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Automatisch Waterpasinstrument
ZAL300 Serie 



Algemeen
Horizontale rand
Horizontale fijn afstelbewegingsschroeven 
Gevoeligheid doosniveau 
Stof- en Waterbestendigheid 
Basis / Schroefdraadaansluiting 
Gewicht
Bedrijfstemperatuur

Kijker
Vergroting
Kijker opening
Minimum scherpstel afstand  
Afstand vermenigvuldigingsfactor

Compensator
Demping systeem
Werkbereik
Nauwkeurigheid (standaardafwijking)

Waterpass nauwkeurigheid
Standaardafwijking voor 1km dubbele waterpassing

ZAL330          ZAL328      ZAL 324      ZAL320

30 x 28x     24x 20x
40 mm  36 mm 30 mm
0.8 m 0.6 m
100

magneX™ , automatisch, magnetisch-gedempt
± 15 ’
< 0.3 ” < 0.5  ”

360 graden/400 gon, selecteerbaar 
Dubbelzijdig oneindig
10 ’ / 2 mm
IP57 (gas gevulde telescoop)  
Hol en vlak / 5/8 ” 
1.7 kg  1.6 kg
-20°C to +50°C

1.2 mm  1.5 mm 2.0 mm 2.5 mm

Copyright GeoMax AG. Afbeeldingen, beschrijvingen en technische specifica-
ties zijn niet bindend en mogen veranderen. Gedrukt in Zwitserland / 08.2012

GeoMax AG 
www.geomax-positioning.com
info@geomax-positioning.com

Alle genoemde handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun  
resp. eigenaren.
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ZAL300 Serie
Krijg al uw werkzaamheden gedaan met het Geomax waterpas vlaggeschip. De ZAL300 Serie  
is uw eerste keus voor de dagelijkse waterpasopdrachten met hoge nauwkeurigheid waar  
robuustheid, gemak en nauwkeurigheid telt. Typisch GeoMax: “Works when you do!”  
 
 

Flexibel en ergonomisch
Met vier verschillende vergrotingsfactoren, 
20x, 24x, 28x en 30x, biedt de ZAL300 
Serie de nauwkeurigheid die u wenst.  
Met het gepatenteerde  magneX™ compen-
sator systeem van GeoMax, wat gebruikt 
is in de ZAL300 Serie met magnetische 
demping, behoort het verkleven tot het 
verleden. 
 

 Gebouwd voor de ruwste omstandigheden
De ZAL300s perfekte toonaangevende optiek en 
magneX™ compensator zijn ingebouwd in een  
ge-seal-de en schokbestendige behuizing die zeer 
goed beschermt tegen stoten en alle weersomstan-
digheden. Zelfs na een kleine val zal de GeoMax 
ZAL300 zijn werk verder doen met dezelfde   
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid.  
 

IP57 bestendig

doosniveau spiegel

te kiezen 
360 °/400gon 
horizontale 
rand

oneindige 
fijnbeweging

gas gevulde
telescopische  
behuizing

20 x / 24 x / 28 x / 30 x vergroting magneX™ mag-
netisch-gedempte 
compensator

scherpstelknop


