
5000

Drogomierze 5000 umożliwiają szybkie i precyzyjne określanie długości i 
powierzchni magazynów, placów, boisk; wytyczanie działek przy pomiarach 
geodezyjnych; długości budowanych i remontowanych dróg, chodników; pomiar 
długości torów, kabli, rurociągów; określanie drogi hamowania przez służby 
policyjne. Ergonomiczna budowa ułatwia wykonywanie pomiarów oraz transport 
urządzeń. Wskaźnikami są trwałe liczniki mechaniczne. Nie wymagają one zasilania, 
pracują dwukierunkowo. 
Drogomierz 5000 składa się z koła pomiarowego napędzającego mechaniczny licznik 
oraz składanej rękojeści (co ułatwia transport miernika i jego przechowywanie) z 
wygodnym uchwytem. Koło pomiarowe wykonane jest z wysokoudarowego plastiku 
i posiada oponę z gumy olejoodpornej i antypoślizgowej.
Drogomierz wyposażony jest w składaną podpórkę (nóżkę), która pozwala na 
"parkowanie" go na czas przerwy w pomiarach oraz w hamulec, który umożliwia 
natychmiastowe unieruchomienie koła, z zachowaniem stanu licznika. Posiada 
również skrobak usuwający nadmiar zanieczyszczeń nagromadzony na kole 
pomiarowym. Siedmiomilimetrowe cyfry licznika pozwalają na łatwy i czytelny 
odczyt wyniku pomiaru. Licznik mechaniczny może być wyzerowany w każdej chwili 
za pomocą dźwigni umieszczonej na jego obudowie. W skład drogomierza wchodzi 
torba do jego transportu.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

DANE TECHNICZNE

w zestawie torba do transportu

nalicza odległość w ruchu do przodu, odejmuje w ruchu wstecz

mierzy linie proste, krzywe i nieregularne kształty

zintegrowany hamulec

skrobak usuwający nadmiar zanieczyszczeń nagromadzonych

na kole pomiarowym

zerowanie ręczne za pomocą dźwigni

podpórka do parkowania

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

Drogomierze

Zasilanie nie wymaga zasilania
podświetlenie w 5000-2: 2 baterie LR6 1,5V AA

Zakres pomiarowy 0 - 99999,9 m lub 0 - 99999,99 m (6 dekad, wysokość 7 mm)

Rozdzielczość 0,1 m lub 0,01 m (wersja 5000-2)

Dokładność ±1% przebytej drogi

Obwód koła pomiarowego 1 m

Waga 2,2 kg lub 2,5 kg (wersja 5004)

W skład serii 5000 wchodzą 2 warianty drogomierzy, 
różniące się między sobą opcjonalnym 
wyposażeniem:
- 5000-2: drogomierz z podświetleniem wskazań, 

idealnym przy użytkowaniu drogomierza w 
warunkach ograniczonego oświetlenia,

- 5004: drogomierz z pojemnikiem z farbą do 
oznaczania terenu. Farby znacznikowe do wersji 
5004 posiadają doskonałą widoczność, powoli 
zmniejszają swoją odblaskowość w ultrafiolecie, 
dzięki wysokiej jakości odblaskowych pigmentów. 
Posiadają dużą odporność mechaniczną o średniej 
trwałości od 9 do 10 miesięcy: wysoka odporność 
na zmiany warunków atmosferycznych dzięki 
akrylowemu spoiwu. Środek szybkoschnący, nawet 
na wilgotnym podłożu, możliwość stosowania w 
niskich temperaturach. 

drogomierz 5000-2
z podświetleniem

5004

5000-X

opcje:
2 : wersja z podświetleniem

5004-X

opcje:
F : futerał do transportu
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koło pomiarowe

skrobak

hamulec

wskaźnik

licznik mechaniczny

podpórka (nóżka)


