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Leica Disto X310 

De nieuwe Leica DISTO™ X310 is de enige laser afstandmeter, die stofdicht is en beschermd tegen 
waterstralen – tot IP65. Daarnaast is hij getest tegen vallen vanaf een hoogte tot 2 m. Dankzij de 
geïntegreerde hellingmeter kan hij indirecte afstanden en hoogten meten met absolute precisie. 

Uitgerust met: 

 IP65 beschermd tegen waterstralen en stofdicht 

 360° hellingmeter Smart Horizontal Mode™ 

 Hoogte tracking Power Range Technology™ 

 Verlicht 4-regelig display 

 Automatisch multifunctioneel eindstuk 

  

Robuuste behuizing De gevoelige meetelementen worden beschermd door massief rubberen delen. De 
Leica DISTO™ X310 is daarom bijzonder robuust. Slaagt voor valproeven tot 2 m hoogte. 

Beschermingsklasse IP65 De behuizing en het toetsenbord zijn volledig water- en stofdicht. Reinigen 
onder de kraan is daarom geen enkel probleem. Hellingmeter 360° Dankzij de combinatie van afstanden 
hellingmetingen kunt u de horizontale afstand absoluut nauwkeurig en eenvoudig bepalen – zelfs langs 
obstakels. Met behulp van de hellingmeter kunnen ook indirecte hoogten worden bepaald. 

Smart Horizontal Mode™ Als u geen directe meting uit kunt voeren vanwege obstakels, dan kunt u de 
Smart Horizontal Mode™ gebruiken om de horizontale afstand te bepalen; simpel en absoluut precies. De 
Leica Disto X310 wordt geleverd incl.: Holster Draagriem Batterijen Handleiding Tot 3 jaar garantie (na 
registratie) 

Functies: 

 Min/max meting 

 Continue meting 

 Uitzetten functie 

 Optellen/aftrekken 

 Oppervlakte/volume 

 Schildersfunctie 

 Pythagoras: 3 punten, deelhoogte 



 Smart Horizontal Mode 

 Hoogtemeting 

 Opslaan 20 waarden 

 Verlicht display 

 Multifunctioneel eindstuk met automatisch herkenning 

Technische specificaties 

 Gemiddelde meetnauwkeurigheid: ± 1 mm 

 Bereik: 120m 

 Meeteenheden: 0.000 m, 0.00 m, 0.00 m, 0.00 ft, 0‘00‘‘ 1/32, 0.0 in, 0 in 1/32 

 Power Range Technology™: Ja 

 Afstand in m Ø van de laserpunt in mm: 10, 50, 100 m / 6, 30, 60 mm 

 Beschermingsklasse: IP65 – beschermd tegen waterstralen en stofdicht 

 Metingen per set batterijen: tot 5000 

 Batterijen Type: AAA 2 × 1,5 V 

 Afmetingen: 122 × 55 × 31 mm 

 Gewicht met batterijen: 155gr 

 


