
NIEUW!

Eigenschappen

 Zeer snelle en exacte metingen tot 70 of 40 m binnen en buiten  
 om veel tijd te besparen en precies te werken 

  Alle gangbare meetfuncties, ook indirecte-, MIN-/MAX- en duurmetingen  
 voor veelzijdige toepassingen

  Stof- en spatwaterbeschermde 2-componenten behuizing met beschermklasse 
 IP 54 - robuust en ergonomisch voor dagelijks gebruik op de bouwplaats

Laser-afstandmeetapparaat ProDist
Snelle en exacte metingen

ProDist smart ProDist compact plus

ProDist smart met gratis app  
voor IOS en Android.

Nieuw apparaat:  
ProDist compact plus



Stempel van de handelaar

Malerwerkzeuge  
& Profigeräte GmbH 

Pijkestraat 122, bus 001 
B - 9041 Oostakker

Tel.: +32 (0)9 . 238 21 81
Fax: +32 (0)9 . 229 31 99

info@storch.be 
www.storch.be

 Afstandsbediening via app en gebruik  
 van een statief voor stabiele metingen

 Exportfunctie voor bewerking  
 van de meetwaarden in alle  
 gangbare tabelformaten

 Weergave van de meetwaarden  
 in objectfoto

Meetfuncties van  
alle modellen
 Afstandsmetingen incl.  

 MIN-/MAX-weergave

 Oppervlakte- en volumeberekeningen

 Indirecte metingen (Pythagoras)

 Optellen / aftrekken van de  
 gemeten waarden

 Meting vanaf voor- en achterkant  
 van het apparaat 

Extra meetfuncties  
ProDist smart: 

 Duurmetingen

 Afbakenfunctie, ideaal bij droogbouw

 Hoekmetingen en ingebouwde  
 waterpasfunctie +/- 65° 

 Extra meetpunten:
 Uitklapbaar eindstuk,
 statiefschroefdraad (1/4“-schroefdraad) 

 Timerfunctie 

 Bediening via app „ProDist“
  

Verdere voordelen  
 Grote, verlichte displays met  

 overzichtelijke meetwaardeweergave

 Automatische uitschakelfunctie:  
 laser na 30 seconden en apparaat  
 na 3 minuten

Lasermeetapparaten ProDist

Model ProDist smart ProDist compact plus

Art.-nr. 26 68 70 26 68 45

Toepassingsgebied Binnen / buiten

Levering Gebruiksaanwijzing, holster, batterijen

./. Handriem

Meetbereik 0,05 - 70 m 0,05 - 40 m

Meetnauwkeurigheid +/- 1,5 mm +/- 2,0 mm

Kleinst weer te geven eenheid 1,0 mm

Weer te geven maateenheden m, in, ft.

Laserklasse / Lasertype Klasse 2 / 635 nm (P < 1 mW)

Hoeknauwkeurigheid ± 0,5 ° ./.

Metingen per batterijset bis zu 8.000 bis zu 4.000

Geheugenplaatsen in apparaat 20 10

Beschermingsklasse IP 54

Afmetingen 135 x 53 x 30 mm 123 x 44 x 23 mm

Gewicht met batterijen 209 g 132 g


