×
1.5 V

Li-ion-accu Li-ion-accu

Afmetingen 115 x 43,5 x 

23,5 mm

120 × 37 × 23 

mm

116 × 44 × 26 

mm

132 × 56 × 29 

mm

132 × 56 × 29 

mm

143 × 58 × 29 

mm

164 × 61 × 31 

mm

164 × 61 × 32 

mm

Gewicht met accu's 87 g 92 g 100 g 184 g 188 g 198 g 238 g 290 g

Geheugen 10 resultaten 20 resultaten 20 resultaten 30 schermen 30 schermen 50 schermen

Multifunctioneel 

eindstuk

Automatische 

herkenning

Automatische 

herkenning

Automatische 

herkenning

Automatische 

herkenning

Automatische 

herkenning
Smartbase

Laserklasse Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2

Beschermingsklasse IP 54 IP 54 IP 54 IP 65 IP 65 IP 65 IP 54 IP 54

Garantie 2 jaar garantie

3 jaar garantie na registratie op www.disto.com

* Systeemvereisten en andere details vindt u op www.disto.com

De Leica DISTO™ S910 is wereldwijd de eerste laserafstandmeter met de revolutionaire 
P2P-technologie. Meet snel en eenvoudig de afstand tussen twee willekeurige punten 
vanuit één locatie. De meetresultaten kunnen rechtstreeks overgebracht worden naar een 
pc via WLAN of Bluetooth® Smart. De resultaten kunnen ook worden opgeslagen op het 
apparaat als DXF-data en later worden gedownload via de USB-interface voor gebruik in 
CAD-software. Dit verkort de workflow en bespaart kostbare tijd.

Artikelnr. 805080 

Leica DISTO™ S910
Meet alles vanaf elke positie

De Leica DISTO™ D810 touch is de eerste laserafstandsmeter ter wereld met een 
touchscreen en de revolutionaire functie "meten met een foto". Met de geïntegreerde 
camera kunt u foto's maken en op een pc downloaden. De slimme app Leica DISTO™ Plan 
maakt de uitgebreide functionaliteit compleet.

Artikelnr. 792297 

Leica DISTO™ D810 touch
De slimste manier om te meten en te documenteren
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Leica DISTO™ Family
Professionele pakketten voor elke toepassing

Leica DISTO™ D510 Case – Handig richten en nauwkeurig en 
eenvoudig meten in het buitenlicht

Dit pakket is de perfecte outdoor-combinatie voor handig richten en 
nauwkeurig meten, zelfs in fel zonlicht. Dankzij de logische opbouw 
van de Leica DISTO™ D510, de Leica FTA360 statiefadapter en het 
Leica TRI 70 statief in een robuuste koffer heeft u altijd alles bij de 
hand en vervoert u alles veilig.

Artikelnr. 823199

Leica DISTO™ X3 P2P-pakket voor binnen
Leica DISTO™ X4 P2P-pakket voor buiten

De Leica DISTO™ X-serie wordt geleverd met de DST 360-adapter en 
het compacte maar stevige statief TRI 120. Alles wordt opgeborgen in 
een zeer robuuste koffer die volgens de norm IP 67 is beschermd. Met 
het DISTO™ X3 P2P-pakket kunt u punt-naar-puntmetingen uitvoeren. 
Het DISTO™ X4 P2P-pakket is speciaal ontworpen voor punt-naar-
puntmetingen buiten, dankzij de digitale Pointfinder-camera van de 
DISTO™ X4.
Artikelnr. 887687 (Leica DISTO™ X3 P2P-pakket voor binnen)

Artikelnr. 887891 (Leica DISTO™ X4 P2P-pakket voor buiten)

Leica DISTO™ D810 Touch Case – Handig richten, nauwkeurig 
meten en eenvoudige documentatie

Dit pakket bestaat uit de  Leica DISTO™ D810 touch, de Leica FTA360 
adapter en het TRI 70 statief. In combinatie met de  FTA360 adapter is 
de Leica DISTO™ D810 touch een bijzonder nauwkeurig meetstation. 
Alles bij elkaar in een aantrekkelijke en robuuste koffer.

Artikelnr. 806648

Leica DISTO™ S910 Case – De complete set om alles overal te 
kunnen meten

Dit pakket is het volledige professionele systeem voor het handig 
richten, het nauwkeurig meten van puntdata en het maken van 
tekeningen. Het pakket bestaat uit de Leica DISTO™ S910, de Leica 
FTA360-S statiefadapter en het Leica TRI 70 statief. Het instrument en 
de accessoires worden geleverd in een aantrekkelijke, robuuste koffer.

Artikelnr. 806677
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Leica DISTO™ Family
Bijgeleverde accessoires / opties

1 Leica TRI 70 Statief

Het kleine draagbare statief is bedoeld voor dagelijks 
gebruik. Met eenvoudige fijnafstelling en een doosniveau. 
Uitschuifbaar van 0,40 m tot 1,15 m. Ideaal met de TA360 
of FTA360 adapter.

Artikelnr. 794963 

2 Leica TRI 100 Statief

Hoogwaardig statief met doosniveau en een eenvoudige 
fijnafstelling. Uitschuifbaar van 0,70 m tot 1,74 m.

Artikelnr. 757938 

3 Leica TRI 120 Statief

Dankzij de klemmen voor de poten is dit statief nog 
stabieler. De 180° inklapbare poten maken het statief extra 
compact. Perfect voor elke statiefadapter van alle Leica 
DISTO™-modellen. Uitschuifbaar van 0,40 m tot 1,20 m.

Artikelnr. 848788

4 Leica TRI 200 Statief

Stabiel bouwstatief met 1/4" schroefdraad voor gebruik 
met DISTO™ op een FTA360 of FTA360-S Adapter of Lino. 
Uitschuifbaar van 0,75 m tot 1,15 m.

Artikelnr. 828426 

5 FTA360 en FTA360-S Adapter

Stevige adapter met fijnafstelling voor eenvoudig en 
nauwkeurig richten. De adapter maakt het richten over 
lange afstanden gemakkelijker en beperkt afwijkingen tot 
een minimum bij indirecte metingen. Voor gebruik in 
combinatie met Leica TRI 70, TRI 100, TRI 120 en TRI 200 
Statieven.

Artikelnr. 828414 voor Leica DISTO™ S910
Artikelnr. 799301 voor Leica DISTO™ D510 en D810 

Touch  

6 FTA360-S Adapter

Adapter om de laserstraal uit te lijnen met de hellingsas bij 
het verticaal bewegen van de Leica DISTO™ Werkt in 
combinatie met de Leica DISTO™ D810 touch of Leica 
DISTO™ S910 en loodstaven met een diameter van 
11-35 mm.

Artikelnr. 838704 
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7 GZM3 Richtplaat

De nieuwe richtplaat is het perfecte accessoire voor het 
meten van sjablonen, werkbladen, etc. – overal waar 
vormen moeten worden vastgelegd. Randen, curves, 
markeringen en hoeken kunnen in elke stand worden 
gemeten.

Artikelnr. 820943 

8 GZM26 Richtplaat, groot

Grijze kant voor korte en bruine kant voor lange afstands
metingen.
Afmetingen 210 × 297 mm (A4)

Artikelnr. 723385 

9 GZM27 Zelfklevende Richtplaat

Richtplaat die op zijn plek wordt gehouden met kneedlijm.
Afmetingen 45 × 100 mm.

Artikelnr. 723774

10 GZM30 Richtplaat

Zelfklevende richtplaten om op grondpunten te zetten.
Afmetingen 274 × 197 mm.

Artikelnr. 766560

11 TPD 100-set

De richtplaat voor beter richten met digitale Pointfinder op 
lange afstanden. De set met loodstaaf en doosniveau 
maakt meting op oriëntatiepunten en de uitvoering van 
basale landmeetkundige werkzaamheden met een Leica 
DISTO™ mogelijk.

Artikelnr. 5012352

12 POWERLINE 4 LIGHT Lader

Om 4 oplaadbare batterijen op te laden; type AA of AAA; 
met 4 wereldadapters; inclusief 4 oplaadbare batterijen 
type AA / 2500 mAh.

Artikelnr. 806679

13 UC20 Universele snellader

Om 2 batterijen op te laden; typeAAA; met 4 wereldadap-
ters; Inclusief 2 herlaadbare batterijen type  Micro AAA 
NiMH / 800 mAh.

Artikelnr. 788956

14 GLB30 Superlichte 3-in-1 laserbril

Met drie verschillende glazen: laserbrilglazen, veiligheids-
brilglazen en zonnebrilglazen. Rode brilglazen om de 
laserstraal beter te zien op verlichte plaatsen of zelfs 
buiten tot 10-15 m.

Artikelnr. 780117
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De app Leica DISTO™ Plan helpt u bij het documenteren en visualiseren van uw 

metingen. Op die manier kunt u eenvoudig de volgende stappen van uw project 

plannen.

Sketch Plan – een geschaalde tekening maken

Gebruik uw vingers om een schets te maken op uw smartphone of tablet. Wijs 

vervolgens de overeenkomstige metingen toe aan de relevante lijnen van uw 

schets. De 'Auto-scale'-functie past de lijnlengte automatisch aan. Het resultaat 

is een geschaalde tekening waarin oppervlak en omtrek worden weergegeven. 

Zo eenvoudig is het om een CAD-geschikt grondplan te maken.

Smart Room — plattegrond maken tijdens het meten

Met de nieuw geïntegreerde sensor in de Leica DISTO™ X3 en X4 kunt u 

nauwkeurige vloerplannen maken door metingen met de klok mee of tegen de 

klok in te maken van een ruimte. Zodra alle metingen zijn gemaakt, maakt de 

app automatisch de plattegrond aan. Dit is mogelijk doordat tussen iedere 

opeenvolgende meting de hoek is bijgehouden.

Meetplan – as-built plannen maken voor CAD

De app Leica DISTO™ ondersteunt de P2P-technologie, waardoor u 

gedetailleerde vloer- of wandplannen kunt maken, inclusief deuren en ramen. 

Als uw plannen gereed zijn, exporteert u ze als een dxf- of dwg-bestand naar 

uw favoriete CAD-oplossing. 

Schets maken in foto – dimensieobjecten in foto's

Met de Leica DISTO™ Bluetooth® Smart-technologie kunt u afstandmetingen 

toewijzen aan het juiste deel van een foto die u met uw tablet of smartphone 

heeft gemaakt. Op die manier kunt u al uw meetresultaten documenteren en ze 

later op kantoor eenvoudig verwerken.

Leica DISTO™ Plan
Meting vereist documentatie
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Leica 3D Disto
De echte wereld reproduceren

De high-precision Leica 3D Disto wordt gebruikt waar conventio-

nele meetinstrumenten teveel tijd of inspanning vragen. Met de 

verschillende meetfuncties kunnen alle ruimtelijke situaties 

nauwkeurig worden gemeten en later worden uitgewerkt in uw 

vertrouwde software. Met de realistische data kunt u de uitein-

delijke onderdelen meteen produceren. Tijdrovende sjablonen 

en wijzigingen tijdens de installatie zijn overbodig geworden. 

De volledig digitale workflow bespaart kostbare tijd.
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Leica 3D Disto
Veelzijdig en efficiënt

Leica 3D Disto met 3D Disto software voor Windows®

Leica 3D Disto met een licentie voor de Leica 3D Disto 
software voor Windows®. De intelligent software op een 
Windows® toestel controleert de Leica 3D Disto, en voert 
alle ingewikkelde berekenigen uit op de achtergrond zodat u 
alleen de relevante informatie krijgt.

Artikelnr. 844692

Windows Licentie voor Leica 3D software
Windows License voor Leica 3D Disto software voor 
Microsoft Windows 7 of hoger. 
Enkele licentie, geldig voor één Leica 3D Disto.

Artikelnr. 784472

Onderhoudspakket voor 3D Disto
Profiteer van online toegang tot een netwerk van 

supportprofessionals die samen met u uw eventuele problemen 

oplossen. Dankzij de laatste softwareverbeteringen en de 

nieuwe functies zijn uw producten altijd up-to-date. 

Artikelnr. 6013493 (voor één jaar) 

Artikelnr. 6013494 (voor twee jaar)

Artikelnr. 6013495 (voor drie jaar)
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Leica 3D Disto met 3D Disto software voor Windows®

Leica 3D Disto

Windows Licentie voor Leica 3D software

Afstandsbediening RM100

Voeding voor 3D Disto

4 landspecifieke voedingskabels voor 

wereldwijd gebruik

USB-geheugenstick

Zelfklevende richtpunten 

Lat (om verborgen punten te meten)

Leica GZM30 Richtplaat

USB-kabel 1

Quickstart

Technische specificaties

Afstand in m

Nauwkeurigheid van de spanmaat in mm

10, 30, 50 m

1, 2, 4 mm

Bereik 0,5 tot 50 m / 1,7 tot 165 ft.

Afstand in m

Ø van de laserspot in mm

10 m ~7 mm x 7 mm

30 m 9 mm x 15 mm

Hoek meetbereik

horizontaal 

verticaal

360°

250°

Meetbereik kantelsensor ±3°

Digitaal vizier 1x, 2x, 4x, 8x

Bestandsformaten
Importeren: DXF, CSV 

Exporteren: DXF, TXT, CSV, JPG

Data interface*
USB-kabelaansluiting

WLAN

Bedrijfsduur 8 u

Batterijen Li-ion herlaadbaar

Oplaadtijd 7 u

Beschermingsklasse IP 54

Afmetingen Ø x H 186,6 X 215,5 mm

Gewicht 2,8 kg

Bereik van de afstandsbediening (IR) 30 m

Systeemvereisten voor een  Windows® toestel 

(niet bijgeleverd)

Besturingssysteem Windows 7 of hoger 

Aanbevolen schermresolutie Minimum 1000 × 680 pixels, desktop of touchscreen

Aanbevelingen Gebruik van een pen voor de touchscreen, vervangbatterijen, robuuste behuizing

De volgende tablets zijn getest en 

goedbevonden door Leica Geosystems AG

Microsoft Surface Pro 3 - i5 128 GB, WiFi, 12", Windows 10 pro

Leica CC 80 (Icon) Windows 8.1 Pro


