
LEICA SPRINTER Elektronisch Waterpasinstrument

Foutloos, Simpel, Snel
De nieuwe standaard om voordelig digitaal te gaan waterpassen



Met LEICA SPRINTER
wordt u een van’s werelds snelste waterpasser…

Betrouwbaar
Leest de baak altijd 
foutloos af
LEICA SPRINTER is een
betrouwbaar en nauwkeu-
rig elektronisch waterpas-
instrument, dat foutloze
metingen levert. Optische
waarnemingen zijn overbo-
dig. Laat het elektronische
oog voor u meten!
De LEICA SPRINTER
bepaalt met behulp van de
streepjescode automatisch
de hoogte en afstand.
Omdat er digitaal afgelezen
wordt, behoren foutieve
baakaflezingen tot de 
verleden tijd.

Simpel toetsenbord 
en display
Eenvoudig in gebruik 
LEICA SPRINTER is een
eenvoudig te gebruiken
waterpasinstrument met de
functionaliteit van een digi-
taal waterpasinstrument. Om
aan de slag te gaan met het
instrument hoeft men geen
gebruik te maken van de
handleiding. Richten,
scherpstellen en op de 
knop drukken is alles wat er
gedaan moet worden. De
aflezing staat vrijwel meteen
op het scherm. De LEICA
SPRINTER bespaart u oplei-
dingskosten. U hebt een
zeer korte leercurve nodig.

Snel en betaalbaar
Veel waar voor uw geld
De LEICA SPRINTER meet
snel (<3 seconden) en
betrouwbaar.
Het elektronisch waterpas-
instrument verhoogt uw
productiviteit en voorkomt
tijdsverspilling.
In vergelijking met een 
conventioneel waterpas-
instrument kan dat tot 
50% van uw kostbare tijd
besparen. Dit tegen een
ongelofelijk aantrekkelijke
prijs.

Intern geheugen en 
RS232 interface
Eenvoudige gegevensbeheer
Dankzij de geavanceerde
elektronica voorkomt de
LEICA SPRINTER toets- en
rekenfouten.
Alle metingen kunnen op het
instrument teruggeroepen
en gewist worden.
Met de LEICA SPRINTER
kunnen de meetgegevens
worden overgebracht naar
een extern veldboek of uw
PC. Hierdoor wordt de over-
dracht van gegevens niet
alleen eenvoudiger, maar
zeker ook sneller.

1 2
Richten en scherpstellen Meten

Foutloos – Eenvoudig –  Snel  – Betrouwbaar  – Robuust 



De hellingsensor
Behoedt u voor het hellende
vlak
De LEICA SPRINTER is ont-
worpen voor gebruikers op
verschillende ervaringsni-
veaus. Hij bevat veel functies
ter minimalisering van fou-
ten en «ziet» dat de baak
ondersteboven wordt gezet.
De ingebouwde hellingsen-
sor voorkomt het uitvoeren
van metingen als de com-
pensator buiten zijn bereik
staat. U meet dus altijd fout-
loos!

Waterbestendig IPX5
Werkt wanneer u dat wilt
De LEICA SPRINTER voelt
zich helemaal thuis in de
zwaarste omstandigheden.
U kunt het apparaat gebrui-
ken in de zon of regen. 
Met de Leica SPRINTER kan
er altijd, overal gemeten
worden.
Zelfs onder donkere
omstandigheden (20 lux) 
zal het instrument perfecte
resultaten geven.
De LEICA SPRINTER doet
zijn werk wanneer u dat
wilt!
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Resultaat

Gebruik de LEICA SPRINTER
om uw waterpasproductivi-
teit te verhogen bij:
• Woning en Utiliteitsbouw 
• Wegenbouw
• Civiele Projecten
• Topografie en Kadastrale 

Toepassingen
• Landbouw
• Architectuur
• Landschapsarchitectuur
• Maatvoering
• Mijnbouw
• Tunnelbouw
• Overal waar u snel 

en foutloos moet 
waterpassen

Geen voorbereidend 
rekenwerk meer. 
De LEICA SPRINTER levert
automatisch en meteen:
• Overgebrachte hoogtes
• Hoogteverschillen

...Dit krijgt u niet uit een 
analoog optisch waterpas-
instrument!

Volg de Nieuwe Norm

Elke water-
passing – 
altijd overal

Ook u kunt het.
En foutloos!

En met bovendien extra 
waardevolle functies, zoals:
• Continu-volgmodus
• Metingen op omgekeerde 

baak
• Ingebouwde vereffening
• Automatische spaarstand 

voor de voeding
• Alfanumerieke invoer

...U bespaart nog meer!

t –  Nauwkeurig – Betaalbaar





Voorbeeld*: Automatische LEICA SPRINTER

waterpas

Meetopdrachten per maand 20 20
Gemiddelde tijd per opdracht 3 uur 1,5 uur
Aantal personen per 
meetploeg 2 2
Benodigde tijd per maand 120 uur 60 uur

… voor meer productiviteit
… voor meer werkplezier!

Fantastisch!

Tot 50% hogere productiviteit in vergelijking 
met een conventioneel waterpasinstrument.

In een maand tijd bespaart u met de LEICA SPRINTER 100/200

wel 60 manuren, dus u verhoogt uw productiviteit met 50 %.

* (Aangenomen dat metingen met een automatisch waterpas
tweemaal zoveel tijd kosten, als met de LEICA SPRINTER 100/200)

De extra mogelijkheden van de «M» versie met gegevensopslag

en ingebouwde berekeningen zal uw productiviteit gemakkelijk

met 70 % of meer verbeteren.



Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg

(Switzerland)
www.leica-geosystems.com

Total Quality Management
Our commitment to total
customer satisfaction

Meer informatie over ons
TQM programma is 
verkrijgbaar bij uw plaat-
selijke Leica Geosystems-
leverancier.

ISO 9001 / ISO 14001

TQM
Uitstekende Service en Support
De LEICA SPRINTER wordt ondersteund door een wereld-
wijd netwerk van Leica service centrums en geautoriseerde
dealers. Service en support zijn altijd in de buurt.
Alle Leica Geosystems klanten kunnen genieten van de
zekerheid van service en support van wereldklasse, snel
uitgevoerd door goed opgeleid personeel.

LEICA SPRINTER Specificaties

LEICA SPRINTER – Het ultieme Elektronische Bouwwaterpas
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Uw Dealer:

Apparatuurlijst:
LEICA SPRINTER 1
Draagkoffer 1
Justeerstift 1
Instructieboekje 1
Snelstart handleiding 1
AA batterijen 4
Meetbaak 1
RS232 kabel 1
(LEICA SPRINTER 100M/200M)

Optioneel:
Oplaadbare batterijen 4
Acculader 1
Zonnekap 1
Statief 1

Solide Constructiegereedschap
Leica Geosystems biedt complete oplossingen voor de
bouw en constructiemarkt. Total stations, automatische
waterpastoestellen, bouwlasers, accessoires en nog veel
meer. Vraag uw dealer voor verdere informatie.

Technische Gegevens LEICA SPRINTER 100/100M LEICA SPRINTER 200/200M

Nauwkeurigheid Hoogtes

Elektronische metingen Standaard afwijking hoogtemeting per
met LEICA SPRINTER 1 km dubbele waterpassing (ISO 17123-2)
aluminium baak 2,0 mm 1,5 mm
Nauwkeurigheid Afstanden

Elektronische metingen 
met LEICA SPRINTER Standaard afwijking afstandmeting 
aluminium baak 10 mm voor A ≤ 10 m en (Afstanden in m × 0,001) voor A >10 m
Bereik

Elektronische Metingen 2 m – 80 m (optisch vanaf 0,5 m)
Meetmodus Enkel en volgen
Tijd voor Enkele Meting <3 sec*
Compensator Magnetisch gedempt
Werkbereik ±10’
Nauwkeurigheid 0,8”
Meetprogramma’s Meten, Meten & Opslaan (M versie), 

Baakhoogte en afstand, Hoogteverschil met RL invoer, 
Vereffening

Gegevensopslag

Intern Geheugen 500 metingen (alleen M versie)
Online Bewerkingen GSI formaat via RS232 (alleen M versie)
Systeem Mogelijkheden Automatische herkenning van normale of omgekeerde baak

Automatische batterij spaarstand
Eenheden (m/int ft/US ft1/8 in)

Ingebouwd gegevensopslag en beheer (M versie)
Meetgevoeligheid Zichtbaar licht, kunstlicht, duisternis tot 20 lux
Bestendigheid

Stof/Water IP55
Voeding AA batterijen (4×LR6/AA/AM3 1,5 V)
Gewicht <2,5 kg

* Bij een bereik tot 80 m en uitgevoerd onder normale lichtomstandigheden


