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NEDO: DE ONDERNEMING



Voor meer dan 120 jaar staat de merknaam Nedo voor kwalitatief hoogwaardige en intelli-

gente meettechniek made in Dornstetten. 

Landmeetkundigen en bouwtechnici in meer dan 100 landen vertrouwen dagelijks bij de 

meest uiteenlopende meetwerkzaamheden op producten van Nedo. Professionals zijn ent-

housiast over de kwaliteit, betrouwbaarheid en de robuustheid van onze producten. Klant-

gerichtheid, punctualiteit en onze excellente service overtuigen onze gespecialiseerde 

dealers. 

 

Met onze verkooppartners in binnen- en buitenland onderhouden wij een duurzame, coöper-

atieve samenwerking. Producten van Nedo worden via een netwerk van gekwalificeerde 

dealers wereldwijd verkocht. Via ons depot en verkoopkantoor in Kentucky (VS) leveren we 

aan de markt in Noord-Amerika. 

 

Ondanks onze wereldwijde zakelijke activiteiten zijn wij als persoonlijk door de eigenaren 

gerund familiebedrijf sterk verbonden met Dornstetten en het Zwarte Woud. Sinds 4 gener-

aties staan Nedo en de eigenaren, de familie Fischer, voor fairness, betrouwbaarheid en 

consequente klantgerichtheid. 

 

 

Meettechniek made in Dornstetten
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Dipl.- Wirtschafts-Ing. Frank Fischer 
Managing director

Dr. Ing. Thomas Fischer 
Managing director
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Ontwikkelingscompetentie
Van het idee voor een product totdat het rijp is voor de productie is vaak een lange, moeizame weg. Vanaf het eerste 

concept tot aan het uittesten van onze producten door kritische bouwtechnici of veeleisende landmeetkundig inge-

nieurs moet ons 10-koppige, interdisciplinaire ontwikkelingsteam veel problemen oplossen en creatieve ideeën on-

twikkelen. Onze ingenieurs en ontwikkelaars brengen daarbij hun gedegen expertise en ervaring op het gebied van de 

mechanica, elektrotechniek, mechatronica, optica en opto-elektronica in. Omdat ook onze brede productie-knowhow 

in het ontwikkelingsproces wordt meegenomen, leggen wij al bij de productontwikkeling de basis voor een economis-

che productie en een constant hoog kwaliteitsniveau van onze producten. 

Bijzonder veel waarde hechten we aan het eenvoudig en intuïtief kunnen bedienen van onze producten, aan betrouw-

baarheid ook onder de zwaarste omstandigheden op de bouw en aan een functioneel productdesign. Het winnen van 

verschillende designprijzen als de red dot design award of de internationale designprijs van Baden Württemberg is 

voor onze ontwikkelaars en ingenieurs aspiratie en uitdaging tegelijk. 

In het kader van klantspecifieke productontwikkelingen stellen wij onze competentie op het gebied van producton-

twikkeling graag ter beschikking aan onze klanten.  
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Productie-know-how
Gemotiveerde medewerkers, voortdurende bijscholing en de toepass-

ing van ultramoderne productietechniek zijn de voorwaarden voor de 

productie van Nedo hightech producten in Dornstetten en in onze fab-

riek in Zwitserland. 

Optimaal gestructureerde productieprocessen, een efficiënte logistiek 

en een compromisloze keuze voor kwaliteit zijn elementaire bestand-

delen van onze bedrijfscultuur. Door het bij Nedo geïmplementeerde 

Continu-Verbeteringsproces (CVP) worden alle bedrijfsprocessen met 

participatie van al onze medewerkers voortdurend geoptimaliseerd. 

Het spreekt vanzelf dat Nedo over een vlg. DIN EN ISO 9001:2015- 

gecertificeerd kwaliteitsbeheersysteem beschikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In plaats van het outsourcen van de productie naar lagelonenlanden 

hebben wij door hoge investeringen in onze productiefaciliteiten en 

door een consequent kostenmanagement het concurrentievermogen 

van onze productielocaties in Duitsland en Zwitserland continu verbe-

terd. Dankzij onze grote real net output ratio zijn wij in hoge mate on-

afhankelijk van toeleveranciers. Productieprocessen die de 

productkwaliteit beïnvloeden, staan steeds onder de directe controle 

van onze medewerkers en worden niet uitbesteed aan toelever-

anciers. 

Voor onze klanten betekent dit een maximum aan betrouwbaarheid, 

niet alleen bij de productkwaliteit, maar ook bij het nakomen van lev-

eringsdata en flexibiliteit bij het vervullen van speciale wensen.  
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160 medewerkers – 1 doel: enthousiaste klanten
Klantgerichtheid made by NEDO betekent luisteren naar onze klanten. Alleen zo leren we de wensen van onze ge-

bruikers en partners in de vakhandel te begrijpen. 

Een zeer hoog serviceniveau, extreem korte levertijden en een snelle en correcte orderverwerking zijn een integraal 

bestanddeel van het DNA van NEDO. Flexibiliteit bij het tegemoetkomen aan speciale wensen is onderdeel van onze 

bedrijfscultuur. 

Ons ervaren inhouse-verkoopteam en onze competente applicatietechnici, rayonmanagers en buitenlandse vertegen-

woordigingen ondersteunen onze retail-partners in binnen- en buitenland en staan u te allen tijde, ook bij de oploss-

ing van lastige vragen over het onderwerp meettechniek in de bouw, met raad en daad terzijde. Dankzij onze 

logistieke partners zijn we in staat om Nedo-producten veilig en snel wereldwijd ook naar de meest afgelegen oorden 

te verzenden. Door middel van ons POS-wandsysteem stellen wij onze retail-partners een aantrekkelijk verkooppre-

sentatiemedium ter beschikking. 

Klantgerichtheid betekent voor ons dat we ook in geval van reparaties snel en efficiënt hulp kunnen bieden. Alle 

NEDO-producten kunnen bij ons of bij geschoolde en gecertificeerde servicepartners worden gerepareerd. 

Overzichten van reserveonderdelen kunnen door onze retail-partners comfortabel van onze website worden gedown-

load. Begrijpelijke gebruiksaanwijzingen zijn in alle relevante talen beschikbaar. Onderdelen zijn eveneens te allen 

tijde leverbaar. 
 

Wanneer mogen we u enthousiast maken? 
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Mijlpalen NEDO Dornstetten
1901 Oprichting van het bedrijf door Hermann Nestle 

1938 Dipl.-Ing. Walter Alfred Fischer, schoonzoon van de oprichter van het 

bedrijf, wordt medevennoot bij Nedo 

1945- Nedo wordt er door de Franse bezettingsmacht toe verplicht om houten 

1947 huizen te produceren 

1955 Start van de productie in de Hochgerichtstraße 

1962 Dipl.-Ing. Walter Fischer wordt benoemd tot directeur 

1977 Nedo begint met de productie van houten en aluminium statieven 

1981 Dipl.-Ing. Walter en Gisela Fischer richten de firma FIMEX AG op in Zwitserland.  

Het NEDO-programma wordt uitgebreid met meetgereedschappen 

1982 Een revolutionair productieproces voor de fabricage van uiterst  

nauwkeurige schalen wordt in gebruik genomen 

1988 De eerste elektronische waterpasbaak wordt gepresenteerd 

1991 Walter Alfred Fischer overlijdt op 85-jarige leeftijd 

1996 Gisela Fischer wordt tot extra directielid benoemd 

1997 Certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem vlg. DIN EN ISO 9001 

2000 Dr. Ing. Fischer en Dipl. Wirtschafts-Ing. F. Fischer worden benoemd  

tot directieleden 

2001 Nedo viert het 100-jarig jubileum 

2002 Nedo opent verkoopkantoor en depot in de VS 

2009 Nedo presenteert een nieuw laserprogramma 

2011 Nedo wint voor de producten PRIMUS 2 en QUASAR 6 de red dot  

design award 

2014 Nedo-producten worden bij het Europese onderzoekscentrum CERN gebruikt  

2018 Presentatie van het innovatieve 3D-lasermeetsysteem Flexi-Jet 

2019 Presentatie van het nieuwe Rioollaser TUBUS 2 

2021 Nedo viert het 120-jarig jubileum

Bedrijfsgebouwen in de Riedsteige

Nedo producten tegen een poolexpeditie

Nedo producten in gebruik bij CERN

Nedo bedrijfsgebouwen

Nedo bedrijfsterrein Dornstetten 
Ons bedrijfsterrein in de locatie Dornstetten beslaat een 
oppervlakte van ruim 5 ha. In 7 gebouwen met in totaal 
16.000 m2 productie-, magazijn- en kantooroppervlakte 
bevinden zich de afdelingen ontwikkeling, productie, 
logistiek en administratie. 
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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. 

Rode laserdiodes hebben hun sporen al sinds vele jaren verdiend. Vanwege de 

betere zichtbaarheid worden echter bouwlasers met groene laserdiodes steeds 

populairder. Bij hetzelfde vermogen zijn groene laserstralen voor het menselijk 

oog tot vier keer beter zichtbaar dan rode. Bij Nedo-bouwlasers, waarmee 

vooral op zicht, d.w.z. zonder laserontvanger wordt gewerkt, worden daarom 

moderne groene laserdiodes gebruikt. Dit is met name het geval bij innovatieve 

multi-lijnlasers voor de interieurbouw en bij de nieuwe rioollaser TUBUS 2. 

Bij rotatielasers, die in combinatie met laserontvangers buiten een groot aantal 

toepassingen mogelijk maken, zijn rode laserdiodes nog steeds favoriet. 

Dankzij slimme functies en een intelligent accessoiresprogramma worden 

laserproducten van Nedo echte systeemoplossingen die tot een duidelijke 

productiviteitsstijging in de bouw leiden.  

Ontwikkeld door specialisten,  
geproduceerd door experts,  
zeer gewild bij professionals  
op de bouw.
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Nedo punt- en lijnlasers in een oogopslag!

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

Technische gegevens: 

Laser 2, 635 nm 2, 532 nm 2, 635 nm

IP-classificatie IP 54 IP 54 IP 54

Bereik zelfnivelleren ± 4° ± 4° ± 4°

Voeding 3 x 1,5 V type mignon/AAA 3 x 1,5 V type mignon/AAA 2 x 1,5 V type mignon/AA

Laserontvanger

Product CUBE CUBE green X-Liner 5P

 

 

Stralingsbeeld 

 

 

 

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

¬ beperkt ¬¬ goed ¬¬¬ optimaal
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¬¬               ¬¬¬            ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬                                                             ¬¬¬                                                  ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬                                                               ¬¬                                                    ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬                                                             ¬¬¬                                                  ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬                                                             ¬¬¬                                                  ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬                                                             ¬¬¬            ¬¬¬ ¬¬¬  

¬¬                                                             ¬¬¬                                                  ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬                                                                ¬¬             ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬¬                                                           ¬¬¬             ¬¬ ¬¬ 

¬¬                                                             ¬¬¬            ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬                                                               ¬¬¬            ¬¬¬ ¬¬¬ 

                                                               1 x 360°                                                1 x 360° 1 x 360°

2M, 635 nm                                                  2, 532 nm 2, 515 nm 2, 515 nm 

IP 54                                                            IP 54 IP 54 IP 54 

± 4°                                                             ± 3° ± 3° ± 3° 

3 x 1,5 V type mignon/AA                             4 x 1,5 V type mignon/AA Li-ion accu 7,4 V, 2600 mAh Li-ion accu 7,4 V, 2600 mAh 

optioneel                                                      optioneel optioneel optioneel

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

Kruislijnlaser Multilijn-laser Multilijn-laser Multilijn-laser 
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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. 

of
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Met groene of rode laserdiodes



Nedo CUBE 

Nedo CUBE
De universele multi-lijnlaser voor de gereedschapskist.  

Klein, handzaam en universeel toepasbaar: 

voor stel- en uitzetwerk en voor het overbrengen van  

rechte hoeken.

Kenmerken: 
 
– Zelfnivellerende multi-lijn-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

Ideaal voor het snel en nauwkeurig waterpas stellen en uitzetten, met name bij de 
volgende toepassingen: 
 
– Interieurbouw 
– Tegels leggen 
– Montage van verlaagde plafonds 
 

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 type mignon AAA 

Gebruiksduur ca. 6 h 

Formaat 65 mm x 65 mm x 68 mm 

Gewicht

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

– Elektrisch installatiewerk 
– Schilderwerk 
– Sanitairwerk

Ook in het pakket van 8 met praktisch 
verkoopdisplay beschikbaar!  
Bestelnr. 460 866 (groene laserdiodes) 
Bestelnr. 460 868 (rode laserdiodes)
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Eenvoudige bediening door eenknopsbediening. Betrouwbare, 
magnetisch gedempte pendel voor nauwkeurige resultaten. 
Schuinstellingen van het apparaat tot 4° worden automatisch 
gecompenseerd, zodat de laserpunten steeds exact horizontaal 
of verticaal uit de X-Liner 5P komen. 

www.nedo.com1 6



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

Ideaal voor het snel en nauwkeurig waterpas stellen en uitzetten, met name bij de 
volgende toepassingen: 
 
– Binnenwerk 
– Elektrisch installatiewerk 
– Schrijenwerk 

Bestelnr. 460 871 

Tolerantie ± 0,3 mm/m 

Bereik zelfnivelleren ± 4° 

Bereik Ø 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’’ 

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

Nedo X-Liner 5P 

– Sanitairwerk 
– Afstellen van onderdelen

De sterke magneet van de universele adapter maakt 
een ongecompliceerde bevestiging van de  X-Liner 5P
aan stalen liggers mogelijk.
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Het overzichtelijke toetsenbord maakt hem gemakkelijk in het 
gebruik. De betrouwbare, magnetisch gedempte pendel garan-
deert te allen tijde nauwkeurige resultaten. Schuinstellingen van 
het apparaat tot 4° worden automatisch gecompenseerd.

www.nedo.com1 8



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 lichtomstandighe-

den 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

Ideaal voor het snel en nauwkeurig waterpas stellen en uitzetten, met name bij de 
volgende toepassingen: 
 
– Interieurbouw 
– Tegels leggen 
– Montage van verlaagde plafonds 

– Elektrisch installatiewerk 
– Schilderwerk 
– Sanitairwerk

Bestelnr. 460 870 

Tolerantie ± 0,3 mm/m 

Bereik zelfnivelleren ± 4° 

Bereik Ø ca. 50 m zonder ontvanger 

ca. 100 m met ontvanger 

Laser laserklasse 2, 635 nm 

IP-classificatie IP 54 

Voeding 3 x 1,5 V type mignon AA 

Gebruiksduur ca. 20 h 

Schroefdraadaansluiting 1/4’’ 

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

Nedo X-Liner 2 

Optionele toebehoren: 
Laserontvanger ACCEPTOR Line 
met mm-display. 
Zie pagina 27
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De doorlopende, horizontale 360° laserlijn maakt 
stelwerkzaamheden heel gemakkelijk. In het compacte 
huis zijn de beide verticale laservlakken exact haaks 
geplaatst. Hun snijas, het draaipunt van het statief en het 
loodpunt zijn hetzelfde. Daardoor is het bijzonder eenvoudig 
om de laser via een bekend punt te positioneren en rechte 
hoeken over te dragen. De fijninstelling maakt een snelle 
en exacte uitlijning van de assen mogelijk.



Nedo X-Liner 360 2 green

2 1

Groene multiline-laser met horizontale 360° laserlijn en twee verticale laserlij-

nen voor het waterpassen, uitzetten, in het lood stellen en het overbrengen van 

rechte hoeken in de interieurbouw. De groene laserlijnen zijn zeer goed zicht-

baar. Dankzij de robuuste metalen pootjes kan de laser voor het uitzetten en 

overbrengen van rechte hoeken over afbouwprofielen worden geplaatst.

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

Ideaal voor het snel en nauwkeurig waterpas stellen, uitzetten, in het lood stellen en 
overbrengen van rechte hoeken. Perfect voor de volgende toepassingen: 
 
– Meterprojecties in de afbouw 
– Binnenwerk 
– Montage van verlaagde plafonds 

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”

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

Nedo X-Liner 360 2 green 

– Tegels leggen 
– Montage van deuren en ramen 
– Staalconstructies

Optionele toebehoren: 
Laserontvanger ACCEPTOR X green 
Zie pagina 27



www.nedo.com2 2

Dankzij de multifunctionele wandhouder kan de X-liner 3D green 
met behulp van een klem aan het plafondprofiel, met behulp van 
magneten aan stalen balken of met behulp van een schroef aan 
een wand worden bevestigd. Natuurlijk is ook gebruik op de vloer 
of op een statief mogelijk, omdat de wandhouder zowel over een 
voet met een schroefdraadaansluiting van 5/8” als over een voet 
met een schroefdraadaansluiting van 1/4" beschikt.
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Nedo X-Liner 3D green 

Nedo X-Liner 3D green
Groene multiline-laser met 3 x 360° laserlijnen. 

De groene, zeer goed zichtbare 360° laserlijnen en de robuuste zelfnivellering 

maken snel en ongecompliceerd waterpassen, uitzetten, in het lood stellen en 

het overbrengen van rechte hoeken in de interieurbouw mogelijk. 

Voor de voeding wordt een krachtige lithium-ion-accu gebruikt. 

 

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

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’’

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 

Ideaal voor het snel en nauwkeurig waterpas stellen, uitzetten, in het lood stellen en 
overbrengen van rechte hoeken. Perfect voor de volgende toepassingen: 
 
– Meterprojecties in de afbouw 
– Binnenwerk 
– Montage van verlaagde plafonds 

– Tegels leggen 
– Montage van deuren en ramen 
– Staalconstructies

Optionele toebehoren: 
Laserontvanger ACCEPTOR X green 
Zie pagina 27

Geïntegreerde magneten, voor een 
snelle en goede bevestiging aan 
stalen balken.
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Clevere details:  
De Nedo X-Liner 6 beschikt over een fijninstelling 
voor een eenvoudige en snelle asuitlijning. De fi-
jninstelling is in de bodem van de behuizing van 
de multiline-laser geïntegreerd, waardoor de fi-
jninstelling ook bij afgenomen tripod, bijv. bij ge-
bruik op een statief, kan worden gebruikt.



2 5

Nedo X-Liner 6 green

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 interieurbouw mogelijk. 

Het symmetrische ontwerp van de X-Liner 6 green, de geïntegreerde fijnin-

stelling en de oploodstraal maken een snelle asuitlijning mogelijk. Dankzij de 

robuuste metalen poten kan de laser over afbouwprofielen worden geplaatst. 

Voor de voeding wordt een krachtige lithium-ion-accu gebruikt. 

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’’ 

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

Ideaal voor het snel en nauwkeurig waterpas stellen, uitzetten, in het lood stellen en 
overbrengen van rechte hoeken. Perfect voor de volgende toepassingen: 
 
– Meterprojecties in de afbouw 
– Binnenwerk 
– Montage van verlaagde plafonds 

– Tegels leggen 
– Montage van deuren en ramen 
– Staalconstructies

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 
– Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger Acceptor X green 
– Eenvoudige asuitlijning, omdat de snijas van de verticale laservlakken, het draaipunt van de 

tripod en het loodpunt overeenstemmen  
– 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. 
– Robuuste constructie voor het intensieve gebruik op de bouw 
– Stevige behuizing, spatwaterdicht vlg. IP 54 
– Betrouwbare zelfnivellering, met magnetische demping 
– Afneembaar statief 
– Geïntegreerde fijninstelling, ook bij afgenomen statief 
– 5/8" schroefdraadaansluiting in de laser en op het statief 
– Li-ion-accu, accuoplader en vakje voor de reserve-accu 
– Incl. transportkoffer, doelplaat  

Groene multiline-laser met een hori-
zontale 360º laserlijn en vier verticale 
laserlijnen, elk gerangschikt onder 
een hoek van 90º en een verticale 
oploodstraal naar beneden

Optionele toebehoren: 
Laserontvanger ACCEPTOR X green 
Zie pagina 27
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Multifunctionele wandhouder 

Kenmerken: 
 
– Oog voor de bevestiging aan een bout 
– Sterke magneten voor de bevestiging aan stalen balken 
– Verstelbare snelsluiting voor het eenvoudig vastzetten 

op plafondprofielen en strips 
– Grove en fijne afstelling voor een snelle hoogte-

instelling 
– 1/4" en 5/8" schroefdraad voor de bevestiging op een 

statief 
 
Bestelnr. 063 075

Nedo Magneetadapter 

Kenmerken: 
 
– Sterke magneten voor de bevestiging 

aan stalen balken 
– Magneetadapter met 1/4" schroef

draadaansluiting 
– 5/8" aansluiting voor de bevestiging 

op statieven 
 
Bestelnr. 062 548

Telescopische klemstang 

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 
 
Bestelnr. 460 995

Nedo laser-accessoires voor de  
interieurbouw

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



Nedo laser-accessoires voor Lijnlasers

Magnetische doelplaat 
rood of groen 

De doelplaat wordt met magneten aan de 
plafondprofielen bevestigd. 
Onontbeerlijke accessoire voor alle pla-
fondbouwwerkzaamheden. 
 
Bestelnr. 460 907-613 (rood) 
Bestelnr. 460 908-613 (groen)

Laserbril rood of groen 

Verbetert de zichtbaarheid van de laser-
stralen. 
 
Bestelnr. 051 790 (rood) 
Bestelnr. 061 607 (groen)

Laserontvanger ACCEPTOR Line  met mm-display voor rode lijnlasers 
met pulsfunctie 

Kenmerken: 
 
– Geschikt voor rode lijnlasers met een golflengte van 

610-780 nm 
– Extra robuuste hoogwaardige ontvanger 
– 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 ont-

vangerhouder van aluminium-persgietwerk leverbaar 
– mm-display 
– Nauwkeurigheid: omschakelbaar ± 4,0 mm / ± 1,0 mm 
– Bereik Ø : 100 m 
– Water- en stofdicht vlg. IP 67 
– Automatische uitschakeling 
– Gebruiksduur: tot 70 h 
– Voeding: 2 x 1,5 V type mignon AA of NiMH accu’s

Met ‘Snel’-klemming 
Bestelnr. 430 336

Met heavy-duty baakklem 
Bestelnr. 430 337
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Kenmerken : 
 
– Geschikt voor groene lijnlasers met een golflengte van 

510-540 nm 
– Duidelijke LED's aan de voorkant, achterkant en linkerkant 
– Lengte van het detectieveld 20 mm 
– Uitschakelbare pieptoon 
– IP-classificatie IP 54 
– Automatische uitschakeling 
– Gebruiksduur tot aan 15 h 
– Bereik Ø : tot aan 120 m 
– Voeding 1 x 9 V Batterij 
– Compleet met baakklem

Bestelnr. 430 323

Nedo Laserontvanger ACCEPTOR X green 

Kogelscharnieradapter 
Kogelschrnieradapter voor Lijnlasers 
met 1/4’’ schrofdraadaansluitingen 
 
Bestelnr. 062 148



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

 

 

Stralingsbeeld 

 

 
 

Type laser Universele laser horizontaal Rotatielaser Rotatielaser Rotatielaser 

360° laserlijn horizontaal horizontaal/verticaal horizontaal/verticaal

4 laserlijnen in een hoek van 90°

Nedo rotatielasers in een oogopslag!

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 ¬

Machinebesturing

Technische gegevens: 

Laserklasse 2M, 635 nm 3R, 635 nm of 2, 635 nm 3R, 635 nm of 2, 635 nm 3R, 532 nm

IP-classificatie IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Schuinstelling in de assen - - manueel, in twee assen manueel, in twee assen

AutoAlign-functie - - - -

Bereik zelfnivelleren ± 5° met autom. monitoring ± 5° met autom. monitoring ± 5° met autom. monitoring ± 5° met autom. monitoring

Tolerantie (horizontaal/verticaal) ± 1 mm/10 m ± 1 mm/10 m ± 1 mm/10 m ± 1 mm/10 m

Tolerantie van de hellingshoekfunctie

Afstandsbediening - - Infrarood afstandsbediening Infrarood afstandsbediening



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

Rotatielaser horizontaal Rotatielaser horizontaal Rotatielaser horizontaal Rotatielaser horizontaal/verticaal Rotatielaser horizontaal/verticaal 

Eenassige afschotlaser Dubbel-afschotlaser met AutoAlign-functie met AutoAlign-functie 

Dubbel-afschotlaser 

¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 
 

¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬ 

¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬ ¬¬¬ 

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬ ¬ ¬ ¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬¬ ¬¬¬ 

¬¬¬ ¬¬¬ ¬ ¬¬¬ 

¬¬¬ (900 t/min) ¬¬¬ (900 t/min) ¬¬¬ (750/900 t/min)

3R, 635 nm of 2, 635 nm 3R, 635 nm of 2, 635 nm 3R, 635 nm of 2, 635 nm 3R, 635 nm of 2, 635 nm 3R, 635 nm of 2, 635 nm  

IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 

Directe invoer Directe invoer,  manueel Directe invoer,  
in een as in twee assen in twee assen in twee assen 

- - - • • 

± 5° met autom. monitoring ± 5° met autom. monitoring ± 5° met autom. monitoring ± 5° met autom. monitoring ± 5° met autom. monitoring 

± 0,5 mm/10 m ± 0,5 mm/10 m ± 0,5 mm/10 m ± 0,5 mm/10 m ± 0,5 mm/10 m  

± 0,015% ± 0,015% H2N+ / ± 0,1% H2N  ± 0,015% 

Radiografische Radiografische Radiografische 
afstandsbediening afstandsbediening afstandsbediening
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¬ beperkt ¬¬ goed ¬¬¬ optimaal
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De robuuste multifunctionele voet van aluminium maakt een exacte positionering 
van de LINUS 1 HV 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. 
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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

Optimaal voor het ruwe gebruik op de bouw. Perfect voor het waterpas stellen, uitzetten en 
overbrengen van rechte hoeken nodig hebben: 

Bestelnr. 471 810 LINUS 1 HV 

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 de 4 verticalen 135° 

Gebruiksduur ca. 30 h 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’

In serie met ACCEPTOR Line 
Laserontvanger met mm-display, groot 
ontvangstveld en heavy-duty baakklem

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

 
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.

In de tuin- en landschapsarchitectuur: 
 
– bestratingen 
– plaatsen van borders 
– aanleggen van parkeerplaatsen 
– opbouw van terrassen en zonnedecks  

In de hoogbouw en in de weg- en waterbouw: 
 
– uitzetten van rechte hoeken in het terrein 
– maken van funderingen 
– bij het bouwen en controleren van bekistingen 

en muren   

In de houtbouw en bij timmerbedrijven: 
 
– aanbrengen van houten schragen 
– aanbrengen van de voetkrans in de 

vakwerkbouw 
– bouwen en plaatsen van carports en bij 

1:1-projecties  

In de staalbouw: 
 
– maken van steunen 
– controleren van kokerfunderingen 
– uitlijnen van aangelaste platen 
– bouw van serres  
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Dankzij het slimme afdichtingsconcept zijn de rotatielasers SIRIUS 1 straalwa-
ter- en stofdicht vlg. IP 65 en voldoen daarmee aan afdichtingseisen die anders 
alleen bij zeer veel duurdere rotatielasers te verwachten zijn. Dankzij de nieuwe 
rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas zijn de ro-
tatielasers SIRIUS 1 extreem robuust. 
Het rubbergecoate handvat is ergonomisch gevormd en ligt goed in de hand. 
De rotatielaser SIRIUS 1 H en HV zijn naar keuze leverbaar met laserklasse 2 
of 3R. 

Testprotocol voor Nedo rotatielaser

Bestelnr. 399 556 Testprotocol voor Nedo rotatielaser 

Nedo SIRIUS 1 H

Bestelnr. laserklasse 3R Bestelnr. laserklasse 2 
 
SIRIUS 1 H 471 933 471 933-632 
Incl. laserontvanger ACCEPTOR 2 digital met mm-display, heavy-duty baakklem, accu´s, lader en koffer 
 
SIRIUS 1 H  471 934 471 934-632 
Incl. laserontvanger ACCEPTOR MAXX met mm-display, heavy-duty baakklem, accu´s, lader en koffer 
 
SIRIUS 1 H Set 471 931 471 931-632 
Incl. laserontvanger ACCEPTOR 2 digital met mm-display, heavy-duty baakklem, accu´s, lader, koffer, aluminium statief, flexilat, universele 
adapter en hoes  
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Nedo SIRIUS 1 H
De volautomatische horizontale rotatielaser nu met Easy Control – de nieuwe 

eenknopsbediening voor bijzonder eenvoudig werken. 

De rotatielaser wordt volautomatisch exact horizontaal genivelleerd. De        

automatische hoogtebewaking stopt de laser bij een sterke trilling. Hoogte-

fouten worden daardoor voorkomen. Simpelweg inschakelen en aan de slag.

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 
– NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur

Optimaal voor het ruwe gebruik op de bouw. Perfect voor het waterpas stellen bij de  
volgende toepassingen: 
 
– Storten van betonnen vloeren of funderingen 
– Meterprojecties 
– Egaliserings werkzaamheden 

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 

Gebruiksduur ca. 30 h 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’

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

– Metselwerk 
– Tuin- en landschapsarchitectuur 
– Baggerwerk

Nedo SIRIUS 1 H

SIRIUS 1 H Set inklusief: 
– SIRIUS 1 H 
– Aluminium statief, (bestelnr. 200 225) 

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, laserontvanger 
ACCEPTOR 2 digital met mm-display en 
heavy-duty baakklem, accu´s, lader en 
koffer 
Bestelnr. 471 933

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. 
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Dankzij het slimme afdichtingsconcept zijn de rotatielasers SIRIUS 1 straalwa-
ter- en stofdicht vlg. IP 65 en voldoen daarmee aan afdichtingseisen die anders 
alleen bij zeer veel duurdere rotatielasers te verwachten zijn. Dankzij de nieuwe 
rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas zijn de ro-
tatielasers SIRIUS 1 extreem robuust. 
Het rubbergecoate handvat is ergonomisch gevormd en ligt goed in de hand. 
De rotatielaser SIRIUS 1 H en HV zijn naar keuze leverbaar met laserklasse 2 of 
3R. 

Testprotocol voor Nedo rotatielaser

Bestelnr. 399 556 Testprotocol voor Nedo rotatielaser 

Nedo SIRIUS 1 HV

Bestelnr. laserklasse 3R Bestelnr. laserklasse 2 
 
SIRIUS 1 HV 471 945 471 945-632 
Incl. laserontvanger ACCEPTOR 2 digital met mm-display, heavy-duty baakklem, afstandsbediening, accu´s, lader en koffer 
 
SIRIUS 1 HV 471 946 471 946-632 
Incl. laserontvanger ACCEPTOR MAXX met mm-display, 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 mm-display, 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 mm-display, 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 met mm-display, heavy-duty baakklem, afstandsbediening, accu´s, lader, doelplaat, wandhouder, 
verticaalhouder, koffer
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Nedo SIRIUS 1 HV
De volautomatische horizontale/verticale laser voor de slimme vakman. 

Ideaal voor stel- en uitzetwerkzaamheden - in de interieurbouw, in de hoogbouw 

en in de weg- en waterbouw. 

Optimale functionaliteit, een complete uitrusting en een aantrekkelijke prijs/ 

prestatieverhouding kenmerken de SIRIUS 1 HV.

Kenmerken: 
 
– Volautomatische horizontale/verticale laser voor de interieurbouw en voor gebruik buiten 
– 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 
– Afstandsbediening voor een comfortabele handling

Optimaal voor het ruwe gebruik op de bouw. Perfect voor volgende toepassingen: 
 
– Storten van betonnen vloeren of funderingen 
– Meterprojecties 
– Plafondbouw 
– Werken met een bouwraam 

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’’

Meegeleverd wordt SIRIUS 1 HV: 
Rotatielaser SIRIUS 1 HV, laserontvanger 
ACCEPTOR 2 digital met mm-display en 
heavy-duty baakklem, accu´s, lader, 
afstandsbediening en koffer 
Bestelnr. 471 946

– Egaliserings werkzaamheden 
– Metsel- en baggerwerk 
– Tuin- en landschapsarchitectuur 
– Interieurbouw

Nedo SIRIUS 1 HV 

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

Meegeleverd wordt SIRIUS 1 HV set 3: 
Rotatielaser SIRIUS 1 HV, laserontvanger 
ACCEPTOR 2 digital met mm-display en  
heavy-duty baakklem, doelplaat, wandhouder, 
verticaalhouder, accu´s, lader, afstandsbediening 
en koffer 
Bestelnr. 471 944
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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. 
 



Testprotocol voor Nedo rotatielaser

Bestelnr. 399 556 Testprotocol voor Nedo rotatielaser 

Nedo SIRIUS 1 HV green

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

 
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 lasertech-
niek 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 het-
zelfde 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. 
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Nedo SIRIUS 1 HV green
De groene horizontale/verticale rotatielaser voor optimale zichtbaarheid in de 

interieurbouw. 

De groene laserstraal garandeert een optimale zichtbaarheid, ook bij ongunstige 

lichtomstandigheden. Het werken zonder laserontvanger is daardoor ook bij 

helder daglicht, bij donkere oppervlakken of op grotere afstanden mogelijk.

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. Hoogtefouten 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

Optimaal voor het gebruik binnen. Ideaal voor het snel en nauwkeurig waterpas stellen en 
uitzetten, met name bij de volgende toepassingen: 
 
– Plafondbouw 
– Gieten van betonnen vloeren 
– Staalconstructies 

Technische gegevens: 

Tolerantie ± 1 mm/10 m 

Bereik zelfnivelleren ± 5° motorisch met automatische monitoring 

Bereik Ø ca. 300 m met ontvanger 

Laser < 1 mW, laserklasse 2, 515 nm 

< 5 mW, laserklasse 3R, 532 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’’ 

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

Nedo SIRIUS 1 HV green

SIRIUS 1 HV green set 1 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

Meegeleverd wordt SIRIUS 1 HV set 2: 
Rotatielaser SIRIUS 1  HV green, laserontvanger
ACCEPTOR green met baakklem, doelplaat, 
wandhouder, verticaalhouder, accu´s, lader, 
afstandsbediening en koffer 
Bestelnr. 471 952

– Interieurbouw 
– Montage van deuren 
– Montage van ramen
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Nedo PRIMUS 2 de serie volautomatische rotatielasers voor professionals op 
de bouw. Ideaal voor stelwerk, uitzetwerk en voor het controleren van afschot. 
Betrouwbaar en robuust voor het ruwe gebruik op de bouw. Compromisloze 
kwaliteit voor professionals. De high-power laserdiode met laserklasse 3R 
garandeert te allen tijde een optimale zichtbaarheid van de laserstraal ook bij 
slecht licht.  
De PRIMUS 2 serie verlegt de grenzen voor volautomatische rotatielasers. 

De volautomatische rotatielaser made in germany

www.nedo.com
3 8



De maatstaf voor nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 
 
De rotatielasers van de PRIMUS 2 serie zijn uiterst nauwkeurig onder alle omstandigheden: 
bij langdurige regen, bij felle kou of bij verzengende hitte. 
Het huis van de PRIMUS 2 is beschermd tegen water en stof vlg. IP 66. Na gebruik kan de 
PRIMUS 2 zelfs met een waterslang worden afgespoten en gereinigd.

De maatstaf voor robuustheid 
 
Dankzij het innovatieve shock-protection-system overleven de nieuwe rotatielasers van de 
PRIMUS 2 serie ook zonder probleem een val uit een hoogte van 1 m. Extra veiligheid bieden de 
solide rubber afwerking en de rotorkap.

De maatstaf voor zichtbaarheid 
 
Alle PRIMUS 2 rotatielasers zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardige laserdiodes met een 
golflengte van 635 nm. Er kan worden gekozen uit high-power laserdiodes van laserklasse 3R of 
laserdiodes van laserklasse 2 met Bright Beam TechnologyTM. Daardoor gegarandeerd optimale 
zichtbaarheid van de laserstraal zelfs bij ongunstige lichtomstandigheden.

De maatstaf voor uithoudingsvermogen 
 
Hoogwaardige NiMH-accu's met EneloopTM-technologie garanderen een extreem lange 
levensduur van meer dan 100 uur en een minimale zelfontlading. 
De slimme energiehouder maakt snel wisselen van het gebruik van accu's naar batterijen 
en omgekeerd mogelijk.

De maatstaf voor comfortabele bediening 
 
U hebt genoeg van omslachtige handling? 
Alle PRIMUS 2-lasers zijn naast de standaard 5/8“ schroefdraadaansluiting voorzien van het 
Quick-Fix snelsluitsysteem. De laser kan daardoor binnen enkele seconden op elk statief 
worden bevestigd en weer worden losgemaakt. 
Voor het bevestigen of losmaken simpelweg de hendel omklappen. Klaar.

1 Laser plaatsen

2 Hendel omklappen

3   Klaar!

PRIMUS 2 - De maatstaf voor volautomatische rotatielasers

3 9
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met 3 jaar garantie



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

Testprotocol voor Nedo rotatielaser

Bestelnr. 399 556 Testprotocol voor Nedo rotatielaser 4 0

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  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

Optimaal voor het ruwe gebruik op de bouw. Perfect voor volgende toepassingen: 
 
– Grof en fijn egaliseren 
– Uitgraven van bouwputten 
– Tuin- en landschapsarchtitectuur 

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’’

– Storten van betonnen vloeren of funderingen 
– Metselwerk 
– Meterprojecties 

Nedo PRIMUS 2 H

Optionele toebehoren “Outdoor-Paket”: 
– Aluminium statief, (bestelnr. 200 225) 

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

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

 
PRIMUS 2 H 

De PRIMUS 2 H-modellen zijn ook met 
900 t/min leverbaar. 

Perfect voor machinebesturing.  
Bestelnr. 399 602
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Nedo PRIMUS 2 H1N+ Long Range

4 2

Eenassige schuinstelfunctie 
Voor horizontale toepassingen 
en schuinstellingen in de Y-as

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 472 026 472 026-632 
Incl. Quick-Fix, accu´s, lader en koffer 
 
Upgrade PRIMUS 2 H2N+ naar 750 t/min 399 604 399 604 
 
Upgrade PRIMUS 2 H1N+ naar 900 t/min 399 602 399 602

Testprotocol voor Nedo rotatielaser

Bestelnr. 399 556 Testprotocol voor Nedo rotatielaser 



Nedo PRIMUS 2 H1N+ Long Range

4 3

Kenmerken: 
 
– Volautomatische eenassige afschotlaser 
– 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

Optimaal voor het ruwe gebruik op de bouw. Perfect voor volgende toepassingen: 
 
– Machinebesturing 
– Controleren van afschot 
– Grof en fijn egaliseren 
– Uitgraven van bouwputten 
 

Technische gegevens: 

Tolerantie beter dan ± 0,05 mm/m 

Bereik zelfnivelleren ± 5° motorisch met automatische monitoring 

Instelbaar afschot (Y-as) ± 10% 

Nauwkeurigheid van de hellingshoekfunctie beter dan ± 0,015% 

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’’

– Storten van betonnen vloeren of funderingen 
– Metselwerk 
– Meterprojecties 
– Tuin- en landschapsarchitectuur

Meegeleverd wordt: PRIMUS 2  H1N+ Long Range: 
Rotatielaser PRIMUS 2  H1N+ Long Range, accu´s, 
lader, Quick-Fix snelsluitsysteem en koffer 
Bestelnr. 472 025-632

 
 

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 H1N+ Long Range
De volautomatische eenassige afschotlaser met bewaking van de schuin-

stelling en automatische nanivellering in de hellingsmodus. Extreem groot 

werkbereik voor het gebruik met machinebesturingen

Optionele toebehoren: 
Telescoopvizier met  

laserdoelinrichting voor  
een exacte asuitlijning  

Bestelnr. 461 096

Optionele toebehoren: 
Machineontvanger ACCEPTOR M 
Zie pagina 57

Meegeleverd wordt: PRIMUS 2  H1N+ Long Range 
met laserontvanger ACCEPTOR MAXX: 
Rotatielaser PRIMUS 2  H1N+ Long Range, 
laserontvanger ACCEPTOR MAXX, accu´s, lader, 
Quick-Fix snelsluitsysteem en koffer 
Bestelnr. 472 026-632



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+ (laserontvanger met mm-display incl. radiografische afstandsbediening), heavy-duty baakklem, 
Quick-Fix, accu´s, lader en koffer 
 
PRIMUS 2 H2N+ met hellingbewaking 472 037 472 037-632 
Incl. laserontvanger ACCEPTOR MAXX, 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 
 
Upgrade PRIMUS 2 H2N+ naar 750 t/min 399 604 399 604 
 
Upgrade PRIMUS 2 H2N+ naar 900 t/min 399 602 399 602 
 
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 (laserontvanger met mm-display incl. radiografische afstandsbediening), heavy-duty baakklem, 
Quick-Fix, accu´s, lader en koffer 
 
PRIMUS 2 H2N 472 036 472 036-632 
Incl. laserontvanger ACCEPTOR MAXX met mm-display en heavy-duty baakklem, accu´s, lader en koffer

Testprotocol voor Nedo rotatielaser

Bestelnr. 399 556 Testprotocol voor Nedo rotatielaser 

Schuinstelling in twee assen 
Voor horizontale toepassingen 

en hellingen in één of twee 
assen

Laserontvanger COMMANDER 2 
met mm-display en praktisch  
onverwoestbare heavy-duty 
baakklem van aluminium  
persgietwerk 
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Nedo PRIMUS 2 H2N+
De volautomatische twee-assige afschotlaser met hellingbewaking en 

automatische nanivellering in de hellingmodus

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 
– Desgewenst met 750 t/min of 900 t/min leverbaar, perfect voor machinebesturing

Optimaal voor het ruwe gebruik op de bouw. Perfect voor volgende toepassingen: 
 
– Controleren van afschot 
– Grof en fijn egaliseren 
– Uitgraven van bouwputten 
– Machinebesturing 

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, 750 t/min of 900 t/min (H2N+) 

IP-classificatie IP 66 

Voeding accu set NiMH 4,8 V, 8500 mAh 

Gebruiksduur ca. 100 h 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’

– Storten van betonnen vloeren of funderingen 
– Metselwerk 
– Meterprojecties 
– Tuin- en landschapsarchitectuur

Nedo PRIMUS 2 H2N+ en H2N

Optionele toebehoren “Outdoor-Paket”: 
– Aluminium statief,(bestelnr. 200 225) 

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

Meegeleverd wordt: 
Rotatielaser PRIMUS 2  H2N+, laserontvanger 
COMMANDER2  H2N+ met mm-display, heavy-
duty bakklem, accu´s, lader, Quick-Fix snelsluit-
systeem en koffer 
Bestelnr. 472 034

Nedo PRIMUS 2 H2N
De volautomatische twee-assige afschotlaser

 
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)

Optionele toebehoren: 
Telescoopvizier met  

laserdoelinrichting voor  
een exacte asuitlijning  

Bestelnr. 461 096
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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 mm-display incl. radiografische afstandsbediening), heavy-duty baakklem, 
magnetische doelplaat, Quick-Fix, accu´s, lader en koffer

Testprotocol voor Nedo rotatielaser

Bestelnr. 399 556 Testprotocol voor Nedo rotatielaser 

Bij het gebruik met bouwraam of bij 
gevelbouw-toepassingen levert de 
AutoAlign-functie een aanzienlijke 
tijdsbesparing op, omdat de 
moeizame handmatige afstelling van 
het laservlak op de laserontvanger 
vervalt. Bouwraam- en gevelbouw-
adapters voor de PRIMUS 2 en de 
laserontvanger COMMANDER 2 zijn 
als optionele accessoires 
verkrijgbaar.

Laserontvanger COMMANDER 2 
met mm-display en praktisch  
onverwoestbare heavy-duty 
baakklem van aluminium  
persgietwerk 
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Nedo PRIMUS 2 HVA
De volautomatische horizontale/verticale rotatielaser met AutoAlign-functie

Kenmerken: 
 
– Volautomatische rotatielaser voor horizontale en verticale toepassingen 
– AutoAlign-functie: automatische instelling van de laserstraal op de nulmarkering van de 

laserontvanger 
– Robuuste, motorische nivellering 
– 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 
– Rotorbescherming van breukvast glas 
– Uiterst nauwkeurig onder alle gebruiksomstandigheden 
– Afstandsbediening voor een comfortabele handling

Optimaal voor het ruwe gebruik op de bouw. Perfect voor volgende toepassingen: 
 
– Uitgraven van bouwputten 
– Storten van betonnen vloeren of funderingen 
– Maken van bekistingen 
– Werken met een bouwraam 
– Metselwerk 

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’’ 

– Meterprojecties 
– Interieurbouw 
– Plafondbouw 
– Gevelbouw

Nedo PRIMUS 2 HVA

Optionele toebehoren “toebehoren-pakket 1’’: 
– In hoogte verstelbare statief, (bestelnr. 210 621)

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, (bestelnr. 210 616)

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

Meegeleverd wordt: 
Rotatielaser PRIMUS 2 HVA, laserontvanger 
COMMANDER 2  HVA met mm-display, heavy-
duty baakklem, magnetische doelplaat, accu’s, 
lader, Quick-Fix snelsluitsysteem en koffer 
Bestelnr. 472 050

AutoAlign-functie 
Met een druk op de knop stelt het laserniveau zich 
automatisch af op de laserontvanger COMMANDER 2 HVA. 
Optimaal voor het uitzetten van een bouwraam. 
Het werkbereik van de AutoAlign-functie bedraagt 50 m.
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Nedo PRIMUS 2 HVA2N

Bestelnr. laserklasse 3R Bestelnr. laserklasse 2 

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

Testprotocol voor Nedo rotatielaser

Bestelnr. 399 556 Testprotocol voor Nedo rotatielaser 

Schuinstelling in twee assen 
Voor horizontale toepassingen 

en hellingen in één of twee 
assen. Met hellingbewaking 

en automatische nanivellering 
in de hellingmodus.

Laserontvanger COMMANDER 2  

met mm-display en praktisch  
onverwoestbare heavy-duty 
baakklem van aluminium  
persgietwerk 

4 8



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

Kenmerken: 
 
– Volautomatische dubbel-afschotlaser voor horizontale en verticale toepassingen 
– 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 
– Robuuste, motorische nivellering 
– Groot overzichtelijk display voor de weergave van afschot, rotatiesnelheid, oplaadtoestand 

van de batterij etc. 
– Automatische hoogtebewaking stopt de laser bij sterke trillingen 
– Goed zichtbare high-power laserstraal (3R), voor ongecompliceerd werken op korte afstand 
– Alternatief met laserklasse 2 met Bright Beam TechnologyTM leverbaar 
– Scan-functie en puntmodus 
– Oploodstraal naar boven 
– Rotorbescherming van breukvast glas 
– Uiterst nauwkeurig onder alle gebruiksomstandigheden 
– Afstandsbediening voor een comfortabele handling

Optimaal voor het ruwe gebruik op de bouw. Perfect voor volgende toepassingen: 
 
– Uitgraven van bouwputten 
– Storten van betonnen vloeren of funderingen 
– Maken van bekistingen 
– Werken met een bouwraam 
– Metselwerk 

Technische gegevens: 

Tolerantie ± 0,5 mm/10 m 

Bereik zelfnivelleren ± 5° motorisch met automatische monitoring 

Nauwkeurigheid van de hellingshoekfunctie ± 0,015% 

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’’

– Tuin- en landschapsarchitectuur 
– Meterprojecties 
– Interieur-, Plafond- en Gevelbouw 
– Controleren van afschot 
– Grof en fijn egaliseren

Nedo PRIMUS 2 HVA2N

Optionele toebehoren “toebehoren-pakket 1’’: 
– In hoogte verstelbare statief, (bestelnr. 210 621) 

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, (bestelnr. 210 616)

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

Meegeleverd wordt: 
Rotatielaser PRIMUS 2  HVA2N, laserontvanger 
COMMANDER 2  HVA2N met mm-display, 
heavy-duty baakklem, magnetische doelplaat, 
accu’s, lader, Quick-Fix snelsluitsysteem en  
koffer 
Bestelnr. 472 061

AutoAlign-functie 
Met een druk op de knop 
stelt het laserniveau zich 

auto-matisch af op  
de laserontvanger  

COMMANDER 2 HVA2N. 
Optimaal voor het uitzetten 

van een bouwraam.

Verticale uitlijnhulp 
De laser kan bij verticaal  
gebruik met  behulp van  

een laserlijn exact worden 
uitgelijnd
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Nedo Rioollaser TUBUS 2  
Groen. Eenvoudig te bedienen. Compromisloos robuust.

De zichtbaarheid: uitstekend 

Groene laserstralen zijn voor het menselijk oog 4x sterker waarneembaar dan rode laser-

stralen met hetzelfde vermogen. Om die reden is de rioollaser TUBUS 2 standaard 

voorzien van een groene laserdiode die naar keuze in laserklasse 2 of 3R leverbaar is. 

Ook bij ongunstige lichtomstandigheden is de groene laserpunt van de TUBUS 2 goed op 

de in hoogte verstelbare doelplaat te onderscheiden en garandeert te allen tijde de beste 

zichtbaarheid en snel werken. 
 
 

Het bedieningsconcept: smart 

Het doordachte SmartControl bedieningsconcept van de rioollaser TUBUS 2 maakt een 

eenvoudige, intuïtieve bediening mogelijk: 

Alle relevante gegevens, zoals ingesteld afschot, dwarshelling, asuitlijning en toestand 

van de batterij worden overzichtelijk op het duidelijk gestructureerde OLED display van 

de laser en de afstandsbediening weergegeven. De gecombineerde draadloze en infra-

rood-afstandsbediening garandeert een optimale zend-performance zowel in het riool al-

sook boven het riool. 

Display en toetsenbord van rioollaser en afstandsbediening zijn identiek opgebouwd en 

maken een intuïtieve bediening mogelijk. Veelgebruikte functies kunnen direct met een 

druk op de knop worden opgevraagd. De asuitlijning gebeurt met behulp van de hand-

matige uitlijnfunctie. De dwarshelling van de laser wordt automatisch gecompenseerd, 

ook bij het in het lood stellen. 
 

De robuustheid: compromisloos 

Compromisloze robuustheid voor echte professionals. Betrouwbaar voor het ruwe ge-

bruik in de weg- en waterbouw. De robuuste behuizing is bestand tegen onderdompelen 

in water volgens IP 68. Het Shock-Protection-System van de TUBUS 2 beschermt de 

gevoelige sensoren en elektronica effectief ook bij de allerzwaarste belasting. 

De Nedo TUBUS 2 is de compromisloos robuuste rioollaser – Made in Germany. 
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Nedo Rioollaser TUBUS 2

Nedo TUBUS 2 

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 on-
derkant van de rioollaser, maakt het 
invoeren van de rioollaser in buizen 
met een kleine diameter een stuk 
eenvoudiger.  

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 
– 5/8“ schroefdraadaansluiting 
– 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 

Garantie rioollaser 3 jaar 

afstandsbediening 1 jaar, accu 6 maanden 

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

Afstandsbediening met bidirectionele 
radiografische verbinding en extra 
infraroodmodule voor een optimale 
zend-performance onder alle 
gebruiksomstandigheden
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ACCEPTOR 2 digital met mm-display

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 geluidssignaal 
– Sterke magneten voor de bevestiging aan stalen liggers 
– Waterpas voor exacte afstelling 
– 3 nauwkeurigheidsniveaus ± 1 mm / ± 4 mm / ± 6 mm 
– Heavy-duty baakklem van metaa 
– Automatische uitschakeling 
 
Bestelnr. 430 338

De nieuwe 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: 
 
– Snel en eenvoudig bevestigen met behulp van de 'snel'-klemming 
– Vlak aanleggen van de laserontvanger tegen een muur 
– Ook hoek-toepassingen zijn geen probleem 
– Veilig en snel bevestigen op het bouwraam 
 
Bestelnr. 062 247

Optionele toebehoren: Snelklemming op het bouwraam 

Multifunctionele ontvangerhouder met gepatenteerde ‘Snel-klemming’

Technische gegevens: 

Nauwkeurigheid omschakelbaar, ± 1 mm, ± 4 mm en ± 6 mm 

Bereik Ø 550 m (afhankelijk van de gebruikte laser) 

Lengte van het detectieveld 50 mm 

Ontvangsthoek ± 65° 

IP-classificatie IP 67 

Bedrijfstemperatuur -20°C tot +50°C 

Voeding 2 x 1,5 V (AA) of NiMH accu’s 

Gebruiksduur tot 120 h

Nedo laserontvanger for rotatielaser

Heavy-Duty Baakklem 
Bestell-Nr. 062 424



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 ± 40 mm

ACCEPTOR MAXX

ACCEPTOR MAXX

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 

Nedo ACCEPTOR MAXX 
Bestelnr. 430 339 

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

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

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

woestbare 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 hoogtev-

erschillen bij stelwerkzaamheden direct – zonder te rekenen – worden afgelezen. 

Behalve de mm-weergave geven LED's de positie van de laserontvanger ten 

opzichte van het laservlak aan. 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 afs-

tand. 

Een instelbaar geluidssignaal geeft akoestisch informatie over de stand van de 

laserontvanger ten opzichte van het laservlak. 
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Laserontvanger COMMANDER 2 met mm-
display en praktisch onverwoestbare 
heavy-duty baakklem van aluminium  
persgietwerk 

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

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 COMMANDER 2 met mm-display

Nedo laserontvanger for rotatielaser

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  70 mm 
detectieveld 

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

Extra robuuste hoogwaardige ontvanger met geïntegreerd radiografische afstands-

bediening voor de Nedo rotatielasers PRIMUS 2. 

Dankzij de mm-display kunnen hoogteverschillen bij stelwerkzaamheden direct 

worden afgelezen – zonder te rekenen.



Nedo 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 graafmachine 

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 compenseert 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 graafmachinelepel met betrekking tot de gedefinieerde 

hoogte aan.

Kenmerken: 
 
– Robuuste laserontvanger voor alle rotatielasers met rode laserstraal 
– 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 afglijden 
– 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. Kunststof koffer   
– Geschikt voor alle rotatielasers met een golflengte van 600 nm tot 780 nm 

Nedo ACCEPTOR M

Bestelnr. 430 335 

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 bag-
gerontvanger 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. 
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Nedo gevelbouw-adapter
De gevelbouw-adapters worden aan de muur bevestigd en met behulp van 

geïntegreerde libellen horizontaal afgesteld. Dankzij op de traversen aange-

brachte mm aflezingen en de beweegbare slede kunnen rotatielaser en laseront-

vanger gemakkelijk op de gewenste afstand van de muur worden geplaatst. 

De nieuwe gevelbouw-adapters zijn optimaal afgestemd op de volautomatische 

rotatielaser PRIMUS 2 HVA en HVA2N met AutoAlign-functie en de laserontvanger 

COMMANDER2 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

Mini-flexilat voor de gevelbouw 

Met de mini-flexilat kunnen afstanden in de gevelbouw snel en eenvoudig worden 
gemeten. 
Meetbereik: 65 mm tot 280 mm 
Bestelnr. 461 048

Nulmarkering

Afstand
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Bouwraamhouder voor rotatielasers PRIMUS 2 

Robuuste aluminium bouwraamhouder met vier klemschroeven. 
Geschikt voor rotatielasers uit de PRIMUS 2-serie. 
Bestelnr. 461 051

Bouwraamhouder voor laserontvanger COMMANDER 2 

Robuuste aluminium bouwraamhouder met 1 klemschroef. 
Geschikt voor de laserontvanger COMMANDER 2. 
Bestelnr. 461 055

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 laserontvanger 

COMMANDER 2. Bovendien wordt door de AutoAlign functie het laser-

niveau automatisch gecontroleerd en indien nodig bijgesteld.

Nedo bouwraamhouder
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Nedo Multifunctionele Voet

Perfect voor de nauwkeurige asuitlijning bij 
de afschotlasers PRIMUS 2 H1N+, H2N, 
H2N+ en HVA2N. 
 
Besteln. 062 579 

PRIMUS 2 accu-uitbreidings-
set 

Accu-uitbreidingsset voor alle PRIMUS 2 
modellen incl. oplader. 
Bestelnr. 461 098

PRIMUS 2 batterijvak 

Extra batterijvak voor alle 4 x 1,5 V mono-
cellen, voor alle PRIMUS 2 modellen. 
Bestelnr. 461 097

Nedo Toebehoren PRIMUS 2 

Telescoopvizier 

Het gebruik van twee-assige afschotlasers vereist een zeer exacte afstelling van de laserassen. 
Met behulp van het PRIMUS 2 telescoopvizier met geïntegreerde doellaser kan de laseras exact, 
ook op grote afstanden, op het doel worden gericht. Het telescoopvizier kan zonder gereedschap 
aan de PRIMUS 2 worden bevestigd. Passend voor de afschotlasers PRIMUS 2 H1N+, H2N, 
H2N+ en HVA2N. 
Bestelnr. 461 096
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Outdoor-pakket voor PRIMUS 2 serie 

– Aluminium statief, bereik 0,91 m tot 1,69 m 

– Flexilat, universele adapter en hoes 

Bestelnr. 200 350

Toebehoren-pakket 1 voor PRIMUS 2 serie 

– In hoogte verstelbare statief met direkte handverstelling, bereik 0,80 m tot 2,76 m 

– Flexilat, universele adapter en hoes 

Bestelnr. 210 350

Toebehoren-pakket 2 voor PRIMUS 2 serie 

– In hoogte verstelbare statief met direkte handverstelling, bereik 0,78 m tot 2,03 m 

– Flexilat, universele adapter en hoes 

Bestelnr. 210 351

Snelle verstelling in 6 trappen 
of fijnafstemming voor een 
exacte instelling van het 
afschot

Quick-Fix systeem
Statiefkop vlak  
ø 110 mm

Schaal: 
0 tot 100% in stappen van 5% 
en 0 tot 90° in stappen van 5Doosniveau

Nedo afschotadapter

Kenmerken: 
 
– Tolerantie: ± 1° 
– Grove en fijne afstelling voor een snelle hoogte-instelling  
– Geïntegreerd Quick-Fix systeem voor alle lasers van de PRIMUS 2 serie 
– 5/8’’ schroefdraadaansluiting voor alle andere rotatielasers 
– Schaal met graden- en procentenverdeling 
– Gemaakt van hoogwaardig gespuitgiet aluminium 
 
Bestelnr. 461 047

Met behulp van de afschotadapter kunnen afschotten tot 90° 

met de hand worden ingesteld. Snelle verstelling in 6 trappen 

en extra fijnafstemming. Schaal met %- en °-aanduiding.  

Ideaal voor het maken van beschoeiingen of voor daksanering. 

Incl. doosniveau, ingebouwd vizier, 5/8“ schroefdraadaansluiting en 

Quick-Fix-systeem. 

+

+
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Wandhouder ECO 

Robuuste wandhouder voor punt- en lijnlasers. Bevestiging aan de muur of aan 
plafondprofielen mogelijk. 
Verstelbereik: 100 mm 
Bestelnr. 461 032-613

Wandhouder »easy« 

Robuuste wandhouder voor alle rotatielasers. Bevestiging aan de muur met twee schroeven. 
Verstelbereik: 55 mm 
Bestelnr. 461 030

Verticaalhouder »easy« 

Voor de verticale toepassing van de SIRIUS 1 HV of SIRIUS 1 HV green met statief. 
Bestelnr. 461 031

Wandhouder-S 

Robuuste wandhouder voor alle rotatielasers. Bevestiging 
aan de muur of aan plafondprofielen mogelijk. Comfor-
tabele hoogteverstelling met fijninstelling. Ideaal voor de 
montage van verlaagde plafonds. Verstelbereik: 150 mm 
De wandhouder-S kan ook horizontaal op een statief met 
5/8’’-schroefdraad worden bevestigd. Optimaal voor het 
exact afstellen van de laser in de gevelbouw. 
Bestelnr. 461 020

Nedo laser toebehoren

Laserveiligheidsbril 
Laserveiligheidsbril voor lasers met laserklasse 3R 
Bestelnr. 460 909
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Nedo Flexilat
Exact nivelleren zonder te rekenen. Bij het nivelleren met rotatielasers is de 

flexilat de ideale accessoire om hoogteverschillen snel, exact en met het juiste 

voorteken te bepalen - zonder te rekenen.

Bestelnr. Uitrusting 

360 811-622 Flexilat met doosniveau, lengte 1,31 m tot 2,42 m 

360 916-622 Flexilat met universele adapter met snelklem, etui 

360 911 Flexilat met schuif met doelplaat (bestelnr. 360 912), etui 

Nedo Flexilat

Bestelnr.  

360 515-613 Universele adapter met snelklem van metaal 

360 511 Universele adapter van kunststof 

360 912 Schuif met doelplaat voor punt- en lijnlaser 

365 112-613 Etui, geschikt voor alle flexilat-modellen 

365 111 Nivelleerhulp voor beton storten 

Adapter en toebehoren

Kenmerken: 
 
– Robuuste flexilat van geanodiseerde aluminium profielen 
– Slijtvaste schaalverdeling 
– Libel voor de verticale afstelling van de flexilat 
– Stabiele fixeerschroef voor het effectief vastzetten van de telescoop 
– Ook als set leverbaar

Set met adapter 
en etui

Bestelnr. 365 111 Bestelnr.  
360 515-613

Bestelnr.  
360 511

Bestelnr.  
360 912

Bestelnr.  
365 112-613

Bestelnr.  
360 916-622

Met behulp van de universele adapter wordt de laserontvanger 
op de hoogte van het laservlak gebracht. Op de flexilat kan 
onmiddellijk op de millimeter nauwkeurig het hoogteverschil 
ten opzichte van het referentievlak worden afgelezen. 
Flexilat 0 = hoogte van het referentievlak 
Rood gebied = min 
Grijs gebied = plus 

referentievlak rood = min

grijs = plus
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Nedo Laser mEssfix-S
De Nedo Laser mEssfix-S is een robuuste telescopische meetstok voor het 

bepalen van hoogteverschillen in combinatie met een rotatielaser en een 

laserontvanger. Ideaal voor het waterpas stellen bij baggerwerk, egaliseerwerk 

en bij weg- en waterbouwprojecten. 

Eenvoudig de laserontvanger aan de universele houder bevestigen en de 

Laser mEssfix-S uittrekken. Bereikt de laserontvanger het door de rotatielaser 

gedefinieerde niveau, dan kan het hoogteverschil tussen de nullijn van de 

laserontvanger en het opzetpunt van de Laser mEssfix-S van de analoge 

display worden afgelezen. 

Snel, eenvoudig en nauwkeurig. 

Aan de universele houder kunnen alle gangbare laserontvangers worden 

vastgeklemd. Om een onbedoelde verandering van de uitgetrokken lengte te 

voorkomen, zijn de verschillende telescoopstukken voorzien van klemman-

chetten die een effectieve vergrendeling waarborgen. Een doosniveau helpt 

om in het lood te blijven.

Kenmerken: 
 
– Robuuste telescopische meetstok met overzichtelijke analoge display 
– Universele houder voor de bevestiging van alle gangbare laserontvangers met een 

baakklem 
– Doosniveau voor een nauwkeurige afstelling 
– Geanodiseerde telescoopstukken met borgschroeven fixeerbaar 
– Eenvoudig in het gebruik 
– Betrouwbaar waterpassysteem voor alle rotatielasers met ontvanger 
– Standaard met hoes 
– Made in Switzerland

Nedo Laser mEssfix-S

Bestelnr. Kenmerken Lengte min. Lengte max. Incl. hoes 

F 687 511 met universele adapter 1,37 m 5,17 m ja

F 887 511 met universele adapter 1,70 m 6,83 m ja

Nulmarkering 

www.nedo.com

Op de analoge display van de 
Nedo Laser mEssfix-S kan 
comfortabel het hoogteverschil 
tussen de nullijn van de laseront-
vanger en het opzetpunt van de 
laser mEssfix-S worden afgele-
zen.
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Bestelnr. 461 100 

Formaat (Lengte/breedte/hoote) 1082 mm x 400 mm x 888 mm 

Gewicht ca. 25,5 kg 

Tolerantie ± 0,05 mm/m (=10’’) 

Resolutie ± 0,01 mm/m (=2’’) 

Geschikte rotatielasers Laserklasse 2 ... 3R, 532 - 635 nm

Nedo Laser Calibration 2

Nedo Laser Calibration 2
De Laser Calibration 2 is een professioneel, PC-gebaseerd systeem voor 

het instellen en controleren van het horizontale laservlak van rode en 

groene rotatielasers. De totale techniek is gebaseerd op ultramoderne 

beeldverwerking en maakt zo de eenvoudige en efficiënte controle en in-

stelling van rotatielasers mogelijk. Het systeem biedt de mogelijkheid om 

testprotocollen automatisch aan te maken, te archiveren en af te drukken. 

Deze testprotocollen kunnen individueel worden aangemaakt en zo aan 

de respectievelijke behoeften van het service-bedrijf worden aangepast. 

De bediening gebeurt via een intuïtieve Windows-userinterface. De bijzon-

der compacte constructie en inkapseling van de techniek in een robuuste 

behuizing komt tegemoet aan de eisen van professionele service-werk-

plaatsen. Met de mogelijkheid om het systeem te integreren in een com-

puternetwerk is de Laser Calibration 2 optimaal geoutilleerd voor 

toekomstige uitbreidingen en maakt zelfs onderhoud op afstand door 

Nedo mogelijk. 

Compleet systeem incl. PC, software en hardware. 

Kenmerken: 
 
– Professioneel, PC-gebaseerd systeem voor het instellen en controleren van de 

horizontale tolerantie van rotatielasers 
– Voor rode en groene lasers 
– Meetprincipe: ultramoderne beeldverwerking 
– Professioneel afstellingsysteem voor service- en reparatiewerkplaatsen die waarde 

hechten aan een hoge mate van efficiency 
– Geschikt om in een netwerk te werken 
– Onderhoud op afstand door Nedo mogelijk 
– Afdrukken van gepersonaliseerde testprotocollen mogelijk 
 

De Nedo Laser Calibration 2 onderscheidt zich 
door een intuïtief te bedienen gebruikersinterface. 
De nauwkeurigheid van de onderzochte rotatie-
laser kan direct in mm/m worden afgelezen.  

6 5
Individueel op te maken protocollen. 
Archivering in PDF-formaat.



WATERPASINSTRUMENTEN /  
THEODOLIETEN



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-bouwwater-

passen onderscheiden zich door een hoogwaardig en lichtsterk objectief. 

Onze elektronische theodolieten worden naar keuze aangeboden met een op-

tisch 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
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Grondslagen van de optiek
De vergroting van een optisch instrument geeft aan hoeveel keer dichterbij een 

doel voor de gebruiker verschijnt als hij door het instrument kijkt - vergeleken met 

het kijken zonder instrument. Hoe sterker de vergroting, des te meer nemen de 

grootte van het objectieve gezichtsveld en de lichtsterkte af. Ook de diameter van 

het objectief heeft een grote invloed op de lichtsterkte. Hoe groter de diameter 

van het objectief, des te beter is de lichtsterkte van het instrument, d.w.z. des te 

lichter is het beeld.

Waterpasinstrumenten
Waterpasinstrumenten worden gebruikt voor het bepalen van hoogteverschillen. 

De belangrijkste onderdelen zijn het rond de verticale as draaibare vizier met 

dradenkruis, de horizontale randaflezing voor het overbrengen van hoeken en de 

libel, met behulp waarvan het waterpasinstrument via een driepoot horizontaal 

wordt afgesteld. Automatische waterpasinstrumenten beschikken bovendien over 

een compensator die binnen een klein bereik het waterpasinstrument auto-

matisch exact horizontaal afstelt. Om een eindeloos op en neer pendelen van de 

optiek te vermijden, zijn de compensatoren uitgerust met een dempingssysteem. 

In de praktijk hebben luchtgedempte en magnetische gedempte compensatoren 

ingang gevonden. Luchtgedempte compensatoren zijn kwalitatief hoogwaardiger; 

magnetisch gedempte compensatoren zijn de voordeligere oplossing.

Theodolieten
Theodolieten worden gebruikt voor het nauwkeurig bepalen van hoeken, zowel bij 

horizontaal als verticaal gebruik. Op bouwplaatsen worden theodolieten bovendien 

gebruikt voor het nauwkeurig uitlijnen, bijvoorbeeld bij het stellen van funderin-

gen, en om te controleren of bekistingen en gevels in het lood staan. De 

nauwkeurigheid van een theodoliet wordt in hoekseconden aangegeven.Dankzij 

het feit dat ze gemakkelijker kunnen worden afgelezen, winnen elektronische 

theodolieten met digitale display steeds meer terrein.

www.nedo.com6 8



Keuze van het juiste Nedo 
waterpasinstrument
Nedo biedt een scala aan verschillende automatische waterpasinstrumenten voor 

de bouw aan, die beantwoorden aan uiteenlopende eisen: 
 

– F-waterpas: Moderne bouwwaterpas met sterke optiek en sterk design 

– X-waterpas: De premium-bouwwaterpas voor de allerhoogste kwaliteitseisen 

– Z-waterpas: Bouwwaterpassen voor de allerhoogste kwaliteitseisen. 

             Beveiligd tegen stof en straalwater vlg. IP X6 

 

Elke Nedo bouwwaterpas wordt vóór verzending zorgvuldig gecontroleerd en 

afgeregeld. Een keuringsrapport maakt deel uit van de levering van alle Nedo-

bouwwaterpassen.

Keuze van de juiste vergroting
Als vuistregel geldt: de vergroting moet overeenkomen met de afstand tot het doel 

in meters. Voor de eisen op de bouw is gebleken dat waterpasinstrumenten met 

een 24-voudige vergroting ideaal zijn. Voor ingenieurs-toepassingen worden 

hoofdzakelijk waterpasinstrumenten met een 28- of 32-voudige vergroting 

toegepast.

Apparaat Toepassingscondities 

hard extreem hard extreem hard/vochtige omgeving 

 F-waterpas P  

X-waterpas P P 

Z-waterpas P P P 
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Nedo-waterpasinstrumenten 
F-serie
Het eersteklas optiek met 24, 28- of 32- voudige vergroting, de 

hoogwaardige, magneetgedempte compensator en het moderne 

design kenmerken de waterpasinstrumenten van de F-serie. 

Optimaal voor zware toepassingscondities.

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 leverbaar

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 

Beeld rechtop rechtop rechtop 

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 

Vermenigvuldigingsfactor 100 100 100 

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’’ 

F-waterpasinstrument set met: 

– 5 m baak met doosniveau en hoes 

bestelnr. 345 122-637 

– Aluminium statief bestelnr. 200 215-637 

Bestelnr. 399 558 Testprotocol voor waterpasinstrumenten serie F, X en Z 

Testprotocol voor waterpasinstrumenten
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Nedo-waterpasinstrumenten X-serie

X24 X32 

Bestelnr. 460 759 460 760 

Bestelnr. Set 464 245 464 325 

Beeld rechtop rechtop 

Vergroting 24-voudig 32-voudig 

Diameter objectief 36 mm 36 mm 

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

Vermenigvuldigingsfactor 100 100 

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.  

Het bijzonder lichtsterke objectief, de robuuste, luchtgedempte compensator 

en de solide afwerking kenmerken de bouwwaterpassen van de X serie. 

Optimaal voor het gebruik onder extreem zware omstandigheden.

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

X-waterpasinstrument set met: 

– 5 m baak met doosniveau en hoes 

bestelnr. 345 122-637 

– Aluminium statief bestelnr. 200 215-637 
Bestelnr. 399 558 Testprotocol voor waterpasinstrumenten serie F, X en Z 

Testprotocol voor waterpasinstrumenten
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Nedo-waterpasinstrumenten  
Z-serie
Nedo Z-waterpasinstrumenten zijn hoogwaardige bouwwaterpassen die 

beantwoorden aan de allerhoogste eisen. Het bijzonder lichtsterke objectief 

met grote objectiefdiameter, de robuuste, luchtgedempte compensator en de 

straalwaterdichte metalen behuizing, die voldoet aan de IP-classificatie IP X6, 

kenmerken de bouwwaterpassen van de Z-serie. Optimaal voor gebruik onder 

uiterst zware omstandigheden zoals stof en regen.

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

Nedo-waterpasinstrumenten Z-serie

Z24 Z32 

Bestelnr. 460 756 460 758 

Bestelnr. Set 465 245 465 325 

Beeld rechtop rechtop 

Vergroting 24-voudig 32-voudig 

Diameter objectief 36 mm 36 mm  

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

Vermenigvuldigingsfactor 100 100 

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’’ 

Z-waterpasinstrument set met: 

– 5 m baak met doosniveau en hoes 

bestelnr. 345 122-637 

– Aluminium statief bestelnr. 200 215-637 

Bestelnr. 399 558 Testprotocol voor waterpasinstrumenten serie F, X en Z 

Testprotocol voor waterpasinstrumenten

7 2



Nedo Elektronische theodoliet ET-5 
met optisch lood of laser lood
Robuuste bouwtheodoliet met digitale display en automatische verticale 

compensator. Precisie, betrouwbaarheid en de eenvoudige, intuïtieve bediening 

kenmerken de elektronische bouwtheodoliet Nedo ET 5.

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

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

Haaks oculair 
Voor het meten van  

steile verticale 
hoeken. Incl. draagtas. 

Bestelnr. 460 813-613

ET-5 met optisch lood 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) graden(0-360 )/ gon(0-400) / mil (0-6400) 

Buisniveau 30’’/2 mm 30’’/2 mm 

Doosniveau 8’/2 mm 8’/2 mm 

Schroefdraadaansluiting driepoot 5/8’’ BSW 5/8’’ BSW 

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

Voeding 4 x 1,5 V type AA of NiMH accu’s 4 x 1,5 V type AA of NiMH accu’s 

Gebruiksduur Batterijen ca. 36 h, accu’s ca. 18 h Batterijen ca. 36 h, accu’s ca. 18 h 

Gewicht 4,7 kg 4,7 kg 

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 

IP-classificatie IP 54 IP 54

Bouwraamhouder voor theodoliet 
Robuuste aluminium bouwraam-
houder met vier klemschroeven 

Bestelnr. 461 051

7 3



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, een 

tachymeter of een laserscanner. 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. 

Nieuw in het Nedo-programma zijn in hoogte verstelbare statieven in de serie 

Industrial Line die speciaal zijn afgestemd op het gebruik van laserscanners.

Onder alle omstandigheden  
stevig op de poten
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Standaard- of in hoogte  
verstelbaar statief?
Voor het waterpas stellen met bouwlasers of met horizontale lasers zijn Nedo-

statieven zonder hoogteverstelling optimaal. Voor toepassingen die een exacte 

afstelling van de bouwlaser op een bepaalde werkhoogte noodzakelijk maken, 

zoals bij projecties, bij de montage van verlaagde plafonds of bij verschillende  

andere montagewerkzaamheden, zijn in hoogte verstelbare statieven het betere  

alternatief. Met behulp van de handverstelling kan de gewenste werkhoogte ook 

van zware lasers snel worden ingesteld.

Aluminium, hout of carbon?
Moderne bouwstatieven worden gemaakt van aluminium. Nedo aluminium statieven zijn 

licht, zeer stabiel en worden gekenmerkt door een voorbeeldige stijfheid. Ze zijn uitstekend 

geschikt voor het gebruik in combinatie met waterpasinstrumenten voor de bouw, rotatie- 

lasers en bouwtheodolieten. Landmeters prefereren voor uiterst nauwkeurige instrumenten 

echter houten statieven. Vergeleken met aluminium statieven hebben houten statieven bij 

trillingen een beter dempingsgedrag. Bovendien reageren houten statieven minder gevoelig 

op temperatuurschommelingen. De houten onderdelen van alle Nedo houten statieven wor-

den dankzij de coating met een hightech kunststofmateriaal duurzaam beschermd tegen 

vocht. Daardoor zijn Nedo houten statieven extreem weerbe-stendig en robuust. 

Bij het gebruik van mobiele 3D-laserscanners speelt naast de stijfheid van de statieven ook 

het gewicht een grote rol. Carbon is een modern composietmateriaal dat een hoge stijfheid 

combineert met een laag gewicht. Daarom kiezen gebruikers van 3D-laserscanners bij mo-

biele toepassingen voor statieven uit de Nedo Carbon Line.

Strapless-Go -  
Pootvergrendeling zonder sluitriem
Talrijke statieven van Nedo zijn uitgerust met de nieuwe pootvergrendeling zonder sluitriem. 

Daarbij haken de statiefpoten bij het inschuiven automatisch in elkaar. Snel, eenvoudig en 

comfortabel. 

Het lastige sluiten van de riem om de statiefpoten bij het transport te vergrendelen is 

overbodig. Om de pootvergrendeling te openen, wordt eenvoudig de bedrukte statiefpoot als 

eerste uitgeschoven. Meteen is de pootvergrendeling opgeheven en het statief kan worden 

opgesteld. 

1
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Details waar het op aankomt
Nedo statieven worden gekenmerkt door een maximale stabiliteit en betrouw-

baarheid en door een uiterst robuuste constructie. Daardoor beschikken 

alle Nedo-statieven over specifieke details waar het op aankomt: 
 

– Aluminium snelklemhendel: optimaal voor het ruwe gebruik op de bouw  
– Messing scharnierpen: robuust en betrouwbaar 
– Klemschroef met naar opzij wegklapbare pasloodhaak: optimaal voor het 

gebruik van een optisch paslood of een laserpaslood.  

Nedo statieven voor de interieurbouw zijn uitgerust met een spreidstop die het 

onbedoeld wegglijden van de poten van een statief op gladde vloeren voorkomt.click
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In hoogte verstelbare statieven met 
indirecte verstelling
Een reductieoverbrenging tussen de kruk en de stelbuis maakt het mogelijk om ook zware 

rotatielasers gemakkelijk op de gewenste werkhoogte in te stellen. Bovendien voorkomt de 

reductieoverbrenging dat de laser onbedoeld naar beneden glijdt wanneer de borgschroef 

wordt losgedraaid. 

Combi-statiefvoetjes
Bij werkzaamheden op ruwe vloeren worden de rubberdopjes omhoog geschroefd, de 

spikes steken naar buiten. Bij werkzaamheden op gevoelige vloeren bedekt de naar buiten 

geschroefde rubberdop de spikes. 



Korte en lichtgewicht aluminium statieven

Statief bestelnr.  200 631 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 0,53 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 0,85 m 
– Transportlengte ca. 0,61 m 
– Gewicht ca. 2,40 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 140 mm

Kenmerken: 
 
– Aluminium Statiefkop 
– Snelklem 
– Straples-Go: Pootvergrendeling 

zonder sluitriem 
– Spreidstop

Geschikt voor: 
 
– Punt- en Lijnlaser 
– Rotatielasers

Statief bestelnr. 200 215-637  
(statiefkop vlak) 
 
Statief 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

Kenmerken: 
 
– Scharnieren en statiefkoppen 

zijn van aluminium 
– Snelklem 
– Draagriem

Geschikt voor: 
 
– Waterpasinstrumenten 
– Rotatielasers

Statief bestelnr. 200 221 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 0,91 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,69 m 
– Transportlengte ca. 1,06 m 
– Gewicht ca. 3,41 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 140 mm

Kenmerken: 
 
– Aluminium Statiefkop 
– Snelklem 
– Straples-Go: Pootvergrendeling 

zonder sluitriem 
– Spreidstop 
– Voldoet aan ISO 12858-2-LF

Geschikt voor: 
 
– Waterpasinstrumenten 
– Rotatielasers

Strapless-Go: Pootvergrendeling zonder sluitriem 
Talrijke lichte en middelzware aluminium statieven en verstel-
bare statieven van Nedo zijn uitgerust met de nieuwe pootver-
grendeling zonder sluitriem. Daarbij haken de statiefpoten bij 
het inschuiven automatisch in elkaar. Snel, eenvoudig en 
comfortabel. Het lastige sluiten van de riem om de statief-
poten bij het transport te vergrendelen is overbodig. 
Om de pootvergrendeling te openen, wordt eenvoudig de 
bedrukte statiefpoot als eerste uitgeschoven.  
Meteen is de pootvergrendeling opgeheven en het statief kan 
worden opgesteld.  1

2
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Statief bestelnr. 200 220-613 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 0,95 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,63 m 
– Transportlengte ca. 1,06 m 
– Gewicht 3,16 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 137 mm

Kenmerken: 
 
– Scharnieren en statiefkoppen 

zijn van aluminium 
– Snelklem 
– Draagriem

Geschikt voor: 
 
– Waterpasinstrumenten 
– Rotatielasers



Middelzware aluminium statieven

Statief bestelnr. 200 412-614  
(met Spreidstop) 
 
Statief bestelnr. 200 412  
(zonder Spreidstop) 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 0,78 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,18 m 
– Transportlengte ca. 0,82 m 
– Gewicht ca. 4,00 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 140 mm

Kenmerken: 
 
– Scharnieren en statiefkoppen 

zijn van aluminium 
– Snelklem 
– Spreidstop (statief 200 412-614)

Geschikt voor: 
 
– Punt- en Lijnlaser 
– Rotatielasers 
– Rioollaser

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: 
 
– Aluminium Statiefkop 
– Snelklem 
– Draagriem 
– Spreidstop 
– Straples-Go: Pootvergrendeling 

zonder sluitriem 
– Voldoet aan ISO 12858-2-LF

Geschikt voor: 
 
– Waterpasinstrumenten 
– Rotatielasers 
– Bouwtheodoliet 

Statief bestelnr. 200 203 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,00 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,71 m 
– Transportlengte ca. 1,07 m 
– Gewicht ca. 4,25 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 168 mm

Kenmerken: 
 
– Scharnieren en statiefkoppen 

zijn van aluminium 
– Grote ronde statiefkop 
– Snelklem 
– Draagriem 
– Straples-Go: Pootvergrendeling 

zonder sluitriem 
– Voldoet aan ISO 12858-2-LF

Geschikt voor: 
 
– Waterpasinstrumenten 
– Rotatielasers 
– Bouwtheodoliet

Statief bestelnr. 200 250 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,01 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,63 m 
– Transportlengte ca. 1,07 m 
– Gewicht ca. 4,60 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 154 mm

Kenmerken: 
 
– Scharnieren en statiefkoppen 

zijn van aluminium 
– Snelklem 
– Draagriem

Geschikt voor: 
 
– Waterpasinstrumenten 
– Rotatielasers 
– Bouwtheodoliet
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Middelzware en zware aluminium statieven

www.nedo.com

Statief bestelnr. 200 200 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,08 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,72 m 
– Transportlengte ca. 1,14 m 
– Gewicht ca. 5,00 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 140 mm

Kenmerken: 
 
– Scharnieren en statiefkoppen 

zijn van aluminium 
– Snelklem 
– Voldoet aan ISO 12858-2-LF

Geschikt voor: 
 
– Waterpasinstrumenten 
– Bouwtheodoliet 
– Rotatielasers

Statief bestelnr. 200 312 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,02 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,71 m 
– Transportlengte ca. 1,09 m 
– Gewicht ca. 4,30 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop bol, Ø 140 mm

Kenmerken: 
 
– Scharnieren en statiefkoppen 

zijn van aluminium 
– Snelklem 
– Bolle statiefkop 
– Voldoet aan ISO 12858-2-LS 
– Straples-Go: Pootvergrendeling 

zonder sluitriem

Geschikt voor: 
 
– Waterpasinstrumenten 
– Rotatielasers

Statief bestelnr. 200 204 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,02 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,72 m 
– Transportlengte ca. 1,10 m 
– Gewicht ca. 5,20 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 167 mm

Kenmerken: 
 
– Scharnieren en statiefkoppen 

zijn van aluminium 
– Grote ronde statiefkop 
– Snelklem 
– Snap Cap 
– Draagriem 
– Voldoet aan ISO 12858-2-H

Geschikt voor: 
 
– Waterpasinstrumenten 
– Bouwtheodoliet 
– Bouwtachymeter 
– Rotatielasers

Statief bestelnr. 200 233 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,02 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,72 m 
– Transportlengte ca. 1,10 m 
– Gewicht ca. 4,70 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 140 mm

Kenmerken: 
 
– Scharnieren en statiefkoppen 

zijn van aluminium 
– Schroefklem 
– Straples-Go: Pootvergrendeling 

zonder sluitriem 
– Voldoet aan ISO 12858-2-LF

Geschikt voor: 
 
– Waterpasinstrumenten 
– Bouwtheodoliet 
– Rotatielasers
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Lichtgewicht telescopische en in hoogte  
verstelbare statieven

 
 
Statief bestelnr. 210 619-613  
 
– Min. nuttige hoogte ca. 0,57 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,66 m 
– Transportlengte ca. 0,60 m 
– Gewicht ca. 1,65 kg 
– Wisselstatiefkop met 1/4’’ en 5/8’’ 

schroefdraad 
– Krukslag 300 mm

Kenmerken: 
 
– Snelklem 
– Spreidstop 
– Libel in de statiefkop 
– Draagtas 
– Wisselstatiefkop met 1/4’’ en 

5/8’’ schroefdraad

Geschikt voor: 
 
– Punt- en Lijnlaser 
– Lichtgewicht rotatielaser

Statief bestelnr. 210 642-616 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 0,59 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,66 m 
– Transportlengte ca. 0,64 m 
– Gewicht ca. 1,90 kg 
– Klemschroef: 1/4’’ schroefdraad 
– Krukslag 260 mm

Kenmerken: 
 
– Snelklem 
– Spreidstop 
– Verstelbare kop 
– Waterpas op de verstelbare kop 
– Draagtas

Geschikt voor: 
 
– Punt- en Lijnlaser 
– Laser-afstandsmeter

Statief bestelnr. 210 618 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 0,60 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,51 m 
– Transportlengte ca. 0,80 m 
– Gewicht ca. 4,50 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ 

schroefdraad 
– Statiefkop, Ø 110 mm 
– Telescoop 1-voudig 
– Krukslag 414 mm

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

zijn van aluminium 
– mm-schaal op telescopische 

buis

Geschikt voor: 
 
– Rotatielasers



Middelzware in hoogte verstelbare statieven

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.

www.nedo.com

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 
– Straples-Go: Pootvergrendeling 

zonder sluitriem

Geschikt voor: 
 
– Rotatielasers

Statief bestelnr. 210 614 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 0,74 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,73 m 
– Transportlengte ca. 0,88 m 
– Gewicht ca. 5,20 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ 

schroefdraad 
– Statiefkop, Ø 110 mm 
– Telescoop 1-voudig 
– Krukslag 545 mm

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

zijn van aluminium 
– mm-schaal op telescopische 

buis

Geschikt voor: 
 
– Rotatielasers

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 
– Spreidstop 
– Libel 
– Scharnieren en statiefkoppen 

zijn van aluminium 
– mm-schaal op telescopische 

buis 
– Straples-Go: Pootvergrendeling 

zonder sluitriem

Geschikt voor: 
 
– Rotatielasers
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Zware in hoogte verstelbare statieven

Combi-statiefvoetjes 
 
Bij werkzaamheden op ruwe vloeren worden de rubberdopjes omhoog 
geschroefd, de spikes steken naar buiten (afb. A) Bij werkzaamheden op 
gevoelige vloeren bedekt de naar buiten geschroefde rubberdop de 
spikes (afb. B). 
 
Bestelnr. 660 121 B A

Statief bestelnr. 210 675 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 0,80 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 2,40 m 
– Transportlengte ca. 1,04 m 
– Gewicht ca. 6,60 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop, Ø 110 mm 
– Telescoop 2-voudig 
– Krukslag 490/520 mm

Kenmerken: 
 
– Indirecte verstelling 
– Dubbele telescoop 
– Snelklem 
– Spreidstop 
– Libel 
– Scharnieren en statiefkoppen zijn 

van aluminium 
– mm-schaal op telescopische buis 
– Met combi-statiefvoetjes uit te 

breiden

Geschikt voor: 
 
– Rotatielasers

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 
– Snelklem 
– Spreidstop 
– Libel 
– Scharnieren en statiefkoppen zijn 

van aluminium 
– mm-schaal op telescopische buis 
– Versterkte telescopische poten 
– Combi-statiefvoetjes  
– Met combi-statiefvoetjes uit te breiden 

Geschikt voor: 
 
– Rotatielasers 
– Zware rotatielasers

Statief bestelnr. 210 676 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 0,90 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 2,36 m 
– Transportlengte ca. 1,21 m 
– Gewicht ca. 5,74 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 
– Straples-Go: Pootvergrendeling 

zonder sluitriem

Geschikt voor: 
 
– Rotatielasers 
– Zware rotatielasers



Zware in hoogte verstelbare statieven met  
pootsteunen

Dankzij de extra pootsteunen zijn de in hoogte verstelbare sta-
tieven nog stabieler en zijn daardoor geschikt voor het gebruik 
met bijzonder zware lasers of voor toepassingen waarbij grote 
werkhoogten vereist zijn, bijvoorbeeld bij de montage van ver-
laagde plafonds. 
Bovendien maken de pootsteunen het gebruik van statieven 
met statiefwieltjes mogelijk, bestelnr. 660110. De statieven met 
instrument kunnen daardoor snel en comfortabel naar de 
plaats van gebruik worden geschoven.  

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 
– Scharnieren en statiefkoppen zijn 

van aluminium 
– Libel 
– Combi-statiefvoetjes 
– mm-schaal op telescopische buis 
– Met combi-statiefvoetjes uit te breiden

Geschikt voor: 
 
– Rotatielasers 
– Zware rotatielasers

Statief bestelnr. 210 442 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,77 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 4,00 m 
– Transportlengte ca. 1,87 m 
– Gewicht ca. 11,20 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 
– Scharnieren en statiefkoppen zijn 

van aluminium 
– Libel 
– Met combi-statiefvoetjes uit te breiden 
– mm-schaal op telescopische buis

Geschikt voor: 
 
– Rotatielasers 
– Zware rotatielasers
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De stabiele constructie van het Jumbo-statief maakt een trillingsvrij gebruik van de 

machinebesturingslaser ook bij wind mogelijk. De grote werkhoogte garandeert 

dat de laserstraal geen last heeft van schaduwwerking door bouwvoertuigen of 

andere hindernissen. 

Een versterkte aandrijfunit garandeert ook bij continugebruik nagenoeg slijtagevrij 

werken. 

Dankzij de indirecte krukverstelling kunnen ook zware lasers eenvoudig en com-

fortabel op de gewenste werkhoogte worden gebracht. 

Nedo Jumbo-statief – hét verstelbare statief van Nedo voor zware machinebestur-

ings-lasers. 

Statief bestelnr. 210 530 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,18 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 3,10 m 
– Transportlengte ca. 1,51 m 
– Gewicht ca. 14,6 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop, Ø 167 mm 
– Krukslag 908 mm

Statief bestelnr. 210 540 
 
– 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

Statieven voor machinebesturing

Scharnierende kop Set 

Set bestaande uit 3 scharnierende koppen. De rubbergecoate onderkant garandeert 
dat het statief stabiel staat en voorkomt krassen op kwetsbare vloeren 

Bestelnr. 660 010  
Passend voor statieven: 
200 100, 200 200, 200 204, 200 412, 200 511, 210 442, 210 530, 210 540, 210 675, 
210 710

Doosniveau voor een-
voudige afstelling, ook bij 
uitgeschoven statief
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Grote statiefkop met 140 mm Ø en 5/8" 
schroefdraadaansluiting. 
De spreidstop voorkomt het onbedoeld 
wegglijden van de statiefpoten op gladde 
vloeren. 

Nedo Statiefwagen 

Robuuste statiefwagen met vergrendelen  
zwenkwielen. 
Bestelnr. 660 035

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 

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 
– Klemschroef: 5/8’’ schroef-

draad en 3/8’’ schroefdraad 
(uitwisselbaar) 

De gevoerde draagtas, een kopelement met 5/8" 
schroefdraad, een kopelement met 3/8" schroefdraad 
en drie inbussleutels behoort standaard tot de 
leveringsomvang

Speciaal voor het gebruik van 3D laserscanners werd het nieuwe Nedo Carbon Line sta-
tief ontwikkeld. Door het gebruik van hoogwaardige carbon profielbuizen is het nieuwe 
Nedo Carbon Line statief bijzonder licht en tegelijkertijd extreem sterk en stabiel. 
Dankzij de viervoudig uitschuifbare statiefpoten maakt het Carbon Line statief een werk-
bereik van 0,54 m tot 1,65 m bij een transportlengte van slechts 0,60 m mogelijk. 

Een verstelbare spreidstop voorkomt het onbedoeld wegglijden van de statief-
poten op gladde vloeren. Combi-statiefvoetjes maken zowel het gebruik op 
kwetsbare vloeren binnen als het gebruik buiten mogelijk.
Het Nedo Carbon Line statief is voorzien van een grote, afneembare statiefkop
met een diameter van 140 mm voor het veilig bevestigen van instrumenten 
met 5/8" schroefdraadaansluiting. Als alternatief hiervoor kan de kleinere 
kopplaat, die ook standaard bijgeleverd wordt, worden gebruikt voor de 
bevestiging van instrumenten met 3/8” schroefdraadaansluiting. Inclusief 
gevoerde transporttas.  

Carbon statief voor laserscanners
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Kenmerken: 
 
– Indirecte handverstelling voor een eenvoudige hoogteverstelling 
– Versterkte aandrijfunit die ook bij continugebruik nagenoeg slijtagevrij werkt 
– Torsievaste stelbuis met centrerende klem 
– Statiefpoten van versterkte aluminiumprofielen en pootsteunen voor extra 

stabiliteit 
– Combi-statiefvoeten voor een optimale stand op zeer uiteenlopende ondergronden 

Statief Bestelnr. 210 700 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,13 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 2,76 m 
– Transportlengte ca. 1,28 m 
– Gewicht ca. 9,3 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 110 mm 
– Krukslag 910 mm 
– mm-schaal op telescopische buis

Speciale statieven voor 
laserscanners
De meeste in hoogte verstelbare statieven zijn ontworpen voor het ge-

bruik van rotatielasers. Laserscanners stellen echter andere eisen aan 

een statief. Zo zijn laserscanners meestal zwaarder dan rotatielasers. 

Bovendien vereist het gebruik van laserscanners een veelvuldiger 

hoogteverstelling van het statief. Om aan deze speciale eisen te vol-

doen, heeft Nedo de statiefserie Industrial Line ontwikkeld. Perfect 

afgestemd op het gebruik van laserscanners.

In hoogte verstelbare statief 
voor laserscanners
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Schachtstatief voor  
laserscanners

Meegeleverd wordt: 
Schachtstatief incl. Standaard tandstang, 4 tandasele-
menten van elk 1 m lang in een tas, 
zeskantschroevendraaier SW5, magnetische bit-hou-
der voor een accuschroef-machine, handkruk met 
magnetische bithouder, combi-statiefvoetjes en 3/8“ 
stativ-adapter 

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 be-

hulp 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. 

Om comfortabeler te werken, kan de handkruk worden vervangen door 

een schroevendraaierbit en kan de 3D-laserscanner met behulp van 

een accuschroevendraaier op de gewenste werkhoogte worden ge-

bracht.

Statief bestelnr. 210 710 
 
– 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

Doosniveau voor een-
voudige afstelling, 
ook bij uitgeschoven 
statief
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Toebehoren voor Industrial Line schachtstatief

Statiefwagen 

Robuuste statiefwagen met grote bestu-
urbare en te vergrendelen zwenkwielen. 
De statiefspikes worden in de daarvoor 
bedoelde uitsparingen van de statiefwa-
gen geplaatst en de statiefvoeten met 
een riempje vastgezet. Eenvoudig, be-
trouwbaar en comfortabel. 
Het slimme design van de statiefwagen 
met slechts 2 poten maakt eenvoudig 
manoeuvreren ook door krappe deu-
ropeningen mogelijk en zorgt bovendien 
voor een eenvoudige toegang tot de 
laserscanner. Voor het transport kan de 
statiefwagen ruimtebesparend worden 
opgevouwen. Bij gebruik van een Nedo-
statiefwagen mag de schachtdiameter 
max. 95 cm bedragen. 

Bestelnr. 660 030

Adapter voor laserscanner 

Afhankelijk van het gewicht van de 3D-laserscanner is de montage boven het hoofd op een 
schachtstatief d.m.v. 5/8" schroefdraad moeilijk. Bovendien zijn de stelschroevenblokken van de 
meeste 3D-lasers alleen ontworpen voor het belasten op druk en niet voor het belasten op trek. 
Dankzij de tweedelige adapter met centreerhulp wordt enerzijds de montage boven het hoofd 
van de 3D-laserscanner vergemakkelijkt. Tegelijkertijd wordt een stevige verbinding van de 3D-
laserscanner en het schachtstatief gewaarborgd, omdat de adapter direct op de 5/8" schroef-
draad van de 3D-laserscanner en niet op het stelschroevenblok wordt bevestigd. Adapters voor 
verschillende 3D-laserscanners zijn beschikbaar.  

Nedo adapter voor laserscanner

Bestelnr.  

660 040 3/8’’ en 5/8’’ schroef  
Adapter voor Faro Focus 3D serie S en serie M 

660 041 Adapter voor Leica HDS6200, HDS6100 en HDS7000 alsook 

Zoller en Fröhlich Imager 5010 

660 042 Adapter voor Leica Scanstation P20, P30 en  
P40 alsook Zoller en Fröhlich Imager 5016 

660 043 Adapter voor TRIMBLE TX8
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in hoogte  
verstelbare statief

Laserscanner



3/8’’ Statief-adapter  

Metalen statief-adapter 
 
Bestelgegevens: 
 
– Bestelnr. 061 837 adapter voor 5/8’’ schroefdraad naar 3/8’’ schroefdraad 
 

passend voor Faro Focus 3D en Trimble TX5

Prisma-Adapter

Adapter met Leica-tap. 
Voor de bevestiging van een Leica-compatible prisma. 
Perfect voor het snel inmeten van de 3D-scanner middels  
Total Station. 
 
Bestelnr. 660 050

Verlengstuk verstelbare kolom 

Extra verlengstuk voor de verstelbare kolom met een lengte van 1 m. 
 
Bestelnr. 660 020

Toebehoren voor Industrial Line schachtstatief
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Middelzware houten statieven

Statief bestelnr. 200 100 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,02 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,65 m 
– Transportlengte ca. 1,09 m 
– Gewicht ca. 5,40 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 140 mm

Kenmerken: 
 
– Snelklem 
– Statiefpoten met kunststof coating 
– Scharnieren en statiefkoppen zijn 

van aluminium 
– Draagriem 
– Voldoet aan  ISO 12858-2-LF

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

Statief bestelnr. 200 530 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,02 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,67 m 
– Transportlengte ca. 1,09 m 
– Gewicht ca. 5,80 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 167 mm

Kenmerken: 
 
– Grote, ronde statiefkop 
– Schroefklem 
– Statiefpoten met kunststof coating 
– Scharnieren en statiefkoppen zijn van 

aluminium 
– Draagriem 
– Straples-Go: Pootvergrendeling 

zonder sluitriem 
– Voldoet aan  ISO 12858-2-LF

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

Statief bestelnr. 200 133 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,02 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,67 m 
– Transportlengte ca. 1,09 m 
– Gewicht ca. 5,10 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 140 mm

Kenmerken: 
 
– Schroefklem 
– Statiefpoten met kunststof coating 
– Scharnieren en statiefkoppen zijn 

van aluminium 
– Draagriem 
– Straples-Go: Pootvergrendeling 

zonder sluitriem 
– Voldoet aan  ISO 12858-2-LF 

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

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.
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Zware houten statieven

Statief bestelnr. 200 533 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,05 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,70 m 
– Transportlengte ca. 1,12 m 
– Gewicht ca. 7,10 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 167 mm

Kenmerken: 
 
– Grote, ronde statiefkop 
– Statiefpoten met kunststof coating 
– Schroefklem 
– Scharnieren en statiefkoppen zijn 

van aluminium 
– Snap Cap 
– Draagriem 
– Straples-Go: Pootvergrendeling 

zonder sluitriem 
– Voldoet aan ISO 12858-2-H

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

Statief bestelnr. 200 532 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,05 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,70 m 
– Transportlengte ca. 1,12 m 
– Gewicht ca. 7,10 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 167 mm

Kenmerken: 
 
– Grote, ronde statiefkop 
– Statiefpoten met kunststof coating 
– Scharnieren en statiefkoppen zijn 

van aluminium 
– Snelklem 
– Schroefklem 
– Snap Cap 
– Draagriem 
– Straples-Go: Pootvergrendeling 

zonder sluitriem 
– Voldoet aan ISO 12858-2-H

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

Statief bestelnr. 200 513 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,02 m 
– Max. nuttige hoogte ca. 1,69 m 
– Transportlengte ca. 1,10 m 
– Gewicht ca. 7,60 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 167 mm

Kenmerken: 
 
– Grote, ronde statiefkop 
– Statiefpoten met kunststof coating 
– Scharnieren en statiefkoppen zijn 

van aluminium 
– Snelklem 
– Snap Cap 
– Draagriem 
– Straples-Go: Pootvergrendeling 

zonder sluitriem 
– Voldoet aan  ISO 12858-2-H

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

Als nauwkeurige meetresultaten doorslaggevend zijn. 
Afhankelijk van de toepassing worden statieven verschillend belast. Zo ontwikke-
len bijvoorbeeld Robotic Total Stations door het voortdurende versnellen en 
afremmen van het instrument grote torsiekrachten, die door het statief moeten 
worden opgevangen. 
In het kader van een aan de geodetische faculteit van de Universiteit Karlsruhe 
uitgevoerd onderzoeksproject is gebleken dat met de zware houten statieven van 
Nedo de nauwkeurigste meetresultaten kunnen worden behaald. Onderzocht 
werden in deze testreeks zware houten en met glasvezel versterkte kunststof 
statieven van verschillende fabrikanten. 
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Extra grote statiefkop 

Metalen statiefkop, extra grote uitvoering, Ø 167 mm 
 
Bestelgegevens: 
 
– Bestelnr. 660 150 passend voor Nedo verstelbare statieven met een pootdiameter van 28 mm 
– Bestelnr. 660 160 passend voor Nedo verstelbare statieven met een pootdiameter van 36 mm 
– Bestelnr. 660 170 passend voor Nedo verstelbare statieven met een pootdiameter van 45 mm

Statief-adapter 

Metalen statief-adapter 
 
Bestelgegevens: 
 
– Bestelnr. 059 220 adapter voor 5/8’’ schroefdraad naar 1/4’’ schroefdraad 
– Bestelnr. 061 837 adapter voor 5/8’’ schroefdraad naar 3/8’’ schroefdraad

Nedo houten statief met starre 
statiefpoten
Statief bestelnr. 200 511 
 
– Min. nuttige hoogte ca. 1,53 m 
– Transportlengte ca. 1,61 m 
– Gewicht ca. 6,70 kg 
– Klemschroef: 5/8’’ schroefdraad 
– Statiefkop vlak, Ø 167 mm

Kenmerken: 
 
– Grote, ronde statiefkop 
– Statiefpoten met kunststof coating 
– Starre statiefpoten 
– Snap Cap 
– Draagriem

Geschikt voor: 
 
– Digitaal waterpasinstrument 
– Theodoliet 
– Tachymeter

Snap Cap 
De Snap Cap afdekking van de statiefkop behoort tot de 
standaard levering van alle zware Nedo houten statieven 
met ronde kopplaat.
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Quick-Fix is een innovatieve snelsluiting voor de bevestiging van een 

bouwwaterpas of laser op een statief. Geen omslachtig werken met de 

5/8’’ klemschroef om het instrument op het statief te bevestigen, geen 

schade door vallen, geen tijdverspilling. 

Quick-Fix past op elk statief met een 5/8’’ schroefdraadaansluiting.   

Bestelnr. 572 111 
 
Eenvoudig 
Met Quick-Fix kan het instrument door het omzetten van een hendel ste-

vig op het statief worden bevestigd en net zo snel weer ervan worden 

afgehaald  
Veilig 
Dure schade door vallen van het instrument wordt voorkomen.  
Snel 
Instrument op de adapterplaat plaatsen, hendel omzetten. Klaar. 

Bij uitbreiding met de Snap Cap achteraf wordt de 
Quick-Fix adapterplaat met de klemschroef op het 
statief en de ronde Quick-Fix adapter aan het instru-
ment bevestigd.

Nedo Quick-Fix 

Toebehoren voor statieven
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Laserhouder 

Ideaal voor vloerenleggers. De laserhouder 
wordt onderaan de verstelbare poot bevestigd. 
De rotatielaser kan vlak boven de vloer worden 
gebruikt en met de handverstelling comfortabel 
in hoogte worden versteld. 
Passend voor alle Nedo in hoogte verstelbare 
statieven. 
Bestelnr. 660 131

Nedo laserhouder 
Comfortabel werken dichtbij de grond!



Toebehoren voor statieven

Draagtas statief 

Lengte: 1300 mm 

Ø: 220 mm 

Bestelnr. 655 112-613

Nedo laserhouder 
Comfortabel werken dichtbij de grond!

Statiefster 

De Nedo-statiefster is bijzonder geschikt om statieven in de interieurbouw 
op gladde vloeren een stevige ondergrond te bieden. (Ø 1 m) 
Bestelnr. 665 111

www.nedo.com

Ballastzakken-set 

Ballastzak voor het verzwaren van een statief. De ballastzak wordt met behulp van twee span-

riemen aan de statiefpoot bevestigd. 

Set bestaande uit 3 ballastzakken en 6 spanriemen. 

Bestelnr. 660 011
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Uitbreidingsset wieltjes 

Uitbreidingsset voor zware in hoogte verstelbare statieven  
met extra pootsteunen. 
Vervang eenvoudig de demonteerbare statiefspikes door  
de wielenset. De uitbreidingsset bevat 3 wieltjes. 
 
Passend voor statieven: 
210 442, 210 680 
 
Bestelnr.  660 110

In hoogte verstelbare tussenkop 

De in hoogte verstelbare tussenkop van Nedo kan op elk waterpasstatief worden geplaatst 
waardoor dit de eigenschappen van een in hoogte verstelbaar statief krijgt. 
 
Kenmerken: 
 
– Schroefdraadaansluiting: 5/8” 
– Slag: 105 mm 

Bestelnr. 570 112

Toebehoren voor statieven

AB

Combi-statiefvoetjes 

Bij werkzaamheden op ruwe vloeren worden de rubberdopjes omhoog geschroefd, de spikes 
steken naar buiten (afb. A) Bij werkzaamheden op gevoelige vloeren bedekt de naar buiten 
geschroefde rubberdop de spikes (afb. B). 
Ook als uitbreidingsset leverbaar. 
 
Passend voor statieven: 
200 100, 200 200, 200 204, 200 412, 200 511, 210 442, 210 530, 210 540, 210 675, 210 710 
 
Bestelnr. 660 121
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Het meetgereedschappen-programma van Nedo bevat innovatieve oplossingen voor 

het exact meten van lengten en hoeken in de interieurbouw. 

Bovendien produceert Nedo speciale meetgereedschappen voor het uitlijnen van 

carrosserieën en de wieluitlijning van motorvoertuigen en het controleren van de 

hoogte van bedrijfswagens. 

Nedo mEssfix – de originele - is de klassieker in het meetgereedschappen-pro-

gramma 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. Onmisbaar niet alleen in de kozijnenbouw, maar ook bij 

veel andere disciplines in de interieurbouw. 

De laser mEssfix 50 is de mEssfix onder de laser-afstandsmeters. Robuust, be-

trouwbaar en nauwkeurig. 

Nedo meetwielen zijn de betrouwbare hulpjes bij het nauwkeurig meten van 

afstanden tot 9.999,99 m 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. 

Lengtes, afstanden en hoeken 
exact bepalen
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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. Eenvoudig de mEssfix plaatsen, uit-

trekken en meteen kan de maat gemakkelijk op het analoge display 

worden afgelezen. 

Een op de buitenste buis gemonteerde combi-libel vereenvoudigt het 

meten zowel in verticale alsook in horizontale positie. De ingebouwde 

metalen meetband en het uiterst stabiele opwikkelmechanisme zijn ook 

bestand tegen extreme belastingen en garanderen te allen tijde 

nauwkeurige meetresultaten. Dankzij het eenvoudige gebruik, de be-

trouwbaarheid en de robuustheid is de Nedo mEssfix in de meest 

uiteenlopende ambachtelijke beroepen, zoals in de kozijnenbouw of in 

de interieurbouw, onmisbaar geworden. 

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 

www.nedo.com1 0 0



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 1,5 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. Art Voor meetstok bestelnr.  

291 111 Hoes F 280 111 

615 111 Hoes F 381 111 

491 111 Hoes F 481 111

Hoes voor Nedo mEssfix

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 180 113 0,37 tot 1,00 m 0,37 m mm/inch 0,7 kg ja 

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

F 280 113 0,53 tot 2,00 m 0,53 m mm/inch 0,9 kg ja 

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

F 380 113 0,70 tot 3,00 m 0,70 m mm/inch 1,1 k ja 

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

F 480 113 0,86 tot 4,00 m 0,86 m mm/inch 1,4 kg ja 

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

F 580 115 1,07 tot 5,00 m 1,07 m mm/inch 1,7 kg ja

Bestelnr. 399 551 Testprotocol voor mEssfix-apparatuur van 1 tot 5 m

Testprotocol voor Nedo mEssfix
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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. Het displayhuis bevindt zich 

op het voeteneinde van de mEssfix compact, om bij het opmeten van ramen de 

metingen comfortabel op ooghoogte te kunnen aflezen. Een combi-libel is in het 

displayhuis geïntegreerd en vereenvoudigt het meten zowel in horizontale alsook 

in verticale positie. 

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

Huis van slagvast kunststof

Doosniveau

Meetband

Waterpas

Bestelnr. 399 551 Testprotocol voor mEssfix compact-apparatuur van 3 en 5 m 

Testprotocol voor Nedo mEssfix compact
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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=0,3+0,2∙L(m)

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 

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, glasvezelversterkte meetband

Doosniveau voor verticale aflezing

Waterpas voor horizontale aflezing

Bestelnr. 399 552 Testprotocol voor mEssfix-s-apparatuur van 5 tot 8 m 

Testprotocol voor Nedo mEssfix-S
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Nedo Auto-mEssfix 
De Nedo Auto-mEssfix is de robuuste telescopische meetstok voor het snel con-

troleren en opmeten van vervormde of al gerichte auto-carrosserieën. 

Ideaal voor de beoordeling van de schade, voor het opmeten van structurele 

schades of voor de controle van de maten na het richten. 

Eenvoudig de telescopische buizen uitschuiven en de afstand tussen twee car-

rosserie-meetpunten comfortabel op de analoge display van de Auto-mEssfix 

aflezen. Snel, betrouwbaar en nauwkeurig. 

Er is keuze uit drie robuuste modellen. De twee grotere modellen zijn voorzien van 

kartelkopschroeven voor het vastklemmen van de telescopische buizen. Het onbe-

doeld verstellen van de telescopische buizen wordt daardoor voorkomen. 

De standaard bijgeleverde meetpunten maken metingen  ook op moeilijk 

toegankelijke plaatsen mogelijk. Zelfs afstanden tussen twee niet op hetzelfde 

niveau liggende punten kunnen snel en eenvoudig worden bepaald. Met  

behulp van de eveneens bijgeleverde meetconus is ook het bepalen van 

afstanden tussen gaten geen probleem.Tot de levering be-
horen 2 van de 
afgebeelde meet-
elementen

Bestelnr. Meetbereik Lengte Verdeling Gewicht Incl. hoes 
ingeschoven 

F 281 119 415 tot 945 mm 415 mm mm 1,3 kg nee 

F 281 219 920 tot 2610 mm 920 mm mm 1,8 kg nee 

F 281 319 950 tot 3260 mm 950 mm mm 2,0 kg nee
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Nedo LKW-mEssfix

Kenmerken: 
 
– Meetbereik: 1,45 m tot 5,16 m 
– Verdeling: mm/cm 
– Arm voor het opmeten van vrachtwagens (1,25 m lang) 
– Standaard met hoes

Dé telescopische meetstok voor het snel en comfortabel meten van vrachtwagen- 

of bouwmachinehoogten. 

De gemeten waarden kunnen comfortabel op het analoge display worden afgelezen. 

Met afneembare dwarsarm voor eenvoudige handling en een comfortabel transport. 

De LKW-mEssfix-apparatuur voldoet aan de tolerantieklasse III ΔI=0,3+0,2∙L(m) 

Arm voor het 
opmeten van 
vrachtwagens

Bestelnr. Meetbereik Lengte Verdeling Gewicht Incl. hoes 
ingeschoven 

687 811 1,45 tot 5,16 m 1,45 m mm 3,0 kg ja

Nedo LKW-mEssfix

Nedo Telemeter
De Nedo Telemeter is de praktische allround meetstok voor alle binnenwerkse 

en buitenwerkse maten. In hoogbouw en civiele techniek, in de interieurbouw, 

de standbouw en bij het bouwen van steigers, hij komt overal van pas. 

De 1 m lange telescopische elementen glijden tussen slijtvaste kunststof 

geleidingen die tegelijkertijd dienen als vuilschrapers. Dankzij de functionele 

drukknopvergrendeling wordt de Nedo Telemeter effectief vergrendeld en het 

per ongeluk in elkaar schuiven van de telescopische elementen voorkomen. 

De Telemeter voldoet aan de tolerantieklasse III ΔI=0,3+0,2∙L(m)

Bestelnr. Art voor Telemeter bestelnr. 

372 111-613 Hoes F 575 313 

Hoes voor Nedo Telemeter 

Bestelnr. Meetbereik Lengte Verdeling Gewicht Incl. hoes 
ingeschoven 

F 575 313 1,12 tot 5,00 m 1,12 m mm 1,15 kg nee

Nedo Telemeter 
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Op verzoek kan de LKW-mEssfix ook worden geleverd met een conformiteitsbeoordeling. 

Bestelnr. 687811-600 



Nedo mEsstronic Easy

Kenmerken: 
 
– Meetbereik: 3 m en 5 m 
– 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

De Nedo mEsstronic Easy is de eenvoudig te bedienen, elektronische 

telescopische meetstok voor professionals: de mEsstronic Easy plaatsen, 

uittrekken en meteen kunnen de metingen op de digitale display comfortabel 

worden afgelezen. Met behulp van de nul-toets kunnen er referentiepunten 

voor relatieve metingen worden vastgelegd. Daardoor kunnen maatafwijkingen 

automatisch worden berekend. 

De hold-toets biedt de mogelijkheid om de gemeten waarde op het display te 

bevriezen. Zodoende kan er ook op moeilijk toegankelijke plaatsen worden 

gemeten en de meting op een later tijdstip worden afgelezen. Met een meet-

bereik van maximaal 3 m of 5 m kan met de mEsstronic Easy alle typische 

meetwerk in de bouw worden gedaan. 

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

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

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

Nedo mEsstronic Easy

Inschakelen

Overzichtelijke LCD-display

Slijtvast membraan- 
toetsenpaneel

Meetbekken voor de mEsstronic 
en de mEsstronic Easy 
 
Aanklikbare meetbekken voor het eenvoudig en 
comfortabel bepalen van buitenwerkse maten. 
 
Bestelnr. 583 500

Bestelnr. Art Voor meetstok bestelnr. 

593 111 Hoes 583 121 

595 111 Hoes 585 121 

Hoes voor Nedo mEsstronic Easy

Uitschakelen

Referentiepunt instellen

Hold-functies (houdt de meting vast, ook 
na het inschuiven van de meetstok)
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Nedo mEsstronic 

Kenmerken: 
 
– Meetbereik: 3 m en 5 m 
– Voeding: 4 x 1,5 V typ (AA) batterijen of 4 x 1,2 V accu’s 
– Gebruiksduur: ca. 200 uur bij gebruik van kwaliteitsaccu's 
– Automatische uitschakeling na een meetpauze van 3 minuten 
– Nul-functie: vastleggen van referentie-punten voor relatieve metingen 
– Geheugen voor de laatste 10 gemeten waarden 
– Aansluiting voor geheugenmodule, Bluetooth-module of RS-232-module 
– Made in Germany

Nedo mEsstronic is de elektronische telescopische meetstok 

voor professionals in de bouw. 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. Met deze modules is het mogelijk om metin-

gen op te slaan of te kopiëren naar een pocket PC, laptop of 

naar andere apparatuur. 

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Verdeling Nauwkeurigheid Gewicht Incl. hoes 

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

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

Nedo mEsstronic 

Bestelnr. Art Voor meetstok bestelnr. 

593 111 Hoes 583 111 

595 111 Hoes 585 111 

Hoes voor Nedo mEsstronic 

Digitaal display 
(gemeten lengte)

Inschakelen

Uitschakelen

Omschakelen van metrisch  
systeem naar inch-systeem.

Met de nul-toets kan de 
weergegeven meting als nul 
worden gebruikt. Daardoor zijn 
referentiemetingen mogelijk.

Met de toetsen Up en Down kan 
er vooruit-of achteruitgebladerd 
worden in het geheugen. De 
respectievelijke in het geheugen 
opgeslagen waarden worden 
op het display zichtbaar.

Memory-toets voor het opslaan 
van een meting in de geheugen-
module of voor het kopiëren van 
de meting naar een PC via de 
Bluetooth-module of de RS-232-
module.

Aansluiting voor geheugen-
module, Bluetooth-module of 
RS-232-module.
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Nedo mEsstronic 0.1

Kenmerken: 
 
– 2 Meetbereiken:  

0,15 m tot 2,35 m 
0,803 m tot 3,00 m (wisselen door druk op de knop mogelijk) 

– Nauwkeurigheid: 0,1 mm 
– Tolerantie: ± 0,3 mm 
– Voerding: 4 x 1,5 V typ (AA) batterijn of 4 x 1,2 V Accu’s 
– Gebruiksduur: ca. 150 uur bij gebruik van kwaliteitsaccu's 
– Automatische uitschakeling na een meetpauze van 3 minuten 
– Nul-functie: vastleggen van referen-tiepunten voor relatieve metingen 
– Aansluiting voor geheugenmodule, Bluetooth-module of RS-232-module

De Nedo mEsstronic 0.1 is een elektronisch precisie-gereedschap 

voor het doen van lengtemetingen. Op grond van de hoge 

nauwkeurigheid van de metingen en de resolutie van 0,1 mm 

wordt de meetstok vooral gebruikt voor het meten van glaslatten. 

De metingen worden digitaal op het overzichtelijke display 

weergegeven. Er is keuze uit twee meetbereiken van 0,15 m tot 

2,35 m en 0,803 m tot 3,00 m. Door een druk op de knop kan er 

te allen tijde worden gewisseld tussen de 2 meetbereiken. 

Met behulp van de nul-toets kan de weergegeven waarde als 

nulpunt worden ingesteld om relatieve metingen uit te voeren. 

De mEsstronic 0.1 beschikt over een interface om metingen op te 

slaan in een geheugenmodule of te kopiëren naar een PC of de 

besturing van een glaslattenzaag. 

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Nauwkeurigheid Gewicht Incl. hoes 
 

583 115 0,15 m tot 2,35 m 0,803 m ± 0,3 mm 1,9 kg nee 
of 

0,803 m tot 3,00 m

Nedo mEsstronic 0.1
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Nedo Bluetooth-module BlueConnect 2 
Bluetooth-module voor mEsstronic en mEsstronic 0.1. 
De met de Nedo mEsstronic bepaalde maten kunnen met de Bluetoothmodule eenvoudig en 
draadloos naar een PC, of een machinebesturing worden gekopieerd. 

Bestelnr. 585 230 

Kenmerken: 
 
– Bereik: 10 m (Klasse 2) 
– Goed zichtbaar, blauw LED-display voor bedrijfsstatussen 
– Geschikt voor de mEsstronic en mEsstronic 0.1 
– Voeding via de mEsstronic 
– Interface: Bluetooth 2.1, Serial Port Profile, Slave

Nedo geheugenmodule 

Geheugenmodule met 511 geheugenplaatsen bij de mEsstronic of met 250 geheugenplaatsen 
bij de mEsstronic 0.1. 

Bestelnr. 585 115 

Nedo Interface

Interface voor het kopiëren van gegevens van de geheugenmodule naar de PC via een V.24-
aansluiting. 
Als alternatief voor de analyse van metingen via het display kan de geheugenmodule op een 
interface worden aangesloten om de metingen te kopiëren naar een PC. 

Bestelnr. 585 225 

Toebehoren voor Nedo 
mEsstronic en mEsstronic 0.1
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Nedo laser mEssfix 50

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

Met een meetbereik van 0,05 m tot 80 m en een meetnauwkeurigheid 

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

professionals. Klein, handzaam en uiterst robuust. 

Metingen zijn mogelijk vanaf de voorkant van het apparaat, de achterkant 

of vanaf het multifunctionele eindstuk met automatische positiebepaling. 

Talrijke meetfuncties helpen om bij het opmeten tijd te besparen. 

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

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

Ook in een verpakking van 5 met 
praktisch verkoopdisplay beschikbaar!  
Bestelnr. 705 585
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Leica DISTOTM X3 en X4

Leica DISTOTM X3 en X4

Kenmerken: 
 
– 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 design. Dankzij de uitrusting met een 

digitaal precisie-oculair is de DISTOTM X4 perfect voor gebruik buiten.  

In combinatie met de adapter Leica DST360 kunnen met DISTOTM X3 en X4 

punt-tot-punt-metingen worden uitgevoerd en 3D meetgegevens worden 

opgenomen.   

Bestelnr. 705 586 (DISTOTM X3) 

Bestelnr. 705 587 (DISTOTM X4) 

Meetnauwkeurigheid ± 1,0 mm 

Meetbereik 0,05 m - 150 m  

Nauwkeurigheid hellingshoekmeter ± 0,2° 

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

Metingen per batterijenset ca. 4000 

Formaat  ca. 132 mm x 65 mm x 29 mm 

Gewicht 184 g

Leica DISTOTM Plan 
Dankzij Bluetooth® kunnen de meetgegevens naar de smart-
phone of tablet worden gestuurd en met behulp van de nieuwe 
Leica DISTOTM Plan App worden gedocumenteerd en gevisu-
aliseerd. Met de app kunnen tekeningen worden gemaakt en 
maten worden geïntegreerd. Met elke geïntegreerde meet-
waarde wordt de tekening steeds meer een op schaal en 
schaalbare CAD-tekening. 
Bij eenvoudiger omstandigheden wordt uit de verschillende 
meetwaarden automatisch een plattegrond samengesteld.  
Ook is het mogelijk om foto's met meetwaarden te bewerken.  
Leica DISTOTM Plan is beschikbaar voor IOS en Android  
apparatuur.  

Optionele accessoires:  
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. 
De adapter Leica DST 360 is extreem robuust en voldoet aan de IP-classifi-
catie IP 67. Een statief en een koffer worden eveneens bijgeleverd.  
Bestelnr. 705 588
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Leica DISTOTM X4 P2P-Set 
Incl. Leica DISTOTM X4, beschermhoes, batterijen, 
adapter Leica DST360, statief en koffer  
 
Bestelnr. 705 589 



Kenmerken: 
 
– Meetnauwkeurigheid: ± 1,0 mm 
– Meetbereik: 0,05 m tot 200 m 
– Digitaal precisie-oculair met 4-voudige zoom en 

kleurendisplay met hoge resolutie 
– Stof- en straalwaterdicht volgens veiligheidsklasse IP 65 
– Meten van hoogteprofielen 
– Pythagoras-functie 
– Horizontale afstanden over obstakels heen meten 
– Kamerafmetingen 
– Trapeziummetingen 
– Bluetooth® smart interface

De Leica DISTOTM D510 staat voor het eenvoudig en 

moeiteloos meten van grote afstanden buiten. De 

unieke combinatie van digitaal precisie-oculair en 360° 

hellinghoeksensor maakt meettoepassingen mogelijk 

die met conventionele meetapparatuur niet haalbaar 

zijn. 

Bestelnr. 705 564

Leica DISTOTM D510Leica DISTOTM D2

Kenmerken: 
 
– Meetnauwkeurigheid: ± 1,5 mm 
– Meetbereik: 0,05 m - 100 m 
– Meeteenheden: m, ft, in 
– IP-classificatie IP 54 
– Bluetooth® smart interface 
– Opslaan: 10 resultaten 
– Multifunctioneel eindstuk 
– Berekening van oppervlakte en volume 
– Schildersfunctie 
– Optellen/aftrekken

De DISTOTM D2 heeft een bereik van max. 

100 m en veel interessante functies. De 

nauwkeurige metingen kunnen in de Leica 

DISTO™ Plan App naar een smartphone of 

tablet worden overgedragen. 

Bestelnr. 705 576
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Leica DISTOTM D510 Set 
Bestelnr. 705 575 



Kenmerken: 
 
– Meetnauwkeurigheid: ± 1,0 mm 
– Meetbereik: 0,05 m - 300 m 
– Digitaal precisie-oculair met 4-voudige zoom en 

kleurendisplay met hoge resolutie 
– Camerafunctie 
– Meten met een foto 
– Hellingmetingen: 360° 
– Smart Horizontal Mode™ 
– Hoogtemeting 
– Bluetooth® smart interface 
– Li-Ionen Accu 
– Kompas

Met de Bluetooth® smart technologie is de overdracht van gegevens 
naar smartphone en Tablet mogelijk. Met de App Leica DISTOTM sketch 
maakt u snel overzichtelijke schetsen of foto's die u met behulp van de 
Leica DISTOTM D2, D510, D810 en de Leica  DISTOTM S910 touch 
nauwkeurig kunt opmeten.

De Leica DISTO™ S910 is wereldwijd de eerste 

laserafstandsmeter met de revolutionaire P2P-

technologie. Daarmee kunnen breedtes, ook van 

ontoegankelijke objecten, snel en eenvoudig worden 

gemeten en wel vanuit elke willekeurige positie. De 

meetresultaten kunnen direct via WLAN naar PC‘s 

worden gestuurd. 

Bestelnr. 705 572

Leica DISTOTM S910 touch

Kenmerken: 
 
– Meetnauwkeurigheid: ± 1,0 mm 
– Meetbereik: 0,05 m tot 200 m 
– Digitaal precisie-oculair met 4-voudige zoom en 

kleurendisplay met hoge resolutie 
– Camerafunctie 
– Meten met een foto 
– Hellingmetingen: 360° 
– Smart Horizontal ModeTM 
– Hoogtemeting 
– Bluetooth® smart interface 
– Li-Ionen Accu

De Leica DISTO™ D810 touch is wereldwijd de 

eerste laserafstandsmeter met touchscreen. 

Dat maakt een snelle en intuïtieve bediening mogelijk. 

Eveneens revolutionair is het bepalen van afstanden 

in een foto. Dankzij de geïntegreerde camera 

kunnen er ook foto's worden gemaakt en via de USB-

interface naar een computer worden gekopieerd. 

Bestelnr. 705 567

Leica DISTOTM D810 touch
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Leica DISTOTM D810 Set 
Bestelnr. 705 570 

Leica DISTOTM D810 Set 
Bestelnr. 705 570 



Nedo Super-Meetwiel, met railgeleiding optimaal 
voor het gebruik bij de bouw van spoorwegen

Nedo Super-Meetwiel
Lange trajecten met hoge precisie meten 

 

Nedo meetwielen worden gebruikt voor het opmeten van trajecten bij de aan-

leg van straten en wegen en bij de bouw van spoorwegen.  

Het Nedo Super-Meetwiel voldoet aan de allerhoogste eisen qua precisie, 

kwaliteit en betrouwbaarheid. Dankzij de krappe productietoleranties 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 gemonteerd 

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.

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 %

Nedo Super-Meetwiel

Transportkoffer voor Nedo Super-Meetwiel 
Bestelnr. 752 111

Nedo Railgeleiding
De railgeleiding voorkomt op adequate wijze dat het Nedo Super-Meetwiel 

van de Rails afglijdt. Daardoor kan het Nedo Super-Meetwiel ook worden ge-

bruikt voor het meten van spoorwegtrajecten. Eenvoudige montage zonder 

gereedschap. 

Bestelnr. 702 210
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Nedo lichtgewicht meetwielen worden gekenmerkt door een robuust en 

ergonomisch design. Nauwkeurige meetresultaten worden gewaarborgd 

dankzij het slijtvaste precisiewiel en het precisietelwerk. Door het pistoolhand-

vat 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

Nedo lichtgewicht meetwiel Professional

Het lichtgewicht meetwiel Professional beschikt daarnaast over een in de 

pistoolgreep geïntegreerde reset-knop voor nog meer comfort.

Kenmerken: 
 
– Robuust en betrouwbaar 
– Ergonomisch ontwerp 
– Precisiewiel 
– Precisietelwerk met 0,01 m aflezing 
– Kan zeer klein worden opgevouwen 

Nedo lichtgewicht meetwiel Digital

Het Nedo lichtgewicht meetwiel is voorzien van een gemakkelijk af te lezen 

digitale display met cm-aflezing. Er is keuze uit verschillende weergaveformaten 

(m/cm, m/dm en m). Met hold-functie voor het bewaren van een meting en met 

automatische uitschakeling.

Kenmerken: 
 
– Voeding: 2 x 1,5 V AA 
– Gebruiksduur: over 350 h 
– IP-classificatie: IP 65 
– Auto. uitschakeling na 3 minuten 

Reset-knop

Remknop
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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 0,01 m 0,01 m 0,01 m 0,01 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 Digital van Nedo voldoet 
aan de veiligheidsklasse IP 65 en kan daarom om 
schoon te maken met een waterslang worden 
afgespoten.

Bestelnr. 399 550 Testprotocol voor Nedo lichtgewicht meetwielen 

Testprotocol voor Nedo lichtgewicht meetwielen
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Nedo Winkelfix
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°

Nedo Winkelfix

Bestelnr. Been lengte Verdeling Meetbereik Gewicht Passerpunten Incl. hoes  

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

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

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

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

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

Winkelfix long Winkelfix classic en mini Winkelfix maxi en shorty

Bestelnr. 399 553 Testprotocol voor Winkelfix 

Testprotocol voor Nedo Winkelfix
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De hoekgraden kunnen op de digitale 
display onmiddellijk worden afgelezen. 

Afleesmogelijkheid: ± 0,05° 
Tolerantie: ± 0,1°
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Nedo Winkeltronic

Nedo Winkeltronic

Testprotocol voor Nedo Winkeltronic 

De digitale hoekgradenmeter van de premium-klasse voor het exact 

meten en overbrengen van hoeken. Maximale precisie met een meettol-

erantie van ± 0,1°. Extreem robuust en betrouwbaar. 

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 

405 216 450 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

Bestelnr. 399 554 Testprotocol voor Winkeltronic 
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Nedo Winkeltronic Easy

Nedo Winkeltronic Easy

Testprotocol voor 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

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

Bestelnr. 399 554 Testprotocol voor Winkeltronic Easy 



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 aanmerkelijk 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. 

Nedo LaserWinkeltronic

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

Kenmerken Winkeltronic: 
 
– Resolutie: 0,05° 
– Meetnauwkeurigheid: ± 0,1° 
– 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)

Hoes voor Nedo LaserWinkeltronic

Bestelnr. Art voor bestelnr.  

600 111-613 Hoes 460 612 en 460 613

Testprotocol voor Nedo LaserWinkeltronic

Bestelnr. 399 554 Testprotocol voor LaserWinkeltronic 
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LANDMEETKUNDIGE 
TOEBEHOREN



De merknaam Nedo is onafscheidelijk verbonden met de meetgereedschap-

penbranche Sinds 120 jaar houden wij ons ermee bezig hoe wij door middel 

van innovatieve meetkundige apparatuur het werk van landmeetkundigen effi-

ciënter kunnen maken. Door de hoge mate van precisie en betrouwbaarheid 

van onze producten heeft de merknaam Nedo zich wereldwijd tot synoniem 

voor kwalitatief hoogwaardige meetkundige apparatuur ontwikkeld. 

Nedo meetkundige apparatuur geniet wereldfaam. Precisie-invarbaken van 

Nedo worden wereldwijd bij nagenoeg alle grote projecten gebruikt waarbij 

maximale precisie vereist is: 

bij de bouw van de 57 km lange Gotthard-basistunnel, bij de bouw van de 

hogesnelheidstreintrajecten of bij de bouw en het afstellen van de buizen van 

de deeltjesversneller CERN. 

Door onze jarenlange ervaring in de branche kennen wij de gebruiksom-

standigheden en de aan meetkundige apparatuur gestelde eisen zeer goed. Wij 

weten waaraan landmeetkundigen veel waarde hechten en waar het bij hun 

dagelijkse werk op aan komt. Consequent implementeren wij deze kennis bij 

de productontwikkeling en bij de fabricage.  

120 jaar ervaring bij de fabricage 
van meetkundige apparatuur

1 2 3



Aluminium telescopische baken 
Om te kunnen voldoen aan uiteenlopende kwaliteitseisen biedt Nedo twee series 

telescopische baken aan. Beide typen voldoen qua nauwkeurigheid aan DIN 18703.

QualiLine telescopische baken 

Voor de allerhoogste eisen aan kwaliteit en nauwkeurigheid. Nedo QualiLine tele-
scopische baken worden gemaakt van hoogwaardig aluminium buismateriaal met een 

witte poedercoating. Het robuuste vergrendelingsmechanisme 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

Aflezing 2Aflezing 1

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

Aluminium telescopische baken 

www.nedo.com

Instelbaar doosniveau bij Nedo 
QualiLine telescopische baken
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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

Nedo StandardLine telescopische baken

Bestelnr. Verdeling Doosniveau Aantal Lengte Bereik Gewicht 
 achterkant elementen ingeschoven  

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

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

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

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

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

Optionele toebehoren

Bestelnr.  

355 111-613 Hoes passend voor telescopische baken 3 m, 4 m en 5 m 

350 215 Clip-doosniveau voor QualiLine telescopische baken 

062 525 Clip-doosniveau voor StandardLine telescopische baken

Doosniveau bij Nedo Standard-
Line telescopische baken
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Speciale baken

Nedo Nivellierfix
Bestelnr. Bereik Aantal elementen Verdeling Gewicht 

F 373 313 3,00 m 3 mm/E 0,8 kg 

F 374 312 4,00 m 4 mm/E 1,0 kg 

F 375 312 5,00 m 5 mm/E 1,1 kg

Fiberglas baken 

Nedo fiberglas baken zijn uiterst robuust en sterk. De fiberglas profielen zijn nagenoeg 

onverwoestbaar. De aflezing wordt dankzij een opstaande profielrand goed beschermd 

tegen beschadigingen.  

Nedo fiberglas baken zijn droog niet geleidend en daarom bijzonder geschikt voor het 

nivelleren in de buurt van stroomleidingen of spoorwegtrajecten. Standaard met hoes. 

Nedo Fiberglas baken
Bestelnr. Lengte Bereik Materiaal Clip- Verdeling Gewicht 

ingeschoven vergrendelings doosniveau achterkant 
knoppen 

345 815 1,23 m 5,00 m Messing ja Verdeling 1 2,7 kg 

345 822 1,25 m 5,00 m Messing ja Verdeling 2 2,7 kg

870 100 1,68 m 7,60 m Kunststof nee Verdeling 1 3,2 kg

Nivellierfix

Nivellierfix – de lichte en handzame kleine telescopische baak. 

Dankzij de compacte diameter van de telescoopbuizen is de Nedo Nivellierfix uitzonderlijk 

handzaam en licht. Ideaal voor het waterpas stellen en het meten van binnenwerkse 

maten. 

De E-aflezing aan de voorkant en de mm-aflezing aan de achterkant worden dankzij een 

extra slijtvaste anodische laag uitstekend beschermd. Het robuuste vergrendelingsmecha-

nisme werkt te allen tijde betrouwbaar. 

Leverbaar in de lengten 3 m, 4 m en 5 m. Een transporthoes is als accessoire verkrijgbaar.

Toebehoren hoes 
bestelnr. 372 111-613

www.nedo.com

Fiberglas baken 
inclusief hoes
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Smalle houten baken

Klapbaken

Kenmerken: 
 
– Diameter profiel 53 mm x 20 mm 
– Rechtdradige houtkern van eersteklas vuren- of grenenhout zonder knoesten 
– PVC-ommanteling die de houtkern als een doos omsluit 
– De smalle kanten zijn dubbel gecoat 
– Scharnieren en eindhoeken zijn galvanisch verzinkt 
– DIN 18703

Smalle aluminium baken
Kenmerken: 
 
– Diameter profiel 53 mm x 20 mm 
– Zeer sterke profielbuizen met opstaande stootranden 
– Profielbuizen met witte poedercoating 
– DIN 18703

Nedo Houten baken, 53 mm breed
Bestelnr. Lengte ingeklapt Bereik Gewicht Doosniveaus  

326 112-615 1,00 m 4,00 m 3,8 kg Instelbaar

Nedo Aluminium baken, 53 mm breed
Bestelnr. Lengte ingeklapt Bereik Gewicht Doosniveaus  

326 312-615 1,00 m 4,00 m 3,8 kg Instelbaar

Instelbare doosniveaus
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Nedo precisie-invarbakeng worden toegepast bij nivelleerwerk van het allerhoogste 

niveau en op veeleisende grote bouwplaatsen, bijv. bij de bouw van tunnels, wegen, 

stuwdammen of elektriciteitscentrales. De aflezing van de precisie-invarbaken wordt 

met behulp van een interferometrisch gestuurde laserstraal in de laklaag van de invar-

band gegraveerd. De met dit procédé behaalde nauwkeurigheid van de aflezing en de 

randscherpte zijn optimaal. De toegestane afwijking bedraagt IΔLI ≤ 0,01 + L, 10-5, 

waarmee de invarbakens van Nedo voldoen aan de hoogste nauwkeurigheidsklasse A 

volgens DIN ISO 12858-1.

Precisie-invarbaken

15a 
0,5 cm

Kenmerken: 
 
– De basis van de precisie-invarbaak bestaat uit een torsiestijf, geanodiseerd aluminium profiel. 
– De zijde van de aflezing van de baak is geel gespoten. De cijfers bevinden zich onder een 0,1 mm 

dikke polyesterlaag. 
– De invarband ligt beschermd in een groef van het baakprofiel en wordt met een zeer zachte veer  

gespannen. Daarmee wordt de uitzettingscoëfficiënt van het baakprofiel gecompenseerd. 
Thermische uitzettingscoëfficiënt: < 1,5 ppm/k 

– Het opzetplaatje steekt iets buiten de baak uit, zodat ook naar achteren gezette muurankers kunnen 
worden gemeten. 

– Het opzetplaatje bestaat uit chroomgelegeerd, chemisch vernikkeld staal en is gehard en geslepen 
– De precisie-invarbaken zijn standaard voorzien van een doosniveau en inklapbare handvatten. De 

handvatten zijn verzinkt en voorzien van een poedercoating.

19a 
1,0 cm

Beschikbare aflezingen van invarbaken

baakprofiel

www.nedo.com

Het Europese onderzoekscentrum CERN werkt met de grootste deeltjesversneller ter 
wereld. In dit onderzoeksinstituut worden elementaire deeltjes tot nagenoeg de lichtsnel-
heid versneld en dan met elkaar in botsing gebracht. Wetenschappers proberen om aan de 
hand van deze experimenten de oerknal en het ontstaan van de materie te onderzoeken. 
De proeven worden in een 27 km lange, ringvormige buis uitgevoerd. Aan de buitenkant 
van de buis bevinden zich 9300 magneten en talrijke sensoren die allemaal exact moeten 
worden afgesteld. 
De exacte horizontale positionering van deze componenten over een lengte van 27 km is 
een enorme meettechnische uitdaging die met behulp van Nedo precisie-invarbaken is 
opgelost. De foto toont een blik in de tunnel. Een Nedo precisie-invarbaak wordt op een 
referentiepunt van de versnellingsbuis geplaatst. 
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Nedo precisie-invarbaken

Baakvoeten Bestelnr. Bestelnr. Lengte Gewicht 

aflezing 15a aflezing 19a 

Standaard baakvoeten 391 189 1 m 3,0 kg 

Standaard baakvoeten 392 185 392 189 2 m 4,3 kg 

Standaard baakvoeten 393 189 3 m 5,5 kg

Keuringscertificaat

Nedo precisie-invarbaken kunnen op verzoek met een keuringscertificaat worden geleverd. Al naargelang de  

wens van de klant worden de certificaten naar keuze door de Technische Universiteit (TU) München of door Nedo  

uitgegeven. 
 

Bestelnr. 399 511 Lengtecalibratie zonder temperatuurcyclus, afgever Nedo Dornstetten 
Bestelnr. 399 519 Lengtecalibratie zonder temperatuurcyclus, afgever Technische Universiteit van München  
Bestelnr. 399 521 Lengtecalibratie met temperatuurcyclus, afgever Technische Universiteit van München

Nedo precisie-invarbaken worden toegepast bij nivelleerwerk 
van het allerhoogste niveau, bijv. bij de bouw en de monitoring 
van stuwdammen. 

Universele adapter voor baakvoeten

Met behulp van de universele adapter kunnen muurkragen of dergelijke worden 

gecompenseerd.  

Bestelnr. 393 006  
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Nedo LED-baakverlichting

LED-baakverlichting voor Nedo precisie-invarbaak. Met de baakverlichting is 

het mogelijk om in absolute duisternis metingen met de invarbaak en een digitaal 

waterpasinstrument uit te voeren. Toepassingen zijn bijvoorbeeld de mijnbouw, 

tunnelbouw, nachtelijke bouwplaatsen en de monitoring van bouwwerken. De 

meetresultaten zijn even nauwkeurig als bij metingen bij daglicht. Dankzij de 

compacte constructie en de geïntegreerde voeding wordt de mobiliteit van de 

invarbaak niet beperkt. Uiterst efficiënte LED's in combinatie met een speciaal 

ontwikkeld objectief en een geoptimaliseerde elektronica maken een lange ge-

bruiksduur mogelijk. De verlichting wordt tijdens de gebruiksduur van de accu 

niet zwakker zodat er altijd betrouwbaar kan worden gemeten. Het systeem kan 

door de gebruiker zelfs met gewoon gereedschap op een invarbaak worden 

gemonteerd en is onderhoudsvrij. Het doosniveau van de invarbaak wordt daar-

naast verlicht om nauwkeurige metingen mogelijk te maken. 

Kenmerken: 
 
– IP-classificatie IP 54 
– Bedrijfstemperatuur -10°C tot +50°C 
– Verlicht doosniveau 
– Weergave toestand van de accu 

– Afneembare batterij met geringe zelfontlading 
(Eneloop-technologie) 

– Acculooptijd: afhankelijk van de lengte en  
barcode 5 - 10 uur 

– Inclusief batterijoplader

(invarbaak is geen 
onderdeel van de le-
vering) 

Baakverlichting in 
bedrijf.

Toebehoren voor precisie-invarbaken

Nedo Bodemplaat (kikker)

De bodemplaat is van gietijzer en voorzien van een poedercoating.

Kenmerken: 
 
– Pen 
– Gewicht: 2,7 kg 
 
Bestelnr. 333 121 

www.nedo.com

Nedo LED-baakverlichting

Bestelnr. Lengte 

396 115 passend voor 3 m Leica-barcode-invarbaak 

396 116 passend voor 2 m Leica-barcode-invarbaak 

396 117 passend voor 3 m Trimble-barcode-invarbaak 

396 118 passend voor 2 m Trimble-barcode-invarbaak

Bij de deeltjesversneller CERN wordt bij het inmeten van de magneten 
en sensoren ondanks zeer ongunstige lichtomstandigheden een maxi-
male precisie vereist. Met behulp van de LED-baakverlichting wordt de 
barcode van de precisie-invarbaak homogeen verlicht zonder daarbij de 
invarband bloot te stellen aan een thermische straling door de verlicht-
ingseenheid. 
De LED-baakverlichting vormt een optimale aanvulling op de precisie-
invarbaken en maakt exacte meetresultaten ook bij zeer ongunstige 
lichtomstandigheden mogelijk.  
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Nedo Telescopische uitzetpoten

Telescopische uitzetpoten zijn als accessoire voor 2 m- en 3 m precisie-invarbaken leverbaar. 
De telescopische uitzetpoten zorgen ervoor dat de precisie-invarbaken te allen tijde stabiel 
staan en zijn eenvoudig in het gebruik.

Toebehoren voor precisie-invarbaken

Nedo Telescopische uitzetpoten

Bestelnr. Lengte 

399 211 2 m 

399 311 3 m

Nedo Transportkist voor 2 invarbaken

Transportkist voor het veilig vervoeren en bewaren van Nedo precisieinvarbaken. De trans-
portkist bestaat uit een stabiel aluminium frame en stevige aluminium wandelementen met 
raatstructuur. De hoeken van de transportkist zijn met stevig beslagwerk extra beschermd. 
Handvatten zorgen voor een eenvoudige handling. Ter bescherming van de precisie-invarbaken 
is de transportkist van binnen bekleed met schuimstof. De transportdoos biedt plaats aan twee 
precisie-invarbaken, een precisie-invarbaak met telescopische uitzetpoten of een precisie-invar-
baak met verlichting.

Nedo Transportkist voor 2 invarbaken

Bestelnr. Lengte 

395 111 voor 1 m baaklengte 

395 121 voor 2 m baaklengte  

395 131 voor 3 m baaklengte

Nedo Transportkist voor 2 invarbaken met brede baakvoeten

Bestelnr. Lengte 

395 221 voor 2 m baaklengte 

395 231 voor 3 m baaklengte

www.nedo.com
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Doosniveaus, jalonrichters en waterpasbaken

Jalonrichter bestelnr. 194 100 
 
– Instelbaar 
– Gevoeligheid: 12’/2 mm

Jalonrichter bestelnr. 194 110 
 
– Instelbaar 
– Gevoeligheid: 25’/2 mm

Doosniveau bestelnr. 351 211 
 
– Afneembaar 
– Zwaluwstaartgeleidin 
– Gevoeligheid: 12’/2 mm

Jalonrichter bestelnr. 471 212 
 
– Metalen jalonrichter 
– Instelbaar 
– Gevoeligheid: 25’/2 mm

Waterpasbaken Geomess 
 
– Elementen van wit gelakt hout, 

0,3 m of 0,5 m lang 
– Stabiele messing scharnieren 
– Voorkant: waterpasaflezing 
– Achterkant: mm-aflezing

Bestelnr. Lengte Elementen Gewicht 
lengte  

698 911 2 m 0,5 m 0,35 kg 

699 011 3 m 0,5 m 0,53 kg 

699 311 3 m 0,3 m 0,68 kg 

699 111 4 m 0,5 m 0,77 kg
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Lichtgevende baak LumiScale
LumiScale is een lichtgevende barcode-baak voor gebruik ondergronds, bij de bouw van 

tunnels of bij zeer slechte lichtomstandigheden. Qua nauwkeurigheid voldoet de licht-

gevende waterpasbaak LumiScale aan de norm DIN 18703. 

In tegenstelling tot een externe verlichting wordt bij de LumiScale de aflezing verlicht d.m.v. 

een elektroluminescentie-folie. Dit heeft het grote voordeel dat de aflezing over de gehele 

lengte gelijkmatig wordt verlicht en er geen schaduwvorming optreedt. In het kader van 

uitgebreid onderzoek aan de universiteit van Graz is aangetoond dat door de gelijkmatige 

verlichting van de aflezing meetfouten worden voorkomen. 

LumiScale is met barcodes voor alle gangbare digitale waterpassen leverbaar.

Kenmerken: 
 
– Verlichte aflezing 
– Verlicht doosniveau 
– Compleet met accu’s, oplader en hoes 

Nedo LumiScale

Bestelnr. 

340 220 LumiScale met Trimble barcode 

340 222 LumiScale met Leica DNA barcode 

340 224 LumiScale met Sokkia/Topcon barcode 

340 225 LumiScale met Leica-Sprinter barcode

Technische gegevens: 

Aflezing Barcode 

Ondergrond aflezing Polyesterfilm (αTH < 18 ppm/°C) 

Nauwkeurigheid aflezing  Δℓ = ±(0,2 mm + 2ℓ *10 -4 ) 

Verlicht oppervlak aflezing 2125 mm x 25 mm 

Verlichting Elektroluminescentie(EL)-folie 

Voeding Afneembare NiMh-accu, 2000 mAh 

Gebruiksduur ca. 5,5 h 

Doosniveau Verlicht, gevoeligheid 12’ 

IP-classificatie IP 54 

Afmetingen 2200 mm x 70 mm x 60,5 mm 

Baak Alu-profiel 

Gewicht ca. 4,0 kg incl. accu

www.nedo.com
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LumiScale control –  
optimaal voor stationair gebruik bij 
de monitoring van bouwwerken, 
vooral bij slecht licht. 

Oplader voor  
in de auto

Reserve accu

Netvoeding

LumiScale control
LumiScale control is een korte, lichtgevende baak die speciaal voor monitor-

ing-werkzaamheden (bijv. bouwmonitoring) is ontworpen. 

De constructie is compact en zonder storende aanbouwonderdelen. Waterpas-

baak, netadapter en beschermtas worden bijgeleverd.

Bestelnr. 

340 240 LumiScale control met Trimble barcode 

340 242 LumiScale control met Leica DNA barcode 

340 244 LumiScale control met Sokkia/Topcon barcode

Nedo LumiScale control

Toebehoren voor LumiScale

– Oplader voor in de auto bestelnr. 030 816 

– Netvoeding bestelnr. 030 827 

– Reserve accu bestelnr. 061 866-900

Technische gegevens: 

Aflezing Barcode 

Ondergrond aflezing Polyesterfilm (αTH < 18 ppm/°C) 

Nauwkeurigheid aflezing Δℓ = ±(0,2* mm + 2l *10 -4 ) 

Verlicht oppervlak aflezing ca. 430 mm x 23,5 mm  

Verlichting Elektrolumineszenz (EL)-Folie 

Voeding Netadapter 12 VDC, 3 VA (m = 0,08 kg) 

Lengte aansluitkabel ca. 2 m 

Benodigde stroom ca. 120 mA 

IP-classificatie IP 54 

Afmetingen 500 mm x 58 mm x 28 mm 

Baak Alu-profiel 

Gewicht ca. 0,9 kg (zonder adapter)
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Bestelnr.  
484 621 

Lengte: 2,10 m

Bestelnr.  
484 622 

Lengte: 2,10 m

Bestelnr.  
484 600 

Lengte: 2,20 m

Bestelnr.  
484 601 

Lengte: 3,20 m

Bestelnr. 687 111 
Prisma-mEssfix-S 

Lengte: 5,31 m

Bestelnr. 484 704 
Aansluiting Leica 
Leica GPH 1

Bestelnr. 053 530 
Leica-adapter

Bestelnr. 012 290 
5/8”-adapter

Bestelnr. 484 708 
Aansluiting 
5/8” tap voor 
Zeiss KTR 1 N 
Omni #9125 
 

Bestelnr. 484 709 
Aansluiting 
5/8” tap voor 
Pentax MT 15 
Sokkia AP-serie 

Bestelnr. 484 707 
Aansluiting 
5/8” tap voor 
Nedo miniprisma 
Omni JR. #1600 
 

Bestelnr. 481 600-613

Bestelnr. 481 601-613

Bestelnr. 481 700-613 
 
– Passend bij Leica 
– Drukknopvergrendeling 
– Offset: -34 mm 
– Kopercoating 
– Prisma's Ø: 62 mm 
– Nauwkeurigheid: ± 2”

Bestelnr. 481 601-613/ 
Bestelnr. 481 600-613 
 
– Metalen houder en metalen huis 
– Schroefdraadaansluiting: 5/8” 
– Offset: 0/-30 mm 
– Met doosniveau 
– Dubbelzijdige doelplaat 
– Prisma's Ø: 25,4 mm 
– Nauwkeurigheid: ± 2” 
– Toebehoren

Bestelnr. 481 200-613 
 
– Passend bij Sokkia, Pentax, 

Topcon, Nikon 
– Kunststof klem met 5/8”-draad 
– Offset: 0/-30 mm 
– Prisma's Ø: 62 mm 
– Nauwkeurigheid: ± 2”

Bestelnr. 481 310 
 
– Passend bij Sokkia, Topcon, 

Nikon, Pentax 
– Adapter met 5/8” binnenliggende 

schrofdraadaansluiting en Ø 25 mm  
buitenschroefdraadaansluiting 

– Offset: 0/-30 mm 
– Doelplaat oranje 
– Prisma's Ø: 62 mm 
– Nauwkeurigheid: ± 5”

Standaard Prismastokken Precisie Prismastokken

EDM-toebehoren - overzicht
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Bestelnr. 482 020 
Prismadrager Leica-systeem 
Prismadrager met Leica-tap voor 
de bevestiging van prisma's met 
Leica drukknop-vergrendeling 
Kleur: groen

Bestelnr. 200 533 
Zwaar houten statief

Bestelnr. 200 513 
Zwaar houten statief

Bestelnr. 482 010 
Vaststaande driepoot-adapter 
met 5/8" schroefdraad voor de 
bevestiging van prismasystemen 
met 5/8" binnendraad. 
Kleur: zwart

Bestelnr. 482 100 
Driepoot met optisch lood 
Driepoot met 5/8" schroef-
draadaansluiting, geforceerde 
centreerring en optisch lood. 
Kleur: zwart

Bestelnr. 482 130 
Driepoot zonder optisch lood 
Driepoot met 5/8" schroefdraad-
aansluiting en geforceerde 
centreerring. 
Kleur: zwart

Bestelnr. 482 015 
Driepoot-adapter met 
optisch lood. 
In hoogte verstelbar, 
astap Ø 25 mm 
Kleur: zwart

Bestelnr. 482 011 
Draaibare driepoot-adapter 
met 5/8" schroefdraad voor de 
bevestiging van prismasystemen 
met 5/8" binnendraad. 
Astap Ø 34 mm 
Kleur: zwart

Bestelnr. 483 535 
Flexi-Grip

Bestelnr. 481 110-613 
Prismastation type Leica 
Driepoot adapter met 
optisch lood. 
Nauwkeurigheid: ± 2’’

Bestelnr. 481 120-613 
Prismastation type Sokkia 
Driepoot adapter met 
optisch lood. 
Nauwkeurigheid: ± 2’’

Bestelnr. 481 100-613 
Prismastation type Topcon 
in hoogte verstelbare drie-
poot adapter met optisch 
lood. 
Nauwkeurigheid: ± 2’’

Bestelnr. 483 521 
Prismabaakstatief
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Aluminium prismastokken met schroefklem

Robuuste aluminium prismastokken met schroefklem. Kunststof handvat met 

geïntegreerd, instelbaar doosniveau. Om de prismastok schoon te maken, kan 

deze zonder gereedschap worden gedemonteerd. De stalen punten zijn verwisselbaar.

Nedo Prismastokken met schroefklem

Bestelnr. Versie Bereik Transport Ø buitenbuis/ Gewicht Toebehoren 
lengte Ø binnenbuis   hoes 

484 621 5/8’’ schrofdraadaansluiting 125 cm - 210 cm 110 cm 32/25 mm 1,1 kg 494 112-613 

484 622 Omkeeradapter M8/5/8’’ 125 cm - 210 cm 117 cm 32/25 mm 1,1 kg 494 113-613

Prismastokken bestelnr. 484 621 
 
– Standaarduitvoering 
– schroefdraadaansluiting 5/8’’ 
 
Prismastokken bestelnr. 484 622 
 
– Met omkeeradapter M8 / 5/8’’ 
– Passend voor TR1N prisma 

Mini-prismastok met Mini-prisma

Prisma-baak bestaande uit 3 in elkaar te schroeven segmenten met een lengte van elk 

60 cm. Incl. robuuste punt en draagtas.

Kenmerken: 
 
– Mini-prisma met 25 mm diameter 
– Offset: 0 mm 
– Inclusief accessoires en hoes 
 
Bestelnr. 484 643-613 

Nedo Prismastokken

Optionele  
toebehoren: 

hoes
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Prismastokken 

Precisie aluminium prismastokken

De top-serie van de Nedo prisma- en gps-baken onderscheidt zich door een innovatief 

klemsysteem voor meer comfort, maximale precisie en absolute rechtheid ook als ze 

maximaal zijn uitgeschoven. 

De maximale lengte van de precisie-prismabaken bedraagt 2,20 m. Alternatief zijn de 

prismabaken leverbaar met een verlengstuk van 1 m, dat voor het transport in een 

schaalbuis wordt geparkeerd. De maximale lengte wordt daardoor vergroot tot 3,20 m.  

Nedo Precisie aluminium prisma- en GPS-stokken

Bestelnr. Bereik Transport- Ø buitenbuis/ Gewicht Toebehoren 
lengte Ø binnenbuis hoes 

484 600 129 cm - 220 cm 114 cm 32/25 mm 1,18 kg 494 112-613 

484 601 129 cm - 320 cm 114 cm 32/25 mm 1,50 kg 494 112-613

Kenmerken: 
 
– Absoluut recht ook bij maximaal uitschuiven 
– Innovatief klemsysteem 
– Ergonomische softgrip voor comfortabel werken 
– Verwisselbare stalen punten 
– Instelbaar doosniveau met een nauwkeurigheid van 20’ 
– 5/8’’ inwendige schroefdraad, passend bij het Nedo prisma-adapter-programma 

1 3 9

Ergonomische soft-grip 
voor comfortabel werken 



Prisma-mEssfix-S

Prisma-mEssfix-S en toebehoren voor prismastokken

Leica-adapter 
Bestelnr. 053 530

5/8’’-adapter 
Bestelnr. 012 290

Prismabaakstatief  
 
Solide prismastokstatief met 2 telescoop-
poten die door het indrukken van een 
knop kunnen worden uit- of ingeschoven. 
Passend voor alle aluminium Nedo pris-
mastokken. 
Bestelnr. 483 521

Prismatas 
 
Passend voor alle prisma's. 
Bestelnr. 060 076

Verlengstuk voor  
prismastok  
 
1 m verlengstuk, passend voor alle 
prismastokken. 
Aan weerszijden met 5/8“ schroef-
draadaansluiting. 
Bestelnr. 383 615

www.nedo.com

Prismastok met analoge display. De telescopisch uitschuifbare profielbuizen zijn voorzien 

van klemmanchetten zodat elk uitschuifbaar telescoopelement kan worden vergrendeld. 

Een bij het uitschuiven meelopende meetband geeft in een kijkvenster analoog de hoogte 

tussen opzetpunt en midden van het prisma aan. 

Bereik: 1,53 m - 5,31 m. 

De adapters voor de meest gebruikelijke prisma's staan hieronder afgebeeld.  

Belangrijk: Geef bij uw bestelling het exacte prismatype dat u voor uw prisma 
mEssfix wilt gebruiken en de schroefdraadaansluiting van uw prisma aan. 
De prismastokken worden afgestemd op het respectievelijke prisma.  
Bestelnr. 687 111
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Toebehoren voor prismastokken

Prismastokhouder Flexi-Grip

Voor de uitbreiding van statieven met 5/8“ draad. 

Flexi-Grip wordt eenvoudig op het statief of jalonstatief bevestigd. Door het 

losmaken van de centrale klemschroef kan de baakklem driedimensionaal 

worden versteld.  

De Prismastok wordt op het doelpunt geplaatst en m.b.v. het doosniveau 

afgesteld. De Flexi-Grip volgt daarbij alle bewegingen. 

Na het bereiken van de verticale positie wordt het systeem door het vastdraaien 

van de centrale klemschroef gefixeerd. 

Zeer eenvoudig in het gebruik. De Flexi-Grip zorgt samen met een statief voor 

een stabiel geheel en is daarom ook geschikt voor gebruik bij wind. 

Bestelnr. 483 535
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Adapter voor de aanpassing van de tuimelashoogte van het prisma aan de aflezing van 
de prismastokken

Bestelnr. 484 720  
Aansluiting 
5/8” tap voor 
Geodimeter 
system 500 
Geodimeter 
system 600 
L = 0 mm 

Bestelnr. 484 702  
Aansluiting 
M8 tap voor 
Zeiss ETR 1 
L = 33 mm

Bestelnr. 484 707  
Aansluiting 
5/8” tap voor 
Nedo-miniprisma 
bestelnr. 481 600 
Omni JR. #1600 
L = 70 mm

Bestelnr. 484 717  
Aansluiting 
5/8” tap voor 
Topcon 5010 
L = 78 mm

Bestelnr. 484 704  
Aansluiting 
Leica tap voor 
Leica GPH1 
L = 85 mm

Bestelnr. 484 709  
Aansluiting 
5/8” tap voor 
Pentax MT 15 
Sokkia AP-serie 
L = 97 mm

Bestelnr. 484 708  
Aansluiting 
5/8” tap voor 
Nedo-Prisma's 
bestelnr. 489 125, 
481 300 
Zeiss KTR 1 N 
Omni #9125 
L = 100 mm

Bestelnr. 484 715  
Aansluiting 
Leica tap voor 
Leica GPH1A 
Omni #3425 
L = 125 mm

Bestelnr. 484 714  
Aansluiting 
5/8” tap voor 
Geodimeter 
L = 147.5 mm

Bestelnr. 484 723  
Aansluiting 
M 10 binnendraad 
voor Leica GDR 3 
hoekprisma

(L
)

(1
52

,5
 m

m
)



Overal waar meet- en uitzetwerk plaatsvindt, kunnen Nedo jalons worden 

gebruikt. 

Ze worden met grote zorgvuldigheid gemaakt van hoogwaardig materiaal. 

Voordurende kwaliteitscontroles garanderen de bekende goede Nedo-

kwaliteit. De punten B en E zijn geschikt voor een lichte, zandige onder-

grond, de punten A en D eerder voor een zware ondergrond (bijv. leem, 

klei).

Nedo Jalons (eendelig)

Nedo Houten jalons

Bestelnr. Verpakkings- Lengte Staaf-Ø Coating Vorm punt 
eenheid incl. punt 

123 112 12 2,16 m 28 mm PVC B

Nedo Fiberglas jalons

Bestelnr. Verpakkings- Lengte Staaf-Ø Coating Vorm punt 
eenheid  incl. punt 

113 432 12 2,16 m 25 mm E

Nedo Stalen jalons

Nedo Stalen bouwjalons

Houten jalons 
 
Alle houten jalons worden gemaakt van goed uitgew-
erkt grenenhout zonder knoesten. De laklaag wordt in 
een dompelprocédé tweelaags aangebracht. 
De gebruikte soorten lak zijn gegarandeerd 
weerbestendig.

Nedo Fiberglas jalons 
 
Nedo fiberglas jalons worden gekenmerkt doordat ze 
zeer sterk en kaarsrecht zijn. Ze zijn breukvast en 
veren zelfs na de zwaarste belasting terug in de 
oorspronkelijke rechte stand.

Nedo Stalen jalons 
 
Nedo stalen jalons worden gemaakt van hoogwaardig 
stalen buismateriaal en adequaat beschermd tegen 
roest met een 0,5 mm dikke ommanteling van hard 
pvc. De punt is aangesmeed.

Nedo Stalen bouwjalons 
 
Bouwjalons worden vooral gebruikt voor uitzetwerk op 
de bouw. Dankzij de buisdiameter van 25 mm zijn de 
bouwjalons uiterst robuust. De punt is aangesmeed.

www.nedo.com

Bestelnr. Verpakkings- Lengte Staaf-Ø Coating Vorm punt 
eenheid incl. punt 

127 511 12 2,16 m 25 mm PVC D

Bestelnr. Verpakkings- Lengte Staaf-Ø Coating Vorm punt 
eenheid incl. punt 

122 515-616 16 2,00 m 25 mm PVC D
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Verstelbare stalen jalon
Kenmerken: 
 
– Met de lamelverbinding naar believen te verlengen 
– Staaf-Ø: 25 mm 
– PVC-ommanteling: ca. 1 mm 
– Verpakkingseenheid: 12 stuks 
 
Bestelnr. 149 611

Verstelbare stalen jalon
Kenmerken: 
 
– Met aan elk meter-element een punt 
– Staaf-Ø: 25 mm 
– PVC-ommanteling: ca. 1 mm 
– Verpakkingseenheid: 6 stuks  
Bestelnr. 126 511-616

Nr. 
149 611

Nr. 
126 511-616

Verstelbare Nedo jalons

Nedo Transportzakken voor verstelbare jalons

Bestelnr. Passend voor 

156 111 3 complete jalons nr. 126 511-616, 149  611 

160 111 6 complete jalons nr. 126 511-616, 149 611

Bestelnr. 
156 111

Bestelnr. 
160 111

Nedo Transportzakken voor  
verstelbare jalons



Nedo jalonstatieven worden gekenmerkt door hun robuuste constructie en hun grote stabiliteit. Daarom zijn ze niet 

alleen geschikt voor jalons, maar kunnen ook uitstekend worden gebruikt voor het plaatsen van prismastokken.

Nedo Jalonstatieven

Kenmerken: 
 
– Zware uitvoering 
– Statiefpoten met verzinkt uitzetstuk 
– Metalen delen met oranje poedercoating 
– Kogelscharnierkop 
– Hoogte: 0,71 m –1,35 m 
– Gewicht: 3,2 kg 
 
Bestelnr. 177 212

Zwaar jalonstatief 

Kenmerken: 
 
– Lichte uitvoering 
– Poten met oranje poedercoating 
– Kogelscharnierkop 
– Statiefpoten vast te zetten met vleugelmoer 
– Hoogte: 1 m 
– Gewicht: 1,6 kg 
– Verpakkingseenheid: 5 stuks 
 
Bestelnr. 177 111 (Verpakkingseenheid 5 stuks) 
Bestelnr. 177 111-616 (Verpakkingseenheid 1 stuks) 

Jalonstatief

Kenmerken: 
 
– Lichte uitvoering 
– Als jalonstatief bestelnr. 177 111, echter zonder de mogelijkheid om de poten vast te zetten 
– Hoogte: 1 m 
– Gewicht: 1,6 kg 
 
Bestelnr. 176 111 (Verpakkingseenheid 5 stuks) 
Bestelnr. 176 111-616 (Verpakkingseenheid 1 stuks)

Jalonstatief
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Meettoebehoren

De ideale bescherming tegen regen en zon. Ze zijn standaard voorzien van drie bevestigingslijnen. 
Gazonpennen en een opbergzak zijn als accessoire verkrijgbaar.

Veldscherm

Onontbeerlijk voor het maken van notities en tekeningen op de bouw is de Nedo veldboek- houder. 
Als schrijfondergrond dient een stevige aluminium plaat. Een dikke transparante folie beschermt de 
tekeningen. De veldboek-houder is afhankelijk van de uitvoering gemaakt van hout of kunststof en 
heeft twee metalen sluitingen. Hij is zowel verkrijgbaar in de maat DIN A4 alsook in DIN A3. 

Nedo Veldboek-houder

Nedo Veldboek-houder

Bestelnr. Uitvoering Grootte Gewicht 

645 250 Hout DIN A4 0,7 kg  

645 242 Kunststof DIN A4 0,8 kg 

645 245 Hout DIN A3 1,1 kg 

645 260 Kunststof DIN A3 1,4 kg

De handige Nedo veldtas van groen zeildoek biedt plaats voor het opbergen van een bandmaat, 
laptop, veldboek-houder, hoekprisma, etc. De tas is voorzien van een praktisch handvat en een 
schouderriem. Aan de voorkant bieden diverse vakken plaats voor schrijfgerei. 
Bestelnr. 655 111 

Nedo Veldtas

Nedo Veldschermen                                   Toebehoren

Bestelnr. Ø Bestelnr.  

 311 111 2,0 m 316 111 Gazonpen  

315 111 Popbergzak 

Popbergzak

Gazonpen
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Meettoebehoren
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Dubbel pentagon-
prisma met steilzicht 
 
Steilzichtbereik ± 45°. Onder- en 
bovenvlakken van de prisma's zijn 
verspiegeld. Vrij middendoorzicht tussen 
de prisma's. Met draaisluiting. 
Incl. lederetui. 
Bestelnr. 761 111 

Hoekprisma 
 
90° prisma, gewicht 25 g. 
Incl. lederetui. 
Bestelnr. 762 111

Schietlood van  
gespuitgiet zink 
 
Met afschroefbare messing kop. 
 
Bestelgegevens: 
 
– Bestelnr. 780 150 gewicht 150 g 
– Bestelnr. 780 200 gewicht 200 g 
– Bestelnr. 780 250 gewicht 250 g 
– Bestelnr. 780 300 gewicht 300 g 
– Bestelnr. 780 400 gewicht 400 g 
– Bestelnr. 780 500 gewicht 500 g

Schietlood van staal 
 
Met afschroefbare messing kop. 
 
Bestelgegevens: 
 
– Bestelnr. 781 100 gewicht 100 g 
– Bestelnr. 781 150 gewicht 150 g 
– Bestelnr. 781 200 gewicht 200 g

Perlon-peillood 
 
1 rol Perlon-peilloodsnoer 100 m. 
Bestelnr. 785 111

Veiligheidsvest 
 
Veiligheidsvest voor extra  
veiligheid bij slecht zicht. 
Bestelnr. 620 001
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Verkoop- en leveringsvoorwaarden

1 4 7

1.   De onderstaande leveringsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, leveringen en 
      overige werkzaamheden, inclusief adviesdiensten, tenzij ze met onze uitdrukkelijke toe-
      stemming zijn gewijzigd of uitgesloten. Algemene Voorwaarden van de besteller/koper 
      worden ook niet verplichtend als wij ons daartegen niet nogmaals uitdrukkelijk verzetten. 
 
2.   Doorslaggevend zijn de prijzen op de dag van levering. 
 
3.   Zendingen binnen de Bondsrepubliek Duitsland met een netto-goederenwaarde van minder 
      dan EUR 500,- worden af fabriek geleverd. Bij leveringen binnen de Bondsrepubliek Duits-
      land met een netto-goederenwaarde van meer dan EUR 500,- nemen wij de normale 
      vracht- of portokosten voor onze rekening. Bij leveringen met een netto-goederenwaarde 
      van meer dan EUR 1500,- binnen de EU nemen wij de normale vracht- of portokosten voor 
      onze rekening. Leveringen aan derde landen vinden plaats af fabriek. 
 
4.    Wij leveren conform de Incoterms®2020 (ICC). 
 
5.   De levering in dozen geschiedt franco emballage.De verpakking van pallets geschiedt 
      tegen berekening van de kostprijs. 
 
6.    Offerte en sluiten van de overeenkomst 
      Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. Gesloten overeenkomsten of andere afspraken wor-
      den pas door onze schriftelijke bevestiging of door onze levering bindend. Voor zover ver-
      koopmedewerkers of handelsvertegenwoordigers mondelinge nevenafspraken maken of 
      toezeggingen doen die verder gaan dan onze offerte, behoeven deze steeds om geldig te 
      zijn onze schriftelijke bevestiging. 
      De tot de offerte behorende documentatie, zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en 
      maatgegevens, is, tenzij anders overeengekomen, slechts bij benadering doorslaggevend. 
 
7.   Leveringsvoorwaarden en tekortkomingen in de nakoming 
      Het verstrijken van bepaalde leveringstermijnen en data vrijwaart de besteller die de 
      overeenkomst wil opzeggen of schadevergoeding wegens niet-nakoming wil verlangen er 
      niet van om een redelijke extra termijn te stellen om aan de prestatie te voldoen en te ver-
      klaren dat hij de prestatie na afloop van die termijn zal weigeren. 
      Dat geldt niet indien wij een termijn of een datum voor de prestatie uitdrukkelijk en schrif-
      telijk als bindend hebben genoemd. 
      Deelleveringen zijn in redelijke omvang toegestaan. Leveringstermijnen worden in rede
      lijkemate verlengd - ook binnen een vertragingsperiode - bij het zich voordoen van over-
      macht en alle onvoorziene, na het sluiten van de overeenkomst optredende belemmeringen 
      waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, voor zover dergelijke belemmeringen een aanzien-
      lijke invloed hebben op de levering van het gekochte. 
      Voor vertraging en het uitblijven (de onmogelijkheid) van de levering zijn wij niet verant--
      woordelijk zolang ons, onze hulppersonen en voorleveranciers niets valt te verwijten.Voor 
      door de schuld van onze voorleveranciers vertraagde of achterwege gebleven (de onmoge-
      lijkheid van) leveringen hoeven wij niet in te staan. Dit laat het recht van de besteller op 
      annulering na het vruchteloos verlopen van een ons gestelde extra termijn onverlet. 
 
8.   Verzending en risico-overgang 
      De wijze en middelen van verzending zijn, tenzij anders overeengekomen, naar onze 
      keuze.Op verzoek van de besteller worden de goederen verzekerd. Met de verzending gaat 
      het risico over op de besteller.  
      Wordt de verzending op verzoek of door de schuld van de besteller vertraagd, dan worden 
      de goederen op kosten en voor risico van de besteller opgeslagen. In dat geval staat de 
      melding van het gereed staan voor verzending gelijk aan de verzending. 
 
9.   De verzending gebeurt af fabriek voor risico van de ontvanger. Over transportschade dient 
      bij ontvangst te worden gereclameerd. 
 
10.  Prijzen en betaling 
      De betaling dient, voor zover er niet iets anders is overeengekomen, binnen 30 dagen vanaf 
      datum factuur op zodanige wijze te geschieden dat wij uiterlijk op de vervaldatum kunnen 
      beschikken over het voor het voldoen van de factuur overeengekomen bedrag. Uitsluitend 
      indien dat specifiek is overeengekomen, worden wissels als betaling geaccepteerd die dis-
      conteerbaar zijn of waarvoor correct zegelrecht is betaald. 
      Crediteringen inzake wissels of cheques geschieden onder voorbehoud van de ontvangst 
      met aftrek van de kosten en valutering op de dag waarop wij over de tegenwaarde kun-
      nenbeschikken. 
      De prijzen zijn steeds exclusief BTW (MwSt.) ter hoogte van het op dat moment geldende 
      wettelijke percentage 
 
11.  Bij vertraagde betalingen wordt, zonder dat daarvoor een specifieke aanmaning nodig is, 
      een vertragingsrente van 4% boven het REPO tarief van de Europese Centrale Bank bere-
      kend. Bij betaling binnen 8 dagen verlenen wij 3% korting voor contant, bij betaling binnen 
      14 dagen 2% korting voor contant 
 
12.  Eigendomsvoorbehoud 
      Wij behouden ons het eigendom van de goederen tot aan de volledige betaling van de 
      koopprijs voor. 
      Bij goederen die de besteller in het kader van zijn zakelijke activiteiten betrekt, behouden 
      wij ons het eigendom voor tot alle vorderingen op de besteller uit de zakelijke relatie zijn 
      voldaan. Dit geldt ook in het geval dat er afzonderlijke of dat alle vorderingen in een lo-
      pende rekening zijn opgenomen en het saldo is opgemaakt en erkend. 
      Bij inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen, met name bij betalingsachterstand, 
      zijn wij na aanmaning gerechtigd tot het terugnemen van de goederen en is de besteller 
      verplicht om deze terug te geven. 
      Bij de terugneming en bij een beslag door ons is, tenzij de wet op aanbetalingen vantoe-
      passing is, alleen sprake van een ontbinding van de overeenkomst als wij dit uitdrukkelijk 
      schriftelijk verklaren. 
      Bij beslagen of andere ingrepen door derden dient de besteller ons onder toezending van 
      een beslagexploot alsmede een plechtige verklaring inzake de identiteit van de onder het 
      beslag vallende voorwerpen schriftelijk te informeren. De besteller is gerechtigd om de 
      goederen binnen het kader van de normale bedrijfsvoering door te verkopen en hij draagt 
      reeds nu de vordering op grond van het doorverkopen inclusief alle nevenvorderingen die 

      voor hem uit het doorverkopen op zijn afnemers of derden ontstaan, aan ons over. Tot het 
      innen van de vorderingen is de besteller ook na de overdracht gemachtigd. 
      Dit laat onze bevoegdheid om de vordering zelf te incasseren onverlet, wij verplichten ons 
      echter om de vorderingen niet te incasseren zolang de koper normaal aan zijn betalings-
      verplichtingen voldoet. 
      Wij kunnen eisen dat de besteller de verpande vorderingen en de bijbehorende debiteuren 
      bekendmaakt en alle voor de incasso benodigde gegevens verstrekt, de bijbehorende docu-
      mentatie overhandigt en de debiteuren op de hoogte stelt van de verpanding. 
      Wij verplichten ons om de ons toekomende zekerheden in zoverre vrij te geven als hun 
      waarde de te dekken vorderingen, voor zover deze nog niet zijn voldaan, meer dan 20% te 
      boven gaat. 
 
13.  Gebreken en recht op reclamatie 
      Onaanzienlijke gebreken geven de besteller geen recht op weigering van de aanname van 
      de goederen, noch zijn zij aanleiding voor enig recht op reclamatie.Voor gebreken zijn wij 
      als volgt aansprakelijk: 
(1)  Naar onze keuze dienen zodanige geleverde voorwerpen kosteloos achteraf te worden 
      gerepareerd of opnieuw te worden geleverd welke binnen de verjaringstermijn een gebrek 
      vertonen, voor zover de oorzaak ervan reeds bij de risico-overgang aanwezig was. 
(2)  Aanspraken met betrekking tot gebreken verjaren na 12 maanden. Dat geldt niet voor 
      zoverde wet conform art. 438 lid 1 nr. 2 (bouwwerken en zaken voor bouwwerken), art. 479 
      lid1 (recht op verhaal) en art. 634a lid 1 nr. 2 (constructiefouten) van het (Duits) Burgerlijk 
      Wetboek (BGB) langere termijnen voorschrijft en in gevallen van (dodelijk) letsel of schade 
      aan de gezondheid, bij een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de leverancier en 
      bij het te kwader trouw verzwijgen van een gebrek. Dit laat de wettelijke regelingen inza-
      kestoornis in het verloop, stoornis en opnieuw beginnen van termijnen onverlet. 
(3)  Na een tijdige reclamatie dient ons eerst een gelegenheid te worden geboden tot nakoming 
      achteraf binnen een redelijke termijn. Mislukt de nakoming achteraf, kan de besteller - on-
      verminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding conform punt 15) - de overeen-
      komst ontbinden of de vergoeding verminderen. 
(4)  Van rechten op reclamatie is geen sprake bij slechts onaanzienlijke afwijkingen van de 
      eventueel overeengekomen hoedanigheid, bij slechts onaanzienlijke verslechtering van de 
      bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade waarvan sprake is na de risico-overgang 
      ten gevolge van foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte brand-
      stoffen en/of koel /smeermiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, een ongeschikte 
      bouwondergrond of op grond van bijzondere van buiten komende onheilen die conform de 
      overeenkomst niet als voorwaarden zijn gesteld en bij niet reproduceerbare softwarefou-
      ten. Als door de besteller of door derden onoordeelkundige veranderingen of reparatie-
      werkzaam-heden worden uitgevoerd, dan is er voor deze en de daardoor ontstane gevolgen 
      eveneens geen sprake van recht op reclamatie. 
(5)  Verhaalsrechten van de besteller op ons conform art. 478 BGB (verhaal van de onderne-
      mer) bestaan slechts voor zover de besteller met zijn afnemers geen de wettelijke rechten 
      op reclame te boven gaande afspraken heeft gemaakt 
(6)  Voor aanspraken op schadevergoeding van de besteller geldt voor het overige punt 15). 
      Verdergaande of andere dan in deze paragraaf geregelde aanspraken van de besteller op 
      ons en onze hulppersonen wegens een gebrek zijn uitgesloten. 
 
14.  Afwijkingen van de afbeeldingen van de catalogus behouden wij ons in de zin van de 
      verdere ontwikkeling van onze producten voor. 
 
15.  Onmogelijkheid; aanpassing van de overeenkomst 
(1)  Voor zover de levering onmogelijk is, is de besteller gerechtigd om schadevergoeding te 
      eisen, tenzij wij niet verantwoordelijk zijn voor de onmogelijkheid. De aanspraak op scha-
      devergoeding van de besteller beperkt zich echter tot 10% van de waarde van dat deelvan 
      de levering dat wegens de onmogelijkheid niet in ter zake dienend bedrijf kan worden ge-
      steld. Deze beperking geldt niet voor zover er sprake is van verplichte aansprakelijkheid in 
      gevallen van opzet en grove nalatigheid of vanwege (dodelijk) letsel of schade aan de ge-
      zondheid. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de besteller is daarmee niet 
      verbonden. Dit laat het recht van de besteller op ontbinding van de overeenkomst onverlet. 
(2)  Voor zover onvoorziene gebeurtenissen als mobilisatie, oorlog, oproer of gebeurtenissen als 
      staking en uitsluiting de bedrijfseconomische betekenis of de inhoud van de levering aan-
      zienlijk veranderen of van grote invloed zijn op ons bedrijf, wordt de overeenkomst met 
      inachtneming van de goede trouw, redelijkerwijs aangepast. Voor zover dit bedrijfsecono-
      misch niet verantwoord is, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden. 
 
16.  Overige aanspraken op schadevergoeding 
(1)  Aanspraken op vergoeding van schade en kosten van de besteller (hierna te noemen: scha-
      devergoedingsaanspraken), om het even om welke rechtsgrond, met name wegens inbreuk 
      op verplichtingen op grond van de schuldovereenkomst en uit onrechtmatige daad, zijn 
      uitgesloten. 
(2)   Dit geldt niet voor zover er sprake is van dwingende aansprakelijkheid, bijvoorbeeld vol-
      gens de wet op de productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet en grove nalatigheid, 
      wegens (dodelijk) letsel of schade aan de gezondheid, wegens inbreuk op belangrijke con-
      tractuele verplichtingen. De schadevergoedingsaanspraak wegens inbreuk op belangrijke-
      contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de contracttypische te voorziene schade, 
      voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid wegens 
      (dodelijk) letsel of schade aan de gezondheid. Een verandering van de bewijslast ten nade-
      levan de besteller is met de bovengenoemde regelingen niet verbonden. 
(3)  Voor zover de besteller conform dit punt 15) recht heeft op schadevergoedingsaanspraken, 
      verjaren deze na afloop van de voor schadevergoedingsaanspraken geldende verjarings-
      ter-mijn conform punt 14) 
(4)  Bij schadevergoedingsaanspraken volgens de wet op de productaansprakelijkheid gelden 
      dewettelijke verjaringsvoorschriften. 
 
17.  Plaats van nakoming, forumkeuze, toepasselijk recht 
      Plaats van nakoming en uitsluitende plaats van de bevoegde rechter voor leveringen en be-
      talingen (inclusief rechtsvorderingen met betrekking tot cheques en wissels) alsmede al-
      leoverige geschillen die tussen partijen ontstaan, is, voor zover de koper ondernemer, pu-
      bliekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, Dornstetten (BRD).De be-
      trekkingen tussen de contractpartijen worden uitsluitend geregeld volgens het recht van de 
      Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van de uniforme koopwetten van het Haags koop-
      rechtverdrag. 
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Overtuigende producten, bekroond design en een slim concept! 

Het resultaat is een compleet wandsysteem van Nedo dat u zal helpen 

om nog succesvoller te zijn met de verkoop van Nedo-producten op de 

POS! 

Waarom? - Omdat uw klant enthousiast zal zijn over de visuele presen-

tatie van de producten die het bovendien mogelijk maakt om de span-

nendste Nedo-producten op een compact oppervlak bij elkaar te vinden 

en ook meteen uit te proberen. 

Ons wegwijzersysteem met info-kaarten helpt handel en eindklanten 

om onze producten snel te begrijpen en te kunnen toepassen. 

Bovendien zorgt ons wandsysteem voor cross-selling-effecten, dus 

meer omzet voor u! 

Waarom? - Als een klant voor de wand staat en belangstelling heeft 

voor een product hebt u direct bij de wand de kans om hem ook nog 

enthousiast te maken voor andere producten van Nedo. 

 

Nedo biedt u 3 verschillende mogelijkheden om de wand met onze 

bestsellers te vullen: 

 
– Universele wand (1m) 
– Laserwand (1m) 
– Combiwand (2m) 

 

Deze 3 manieren om de wand te vullen vormen ons basis-advies. 

Daarnaast ondersteunt uw Nedo-verkoopadviseur u graag bij het 

samenstellen van uw eigen wand, exact passend bij de behoeften 

van uw klanten en individueel gevuld. 

 

Samen nog meer succes bij de verkoop met het POS-systeem van 

Nedo! 

Nedo POS-programma -  
Optimale productpresentatie



Vitrine 
 
– Vitrine, afsluitbaar 
– Breedte: 100 cm 
 
Bestelnr. 061 850

Nedo logo 
 
– Nedo logo display 
– Breedte: 100 cm 
– Hoogte: 40 cm 
 
Bestelnr. 061 846 

Folderhouder 
 
– Folderhouder A5 voor 

Nedo Highlight 
brochure 

 
Bestelnr. 061 855 
 (zonder brochures)  

Wandhouder voor LINUS 1 
HV en TUBUS 2 
 
– Wandhouder voor 

Linus1 HV en Rioollaser 
Tubus incl. adapter 

 
Bestelnr. 062 808

Statiefhanger 
 
– Statiefhanger met 

5/8’’ schroefdraad 
 
Bestelnr. 061 745-501

Perfo enkele haak D3 
 
– Ø: 4 mm 
– Lengte: 20cm 
 
Bestelnr. 060 439

Perfo Dubbele haak 
 
– Dubbele scharnierhaak 

met prijs 
 
Bestelnr. 059 998

Productinformatiekaarten 
 
– Technische gegevens 

van individuele 
producten

Plint 
 
– Lengte: 100 cm 
– Hoogte: 16 cm 
 
Bestelnr. 061 840-500

Schraaghouder 
 
– Lengte: 40 cm 
 
Bestelnr. 061 859-500

Stellingvoet 
 
– Hoogte: 16 cm 
– Lengte: 47 cm 
 
Bestelnr. 061 841-500

Schraaghouder zijdeel 
 
– Hoogte: 40 cm 
– Set, rechts en links 
 
Bestelnr. 061 847-500

Kolom 6x3 
 
– 2-zijdig 
– Hoogte: 240 cm 
 
Bestelnr. 061 839-500

Achterwand GL 40 
 
– Lengte: 100 cm 
– Hoogte: 40 cm 
 
Bestelnr. 061 842-530

Gat achterwand RL 
 
– Lengte: 100 cm 
– Hoogte: 40 cm 
 
Bestelnr. 061 843-530

Achterwand GL 30 
 
– Lengte: 100 cm 
– Hoogte: 30 cm 
 
Bestelnr. 061 844-530

Schroef 
 
– Draadschroef M6x20 
– 1 stuk 
 
Bestelnr. 012 571

Antislipmatje 
 
– Lengte: 33 cm 
– Breedte: 23,5 cm 
 
Bestelnr. 061 861

Besteloverzicht Nedo Tego wandstelling

Wandhouder 
 
– Bevestigingshoek 

incl. schroeven 
 
Bestelnr. 060 534

Perfo klemhaak 
 
– Zware uitvoering 
– Ø: 7 mm 
– Lengte: 30 cm 
 
Bestelnr. 063 102

Oranje bodem 
 
– Lengte: 100 cm 
– Hoogte: 47 cm 
 
Bestelnr. 061 845-500
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Hoofdvestiging 
 
Nedo GmbH & Co. KG 
Hochgerichtstrasse 39-43 
D-72280 Dornstetten 
Telefoon: +49/7443/2401-0 
Fax: +49/7443/2401-45 
Email: info@nedo.com

België/Luxembourg 
 
Prof Praxis NV/SA 
Scheibeekstraat 29 
BE-1540 Herne 
Telefoon: +32 2 3563752 
Fax: +32 2 3562178 
Email: sales@prof-praxis.com

Contacten in het buitenland

Denemarken 
 
Tajima Trading ApS 
Aalborgvej 62A 
DK-9560 Hadsund 
Telefoon: +45 9652 0860 
Fax: +45 9652 0861 
Email : hanne@tajima.dk

Nederland 
 
MEMO B.V.  
Maaskade 20 
NL-5347 KD Oss 
Telefoon: +31 412 632 032 
Fax: +31 412 625 658 
Email: info@memo-oss.nl

Oostenrijk 
 
Christian Pfau 
Telefoon: +49 172 7269319 
Fax: +49 7443 2401277 
Email: pfau@nedo.com

Zwitserland 
 
Fimex Messgerätebau AG 
Hauptstrasse 5 
CH-8259 Kaltenbach 
Telefoon: +41 52 7420020 
Fax: +41 52 7420029 
Email: info@fimexag.com

Zweden 
 
Alesto AB 
Gjuterigatan 6 
SE-34131 LJUNGBY 
Telefoon: +46 831 5400 
Email: info@alesto.se

Spanje 
 
Agente COHIGE S.L. 
Calle Cala Puntal W 
23 Puerta 19 
12500 Vinaròs (Castellón) 
Telefoon: +34 639 626 800 
Fax: +34 925 395 165 
Email: blanco@nedo.com

Zuid-Amerika 
 
Agente COHIGE S.L. 
Calle Cala Puntal W 
23 Puerta 19 
12500 Vinaròs (Castellón) 
Telefoon: +34 639 626 800 
Fax: +34 925 395 165 
Email: blanco@nedo.com

USA 
 
Nedo 
2200 Ampere Drive  
P. O. Box 99556 
Louisville, KY 40269-0556 
Telefoon: 866-275-6336 (toll free) 
Fax: 502-266-5280 
Email: sales@usa.nedo.com

Frankrijk 
 
Dominique SAUTET 
30 Rue Churchill Roosevelt 
FR-33350 Sainte Terre 
Telefoon:+33 6 80 93 58 18 
Fax:+33 8 21 16 88 95 
Email: dsvmbat@gmail.com

Italië 
 
TECHNOLASER Snc 
Via Cervese 401 
IT-47521 Cesena (FC) 
Telefoon:+39 5 47 48 09 07 
Fax:+39 5 47 48 09 07 
Email: info@technolaser.it
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Noorwegen 
 
Maskinstyring AS 
avd. Laserbutikken 
Vognvegen 23 
NO -  2072 Dal 
Telefoon: +47 48 24 55 55 
Email: post@maskinstyring.com



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

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden
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