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LevelBox - tego ultrakompaktowego pochyłomie-
rza nie powinno zabraknąć przy żadnej mobilnej pile 
tarczowej i tarczówce oraz w żadnym warsztacie. 
Położenie stołu maszyny można łatwo zdefiniować 
jako poziom zerowy. Dzięki uchwytom magnety-
cznym LevelBox może być wygodnie przytwierdzo-
ny do tarczy piły tak, by dokładnie ustawić jej kąt na-
chylenia względem stołu maszyny. Dokładność po-
miaru wynosi 0,2° a dokładność odczytu 0,1°.

Nr kat. M525 tylko 49,00 €

Zdjęcie z akcji „Pieniądze za zdjęcie“. 
Użytkownicy robią zdjęcia. Informacja o 
akcji na stronie hedue.de/aktion/3/de

Paweł
Etykieta niebieska



Miary taśmowe

Samoprzylepne taśmy miernicze

Jako wyposażenie opcjonalne stołów roboczych i maszyn

Samoprzylepne taśmy miernicze z wkładką stalową dają się przyklejać praktycznie do 
wszystkich powierzchni takich, jak plastik, metal czy drewno i dlatego doskonale nada-
ją się jako doposażenie stołów roboczych, maszyn czy blatów krojczych. Taśmy moż-
na przycinać do wymaganej długości za pomocą zwykłych nożyczek.
Powierzchnie zewnętrzne są poliamidowane i lakierowane w kolorze białym lub w ko-
lorze żółtym (kolor opcjonalny). Taśmy dostępne są z podziałkami w dwóch kierun-
kach: od lewej do prawej i od prawej do lewej. Dlatego też można je również stosować 
jako miary pionowe z podziałką od góry do dołu i od dołu do góry.

Samoprzylepne taśmy miernicze w osłonie 
poliamidowej lakierowane w kolorze białym

Samoprzylepne taśmy miernicze w osłonie 
poliamidowej lakierowane w kolorze żółtym

l stal w osłonie poliamidowej,
l klei się do prawie wszystkich typowych 

powierzchni,
l daj się łatwo ciąć nożyczkami,
l standardowy przekrój 13 x 0,4 mm,
l odporna na promieniowanie UV,
l odporna na wysokie temp. do 70°C,
l odporna na wysoką temperaturę 

powierzchni klejącej do 100°C,
l dostępna w szerokości 10 mm (opcja).

l podziałka typu B (’0’ na początku taśmy),
l podziałka mm / cm / m.,
l pomiar w II klasie dokładności,
l wytrzymała kątowa ramka aluminiowa,
l uchwyt z odpornego na uderzenia plastiku,
l składana korbka zwijania taśmy,
l taśma odporna na korozję i ścieranie,

Nr kat. Długość Cena
X303   30 m 33,50 €
X305   50 m 43,60 €
X310 100 m 99,80 €

Nr kat. Podziałka Tolerancja  Cena
B101   150 mm 0,05 mm   1,60 €
B102   200 mm 0,07 mm   1,90 €
B103   300 mm 0,09 mm   2,40 €
B104   400 mm 0,11 mm   3,30 €
B105   500 mm 0,13 mm   4,90 €
B106   600 mm 0,15 mm   6,20 €
B110 1000 mm 0,23 mm 11,40 €
B115 1500 mm 0,24 mm 41,40 €

Liniały miernicze ze stali nierdzewnej
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Nr kat. Wymiary Podziałka  Cena
X110 1 m x 13 mm od lewej do prawej   6,10 € 
X120 2 mx 13 mm od lewej do prawej   9,30 €
X150 5 m x 13 mm od lewej do prawej 14,50 €
X190 10 m x 13 mm od lewej do prawej 37,60 €
X192 20 m x 13 mm od lewej do prawej 70,00 €

X111 1 m x 13 mm od prawej do lewej   7,00 €
X121 2 m x 13 mm od prawej do lewej 12,80 €
X151 5 m x 13 mm od prawej do lewej 28,00 €
X191 10 m x 13 mm od prawej do lewej 41,30 €
X193 20 m x 13 mm od prawej do lewej 77,00 €

Ramowe taśmy miernicze - aluminium

Wytrzymałe i solidne w wysokiej jakości ramce

Ramka wykonana jest z anodowanego aluminium i 
jest zakończona uchwytem w kolorze niebieskim 
wykonanym z tworzywa odpornego na uderzenia. 
Korbkę metalową można ustawiać w trzech pozy-
cjach. Zamknięta służy jako blokada zwijacza. 
Uchwyt taśmy wykonany jest ze stali szlachetnej.

l wyraźna, czytelna, trawiona podziałka,
l wykonanie ze stali nierdzewnej,
l dwie podziałki: dokładność do 1 mm i 1/2 mm,

l powierzchnia zapobiegająca odbijaniu światła,
l idealna do mierzenia, trasowania i docinania,
l podziałka po obu stronach liniału.

https://www.hedue.de/item/X110/de
https://www.hedue.de/item/X110/de
https://www.hedue.de/item/X305/de
https://www.hedue.de/item/X305/de
https://www.hedue.de/item/X305/de
https://www.hedue.de/item/B103/de
https://www.hedue.de/item/X110/de
https://www.hedue.de/item/X192/de
https://www.hedue.de/item/X193/de


Nr kat. Długość Cena
A402 150 mm 31,00 €
A405 300 mm 83,00 €

Nr-kat. S300 tylko 153,00 €
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Suwmiarki i klupy pomiarowe Zdjęcie z akcji „Pieniądze za zdjęcie“. 
Użytkownicy robią zdjęcia. Informacja o 
akcji na stronie hedue.de/aktion/3/de

Suwmiarka cyfrowa

Ze stali szlachetnej, dokładność 0,03 mm

l pomiary wewnętrzne i zewnętrzne,
l pomiary głębokości i kaskadowe,
l rolkowy mechanizm przesuwu,
l przycisk zerowania i zera,
l odczyt z dokładnością 0,01°.

Suwmiarka posiada zamykaną obudowę 
i rolkowy mechanizm metalowy obsługi-
wany kciukiem. Prowadnica wykonana 
jest z nierdzewnej stali szlachetnej. Duży 
i dobrze czytelny z dużymi cyframi prze-
łącza się automatycznie w tryb czuwania 
po 3 minutach bezczynności.

Cyfrowa klupa miernicza

Klupa pomiarowa z kątomierzem

l dobrze czytelny wyświetlacz,
l możliwość obejmowania ościeży 

drzwi i ram okiennych,
l dokładność 1 mm / 0,15°,
l zakres pomiaru 500 mm / 180°.

Cyfrowa klupa pomiarowa umożliwia 
precyzyjne i niezawodne określenie gru-
bości materiału lub drzwi za naciśnię-
ciem przycisku. Dzięki innowacyjnej bu-
dowie umożliwia łatwe objęcie futryny. 
Po naciśnięciu przycisku urządzenie sta-
je się cyfrowym kątomierzem o zakresie 
pomiaru od 0° do 180°.

Suwmiarka zegarowa 200 mm

Suwmiarka ze stali szlachetnej z zegarem

l pomiary wewnętrzne i zewnętrzne,
l pomiary głębokości i kaskadowe,
l rolkowy mechanizm przesuwu,
l podziałka mm na prowadnicy,
l odczyt z dokładnością 0,02°.

Niewymagająca baterii suwmiarka jest 
bardzo precyzyjna a dzięki przejrzystej 
tarczy umożliwia łatwy odczyt pomiaru. 
Dodatkowo tarcza jest obracana i w razie 
potrzeby można ją także wyregulować. 
Prowadnica z podziałką jest wykonana z 
nierdzewnej stali szlachetnej i dzięki temu 
jest odporna na ścieranie.

Klupa miernicza do ścian

Dokładny pomiar grubości ścian

Dzięki możliwości „objęcia” futryny drzwi 
grubość ścian zmierzona za pomocą klu-
py do ścian może być wykonana szybko i 
dokładnie. Dość znacznie wystające oba 
ramiona umożliwiają bezproblemowe o-
bejmowanie szerokich ościeżnic drzwi, ta-
kich jak tych w starym budownictwie.

l dokładny pomiar grubości ścian,
l szyna z anodowanego aluminium,
l wymiary 82 x 31 cm,
l zakres pomiaru 50 / 60 cm.

Nr kat. S301 tylko 69,00 € Nr kat. A433 tylko 99,00 €

Cyfrowa suwmiarka z 
poliwęglanu 150 mm

Model podstawowy wykonany z 
lekkich materiałów kompozyto-
wych o dokładności pomiaru 0,1 
mm i odczycie 0,01 mm.

Nr kat. A422 tylko 10,90 €

GlasCheck - miara do 
szkła i przeszkleń

Urządzenie do mierzenia gru-
bości pojedynczych szyb oraz 
stanu i jakości zespolenia ca-
łych przeszkleń izolacyjnych.

Nr kat. S311 tylko 49,00 €

Wysokościomierz cyfrowy

Do ustawiania wysokości tracz pił lub 
głowic frezerskich jak również do kon-
troli i pomiarów obrabianych elemen-
tów. Szybkie i dokładne działanie bez 
zbędnego nakładu pracy.

Nr kat. 1402 tylko 57,60 €

https://www.hedue.de/item/S301/de
https://www.hedue.de/item/1402/de
https://www.hedue.de/item/A402/de
https://www.hedue.de/item/S301/de
https://www.hedue.de/item/A433/de
https://www.hedue.de/item/S300/de
https://www.hedue.de/item/S300/de
https://www.hedue.de/item/A422/de
https://www.hedue.de/item/S311/de
https://www.hedue.de/item/1402/de


LevelBox - tego ultrakompaktowego pochyłomie-
rza nie powinno zabraknąć przy żadnej mobilnej pile 
tarczowej i tarczówce oraz w żadnym warsztacie. 
Położenie stołu maszyny można łatwo zdefiniować 
jako poziom zerowy. Dzięki uchwytom magnety-
cznym LevelBox może być wygodnie przytwierdzo-
ny do tarczy piły tak, by dokładnie ustawić jej kąt na-
chylenia względem stołu maszyny. Dokładność po-
miaru wynosi 0,2° a dokładność odczytu 0,1°.

Cyfrowa poziomnica DL1

Nadaje się idealnie do ustawiania mebli i wypo-
sażenia kuchni oraz do montażu okien i drzwi

Poziomnica cyfrowa zapewnia dokładny rezultat po-
miaru w stopniach lub milimetrach. Dzięki długości 
40 cm, poziomnica DL1 doskonale nadaje się szcze-
gólnie do ustawiania mebli kuchennych i wyposaże-
nia do zabudowy, jak również podczas montażu o-
kien i drzwi. Wzmocniony profil aluminiowy, z które-
go jest wykonana, gwarantuje doskonałe przyłoże-
nie do mierzonego elementu zarówno w poziomie 
jak i w pionie.

l pozioma i pionowa libella,
l wzmocniony profil aluminiowy,
l dobrze czytelny wyświetlacz,
l pomiary bezwzględne i względne,
l blokada zmierzonych wartości,
l automatyczne obracanie wyświetlania,
l wymiary 400 x 21 x 50 mm,
l dokładność pomiaru 0,2°,
l dokładność odczytu 0,1°.

Nr kat. M531 tylko 35,90 €

Cyfrowa poziomnica DL2

Wykonana z mocnego profila aluminiowego z 
frezowaną powierzchnią pomiarową

Poziomnica cyfrowa hedue DL2 zapewnia dokładny 
rezultat pomiaru w stopniach i w milimetrach. Przyja-
zny dla użytkownika wyświetlacz dzięki włączanemu 
oświetleniu daje się dobrze odczytywać w każdym 
położeniu. Podczas pomiarów nad głową wskazania 
obracają się automatycznie, dzięki co minimalizuje 
błędy odczytu. Podczas zbliżania się poziomnicy 
DL2 do kątów 0° lub 90° uruchamia się sygnał aku-
styczny, co dodatkowo ułatwia pomiary.

l pozioma i pionowa libella,
l pomiar nachylenia w °, % lub mm,
l pomiar bezwzględny i względny,
l blokada zmierzonych wartości,
l automatyczne obracanie wyświetlania,
l sygnalizacja akustyczna kątów,
l dokładność pomiaru 0,1°,
l dokładność odczytu 0,1°.

Nr kat. Długość Cena
M552 60 cm 69,00 €
M553 60 cm z magnesami 79,00 €
M554 80 cm 89,00 €

Poziomnice aluminiowe

Z wysokiej jakości profili i z lub bez magnesów 

Poziomnice zapewniają dokładne wyznaczanie po-
ziomów i pionów dzięki dwóm libellom.

l wykonane z profili wysokiej jakości,
l posiadają libellę poziomą i pionową,
l dostępne są z mocnym magnesem lub bez,
l zapewniają dokładność pomiaru 0,029°,
l przekrój profila aluminiowego 22 x 50 mm.

Bez magnesów Z magnesami
Długość Nr kat. Cena Nr-kat. Cena
30 cm 20030 11,35 € 22030 31,90 €
40 cm 20040 12,10 € 22040 36,20 €
50 cm 20050 13,50 € 22050 38,95 €
60 cm 20060 13,60 € 22060 40,10 €
80 cm 20080 14,80 € 22080 42,60 €
100 cm 20100 16,75 € 22100 44,35 €

120 cm 20120 22,20 € 22120 53,30 €
150 cm 21150 27,70 € 22150 60,95 €
180 cm 21180 32,75 € 22180 63,00 €
200 cm 21200 59,50 € 22200 89,50 €

Poziomnice

Czytelny i podświetlany wyświetlacz

Odczyt do 0,1°

Dokładność pomiaru 0,029°
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Zdjęcie z akcji „Pieniądze za zdjęcie“. 
Użytkownicy robią zdjęcia. Informacja o 
akcji na stronie hedue.de/aktion/3/de

Nr kat. M525 tylko 49,00 €

https://www.hedue.de/item/M552/de
https://www.hedue.de/item/20030/de
https://www.hedue.de/item/M552/de
https://www.hedue.de/item/M531/de
https://www.hedue.de/item/M552/de
https://www.hedue.de/item/M552/de
https://www.hedue.de/item/M531/de
https://www.hedue.de/item/20030/de
https://www.hedue.de/item/20030/de


Kątomierz hedue AW1

Kątomierz analogowy z wskaźnikiem zegaro-
wym oraz libellą poziomą i pionową

Ramiona kątomierza można unieruchamiać za po-
mocą śruby nastawnej. Dzięki poziomej i pionowej 
libelli kątomierz hedue AW1 można również stoso-
wać jako podręczną i praktyczną poziomnicę.

Kątomierz cyfrowy WM3

Precyzyjny pomiar kątów z automatycznym przeliczaniem skosów

Kątomierz cyfrowy przekonuje do siebie swoim dużym zakresem pomiarowym i bardzo 
wysoką dokładnością. W celu wyznaczenia kąta a następnie jego przeniesienia i od-
wzorowania ramiona kątomierza są blokowane. Zaawansowana elektronika umożliwia 
między innymi blokowanie zmierzonej wartości i przeliczanie prostych i podwójnych 
kątów skosów.
Dzięki podświetlanemu i obrotowemu wyświetlaczowi każdą wartość można wygodnie 
odczytać w dowolnym momencie i bez żadnych problemów, unikając przy tym błędów.

Pochyłomierz analogowy hedue NM2

Pochyłomierz analogowy dla rzemieślników i majsterkowiczów

Ten praktyczny pochyłomierz analogowy jest prosty w obsłudze i umożliwia pracę bez 
konieczności stosowania elektroniki i baterii. Duże pokrętło mechanizmu obrotowego 
bezpośrednio pod kciukiem pozwala na łatwe i precyzyjne ustawienie libelli w pozycji 
poziomej. Wówczas bez problemu można odczytać wskazanie nachylenia.

l analogowy wskaźnik w postaci miernika zegarowego,
l wykonany z mocnego tworzywa sztucznego,
l mechanizm obrotowym z pokrętłem bezpośrednio pod kciukiem,
l praktyczny i wygodny uchwyt zapewnia komfortową i bezpieczną pracę,
l duża tarcza z dobrze czytelną z podziałka pomiarowa.

Wymiary  250 x 130 x 170 mm
Zakres pomiaru  0° - 90° - 30°
Dokładność odczytu 1°
Masa   270 g

Nr kat. M500 tylko 19,50 €

l przeliczanie prostych i podwójnych ką-
tów skosów,

l podświetlany wyświetlacz,
l przycisk obracania wskazań pomiarów,
l nastawna śruba blokująca,
l zachowanie zmierzonych wartości,
l wysokiej jakości profil aluminiowy,
l zakres pomiaru od 0° do 225°,
l dokładność pomiaru do  0,1°
l dokładność odczytu do 0,05°,
l klasa bezpieczeństwa IP54,
l pokrowiec transportowy w komplecie.

Nr kat. Ramiona Cena
D107 45 cm 129,00 €
D109 75 cm 139,00 € Z nastawną śrubą blokującą

Dostępny o długościach 45 cm i 75 cm

Mechanizm obrotowy pod kciukiem

Duża tarcza z czytelną podziałką

Kątomierz hedue WM1

Kątomierz odznacza się swoim kompak-
towym rozmiarem konstrukcji i przez to 
najlepiej nadaje się w produkcji i montażu 
mebli. Wysoka dokładność oraz pomiar w 
zakresie kąta pełnego 360° sprawiają, że 
ustawianie i odwzorowanie kątów jest bar-
dzo proste, szybkie i dokładne.

Nr kat. D104 tylko 49,00 €

l pomiary bezwzględne i względne,
l duży i czytelny wyświetlacz,
l zachowanie zmierzonych wartości,
l duży zakres pomiaru od 0° do 360°,
l dokładność pomiaru do 0,1°,
l dokładność odczytu do 0,05°,
l nastawna śruba blokująca.

Czytelny wyświetlacz

l pozioma i pionowa libella,
l wysokiej jakości profil aluminiowy,
l zegar obrotowy jako analogowy wskaźnik,
l praktyczne wymiary 480 x 50 x 30 mm,
l zakres pomiaru od 0° do 180°,
l dokładność odczytu do 1°.
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Nr kat. D102 tylko 29,00 €

https://www.hedue.de/item/D107/de
https://www.hedue.de/item/D107/de
https://www.hedue.de/item/D107/de
https://www.hedue.de/item/D104/de
https://www.hedue.de/item/D104/de
https://www.hedue.de/item/D102/de
https://www.hedue.de/item/D107/de
https://www.hedue.de/item/M500/de
https://www.hedue.de/item/M500/de


Statyw ścienny

Idealny do pracy przy sufitach z bez-
stopniową regulacją wysokości i pre-
cyzyjnym mechanizmem regulacji u-
stawienia także w przypadku zasto-
sowania uchwytów pionowych. Posia-
da gwint 5/8" i zakres regulacji plat-
formy do 100 mm.

Nr kat. 1312 tylko 39,00 €

Kątowniki traserskie do schodów 

Idealny do trasowania stopni na policzkach schodów prostych i zabiegowych

Za pomocą zamków napinających można stabilnie i pewnie łączyć ze sobą pojedyncze 
kątowniki. Dla każdego kątownika można ustawić wysokość i szerokość stopnia. Ani 
żaden szablonu papierowy ani żadna deski kątowa nie będą już więcej potrzebne. 

Kątowniki mają wykonaną po obu stronach podziałkę milimetrową. Zarówno kątowniki 
jak i zamki wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Kątowniki traserskie do-
stępne są w dwóch zestawach wraz z opcjonalnym zestawem uzupełniającym.

Zestaw mały 5 + 6 
zawiera 5 zamków i 6 kątowników do schodów
Nr kat. T100 tylko 261,50 €

Grundpackung 7 + 8
zawiera 7 zamków i 8 kątowników do schodów
Nr kat. T110 tylko 366,50 €

Zestaw uzupełniający
zawiera 3 zamki i 3 kątowniki do schodów 
Nr kat. T200 tylko 156,40 €

Poziomnica wodna dla jednego

To połączenie tradycyjnej wężowej poziomnicy wodnej z czujnikiem ele-
ktronicznym, w którym zastosowano trzy tony akustyczne o wyraźnie 
różnych intonacjach. Jeden dla sytuacji kiedy wodowskaz osiągnie 
znacznik pomiaru, drugi gdy jest on za wysoko i trzeci gdy jest za nisko.
Dlatego kontakt wzrokowy z urządzeniem pomiarowym w celu okre-
ślenia poziomu w innym pomieszczeniu nie jest potrzebny a to z kolei 
sprawia, że druga osoba również jest zbyteczna.

Nr kat. M420 tylko 98,00 €

Niezależna i indywidualna regulacja 
wysokości i szerokości każdego stopnia

Stabilne połączenie kątowników za 
pomocą zamków napinających

Ładowany przez port USB

Wbudowany na stałem akumulator Li-Ion 
można ładować przez port USB za pomo-
cą kabla ze typową końcówką Micro-USB, 
jaki z pewnością dostępny jest w domu. 
Dlatego dalmierz laserowy EM3 dostar-
czamy bez kabla i ładowarki, tym samym 
nie obciążając zbytnio naszego środowis-
ka więcej niż to konieczne.

Tylko jeden przycisk

Prosta obsługa za pomocą tylko jednego 
przycisku sprawia frajdę. Dzięki temu mo-
gliśmy zachować niezwykle małe rozmia-
ry dalmierza tak, że na prawdę zmieści się 
w kieszeni każdych spodni i w torebce al-
bo będzie praktyczną ozdobą kluczy.

Zawsze przy tobie

Gdybyśmy zrobili jeszcze mniejszy dal-
mierz laserowy, nie można byłoby znaleźć 
go już w kieszeni spodni czy torebce. Ale 
już jako praktyczny brelok do kluczy, dal-
mierz laserowy hedue EM3 może towa-
rzyszyć wam podczas wszystkich spotkań 
i terminów, zawodowych i prywatnych i za-
wsze będzie pod ręką.

Nr kat. E811 tylko 31,90 €

Dalmierz laserowy hedue EM3
Praktyczny i zawsze przy tobie
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Kątomierze tradycyjne

Do szybkiego mierzenia i tasowania 
kątów

Kątomierz stanowi idealną i niezastąpioną 
pomoc dla stolarzy, ślusarzy, metalowców i 
rzemieślników innych branży. Jest to trady-
cyjny kątomierz do mierzenia i trasowania 
kątów w zakresie od 0° do 180°.

Nr kat. Wymiary Masa Średnica łuku / Długość Cena
W912 120 x 80 mm 120 g   80 x 120 mm 14,30 €
W915 150 x 120 mm 200 g 120 x 150 mm 17,30 €
W920 200 x 150 mm 280 g 150 x 200 mm 20,00 €
W930 300 x 200 mm 450 g 200 x 300 mm 27,90 €
W950 500 x 250 mm 700 g 250 x 500 mm 46,60 €
W960 600 x 300 mm 1430 g 300 x 600 mm 69,80 €

l  solidna śruba nastawna, 
l  wykonane z matowo-chromwanej stali,
l  trwale wytrawiona podziałka stopniowa,
l  zakres pomiaru od 0° do 180°,
l  odczyt bez odblasków świetlnych.

Kątownik nastawny profi 

Połączenie kątomierza, narzędzia do
trasowania i skośnicy w jednym

Kątownik nastawny profi stanowi połączenie „3 narzę-
dzi w 1": kątomierza, skośnicy i narzędzia do trasowa-
nia. Umożliwia wygodne odwzorowanie zarówno ką-
tów wewnętrznych jak i zewnętrznych. Zapewnia 
również perfekcyjne docinanie kątów dzięki automa-
tycznie wyznaczanej dwusiecznej kątów. Żadne inne 
narządzie nie oferuje takiej wysokiej elastyczności i u-
niwerslności podczas pomiarów i odwzorowań kątów.

l wykonany z nierdzewnej stali szlachetnej,
l do mierzenia  kątów wewnętrznych i 

zewnętrznych,
l odwzorowania i przenoszenia kątów,
l automatyczne wyznaczanie dwusiecznej 

dzięki środkowej szynie do wykonania 
perfekcyjnych połączeń pod kątem 45°, 

l podziałka od 0° do 160° / od 15° do 180°,
l kompaktowe wymiary 780 x 75 x 20 mm,
l masa tylko 0,80 kg.

Nr kat. W450 tylko 35,90 €

Kątownik nastawny 

Łatwe i proste odwzorowanie i  przeno-
szenie kątów i skosów

Kątownik nastawny służy do mierzenia kątów wewnę-
trznych i zewnętrznych. Podczas pomiaru automaty-
cznie wyznaczana jest dwusieczna (połowa) kąta.

Dzięki temu można łatwo i szybko wyznaczyć kąt sko-
su oraz przenieść go na inne narzędzia. To wpływa na 
szybkie i perfekcyjne trasowanie połączenia na styk w 
obrabianych i łączonych ze sobą elementach.

l wykonany z aluminium,
l do odwzorowania i przenoszenia 

kątów,
l proste i szybkie wyznaczanie skosów,
l kompaktowe wymiary 440 x 170 mm,
l podziałka od 0° do 170°,
l dokładność: 5° w zakresie od 0° do 40° 

/ 2° w zakresie od 40° do 170°,
l szeroki zakres zastosowania.

Nr kat. W101 tylko 7,90 €

Kątomierz XXL 

Solidna skośnica do mierzenia i traso-
wania kątów na dużych elementach

Łuk do pomiaru kątów posiada trwałą, trawioną i prze-
stronnie wykonaną podziałkę stopniową, dzięki czemu 
można również dobrze ustawiać i odczytywać wartości 
do 0,5°. Duża dźwignia zaciskowa umożliwia łatwe 
ustawienie ramion kątomierza w każdym położeniu i je  
unieruchomić. W  razie potrzeby można użyć drugiego 
zaczepu i umożliwić dokładne przyleganie skośnicy do 
materiału bez potrzeby użycia większej siły.

l solidne wykonanie z nierdzewnej stali 
szlachetnej,

l położenie ramion ustalane za pomocą 
dużej dźwigni zaciskowej,

l składany zaczep do pozycjonowania 
kątomierza do dodatkowej powierzchni,

l wymiary 59 x 5 /14 x 0,9 cm,
l podziałka kątowa od 0° do 165°,
l dokładność podziałki do 0,5°,
l masa kątomierza 3,2 kg.

Nr kat. T600 tylko 98,00 €

Talerzyk traserski do płytek

Idealne uzupełnienie szablonów kątowych

Talerzyk traserski do płytek jest praktycznym uzupeł-
niemiem szablonów kątowych i umożliwia odwzoro-
wanie i trasowanie najróżniejszych form na płytkach 
ceramicznych lub terakotowych o dowolnych wymia-
rach. Na spodzie wykonany jest na stałe mały kątownik 
a łączenie odbywa się za pomocą nakrętki motylkowej.

l łatwe trasowanie łączonych płytek,
l odwzorowanie indywidualnych kształtów w 

połączeniu z szablonem kątowym,
l stały kątownik na dolnej części talerzyka,
l wykonany z nierdzewnej stali szlachetnej,
l poręczny rozmiar o średnicy 100 mm,
l możliwość łączenia z różnymi szynami,

niezastąpiony w pracach płytkarskich.m

Uzupełnienie szablonu kątowego T510 i T512 Nr kat. F104 tylko 14,50 €

Łatwe wyznaczanie skosów

Do kątów wewnętrznych i zewnętrznych

Podziałka kątowa od 0° bis 165°
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Kątowniki traserskie Alpha

Sprawdzone i cieszące się uznaniem kątowniki traserskie Alpha dla cieśli

Do najszybszych metod trasowania odwiązanych konstrukcji ciesielskich należy praca  
z wykorzystaniem kątowników do trasowania Alpha. Narzędzia te znajdują zastosowa-
nie w trakcie wykonywania niemal wszystkich prac ciesielskich, w których sprawdziły 
się już praktycznie tysiąckrotnie zarówno przy trasowaniu kulawek, krokwi, krokwi na-
rożnych i koszowych oraz schodów prostych jak również podczas trasowania prostych i 
podwójnych połączeń na wrąb. Skośnice, kątowniki nastawne i inne podobne narzę-
dzia pomocnicze nie będą już więcej potrzebne.

Nr kat. Nazwa / opis Wymiary Cena
M908 Kątownik traserski Alpha Mikro 210 x 450 mm 49,90 €
M910 Kątownik traserski Alpha Mini 350 x 700 mm 62,00 €
M900 Kątownik traserski Alpha Classic 430 x 795 mm 75,90 €
M909 Kątownik traserski Alpha (calowy) 430 x 795 mm 75,90 €
M920 Kątownik traserski Alpha Maxi 480 x 900 mm 86,60 €
M901 Kątownik traserski Alpha żółty 430 x 795 mm 75,90 €
M710 Kątownik traserski Alpha podwójny 800 x 360 mm 75,90 €
M900d Kątownik traserski Alpha w zestawie 430 x 795 mm 91,90 €

Kątownik traserski Alpha podwójny Kątownik traserski Alpha Classic
w zestawie z kątownikiem ciesiel-

skim i skośnicą drewnianą

Kątownik traserski Alpha Classic 

Precyzyjny cyrkiel z 
uchwytem na ołówek

Nr kat. Długość  Cena
B601 20 cm                12,65 €
B602 25 cm                15,40 €
B603 30 cm                18,70 €
B605 50 cm                36,85 €

Precyzyjny cyrkiel bez uchwytu 
na ołówek

Nr kat. Länge  Cena
B611 20 cm                 10,45 €
B612 25 cm                 13,20 €
B613 30 cm                 16,50 €
B615 50 cm                 34,10 €

Skośnica z kątomierzem 
XXL ze stali szlachetnej

Nr kat. Długość            Cena
T600 69 cm                98,00 €

Ramiona z dźwignią zaciskową
i stałą podziałka od 0° do 165°

Kątownik traserski Alpha Classic żółty
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Kątowniki ciesielskie

Sprawdzone i cieszące się uznaniem kątowniki dla budownictwa drewnianego i 
nie tylko

Podczas trasowania i wykonywania połączeń elementów nie można się obejść bez 
kątowników. Dzięki nim można dokładnie wyznaczyć wzajemne położenie głównych 
elementów konstrukcji. Dodatkowo kątowniki doskonale nadają się jako urządzenie do 
trasowania i mierzenia. Dzięki zastosowaniu stali sprężystej kątowniki ciesielskie po-
siadają bardzo wysoką elastyczność. To zaś sprawia, że  mogą one być także bez pro-
blemu zawijane na obrabianym elemencie, przedmiocie lub części.

Kątownik ciesielski hedue ZN 800 mm z podziałką
mm typu A i otworkami traserskimi, Nr-kat. Z282

Kątownik ciesielski hedue ZY 800 mm z podziałką
mm typu A i otworkami traserskimi, Nr-kat. Y082

Kątownik ciesielski hedue ZV 800 mm z podziałką
mm typu A i otworkami traserskimi, Nr-kat. V082

Nr kat. Nazwa / opis Wymiary Otwory traser. Cena
Z260 hedue ZN 600 mm bez podziałki 600 x 280 mm nie 17,60 €
Z272 hedue ZN 700 mm ze skalą typu A 700 x 300 mm tak 24,20 €
Z282 hedue ZN 800 mm ze skalą typu A 800 x 320 mm tak 25,40 €

hedue ZN - bezszwowe kątowniki ciesielskie z nierdzewnej stali szlachetnej

Nr kat. Nazwa / opis Wymiary Otwory traser. Cena
Y060 hedue ZY 600 mm ze skalą typu A 600 x 280 mm nie 18,40 €
Y072 hedue ZY 700 mm ze skalą typu A 700 x 300 mm tak 20,20 €
Y082 hedue ZY 800 mm ze skalą typu A 800 x 320 mm tak 20,50 €

hedue ZY - bezszwowe kątowniki ciesielskie malowane proszkowo na kolor żółty

Nr kat. Nazwa / opis Wymiary Otwory traser. Cena
V060 hedue ZV 600 mm ze skalą typu A 600 x 280 mm nie 18,10 €
V082 hedue ZV 800 mm ze skalą typu A 800 x 320 mm tak 20,50 €
V102 hedue ZV 1000 mm ze skalą typu A 1000 x 380 mm tak 21,60 €

hedue ZV - bezszwowe kątowniki ciesielskie ze stali ocynkowanej

Nr kat. Nazwa / opis Wymiary Otwory traser. Cena
Z060 hedue ZN 600 mm bez podziałki 600 x 280 mm nie 12,80 €
Z071 hedue ZN 700 mm bez podziałki 700 x 300 mm tak 15,90 €
Z081 hedue ZN 800 mm bez podziałki 800 x 320 mm tak 17,20 €

hedue ZP - spawane punktowo kątowniki ciesielskie z nierdzewnej stali szlachetnej

Ska
la
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la

 ty
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Kątownik szklarski z twarde-
go, odpornego na uderzenia 
tworzywa z ogranicznikiem

Nr kat.    Długość   Cena
A906      600 mm               36,60 €
A908      800 mm               41,90 €
A910    1000 mm               51,30 €

Ukośnica z uchwytem z 
drewna z orzecha, liniałem 
ze stali szlachetnej i mo-
siężnymi okuciami

Nr kat.    Długość         Cena
A325    250 mm       27,40 €
A330    300 mm       28,00 €

Profix łączy dwie łaty lub 
prowadnice w kątownik 90°

Nr kat. Kąt Cena
G100 90° 46,70 €

Wykonany z tworzywa sztucznego 
z czterema zaciskami rolkowymi

Kątownik stolarski 35 z drew-
na z orzecha i stali szlachetnej

l nierdzewna stal szlachetna,
l zastosowane mosiężne okucia,
l obustronna podziałka milimetrowa,
l poczwórne nitowanie,
l spełnia wysokie wymagania i stan-

dardy brytyjskiej normy BS3322,
l uchwyt z drewna orzechowego, 
l kod QR ze świadectwem dokładności.

Kątownik stolarski 45 z drew-
na z orzecha i stali szlachetnej

l nierdzewna stal szlachetna,
l zastosowane mosiężne okucia,
l obustronna podziałka milimetrowa,
l poczwórne nitowanie,
l spełnia wysokie wymagania i stan-

dardy brytyjskiej normy Bs3322,
l uchwyt z drewna orzechowego, 
l kod QR ze świadectwem dokładności.

Nr kat. Długość Cena
A125 250 mm 26,20 €

A130 300 mm 27,50 €

A140 400 mm 28,80 €

Nr kat. Długość Cena
A025 250 mm 31,10 €

A030 300 mm 35,40 €

A040 400 mm 36,70 €

Kątowniki

Kątowniki to narzędzia do sprawdzania,  
wyznaczania i trasowania kątów. Tutaj 
znajdziecie kątowniki ślusarskie, mura-
rskie, stolarskie a także kątowniki ciesiel-
skie. Są tu także duże kątowniki, składa-
ne na czas transportu, o długości ramion 
do 2 m czy skośnice do odwzorowywania 
dolnych kątów i ukośnice do wyznacza-
nia i trasowania stałych kątów 45/135°.

Zestaw stolarski
Trzy wysokiej jakości narzędzia pomiaro-
we i do trasowania dla każdego stolarza 
w jednym zestawie, na który składają się 
kątownik stolarski, kątownik nastawny i 
ukośnica, każde o długości liniału stalo-
wego 300 mm.

Nr kat. Opakowanie Cena
A031 Karton 78,00 €

A033 Skrzynka z drewna 95,00 €

Kątowniki

Ukośnica A330 z naszego zestawu stolarskiego

Nasze kątowniki spełniają wysokie
wymagania brytyjskiej normy BS332
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Nr kat. Wymiary Przekrój Cena
41010   100 x 70 mm 20 x 5 mm 15,10 €
41015   150 x 100 mm 20 x 5 mm 16,30 €
41020   200 x 130 mm 20 x 5 mm 17,10 €
41025   250 x 160 mm 25 x 5 mm 18,30 €
41030   300 x 175 mm 25 x 5 mm 20,40 €
41040   400 x 230 mm 30 x 5 mm 25,90 €
41050   500 x 250 mm 30 x 5 mm 29,10 €

41060   600 x 300 mm 30 x 5 mm 32,90 €
41070   700 x 350 mm 30 x 5 mm 35,80 €
41075   750 x 375 mm 30 x 5 mm 36,90 €
41080   800 x 400 mm 30 x 5 mm 40,90 €
41100 1000 x 500 mm 30 x 5 mm 47,00 €

Kątowniki ślusarskie

Za pomocą kątowników ślusarskich można, sprawdzać, 
wyznaczać i kreślić kąty proste. Wykonane z wysokiej 
jakości stali kątowniki charakteryzują się wysoką trwało-
ścią i wytrzymałością a także wysoką dokładnością  .

m zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie,
m dokładność kąta prostego wynosi 0,023°.

Kątowniki duże
Składany na czas transpor-
tu, ustawiany do kątów 45 i 
90°, wykonany z aluminium.

Nr kat.    Długość        Cena
G210    100 cm        75,00 €
G215    150 cm        98,00 €
G220    195 cm      159,00 €  

Kątownik kołnierzowy
ze stali ocynkowanej o
przekroju 30 x 6 mm

Nr kat.    Długość        Cena
A603    300 mm      24,90 €
A604    400 mm      29,90 €
A605    500 mm      34,90 €
A608    800 mm      39,90 €

Uchwyty magnetyczne
do pozycjonowania wzglę-
dem siebie stalowych ele-
mentów do spawania

Nr kat.    Masa         Cena
M120    0,3 kg           8,30 €
M122    0,6 kg         15,40 €
M124    1,1 kg         27,40 €

Nr kat. Wymiary Przekrój Cena
40010   100 x 70 mm 20 x 5 mm   9,60 €
40015   150 x 100 mm 20 x 5 mm 10,00 €
40020   200 x 130 mm 20 x 5 mm 11,00 €
40025   250 x 160 mm 25 x 5 mm 11,70 €
40030   300 x 175 mm 25 x 5 mm 13,50 €
40040   400 x 230 mm 30 x 5 mm 16,80 €
40050   500 x 250 mm 30 x 5 mm 18,40 €

40060   600 x 300 mm 30 x 5 mm 21,20 €
40070   700 x 350 mm 30 x 5 mm 23,40 €
40075   750 x 375 mm 30 x 5 mm 24,50 €
40080   800 x 400 mm 30 x 5 mm 25,50 €
40100 1000 x 500 mm 30 x 5 mm 30,40 €

Kątowniki murarskie

Kątowniki murarskie wykonane są z wy-
sokiej jakości stali, powierzchnie zewnę-
trzne są szlifowane i w całości cynkowa-
ne. Dokładność kąta prostego kątowni-
ków murarskich wynosi 0,023°.

l zabezpieczone przed korozją przez 
pełne cynkowanie,

l dokładność kąta prostego 0,023°.

Nr kat. Długość Masa Cena

B015 150 mm 175 g 12,60 €

B020 200 mm 195 g 12,60 €

B025 250 mm 221 g 12,60 €

B030 300 mm 241 g 14,50 €

B040 400 mm 345 g 16,30 €

Kątowniki stolarskie

Ryflowany uchwyt wykonany jest z peł-
nego aluminium z wzornikiem kąta 45°. 
Na liniale, po obu stronach, wykonana 
jest trawiona, malowana na czarno i nie-
odblaskowa podziałka milimetrowa 
dzięki czemu jest dobrze widoczna nie 
powoduje odbić światła. Dodatkowo po-
działka jest odporna na ścieranie. Zero 
podziałki zaczyna się od zewnętrznego i 
wewnętrznego końca ramienia.

Dokładność kąta prostego wynosi 0,023°

Nasze kątowniki są całe cynkowane

Kątowniki ślusarskie poddawane są
pełnemu cynkowaniu przed łączeniem
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Szablony i wzorniki

Szablony kątowe

Do odwzorowywania i przenoszenia kształtów i konturów

Szablony kątowe nadają się do odwzorowania i przenoszenia wielokątnych kształtów i 
konturów na obrabiany materiał lub formatki. Praca z szablonami jest przy tym prostsza 
i łatwiejsza niż podczas pomiarów za pomocą taśm mierniczych czy metrówek a przy 
tym bardziej precyzyjna niż przy tworzenia szablonu papierowego. Dzięki łączeniu 
szyn aluminiowych różnych rozmiarów można utworzyć odcinki o dowolnych długo-
ściach a przypadku nakładania się szyn dokładnie dopasować wymiary pośrednie zgo-
dnie z wymaganiami odwzorowywanych kształtów i form..

Kształt można prosto odwzorować... ...i przenieść na obrabiany element

Zestaw z 13 aluminiowymi szynami
Zawiera szyny: 3 x 100 mm, 2 x 200 mm, 1 x 
350 mm, 1 x 500 mm, 2 x 700 mm i 2 x 800 mm 
wraz ze śrubkami, podkładkami oraz nakręt-
kami motylkowymi do łączenia szyn.
Nr kat. T510 tylko 84,50 €

Zestaw z 48 aluminiowymi szynami
Zawiera szyny: 12 x 100 mm, 12 x 200 mm, 8 
x 300 mm, 4 x 350 mm, 4 x 500 mm, 4 x 700 
mm i 4 x 800 mm wraz ze śrubkami, podkład-
kami oraz nakrętkami motylkowymi do łącze-
nia szyn.
Nr kat. T512 tylko 199,00 €

Pająk do schodów

Pająk do schodów jest bardzo pomocny podczas odmierzania stopnic, odsadzania stopni drewnianych na 
schodach betonowych. Jest idealny do tworzenia szablonów. Każda para wzorników o długości 60, 80 i 100 
cm wykonana jest z hartowanej stali. Wzorniki są blokowane w uchwycie. Całość dostarczana jest w 
drewnianym pudełku.

Szablon profilowy PS1 2 x 20 

Elementy można szybko łączyć

Z możliwością łączenia po kątem

Proste i łatwe odwzorowanie konturów

Każdy z elementów o długości 20 cm można wygo-
dnie połączyć ze sobą i w ten sposób dopasować 
do indywidualnych potrzeb. Dzięki znajdującemu 
się w zestawie nastawnemu kątownikowi, poszcze-
gólne elementy można łączyć ze sobą pod kątem. 
Ze względu na płaską i równą powierzchnię po-
łożenia szablonu, odwzorowywany kształt lub kont-
ur można łatwo i szybko przenieść oraz odrysować.

Nr kat. P142 tylko 24,80 €

13

Nr kat. T500 tylko 59,00 €

https://www.hedue.de/item/T510/de
https://www.hedue.de/item/T500/de
https://www.hedue.de/item/P142/de
https://www.hedue.de/item/T510/de
https://www.hedue.de/item/T510/de
https://www.hedue.de/item/T510/de
https://www.hedue.de/item/T510/de
https://www.hedue.de/item/T500/de
https://www.hedue.de/item/T500/de
https://www.hedue.de/item/P142/de
https://www.hedue.de/item/P142/de
https://www.hedue.de/item/P142/de




Lasery liniowe

Laser liniowy hedue L1 und L1G
Automatyczne niwelowanie wyraźnie widocznymi liniami wiązki lasera

Kompaktowy i zgodny z wymaganiami budowlanymi laser liniowy przekonuje absolutnie czystą i 
wyraźnie odwzorowaną linią wiązki lasera. Urządzenie jest bardzo proste i intuicyjne w obsłudze 
a mimo to dysponuje wieloma przydatnymi funkcjami. Stanowi idealną pomoc przy pracach we-
wnątrz lokalowych, montażu elementów, stawianiu suchych konstrukcji, układaniu terakoty i gla-
zury. Zielona wiązka lasera urządzenia L1G jest o wiele lepiej widoczna niż czerwona. Dzięki te-
mu zwiększa się zakres pracy nawet do 30 m bez konieczności stosowania odbiornika lasero-
wego. W ten sposób znacznie usprawnia się prace i oszczędza też czas przy równaniu elemen-
tów i niwelowaniu podczas różnego rodzaju pracach wewnątrz lokalowych.

Zawartość przesyłki: laser liniowy, adapter wie-
lofunkcyjny z magnesami, tripod z obrotową 
podstawką, płytka celownicza, pokrowiec, bate-
rie, instrukcja i świadectwo pokontrolne

Laser liniowy hedue L1
z czerwonym światłem lasera
Promień pracy  10 m
Zakres samoniwelacji 3°
Dokładność  3 mm/10 m
Czas pracy  6 godz.
Zasilanie (baterie) 3 x AA
Klasa lasera  II
Długość fali wiązki lasera 635 nm
Połączenie gwintowe 5/8" i 1/4"

Nr kat. L216 tylko 129,00 €

Laser liniowy hedue L1G
z zielonym światłem lasera
Promień pracy  20 m
Zakres samoniwelacji 3°
Dokładność  3 mm/10 m
Czas pracy  6 godz.
Zasilanie (baterie) 3 x AA
Klasa lasera  II
Długość fali wiązki lasera 532 nm
Połączenie gwintowe 5/8" i 1/4"

Nr kat. L219 tylko 199,00 €

Adapter kątowy WA1

Do odwzorowywania skosów 
za pomocą linii wiązki lasera 
do 90°, z połączeniem gwin-
towym 5/8" i podziałką od 0° 
do 90°.

Nr kat. 1323 tylko 33,00 €

Płytki magnetyczne

Ułatwiają pozycjonowanie laserów  
przy większych odległościach, po-
nieważ padający na nie promień la-
sera lepiej się odbija i dzięki temu 
jest lepiej widoczny.

Czerwona Nr kat. 1200 za 7,90 € 
Zielona Nr kat. 1201 za 7,90 €

Okulary do laserów

Podczas prac w jasnym środowis-
ku, linie lasera lub punkty czasami i 
częściowo nie są dobrze widoczne 
Dzięki zastosowaniu okularów do 
laserów widoczność linii i punktów 
znacznie wzrasta.

Nr kat. 1111 tylko 5,80 €

+ +

+
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l szybka i dokładna samoniwelacja przez za-
stosowanie wahadła magnetycznego,

l odwzorowanie skosów przez wyłączenie 
układu samoniwelacji,

l niezależne włączenie i wyłączanie piono-
wych i poziomych wiązek linii lasera,

l wskaźnik naładowania baterii w celu je wy-
miany w odpowiednim czasie,

l możliwa praca przy ostrym (jaskrawym) 
świetle i na większych odległościach możli-
wa w połączeniu z odbiornikiem laserowym,

l unikanie błędów pomiarowych dzięki sygna-
lizacji ostrzegającej o przekroczeniu zakresu 
samoniwelacji,

l pozioma linia wiązki lasera do zadań niwela-
cyjnych,

l pionowa linia wiązki lasera do wyrównania i 
ustawiania w jednej linii,

l możliwość mocowania na wszystkich staty-
wach i w uchwytach za pomocą wielofunkcy-
jnego adaptera magnetycznego,

l wyświetlanie linii w zakresie 360° przy zasto-
sowaniu tripoda z obrotową podstawką.

https://www.hedue.de/item/L219/de
https://www.hedue.de/item/L216/de
https://www.hedue.de/item/L219/de
https://www.hedue.de/item/L216/de
https://www.hedue.de/item/L219/de
https://www.hedue.de/item/L219/de
https://www.hedue.de/item/L219/de
https://www.hedue.de/item/L216/de
https://www.hedue.de/item/L216/de
https://www.hedue.de/item/L216/de
https://www.hedue.de/item/1323/de
https://www.hedue.de/item/1201/de
https://www.hedue.de/item/1200/de
https://www.hedue.de/item/1111/de
https://www.hedue.de/item/1111/de
https://www.hedue.de/item/L216-4/de
https://www.hedue.de/item/L216-1/de
https://www.hedue.de/item/L216-3/de
https://www.hedue.de/item/1321/de


Laser wieloliniowy

Laser liniowy hedue M4
Laser liniowy 360° z trzema zielonymi liniowym wiązkami i akumulatorem Li-Ion

Trzy zielone linie lasera
Trzy zielone linie laserowe zapewniają najlepszą widoczność podczas pracy w pomieszczeniach. Dookólna 
linia lasera w zakresie 360° może stanowić punkt odniesienia dla wszystkich prac niwelacyjnych. Dodatkowo 
laser liniowy hedue M4 dysponuje dwoma pionowymi wiązkami lasera, które ustawione są pod kątem pro-
stym w stosunku do linii poziomej i również działają w zakresie kąta pełnego tj. 360°.

Swobodna praca na zewnątrz
Na zewnętrz, w świetle słonecznym, linie lasera są ledwo prawie niewidoczne lub w ogóle nie można ich  
zobaczyć. Dlatego najlepiej wyposażyć się w odbiornik laserowych współpracujący z posiadanym urządze-
niem. Dzięki odbiornikowi praca na zewnątrz, bez widocznych linii lasera, nie stanowi żadnego problemu.Od-
biornik laserowy hedue LD2 dostępny jest opcjonalne i może być również przechowywany w kieszeni torby 
lasera liniowego hedue M4.

Dwa połączenia gwintowe
Za pomocą gwintów 1/4" i 5/8" laser liniowy hedue M4 można mocować praktycznie do wszystkich statywów. 

Kod QR na urządzeniu
Laser liniowy hedue M4 jest precyzyjny z dokładnością niwelacji 3 mm na 10 m. Można na nim polegać, po-
nieważ firma hedue, kalibruje każde urządzenie przed wysyłką.Certyfikat kalibracji można odczytać dzięki 
naklejce z kodem QR znajdującej się na obudowie każdego lasera liniowego hedue M4.

Mocny akumulatorek
Laser liniowy hedue M4 zasilany jest akumulatorkiem Li-Io o pojemności 2 600 mAh. Wystarcza on na 7 
godzin ciągłej pracy przy włączonych wszystkich trzech wiązkach lasera. Podczas pracy z tylko jedną wiązką 
lasera lub doraźnie z dwoma, czas pracy lasera liniowego hedue M4 znacznie się wydłuża.

Odbiornik laserowy 
hedue LD2

Niwelowanie w świetle słonecznym

W ostrym świetle słonecznym nie widać żadnych linii 
lasera. W takiej sytuacji z pomocny okazuje się od-
biornik laserowy taki, jak LD2. Idealny do laserów 
liniowych hedue L1G i M4. Precyzyjne dostrajanie 
pozwala uniknąć błędów spowodowanych przez in-
ne źródła światła. Odbiornik współpracuje z laserami 
liniowymi z zieloną wiązką światła. 

Laser liniowy hedue M4 dostarczany jest w prakty-
cznej torbie z akumulatorem Li-ion i ładowarką

Laser liniowy hedue M4 wyświetla na podłodze
i na suficie prostopadłe linie w kształcie krzyża

Laser liniowy hedue M4 dostarczany z uchwytem 
uniwersalnym do mocowania na łacie pomiarowej

Odbiornik laserowy hedue LD2
Nr kat. L247 tylko 98,00 €

Z gwintami 5/8" i 1/4" można mocować urządzenie 
do wszystkich standardowych statywów

Laser liniowy hedue M4
Nr kat. L243 tylko 389,00 €

l trzy wiązki lasera tworzące krzyż na podłodze, na 
suficie i na czterech ścianach jednocześnie,

l lepsza widoczność emitowanych linii wewnątrz lo-
kali dzięki zastosowaniu zielonej diody lasera,

l szybkie i dokładne niwelowanie dzięki zastosowa-
niu wahadła tłumionego magnetycznie,

l odwzorowanie skosów po wyłączeniu samoniwe-
lacji,

l niezależne włączanie diód poszczególnych lase-
rów,

l wygodna praca nawet w ostrym (jaskrawym) świe-
tle i przy dużych odległościach przy zastosowaniu 
odbiornika laserowego hedue LD2,

l unikanie błędów pomiarowych dzięki sygnalizacji 
ostrzegającej o przekroczeniu zakresu samoniwe-
lacji,

Dane techniczne

Zakres samoniwelacji 3,5°
Dokładność niwelacji na 10 m 3 mm
Promień pracy bez odbiornika 25 m
Promień pracy z odbiornikiem 50 m
Szerokość wiązki lasera przy 8 m 3 mm
Czas pracy 7 godz.
Zasilanie: akumulatorek 2600 mAh
Gwinty do statywów 5/8" & 1/4"
Klasa bezpieczeństwa IP54
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https://www.hedue.de/item/L243/de
https://www.hedue.de/item/L243/de
https://www.hedue.de/item/L243/de
https://www.hedue.de/item/L243/de
https://www.hedue.de/item/L247/de


Lasery obrotowe

Laser obrotowy hedue Q1
Zasilany bateriami do poziomych prac niwelacyjnych

Laser obrotowy hedue Q1 to idealne urządzenie pomyślane do okazjonalnego użytku. Model ten dysponuje 
wszystkim, czego można oczekiwać od nowoczesnego lasera obrotowego. Oprócz samoniwelacji, urządze-
nie można również pochylić w celu odwzorowania linii skosu. Po wyłączeniu funkcji kontroli samoniwelacji, 
urządzenie można ustawić nawet do skosów o kącie 45° i większych. Jeżeli podczas pracy laser zostanie 
potrząśnięty, szturchnięty lub niechcący uderzony, nastąpi jego natychmiastowe, automatyczne wyłączenie 
dzięki zastosowaniu funkcji Anti-Shake. Zapobiega to i zabezpiecza przed drogimi w skutkach błędami po-
miarowymi! Przewidziane zasilanie lasera obrotowego hedue Q1 za pomocą baterii zapewnia pracę przez 
około 10 godzin. W celu wydłużenia czasu pracy można wymienić baterie na nowe bezpośrednio na budo-
wie dzięki czemu urządzenie będzie od razu gotowe do dalszej pracy.

Dłuższy czas pracy i zwiększone bezpieczeństwo dzięki przyciskowi Pause
Czas pracy można również wydłużyć wyłączając laser i obracanie głowicy korzystając z przycisku Pause. 
Urządzenie przejedzie w stan czuwania, kontrolując przy tym w sposób ciągły parametry pracy i ustawienia. 
Dzięki temu, po przerwie, można w każdej chwili ponownie uruchomić laser i kontynuować pracę. Zwiększa 
to bezpieczeństwo na zatłoczonych i ruchliwych budowach oszczędzając jednocześnie energię.

Ręczne nachylanie urządzenia w osiach X- i/lub Y
System kontroli samoniwelacji można wyłączyć. Wówczas wiązka lasera będzie się obracać w każdym do-
wolnych nachyleniu. Dokładne ustawienie nachylenia możliwe jest za pomocą czterech przycisków ze strzał-
kami. Dane techniczne

Zakres pracy  500 m
Zakres samoniwelacji 5°
dokładność  1 mm na 10 m
Czas pracy  10 godz.
Zasilanie   4 x AAA
Klasa lasera  II
Długość fali wiązki lasera 635 nm
Gwint (do statywów) 5/8"

Sprawdzona dokładność

Wszystkie nasze lasery obrotowe i liniowe, w tym  
także lasery obrotowe hedue Q1 przed wysłaniem 
są kalibrowane pod względem stanu działania ele-
ktroniki. Oznacza to, że sprawdzana jest rzeczy-
wista dokładność niwelacji urządzenia i potwierd-
zana certyfikatem, który można odczytać z naklejki z 
kodem QR przyklejonej do obudowy. Podane są tam 
również informacje o akcesoriach i częściach za-
miennych dostępnych do urządzenia.

Linia lasera może być nachylona względem osi X lub 
Y w celu odwzorowania skosu czy pochyłości. Obie 
osie można także jednocześnie ustawić pod kątem

Zakres dostawy: laser Q1, odbiornik laserowy z 
uchwytem, pilot, 4 akumulatorki, ładowarka, świa-
dectwo kontroli, drewniany kuferek

Nr kat. R141 tylko 356,00 €

Zakres dostawy: laser Q!1, odbiornik laserowy z 
uchwytem, 4 baterie, świadectwo kontroli, torba

Nr kat. R143 tylko 279,00 €

Odbiornik laserowy
hedue E2

Do pracy z laserami obrotowymi z 
czerwoną wiązką lasera o długości 
fali od 635 do 670 nm

Nr kat. 1133 tylko 79,00 €

Adapter kątowy WA2

Do odwzorowywania skosów 
za pomocą laserów obroto-
wych do 90°, z połączeniem 
gwintowym 5/8" i podziałką w 
zakresie od 0° do 90°

Nr kat. 1322 tylko 79,00 €
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Uchwyt do ściany
Idealny do prac sufitowych

Dzięki gwintowi  5/8" do uchwytu 
na ścianę można mocować lasery 
obrotowe i liniowe. Zapewnia rów-
nież bezstopniową regulację  wy-
sokości z naciśnięciem przycisku.

Nr kat. 1312 tylko 39,00 €

Zdjęcie z akcji „Pieniądze za zdjęcie“. 
Użytkownicy robią zdjęcia. Informacja o 
akcji na stronie hedue.de/aktion/3/de

https://www.hedue.de/item/R186/de
https://www.hedue.de/item/R141/de
https://www.hedue.de/item/1133/de
https://www.hedue.de/item/R141/de
https://www.hedue.de/item/1322/de
https://www.hedue.de/item/R143/de
https://www.hedue.de/item/R141/de
https://www.hedue.de/item/1312,/de


Laser obrotowy XL z walizeczką
ze statywem i łatą pomiarową do prac na 
zewnątrz



Zestaw Q1
do niwelowania poziomego
ze standardowym odbioni-
kiem laserowym

Zestaw Q3
do niwelowania poziomego
i pionowego z odbiornikiem
laserowym z wyświetlaczem

Cechy wspólne

Oba komplety są w pełni wyposażone, włącznie z solidnym statywem aluminiowymu, o maksymalnej 
wysokości 1 m, łatą pomiarowąv o długości 2 m, uchwytem uniwersalnymw do odbiornika laserowego, 
ładowarkąx, odbiornikiem laserowymyz, pilotem{ i laserem obrotowym|} z akumulatorkami.

Lasery obrotowe wraz z odbiornikami laserowymi zwiększają obszar pracy nawet do 500 m i jednocze-
śnie dokładność niwelacji do 1 mm na 10 m. Urządzenia, jak wszystkie nasze lasery obrotowe i liniowe, 
dostarczane są z certyfikatem kalibracji. Oba urządzenia wyposażone są w czerwoną diodę lasera.

Różnice 

 Zestaw Q1 Zestaw Q3

Samoniwelacja: pozioma pozioma i pionowa
Odbiornik laserowy: standardowy (hedue E2)y z wyświetlaniem odchylenia do linii
  lasera w mm (hedue E4)z
Wiązka pionu: nie tak
Klasa lasera: II II przełączana na 3R
Zasilanie: Akumulatorki typu AA Pakiet akumulatorów
 z ładowarką korytkową z ładowarką

Nr kat. R144 R124
Cena (netto) 479,00 € 729,00 €

u u
v vw w

x x
y z

{ {
| }

Zestaw Q1 tylko i wyłącznie do prac niwelacyjnych w poziomie z 
naszym standardowym odbiornikiem laserowym hedue E2.

Zestaw Q3 do prac niwelacyjnych w poziomie i w pionie z 
naszym odbiornikiem laserowym hedue E4 z wyświetlaniem 
odchylenia w mm
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Laser obrotowy hedue Q3 i Q3G
Jedyny laser budowlany z możliwością przełączania klasy pracy lasera!

Praca na zewnętrz z laserem w klasie II
Na zewnątrz, laser obrotowy używany jest do pracy razem z odbiorni-
kiem laserowym. Słabszy laser w II klasie z maksymalną wydajnoś-
cią światła 1 mW jest w tym przypadku w zupełności wystarczający i 
we współpracy z odbiornikiem laserowym może pracować w zakresie 
do 250 m. W większości przypadków, większa wydajność na zewnętrz 
nie jest też potrzebna ani wykorzystywana.

Lepiej widoczne linie wewnątrz lokalu z laserem w klasie 3R
W pracach wewnątrz lokalowych często pracuje się bez odbiornika. 
Naciśnięcie jednego przycisku przełącza laser urządzenia hedue Q3 
do pracy w klasie 3R. Linie wiązki lasera są wyraźniej jaśniejsze i dla-
tego można pracować szybciej i wydajniej nie stosując odbiornika 
laserowego.

Kod QR
Solidny budowlany laser obrotowy hedue Q3 jest precyzyjnym urzą-
dzeniem z dokładnością niwelacji do 1 mm na 10 m. Można na nim 
polegać, ponieważ firma hedue kalibruje wszystkie swoje lasery obro-
towe i liniowe przed wysłaniem. Certyfikat kalibracji można odczytać z 
naklejki z kodem QR przyklejonej do obudowy urządzenia. 

Wystarczające zasilanie na długi czas pracy
Laser obrotowy hedue Q3 zasilany jest dużym pakietem baterii NiMH o pojemności 4 800 mAh. Wystarcza to 
na 20 godzin pracy. Po całym dniu pracy akumulator można naładować przez noc dzięki dołączonej do urzą-
dzenia ładowarce.

Prosta obsługa
Ten laser obrotowy ma radykalnie uproszczoną obsługę. Na obudowie samego lasera znajdują się tylko trzy 
przyciski: Włącz/Wyłącz, Anti-Shake i przycisk wyboru (zmiany) klasy lasera. Dodatkowe funkcję dostępne 
są tylko poprzez pilota zdalnego sterowania. Dzięki temu można pozostawić urządzenie dowolnemu pracow-
nikowi np. tylko do pilnowania. Urządzenie może wówczas działać tylko w trybie samoniwelującej rotacji 
głowicy. Brak możliwości nieautoryzowanej obsługi zapobiega i wyklucza kosztowne błędy pomiarowe.

Czerwona lub zielona dioda lasera
Lasery obrotowy dostępne w wariantach z czerwoną diodą (Q3) lub z 
zieloną diodą (Q3G). Wariant z zieloną diodą o tej samej mocy w mW 
ma znacznie lepiej widoczną linię niż wariant z czerwoną diodą. Nie 
dotyczy to jednak pracy w świetle słonecznym. Większość źródeł świa-
tła w świetle słonecznym jest ledwie widoczna lub w ogóle niewido-
czna. Dlatego zalety lasera obrotowego z zieloną diodą Q3G będzie 
można w pełni wykorzystać podczas prac wewnątrz lokalowych.

Odbiornik laserowy ze wskazaniami odchylenia w mm
Ten zestaw wyposażono w nowy odbiornik laserowy hedue E4, który 
pokazuje w mm odchylenia wiązki linii lasera od punktu zerowego co 
stanowi znaczne ułatwienie podczas prac niwelacyjnych. Dzięki dwóm 
mocnym magnesom, odbiornik dobrze trzyma się profili konstrukcji 
stropów podwieszanych. Punkt zerowy niwelacji może być określony 
w dowolnym miejscu w granicach tolerancji pracy odbiornika.

Referencyjna wiązka lasera (laser pionu)
Referencyjna wiązka lasera emitowana jest zawsze dokładnie pod 
kątem 90° w stosunku do rotującej wiązki lasera. Ta wiązka lasera 
może być wykorzystywana do pionowania lub równania np. ścian lub słupów.

Zakres dostawy
Laser obrotowy hedue Q3 lub Q3G (3) z akumulatorkiem w systainerze (1) z ładowarką (4), pilotem (5), 
odbiornikiem laserowym hedue E4 ze wskazaniami odchylenia w mm i uchwytem uniwersalnym (6). 
Instrukcja obsługi typu Quickstart (2) znajduje po wewnętrznej stronie pokrywy systainera (1).
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Dane techniczne

Zakres pracy z odbiornikiem 500 m
Zakres niwelacji poziomej 5°
Zakres niwelacji pionowej 5°
Dokładność kąta 10%
Dokładność niwelacji 1 mm na 10 m
Prędkość obrotowa głowicy z laserem 600 obr./min
Klasa diody II,3R
Dioda lasera czerwona / zielona 635 nm / 532 nm 
Kąt otwarcie funkcji liniowej 10°, 25°, 50°
Klasa bezpieczeństwa IP54
Zakres pracy pilota 20 m, 360°
Zasilanie (akumulatorki)  NiMH
Czas pracy 20 godz.
Połączenie gwintowe 5/8"
Zakres temperatur pracy od -20°C do +50°C
Gwarancja 24 miesiące

W pełni automatyczna samoniwelacja w pozio-
mie i w pionie. Ręczne pochylanie urządzenia w 
osiach X i Y do odwzorowania skosów.

W systainer Tanos T-Loc II (1) laser obrotowy i 
akcesora są dobrze zabezpieczone a instrukcja 
(2) na pokrywie od wewnątrz dobrze widoczna

Laser można przełączać z klasy  II 
na 3R i odwrotnie. Dzięki temu 
można dopasować urządzenie do 
aktualnych warunków i miejsca 
pracy oraz własnych preferencji.

Odbiornik laserowy ze wskaza-
niami w mm pokazuje różnice wy-
sokości do linii lasera w zakresie 
tolerancji pracy swojego odbioru

u

v

w

x

y

z

Laser obrotowy hedue Q3 (czerwona wiązka lasera)
Nr kat. R122 649,00 €

Laser obrotowy hedue Q3G (zielona wiązka lasera)
Nr kat. R123 798,00 €



Cyfrowe ustawianie nachylenia
W przypadku lasera obrotowego hedue S3 można wstępnie wybrać na wyświetlaczu żądaną wartość pro-
centową nachylenia. Wówczas serwomotory automatycznie pochylą oś do wartości zadanej wartości. 
Urządzenie można nachylić zarówno w osi X jak również w osi Y aż o 10%. Obie osie razem można pochylić 
sumarycznie o 13%. 

Dwa połączenia gwintowe.
Laser obrotowy hedue S3 posiada jeden gwint do mocowania do statywu podczas pracy w pozycji poziomej i 
jeden do mocowania do statywu podczas pracy w pozycji pionowej. 

Kod QR na obudowie urządzenia
Solidny budowlany laser obrotowy hedue S3 jest precyzyjnym urządzeniem z dokładnością niwelacji do 1 
mm na 10 m. Można na nim polegać, ponieważ firma hedue kalibruje wszystkie swoje lasery obrotowe i 
liniowe przed wysłaniem. Certyfikat kalibracji można odczytać z naklejki z kodem QR przyklejonej do obudo-
wy urządzenia. 

Zapas energii do pracy na cały tydzień
Laser obrotowy hedue S3 zasilany jest dużym pakietem baterii Li-Ion o pojemności 8 800 mAh. Wystarcza to 
na 60 godzin pracy. Akumulator można szybko naładować za pomocą wbudowanego złącza USB.

Łatwa obsługa
Ten laser obrotowy ma radykalnie uproszczoną obsługę. Na obudowie samego lasera znajdują się tylko trzy 
przyciski: Włącz/Wyłącz, Anti-Shake i przycisk wyboru (zmiany) klasy lasera. Dodatkowe funkcję dostępne 
są tylko poprzez pilota zdalnego sterowania. Dzięki temu można pozostawić urządzenie dowolnemu pracow-
nikowi np. tylko do pilnowania. Urządzenie może wówczas działać tylko w trybie samoniwelującej rotacji 
głowicy. Brak możliwości nieautoryzowanej obsługi zapobiega i wyklucza kosztowne błędy pomiarowe.

Zwiększona ochrona dzięki zintegrowanej osłonie głowicy lasera
Pionowa wiązka lasera nie zawsze jest potrzebna. Dlatego górny otwór można zamknąć za pomocą zasłon-
ki. Dzięki temu unika się niekontrolowanej emisji światła pionowej wiązki lasera.

Dane techniczne

Zakres pracy 500 m
Zakres samoniwelacji w poz. i pio. 5°
Dokładność niwelacji 0,6 mm na 10 m
Czas pracy 60 godzin
Zasilanie (akumulatorek) Li-ion
Klasa lasera II
Długość światła diody lasera 635 nm
Połączenie gwintowe 2 x 5/8"
Klasa bezpieczeństwa IP54

Lase obrotowy hedue S3 w systainerze z odbiorni-
kiem hedue E4, ładowarką, pilotem, świadectwem 
kontroli i instrukcją obsługi typu Quickstart
Nr kat. R190 1 050,00 € 

3%

Odbiornik laserowy z podziałką mm wskazuje 
dokładną różnicę wysokości względem linii lase-
ra w ramach swojego zakresu pomiarowego.

Szybkie i dokładne ustawianie urządzania za po- 
mocą celownika, który pozwala precyzyjne usta-
wienie lasera budowlanego w jednej linii z obie-
ktem lub grupą obiektów.

Laser obrotowy hedue S3 w systainerze

Laser z cyfrowo ustawianym nachyleniem, złączem USB i akumulatorem Li-Ion

Cyfrowo ustawiane nachylenie w osiach
X i Y z parametrami zadanymi procentowo.
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Odbiornik laserowy hedue E4

Z wyświetlaniem w mm różnicy do wiązki lasera

Cyfrowy wyświetlacz z podziałką w mm lub calach 
umożliwia szybkie mierzenie i korygowanie różnic 
wysokości. Dodatkową pomocą jest duży zakres od-
bioru światła lasera - aż 127 mm.
Solidna obudowa odbiornika laserowego hedue E4 
jest pokryta gumą i chroni go przed pyłem, kurzem i 
wodą rozpryskową zgodnie z klasą bezpieczeństwa 
Ip66.

l odległość do linii lasera w mm lub calach,

l przełączanie czułości odbioru (wstępna/pre-
cyzyjna),

l zabezpieczony przed uderzeniami i upadkami 
dzięki obudowie pokrytej gumą,

l sygnalizacja optyczna i akustyczna,

l uchwyt magnetyczny do mocowania na belkach z 
profili stalowych,

l libelle do dokładnego wyrównania położenia w 
poziomie i w pionie,

l wyświetlacz na przedniej i tylnej ściance obudowy,

l uchwyt uniwersalny do mocowania na łatach po-
miarowych,

l dowolne określanie położenia punktu zerowego w 
ramach całego zakresu odbioru.

Odbiornik laserowy hedue E3

Precyzyjny odbiornik ręczny z uchwytem

Niezależnie od szerokości wiązki lasera odbiornik 
laserowy hedue E3 mierzy z dokładnością 1 mm. 
Dzięki gumowanej obudowie odbiornik laserowy 
pewnie leży w dłoni. Uchwyt zaciskowy umożliwia 
mocowanie odbiornika na łatach pomiarowych. Sil-
ne magnesy w górnej części odbiornika umożliwiają 
mocowanie go do profili stalowych lub do profili kon-
strukcji stropów podwieszanych. 

l przełączanie czułości,
l sygnalizacja optyczna i akustyczna,
l uchwyty magnetyczne,
l wyświetlacz na przedniej i tylnej ściance,
l sygnał akustyczny o dwóch poziomach głośności 

z możliwością wyłączenia,
l wskaźnik poziomu naładowania baterii,
l uchwyt uniwersalny do mocowania na łatach po-

miarowych,
l libelle do dokładnego wyrównania położenia w po-

ziomie i w pionie.

Łata pomiarowa do laserów obrotowych

Szybkie i dokładne określanie różnicy wysokości z odpowiednim znakiem wartości. Łata pomiarowa 
wykonana jest z anodowanych profili aluminiowych co czyni ją solidną i odporną na działanie warun-
ków atmosferycznych i możne być stosowana do prac wewnątrz lokalowych jak również na zewnątrz. 
Łata posiada suwak do mocowania odbiornika laserowego co umożliwia komfortowe i bezstopniowe 
pozycjonowanie go wzdłuż całej długości łaty i odczytać właściwą wartość na podziałce.

Wysokość minimalna 131 cm
Wysokość maksymalna 242 cm
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Mocne i pewne mocowanie 
do profili konstrukcji sufi-
tów podwieszanych

Odbiornik laserowy wy-
świetlają strzałki pokazu-
jące kierunek do linii lasera

Odbiornik laserowy hedue E3 z uchwytem uniwersalnym do 
laserów obrotowych z czerwonym światłem lasera
Nr kat. 1136 tylko 129,00 €

Odbiornik laserowy hedue E4 z uchwytem uniwersalnym i wyświetlaczem z podziałką w mm dla 
laserów obrotowych z czerwonym światłem lasera
Nr kat. 1138 tylko 199,00 €

Dla laserów z zielony światłem laserafür Rotationslaser mit grünem Laserstrahl
Nr kat. 1139 tylko 199,00 €

https://www.hedue.de/item/1140/de
https://www.hedue.de/item/1140/de
https://www.hedue.de/item/1140/de
https://www.hedue.de/item/1136/de
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Statywy na korbę

Statyw na korbę 286 cm

Średnio ciężki statyw o masie 3,5 kg

Statyw zapewnia duży zakres regulacji wysokości. 
Dzięki mechanizmowi na korbę żądaną wysokość 
można ustawić szybko i precyzyjnie. Ze względu na 
swoją masę jest w stanie utrzymać zarówno lasery 
liniowe jak również lasery obrotowe. Zastosowane 
ograniczniki rozporu i poprzeczki stabilizujące za-
pewniają wysoką stabilność. Środkowy element po-
siada otwór dla laserowej wiązki pionu dla lasero-
wych urządzeń niwelujących.

Statyw na korbę 173 cm

Lekki statyw na korbę o masie 1,2 kg

Kompaktowy statyw na korbę nadaję się do stoso-
wania z niwelatorami laserowymi. Regulacja wyso-
kości jest bezstopniowa. Zintegrowane zaciski szyb-
kiego mocowania, ograniczniki rozporu i poprzeczki 
stabilizujące zapewniają pewne i solidne ustawienie 
na podłożu. Złożenie statywu do długości 65 cm od-
bywa się tylko kilkoma ruchami. Złożony statyw jest 
wygodniejszy do przenoszenia, transportowania 
oraz przechowywania.

Statyw na korbę KS6 300 cm

Ciężki statyw na korbę o masie 7,0 kg

Dzięki stabilnej konstrukcji statyw nadaje się do wy-
magających zadań niwelacyjnych wewnątrz lokalo-
wych i do prac na zewnątrz. Zaciski szybkiego moco-
wnia i ograniczniki rozporu umożliwiają sprawne roz-
stawienie. Statyw wyposażony jest w mechanizm na 
korbę oraz mechanizm teleskopowy. Gwint  
zapewnia pewne mocowanie i bezpieczną pracę z 
laserami obrotowych. Podziałka milimetrowa umo-
żliwia dokładne ustawienie wysokości położenia.

l zaciski szybkiego mocowania,

l otwór dla laserowej wiązki pionu,

l ograniczniki rozporu,

l poprzeczki stabilizujące,

l mechanizm na korbę,

l do stosowania na delikatnych podłogach takich, 
jak parkiety czy płytki dzięki gumowym stopkom,

l z pokrowcem transportowym,

l wysokość minimalna 61 cm,

l wysokość maksymalna 173 cm.

Nr kat. 1083 tylko 59,00 €

l zaciski szybkiego mocowania,

l otwór dla laserowej wiązki pionu,

l ograniczniki rozporu,

l poprzeczki stabilizujące,

l mechanizm na korbę,

l do stosowania na delikatnych podłogach takich, 
jak parkiety czy płytki dzięki gumowym stopkom,

l z pokrowcem transportowym,

l wysokość minimalna 75 cm,

l wysokość maksymalna 286 cm.

Nr kat. 1085 tylko 109,00 €

l zaciski szybkiego mocowania,

l możliwość stabilnego pozycjonowania nawet w 
trudnym terenie dzięki podstawką do stawania,

l blokada transportowa i pasek na ramię,

l ograniczniki rozporu,

l mechanizm na korbę,

l do stosowania na delikatnych podłogach takich, 
jak parkiety czy płytki dzięki gumowym stopkom 
kombi,

l drukowana podziałka na wysięgniku korbowym, 

l wysokość minimalna 118 cm,

l wysokość maksymalna 300 cm.

Nr kat. 1069 tylko 198,00 €

Statyw podłogowy i ścienny

Statyw nadaje się zarówno do pracy przy ścianie jak i 
przy suficie i zachwyca wysoką stabilnością dzięki 
solidnej metalowej konstrukcji. Podwójne prowadze-
nie i precyzyjny napęd zapewniają laserowi obroto-
wemu dokładne pozycjonowanie w poziomie lub w 
pionie bez wibracji. W ten sposób laser zawsze po-
zostaje w zakresie własnej samoniwelacji.

Nr kat. 1311 tylko 139,00 €

Adapter kątowy WA2

Do odwzorowywania sko-
sów za pomocą laserów
obrotowych do 90°, z po-
łączeniem gwintowym 5/8"
i podziałką od 0° do 90°

Nr kat. 1322 tylko 79,00 €
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Koła pomiarowe

Do pomiaru odcinka długości po różnych 
podłożach można użyć kół pomiarowych. 
Podczas pomiaru odcinka koło trzyma się 
za uchwyt i toczy po podłożu. Nasze koła 
pomiarowe mają mechaniczne liczniki na-
pędzane za pomocą wałka napędowego z 
przekładnią. Wszystkie koła pomiarowe 
można złożyć na czas transportu w spo-
sób przegubowy (składany) lub zsuwany 
(teleskopowy).

Koło pomiarowe MR3

Większa średnica koła idealna w terenie

Niezawodne koło pomiarowe z ergonomicznym uchwytem re-
wolwerowym. Łatwa obsługa dzięki przyciskom stopu i zero-
wania umieszczonym w uchwycie. Niewielki rozmiar po zło-
żeniu, tylko 53 cm, to zasługa  nowatorskiemu mechanizmowi 
składania. Niezawodny napęd licznika stanowi wałek napędo-
wy z przekładnią a nie jak w typowych rozwiązań pasek klino-
wy. Zakres pomiaru wynosi do 10 km przy tolerancji zaledwie 
0,08%. Najmniejszy mierzalny odcinek dla koła MR3 to 10 cm. 
Koło dostarczane jest razem z pokrowcem.

l niezawodny napęd za pomocą wałka,

l ergonomiczny uchwyt rewolwerowy,

l przycisk zerowania licznika w uchwycie,

l przycisk zatrzymywania w uchwycie,

l metr jako podstawowa jednostka pomiarowa,

l składane na czas transportu i przechowywania,

l ergonomiczna i wytrzymała konstrukcja,

l powiększona średnica koła pomiarowego.

Nr kat. E806 tylko 72,90 €

Zakres pomiaru 9.999.99 m
Odczyt  10 cm
Średnica koła 320,1 mm
Masa  1,7 kg
Tolerancja 0,08%

Koło pomiarowe MR2

Podwójnie składane i ekstremalnie lekkie

Dzięki niewielkiemu rozmiarowi po złożeniu, tylko 
43 cm, koło pomiarowe jest można przechowywać 
praktycznie wszędzie i jest wygodne podczas 
transportu. Napęd licznika stanowi wałek napędo-
wy a nie jak w większości rozwiązań pasek klino-
wy. Koło pomiarowe MR2 jest niezawodne i dokła-
dne. Koło dostarczane jest razem z pokrowcem.  

l niezawodny napęd za pomocą wałka,

l ergonomiczny uchwyt rewolwerowy,

l przycisk zerowania licznika w uchwycie,

l przycisk zatrzymywania w uchwycie,

l metr jako podstawowa jednostka pomiarowa,

l podwójnie składany,

l ergonomiczna i wytrzymała konstrukcja,

l ekstremalnie lekkie i poręczne.

Nr kat. E805 tylko 65,00 €

Zakres pomiaru 9.999.99 m
Odczyt  10 cm
Średnica koła 160 mm
Masa  1,1 kg
Tolerancja 0,08%

Koło pomiarowe MR1

Niewywracające się koło pomiarowe do krót-
kich i średnich odcinków

Idealne koło pomiarowe do mierzenia krótkich od-
cinków. Dwa koła zapewniają pewne prowadzenie 
i zapobiegają wywracaniu. Napęd licznika nastę-
puję za pomocą wałka napędowego i przekładni 
gwarantując wysoką niezawodność w porównaniu 
do typowych napędów z paskiem klinowym.

Zakres pomiaru 999.99 m
Odczyt  1 cm
Średnica koła 160 mm
Masa  1,1 kg
Tolerancja 0,08%

l niezawodny napęd za pomocą wałka,

l przycisk zerowania licznika w uchwycie,

l zabezpieczony przed wywróceniem dzięki 
zastosowaniu dwóch kół,

l pomiar z dokładności do 1 cm,

l mała masa własna tylko 0,5 kg,

l składany teleskopowo drążek.

Nr kat. E804 tylko 41,00 €

Taśma miernicza na ramie aluminiowej

Odporny na uderzenia uchwyt z wysokiej jakości ramą

Pochylona rama wykonana jest z anodowanego aluminium i 
posiada niebieski, odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa 
sztucznego oraz solidną metalową korbę. Korba może być 
złożona w trzech pozycjach, a po zamknięciu służy jako 
ogranicznik zwijania. Uchwyt pierścieniowy do wyciągania 
taśmy wykonany jest ze stali nierdzewnej.

Nr. kat Długość Cena
X303 30 m 33,50 €
X305 50 m 43,60 €
X310 100 m 99,80 €
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Niwelatory

Automatyczne niwelatory budowlane do mierzenia różnic wysokości i kątów

Niwelatory automatyczne automatycznie ustawiają linie celownika w pozycji poziomej 
za pomocą kompensatora. Ponieważ kompensator ma ograniczony zakres pracy tylko 
jednego kierunku, konieczne jest dokonanie wstępnych ustawień za pomocą śruby 
nastawczej i libelli sferycznej. Przy użyciu niwelatorów można określać różnice wyso-
kości, poprawne poziomowanie maszyn i urządzeń lub elementów budowlanych. Poza 
tym niwelatory służą również do wyznaczenia powierzchni poziomych w architekturze 
krajobrazu lub budownictwie drogowym.

Niwelator hedue NX32 Niwelator hedue NA24

Powiększenie   32x
Zakres obrotu podstawy  360°
Najkrótsza mierzalna odległość 0,4 m
Standardowe odchylenie 1,5 mm
Średnica obiektywu  36 mm
Zakres pracy kompensatora 15'
Dokładność równowagi  0,3"
Czułość libelli           8'/2 mm
Połączenie gwintowe  5/8"
Masa    1,29 kg
Numer katalogowy  N102
Cena    99,00 €

Powiększenie   24x
Zakres obrotu podstawy  360°
Najkrótsza mierzalna odległość 0,3 m
Standardowe odchylenie 2,0 mm
Średnica obiektywu  38 mm
Zakres pracy kompensatora 15'
Dokładność równowagi  0,8"
Czułość libelli   8'/2 mm
Połączenie gwintowe  5/8"
Masa    1,6 kg
Numer katalogowy  N106
Cena    109,00 €

Teleskopowe łaty niwelacyjne z anodowanych profili aluminiowych

Solidna łata niwelacyjna z anodowanych profili aluminiowych z mechanizmem teleskopowym. Doskona-
le nadaje się zarówno do prac niwelacyjnych na budowach lub w terenie jak również do pomiaru wymia-
rów w świetle. Na przedniej stronie wykonana jest podziałka niwelacyjna typu E a na tylnej stronie stan-
dardowa podziałka milimetrowa do typowych pomiarów długości, wysokości czy szerokości. Nr kat. Długość   Cena

S503 1,17 bis 3 m 31,00 €
S504 1,20 bis 4 m 34,00 €
S505 1,23 bis 5 m 37,00 €
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Statyw aluminiowy NS

Dla niwelatorów budowlanych, inży-
nieryjnych oraz laserów obrotowych

Dzięki płaskie podstawie statywy doskonale nadają 
się zarówno dla niwelatorów budowlanych, inżynie-
ryjnych a także laserów obrotowych. Otwór umożli-
wia wykorzystanie optyczne wiązki pionu lasera. 
Aluminium sprawia, że statyw ma wysoką wytrzyma-
łość i odporność na warunki atmosferyczne i je-
dnocześnie jest lekki. Stopki umożliwiają stabilne 
pozycjonowanie statywu w trudnym terenie.

Nr kat. Długość Masa Cena

1046   90 - 150 cm 3,0 kg 59,00 €

1050   95 - 160 cm 4,1 kg 69,00 €

1048 100 - 170 cm 4,5 kg 79,00 €

l zaciski szybkiego mocowania,
l otwór na wiązkę pionu lasera,
l stopki do pozycjonowania w terenie,
l bezpieczny podczas transportu,
l pas na ramię do przenoszenia,
l odporny na warunki atmosferyczne,
l duży zakres regulacji wysokości.

Statyw drewniany HS

Dla niwelatorów budowlanych, inży-
nieryjnych oraz laserów obrotowych

Dzięki płaskie podstawie statywy doskonale nadają 
się zarówno dla niwelatorów budowlanych, inżynie-
ryjnych a także laserów obrotowych. Wykonanie sta-
tywu z drewna zapewnia dobre tłumienie drgań oraz 
spokojną, długą i bezpieczną pracę urządzenia. Ze 
względu na masę własną, statywy te są bardzo wy-
trzymałe i stabilne. Stopki umożliwiają pewne pozy-
cjonowanie statywu w trudnym terenie.

Nr kat. Długość Masa Cena

1062     90 - 150 cm 4,0 kg   69,00 €

1064   105 - 170 cm 7,7 kg 139,00 €

l zaciski szybkiego mocowania,
l otwór na wiązkę pionu lasera,
l stopki do pozycjonowania w terenie,
l bezpieczny podczas transportu,
l pas na ramię do przenoszenia,
l odporny na warunki atmosferyczne,
l duży zakres regulacji wysokości.

Cyrkiel prętowy

Czyste trasowanie i przenoszenie kształtów łukowych. 
Zakres pracy cyrkla można zwiększyć i ustawiać bez-
stopniowo za pomocą śruby blokującej w nóżce ze 
szpicą. Cyrkiel ma uchwyt na rysiki, pisaki lub nożyki.

Nr kat. B204, Cyrkiel 100 cm za 41,00 EUR
Nr kat. B205, Cyrkiel   50 cm za 38,00 EUR
Nr kat. B206, Przedłużka 100 cm za 15,00 EUR

l z anodowanego aluminium
l uchwyt na pisaki, ołówki, rysiki 

traserskie lub nożyki
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Skośnica aluminiowa 600 mm

l z dużą dźwignią zaciskową,
l masa własna tylko 760 g.

Nr kat. T860 tylko 45,90 €

Skośnice

Skośnice do szybkiego odwzorowania i 
przenoszenia kątów. W naszej ofercie do-
stępne są skośnice do stosowania w 
produkcji konstrukcji drewnianych i meta-
lowych. Począwszy od standardowych 
pomiarów aż po specjalne wielkości z pe-
wnością znajdzie się skośnica pasująca 
do Twoich potrzeb i działalności.

Skośnice stolarskie - orzech

l prowadnica ze stali nierdzewnej,
l mosiężne okucia,
l uchwyty z drewna orzechowego.

Nr kat. Długość Cena
A225 250 mm 17,60 €

A230 300 mm 18,10 €

Skośnice stolarskie - buk 

l prowadnica ze stali nierdzewnej,
l mosiężne okucia,
l uchwyty z drewna bukowego.

Nr kat. Długość Cena
A228 250 mm 14,50 €

A233 300 mm 14,85 €

Drewniane skośnice z buku

l z otworem podłużnym w prowadnicy,
l wykonanie wysokiej jakości,
l dostępna w trzech rozmiarach.

Nr kat. Długość Cena
A831 300 mm 13,70 €

A851 500 mm 14,80 €

A861 600 mm 16,70 €

Skośnice stalowe ocynkowane

l wykonane ze stali, cynkowane,
l 3-częściowa z nakrętką motylkową.

Nr kat. Długość Cena
T720 200 mm 16,20 €

T725 250 mm 16,80 €

T730 300 mm 17,70 €

T740 400 mm 19,60 €

T750 500 mm 24,50 €

Szablon do wczepów

Szablon do wczepów jest idealnym narzędziem do 
stosowania dla stolarzy, restauratorów i uczniów pra-
ktycznej nauki zawodu. Szablon umożliwia ręczne a 
przy tym bezproblemowe wykonywanie połączeń na 
wczep oraz w jaskółczy ogon.
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Wilgotnościomierz hedue C036
Łatwe ustalanie wilgotności drewna, materiałów budowlanych i papieru

Wilgotnościomierz hedue C036 to urządzenie, które posiada zarówno pomiar bezinwazyjny w trybie sondy 
jak również za pomocą czujnika igłowego. Umożliwia on pomiar wilgotności różnych rodzajów drewna oraz  
materiałów budowlanych w ciągu kilku sekund. Czasochłonne pomiary takie jak za pomocą suszącego pieca 
laboratoryjnego lub za pomocą metod CM nie są już więcej konieczne. Zmierzone wartości można od razu 
wygodnie odczytać na wyświetlaczu a w razie potrzeby także zatrzymać i odczytać w dogodnym miejscu.

Najpopularniejsze rodzaje drewna i materiały budowlane są już zapisane w pamięci urządzenia pod stałymi 
kodami i można ich szybko i bez problemu ustawiać z pomocą podręcznika użytkownika tak, aby uzyskać 
perfekcyjny wynik pomiaru dla każdego dowolnego materiału.

Najważniejsze cechy:

l określenie wilgotności różnych rodzajów drewna i materiałów budowlanych w 
ciągu zaledwie kilku sekund,

3
l nadaje się do drewna i materiałów o gęstości z zakresu od 200 und 3000 kg/m ,

l pomiar w trybie sondy bezinwazyjny i bez uszkadzania materiału,

l bezpośrednie wskazania wilgotności na ekranie w procentach,

l dowolnie programowane wartości graniczne wilgotności,

l zatrzymywanie wszystkich wyników wartości pomiaru za pomocą przycisku Hold.

Zawartość: walizka, baterie, czujnik igłowy, instrukcja obsługi

Dane techniczne
Zakres pomiaru dla drewna 0 - 80%
Zakres pomiaru dla
materiałów budowlanych 0 - 50%
Odczyt    0,1%
Głębokość pomiaru (sonda) 5,0 cm
Głębokość pomiaru (czujnik) 1,2 cm
Zasilanie (baterie)  4 x AAA
Zakres temperatur pracy 0°-50°C
Masa    175 g

Nr kat. C036 tylko 199,00 €

Elektrody do wbijania C037

Łatwe ustalanie wilgotności drewna,
materiałów budowlanych i papieru

Elektrody do wbijania hedue C037 stanowią prakty-
czne rozszerzenie do głębokiego pomiaru wilgotno-
ści drewna. Obudowa wykonana jest z odpornego 
na uderzenia tworzywa sztucznego i przygotowana 
do podłączenia do wilgotnościomierza hedue C036.
Zakres pomiaru na głębokości można zwiększyć o 
35 mm za pomocą elektrod. Skład dostawy obejmu-
je 10 łatwych do wymiany zapasowych igieł.

Nr kat. C037 tylko 79,00 €

Wielkie kątowniki
l składane na czas transportu,
l ustawiane do kątów 45 i 90°,
l wykonane z aluminium

Nr kat. Długość  Cena
G210 100 cm  75,00 €
G215 150 cm  98,00 €
G220 195 cm  159,00 € 

l aluminiowy,
l składany,
l w drewnianej 

skrzyneczce,
l ustawiany do kątów 

45° i 90°
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Lasery pozycjonujące PL2
Lasery pozycjonujące z regulowaną ostrością jako dodatkowe wyposażenie 
maszyn, urządzeń i stołów roboczych

Lasery pozycjonujące ułatwiają ustawianie i pozycjonowanie obrabianych elementów. 
Dlatego montowane są przy lub nad maszynami bądź stołami roboczymi. Linia lasera 
pokazuje właściwe położenie na obrabianym elemencie. Dzięki temu ułatwione są or-
ganizacja i przebieg pracy a samo wykonanie dokładniejsze. Lasery dostępne z różny-
mi rodzajami optyki, jak punkt, linia lub krzyż. W zależności od modelu lasery mogą być 
zasilanie za pomocą baterii, zasilacza lub bezpośrednio ze źródła zasilania maszyny.

Uchwyt przegubowy ze stopką
mocowaną za pomocą wkrętów

Uchwyt przegubowy ze stopką
na magnes

Uchwyt stropowy (sufitowy)
z dwoma przegubami

Nr kat. Moc Długość linii Wymiary Długość fali Optyka Cena
L320 50 mW 2,20 m / 1 m 80 x 20 mm 660 nm czerwony liniowa   98,00 €
L321 50 mW 2,00 m / 1 m 80 x 20 mm 660 nm czerwony krzyżowa 108,00 €
L322 30 mW 2,50 m / 1 m 80 x 20 mm 520 nm zielony liniowa 188,00 €
L323 30 mW 2,20 m / 1 m 80 x 20 mm 520 nm zielony krzyżowa 198,00 €

Nr kat. Opis Wymiary Tuba Cena
L360 Uchwyt przegubowy ze stopką na wkręty 58 x 25 mm 20 mm 14,90 €
L361 Uchwyt stropowy z dwoma przegubami 120 x 30 mm 20 mm 19,80 €
L362 Uchwyt przegubowy ze stopką z magnesem 62 x 25 mm 20 mm 16,90 €

Laser pozycjonujący PL2

Akcesoria

Lasery pozycjonujące

Laser pozycjonujący Pl1

Ten laser pozycjonujący może być elastycznie wykorzystywany dzięki zasilaniu bateryjnemu i dzięki 
temu może być stosowany również w maszynach mobilnych, gdzie modele podłączone za pomocą 
kabla osiągają swój limit. Z uchwytem przegubowym można ustawiać kierunek lasera według po-
trzeb i wymagań związanych z aktualnie wykonywanym zadaniem. Laser ma czerwoną wiązkę świa-
tła o długości fali 635 nm i mocy 5mW. Laser ma wymiary 115x22 mm i zasilany jest baterią CR123A.

Laser pozycjonujący PL1 i uchwyt 

l optyka z regulowaną ostrością,
l żywotność ponad 10000 godzin,
l dostępne różne rodzaje optyk,
l zabezpieczenie przed przepięciem,
l obudowa izolowana elektrycznie,
l zasilanie z sieci przez zasilacz.

Obróbka drewna  Przetwarzanie metalu

Obróbka metalu  Obróbka kamieni

Budowa pojazdów  Medycyna

L304 Positionierlaser PL1 ohne Halterung 115 x 25 mm 22 mm 47,00 €
L306 Halterung für PL1 120 x 30 mm 22 mm 18,90 €
L308 Positionierlaser PL1 mit Halterung 62 x 25 mm 22 mm 65,00 €
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Łata poziomniczna
Szczególnie stabilna i nieodkształcająca się dzięki zastosowaniu specjalnego stopu i zaślepkom wzmacniającym końce

Długie łaty poziomniczne składane są na elementy o długościach 1,33 m lub 1 m uzyskując w ten sposób większą wytrzymałość niż materiał ciągły. Ułatwia to również 
transport. Dzięki zastosowaniu specjalnego stopu utwardzanego dyspersyjnie oraz wzmacnianym bokom zapewniają wysoką stabilność. Dodatkowe zaślepki na 
końcach chronią łaty przed uszkodzeniami w wyniku uderzeń. Łaty poziomniczne stosowane są np. do pomiarów kolein na drogach lub nierówności powierzchni  
betonowych i jastrychowych a także do wygładzania powierzchni z materiałów sypkich.

Bardzo stabilna dzięki utwardzaniu
dyspersyjnemu specjalnego stopu

Zabezpieczona przed uderzeniami
dzięki nakładkom wzmacniającym końce

Podwyższona wytrzymałość dzięki
solidnemu mechanizmowi składania

l bardzo stabilna dzięki zastosowaniu specjalnego utwardzanego stopu,
l zabezpieczona przed uderzeniami dzięki zaślepkom na końcach,
l podwyższona wytrzymałość dzięki mechanizmowi składania,
l nieodkształcająca się i odporna na ścieranie.

Klin pomiarowy z odczytem 1 mm

Do pomiaru nierówności powierzchni, nachylenia 
oraz wielkości szczelin i pęknięć

Materiał   Aluminium
Wymiary   121 x 22 x 21 mm
Zakres pomiaru  1 - 20 mm
Stosunek wznoszenia 1 : 5
Odczyt   1,0 mm
Masa   79 g

Nr kat. S600 tylko 11,90 €

Klin pomiarowy z odczytem 0,1 mm

Do pomiaru nierówności powierzchni, nachylenia 
oraz wielkości szczelin i pęknięć

Materiał             Stal matowo-chromowa
Wymiary             152 x 8 x 12 mm
Zakres pomiaru             0,5 - 11 mm
Stosunek wznoszenia         1 : 10
Odczyt              0,1 mm
Masa              62 g

Nr kat. S610 tylko 51,50 €

Miary kieszonkowe 3 m
w obudowie ze stali

Miara kieszonkowa z taśmą sta-
lową powlekaną nylonem,przy-
ciskiem blokowania, automaty-
cznym zwijaczem i klipsem do za-
czepia-nia na pasku lub kieszeni.

Nr kat. X743 tylko 3,90 €

Składa miara niwelacyjna

Wykonane z wysokiej jakości drewna z po-
działką typu E i mm. Łączenia przegubowe z 
mocnymi metalowymi okuciami i sprężynamii.

Nr kat.         Długość     Cena
S512  2 m  37,95 €
S513  3 m  49,90 €  

Nr kat. Długość/transportowa Przekrój Masa Cena
30042 3 m / 1,00 m  90 x 18 mm 6,2 kg 199,00 €
30043 4 m / 1,33 m  90 x 18 mm 7,2 kg 219,00 €
30044 4 m / 1,00 m  90 x 18 mm 7,0 kg 259,00 €
30045 5 M / 1,67 m  90 x 18 mm 9,1 kg 269,00 €
30046 5 m / 1,25 m  90 x 18 mm 10,4 kg 299,00 €
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Kampania „Pieniądze za zdjęcia“
Poszukujemy rzemieślników i wykonawców lubiących robić zdjęcia.

Czekamy na zdjęcia wykonane na żywo w pracy. Masz smartfona, urządzenie pomiar-
owe hedue i warsztat lub prowadzisz prace na placu budowy? W takim razie masz 
wszystko, czego potrzebujesz, aby wziąć udział w naszej akcji 
„Pieniądze za zdjęcia”. Sfotografuj nasze narzędzia po-
miarowe podczas pracy. Jesteśmy zainteresowani  
wszystkimi naszymi produktami, niezależnie od 
tego czy jest to kątownik murarski, kątownik 
stolarski czy laser obrotowy. Jeśli wyko-
rzystamy Twoje zdjęcie do celów 
marketingowych, zarówno na 
stronach i w materiałach 
drukowanych, wypła-
cimy Ci honorarium w 
wysokości 50 EUR za 
zdjęcie lub do 300 EUR za 
serię zdjęć.

Aby uzyskać więcej 
informacji, zobacz:
hedue.de/aktion/3/de

Tel. +48 95 7609107


