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1. Kątomierz elektroniczny  
      Winkeltronic 450mm 
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2. Kątomierz elektroniczny  
      Winkeltronic 600mm 
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Cechy produktu: 
• Kątomierz elektroniczny służy do dokładnego pomiaru 

i przenoszenia kąta. Trwały, niezawodny i dokładny (± 
0,1°). Zmierzony kąt widoczny jest na dużym 
wyświetlaczu. Dzięki symetrycznemu położeniu 
ramion łatwo jest zmierzyć lub przenieść kąt za 
pomocą kątomierza Winkeltronic. Wbudowane libelle: 
pionowa i pozioma pozwalają utrzymać kątomierz w 
pionie. 

• Automatyczne wyłączanie po ok. 3 minutach przerwy 
w pracy 

• Funkcja Hold do zachowania wartości pomiarowej na 
wyświetlaczu 

• Zerowanie odczytu w dowolnym położeniu ramienia 
• Wbudowane libelle: pozioma i pionowa 

Dane techniczne: 
• długość ramienia: 450mm 
• zakres pomiaru: 0° - 352°  
• dokładność elektronicznego pomiaru kąta: ±0.1° 
• rozdzielczość: 0,1° 

Cechy produktu: 
• Kątomierz elektroniczny służy do dokładnego pomiaru 

i przenoszenia kąta. Trwały, niezawodny i dokładny (± 
0,1°). Zmierzony kąt widoczny jest na dużym 
wyświetlaczu. Dzięki symetrycznemu położeniu 
ramion łatwo jest zmierzyć lub przenieść kąt za 
pomocą kątomierza Winkeltronic. Wbudowane libelle: 
pionowa i pozioma pozwalają utrzymać kątomierz w 
pionie. 

• Automatyczne wyłączanie po ok. 3 minutach przerwy 
w pracy 

• Funkcja Hold do zachowania wartości pomiarowej na 
wyświetlaczu 

• Zerowanie odczytu w dowolnym położeniu ramienia 
• Wbudowane libelle: pozioma i pionowa 

Dane techniczne: 
• długość ramienia: 600mm 
• zakres pomiaru: 0° - 355°  
• dokładność elektronicznego pomiaru kąta: ±0.1° 
• rozdzielczość: 0,1° 
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3. Kątomierz elektroniczny  
      Winkeltronic Easy 
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4. Kątomierz 

LaserWinkeltronic 
      z 1 modułem laserowym 
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Cechy produktu: 
• Elektroniczny kątomierz do pomiaru i przenoszenia kąta. 

Zwarta konstrukcja z ramionami o długości 400 mm, mały 
ciężar i duży wyświetlacz sprawiają, że Winkeltronic Easy 
jest narzędziem pomiarowym na warunki budowlane, 
szczególnie przy pracach wykończeniowych. 

• Funkcja Hold do zachowania wartości pomiarowej na 
wyświetlaczu 

• Zerowanie odczytu w dowolnym położeniu ramienia 
• Wbudowana libella pozioma i pionowa 
• Automatyczne wyłączanie po dłuższej przerwie w pracy 
• W komplecie z pokrowcem 
• Możliwość zastosowania w pracach wewnętrznych i 

zewnętrznych 
Dane techniczne: 

• długość ramienia: 400mm 
• zakres pomiaru: 0° - 200°  
• dokładność elektronicznego pomiaru kąta: ±0.2° 
• rozdzielczość: 0,1° 
• zasilanie: baterie 2 x 1,5V (AA) lub akumulatory 2 x 1,2V 

 

Cechy produktu: 
• Technika laserowa w istotny sposób ułatwia wykonanie takich 

zadań jak: pomiar i zachowanie kąta przy budowie schodów, 
modernizacji wnętrz, pracach renowacyjnych i pomiarach 
nachyleń dachu. Odpada uciążliwe przenoszenie wymiarów. 

• Promień lasera biegnie równolegle do ramienia kątomierza i 
w ten sposób przedłuża go aż o 20m. 

• Funkcja Hold do zachowania wartości pomiarowej na 
wyświetlaczu 

• Zerowanie odczytu w dowolnym położeniu ramienia 
• Wbudowane libelle: pozioma i pionowa 

Dane techniczne: 
Cechy kątomierza: 

• długość ramienia: 605mm 
• zakres pomiaru: 0° - 360°  
• dokładność elektronicznego pomiaru kąta: ±0.1° 
• rozdzielczość: 0,1° 
• zasilanie: 4 x 1,5V (AA) 

Cechy lasera: 
• moduł laserowy: 1; klasa lasera: 2 
• widoczny, czerwony promień, długość fali 650 nm 
• średnica promienia: 6 mm 
• zasięg: ok. 20 m, niezależnie od warunków zewnętrznych 
• dokładność: ± 0,5 mm/m 
• zasilanie: 2 x 1,5V (AAA) 
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5. Kątomierz LaserWinkeltronic 
      z 2 modułami laserowymi 
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Cechy produktu: 
• Technika laserowa w istotny sposób ułatwia wykonanie takich 

zadań jak: pomiar i zachowanie kąta przy budowie schodów, 
modernizacji wnętrz, pracach renowacyjnych i pomiarach 
nachyleń dachu. Odpada uciążliwe przenoszenie wymiarów. 

• Promień lasera biegnie równolegle do ramienia kątomierza i 
w ten sposób przedłuża go aż o 20m. 

• Funkcja Hold do zachowania wartości pomiarowej na 
wyświetlaczu 

• Zerowanie odczytu w dowolnym położeniu ramienia 
• Wbudowane libelle: pozioma i pionowa 

Dane techniczne: 
Cechy kątomierza: 

• długość ramienia: 605mm 
• zakres pomiaru: 0° - 360°  
• dokładność elektronicznego pomiaru kąta: ±0.1° 
• rozdzielczość: 0,1° 
• zasilanie: 4 x 1,5V (AA) 

Cechy lasera: 
• moduł laserowy: 2; klasa lasera: 2 
• widoczny, czerwony promień, długość fali 650 nm 
• średnica promienia: 6 mm 
• zasięg: ok. 20 m, niezależnie od warunków zewnętrznych 
• dokładność: ± 0,5 mm/m 
• zasilanie: 2 x 1,5V (AAA) 


