
OFERTĂ PROMOŢIONALĂ

Trepied lemn

- Dispozitiv de fixare rapidă
- Foarte stabil şi robust
- Articulaţii şi vârfuri din metal
- Picioare extensibile dublu întărite
- Nu-şi modifică dimensiunile
în funcţie de temperatură
- Curea de transport
- Înalţime de lucru: 100 ÷ 183 cm
- Greutate: ~7,2 kg
- Curea umar

Pret: 300 LEI fara TVA

Trepied lemn Leica GST 20
- Produs original Leica
- Extindere maxima 1820 mm
- Extindere minima 1100 mm
- Surub pompa 5/8” M16
- Marime baza 16.5 mm
- Greutate 6.4 Kg
- Blocare cu surub
- Curea umar
- Material: lemn de esenta tare

Pret: 800 Lei fara TVA

Trepied aluminiu cu cleme/şuruburi

Produs nou, original Leica
Extindere maximă: 1,67 m
Extindere minimă: 1,05 m
Greutate: 4,5 kg
Material: aluminiu
Blocare cu şuruburi/cleme
Curea umar

Pret: 300 Lei fara TVA

Trepied lemn Nedo cu baza rotunda
- Extindere maxima 1760 mm
- Extindere minima 1100 mm
- Surub pompa 5/8” M16
- Marime baza 16.5 mm
- Greutate 7 Kg
- Blocare cu surub
- Curea umar
- Culoare galben

Pret: 800 Lei fara TVA

Jaloane telescopice 2.15/2.60/3.60/4.60 m
- Extindere maxima 2.15/2.60/3.60/4.60m
- Blocare cu clemă/şuruburi sau rotire
- Material aluminiu
- Telescopic Da
- Nivela sferica reglabila
- Gradatii din cm in cm

Pret: 250/350/400/500 Lei fara TVA

Cablu descarcare date Leica GEV189/267 - USB
- Produs original Leica
- Utilizat pentru descarcare date din statiile
totale Leica
- In calculator se conecteaza la un port USB

Pret: 420 Lei fara TVA

Mira telescopica 5/7 m
-Înălţime maximă – 5 m, 5 segmente
- Material – aliaj aluminiu
- Telescopică – da
- Gradaţii topografice în mm pe o faţă
şi E-uri pe cealaltă faţă
- Gradaţii crescatoare pe ambele fete
- Sistem de blocare din m în m
- Nivelă sferică (bula de nivel)
- Husă de protecţie şi transport
- Curea umăr
Pret: 180/250 Lei fara TVA

Ţinte reflectorizante Leica

Produs original Leica
Dimensiuni: 60 x 60 mm,
PRET: 5 lei fără TVA/ buc
Dimensiuni: 40 x 40 mm,
PRET: 4 lei fără TVA/ buc
Dimensiuni: 20 x 20 mm,
PRET: 3 lei fără TVA/ buc



Prisma rotunda Leica GPH1
- Produs original Leica
- Diametru 65 mm
- Constanta : 0 mm
- Material: metal + plastic
- Tinta demontabila
- Husa de protectie si transport

Pret 400 Lei fara TVA

Prisma rotunda compatibila Leica
- Diametru 65 mm
- Constanta : 0 mm
- Material: plastic
- Tinta nedemontabila
- Husa de protectie si transport

Pret 400 Lei fara TVA

Prisma profesionala S100
- Diametru 65 mm
- Constanta : -30/0 mm
- Material: metal
- Tinta nedemontabila
- Husa de protectie si transport

Pret 400 Lei fara TVA

Miniprismă

Diametru: 25,4 mm
Constanta: +17,5 mm sau 0 mm
Nivelă sferică reglabilă
Husă de protecţie şi transport
Minijalon cu 4 segmente de 30 cm + vârf + miniprismă

Pret 400 Lei fara TVA
Bipod cu butoane

Stativ cu două picioare pentru jaloane prisme cu diametre
cuprinse între 25 şi 38 mm
-Material: aluminiu
-Greutate: 2,1 kg

Pret 416 Lei fără TVA

Tripod pentru jalon prisma
-clema cu bila, incasabila, galvanizata
- stabilitate ridicata
- lungime reglabila a picioarelor
Modele:
- 22B – lungime picioare ~97cm, diametru
picior 8 mm, greutate 1,5 kg – 130 Lei fara
TVA
- 22BS – lungime picioare ~97cm, diametru
picior 12 mm, greutate 2,8 kg- 170 Lei fara
TVA
- 22BSL – lungime picioare ~128 cm, diametru picior 12 mm,
greutate 3,7 kg- 250 Lei fara TVA

Ambaza cu vizor optic

Dotata cu nivela circulara
Cu sistem de blocare/deblocare aparat
Se poate utiliza pentru:
-statii totale/teodolite care nu au sistem de
centrare cu laser
-adaptoare fara centrare optica, pentru prisme sau sisteme GPS

PRET 400 Lei fara TVA

Ambaza fara vizor optic

Dotata cu nivela circulara
Cu sistem de blocare/deblocare aparat
Se poate utiliza pentru:
-statii totale/teodolite care au sistem de
centrare cu laser
-adaptoare dotate cu centrare optica, pentru prisme sau sisteme
GPS

PRET 300 Lei fara TVA
Incarcator Leica GKL 112

- Produs original Leica
- Incarcator 220V pentru baterii GEB 111/121
pentru statii totale Leica din seria TPS
300/400/700/800/1100

PRET 350 Lei fara TVA

Incarcator Leica GKL 211
- Produs original Leica
- Incarcator 220V pentru baterii GEB
211/221/222 pentru statii totale Leica din seria
FlexLine sau TPS 1200

PRET 400 Lei fara TVA



Acumulator extern Leica GEB 171

Compatibil cu staţiile totale Leica TPS1000, TCA 1800,
TC2003
Acumulator Ni-MH, 12V, 9000mAh
Dimensiuni: 250x75x90 mm
Greutate: 2020 g

PRET 1550 Lei fara TVA

Acumulator Leica GEB 221
- Produs original Leica
- Acumulator Li-Ion 7,4 V / 4,4 Ah
Acest tip de baterie este potrivit pentru
instumentele următoarele:
– toate instrumentele Leica din seria 1200
– nivelele pentru ţevi de canalizare Leica Piper
100/200
Timp de încărcare tipic (h): 3

PRET 700 Lei fara TVA
Acumulator Leica GEB 211

- Produs original Leica
- Acumulator Li-Ion 7,4 V / 2,2 Ah
Acest tip de baterie este potrivit pentru
instumentele următoarele:
– controlere seria RX900 şi RX1200
– antene ATX900 şi 1230
– staţii totale Leica Flexlinie
Timp de încărcare tipic (h): 2.5

PRET 490 Lei fara TVA

Acumulator Leica GEB 121
- Produs original Leica
- Acumulator NiMH 6 V / 4,2 Ah
Acest tip de acumulator este potrivit pentru
– staţiile totale Leica din seriile TPS 300, 400,
700, 800 şi 1100
– receivere GPS GS50 & GS50+
– receivere GPS500, SR510, SR52O & SR530
Timp de încărcare tipic: 2,5 h

PRET 430 Lei fara TVA
Cui nivelment(cap rotund)

Lungime: 40 mm
Diametru cap: 6 mm
Diametru trunchi: 3 mm

PRET 0.75 Lei fara TVA/buc

Cuie topografice
Material: otel
Lungime: 55 mm/ 75 mm/ 100 mm
Diametru cap : 26 mm
Grosime cui: 8,5 mm
Are gaura de centrare aparat
Inscriptionat: MESS PUNKT

PRET:
1,3 Lei fara TVA – 55 mm
1,6 Lei fara TVA – 75 mm
2 Lei fara TVA – 100 mm

Cuie pentru beton

Cuie din oţel, pentru beton,
cu punct de centrare pentru aparat
PREŢ:
Diametru cap: 10 mm / 15 mm -
0,80 LEI fără TVA
Lungime: 25 mm / 45 mm -
1,40 LEI fără TVA

Cuie nivelment 11F

Diametru cap: 28mm
Diametru trunchi: 16mm
Diametru ramificaţie: 23mm
Lungime: 75mm
Bolturi pentru drumuri şi poduri

PREŢ: 13,50 LEI fără TVA/buc
Cuie nivelment cu gaură centrare aparat 11F-Z Broaşte nivelment

Fabricate din fontă, cu picioare detaşabile din oţel:
Modele disponibile:
- mica: 3 KG
- mare: 6 KG

PREŢ: 133 / 350 LEI făra TVA

Diametru cap: 28mm
Diametru trunchi: 16mm
Diametru ramificaţie: 23mm
Lungime: 75mm
Are punct de centrare pe cap 3x5mm
Bolturi pentru drumuri şi poduri

PREŢ: 15,20 LEI fără TVA/buc



Oferim service si calibrare pentru statii totale Leica.
Calibrare /ajustare statii totale Leica din seriile: TPS 300/400/700/800/1100/1200, Leica Flexline TS 02/06/09
Se ofera certificat de calibrare
Pret calibrare 300 lei fara TVA /echipament
Folosim colimatoare cu trei tuburi speciale destinate ajustării şi inspecţiei staţiilor totale, teodolitelor şi nivelelor.

BricsCAD Pro

BricsCAD este platforma
software CAD ce unifică setul
de caracteristici familiare
native dwg cu unelte 2D avansate
şi modelarea directă 3D pe
Windows şi Linux,
BricsCAD este disponibil
şi în limba română.

PREŢ: 2600 LEI fără TVA

TopoLT
TopoLT este un program ce conţine unelte pentru aplicaţii 2D
sau 3D şi o serie de facilităţi de configurare a elementelor
desenate, utile pentru realizarea
de planuri topografice sau
cadastrale, a modelului
tridimensional al terenului şi a
curbelor de nivel, calcularea volumelor de săpătură şi
umplutură, la georeferenţierea imaginilor raster, cât şi la
printarea automată.

PREŢ: 1672 LEI fără TVA
ProfLT

ProfLT este un program ce oferă
o serie de facilităţi în ceea ce
priveşte configurarea, modificarea,
desenarea şi aşezarea în pagină
a profilelor longitudinale ale
terenului, cât şi a secţiunilor transversale.

PRET: 1254 LEI fără TVA

Spray marcaj
Capacitate 500 ml
Cap rotativ care previne utilizarea
neintentionata sau murdarirea
degetelor
Capul sprayului nu poate fi pierdut
deoarece este bine fixat
Cu acest spray de marcaj numerele si
literele pot fi perfect si precis marcate
Culori luminoase si vizibile cu
rezistenta la umiditate si aderenta la
suprafete umede
Expulzare in totalitate a continutului
Culori fluorescente disponibile : albastru, galben, verde,
portocaliu, roz, mov
Alte culori non-fluorescente : galben, rosu, negru, alb
PRET 18 Lei fara TVA / buc

Pentru alte echipamente care nu apar in aceasta oferta, vizitati site-ul nostru www.topocadvest.ro si nu
ezitati sa ne cereti o oferta.

Livrare din stoc, in limita stocului disponibil.
PRETURILE NU INCLUD TVA.
Transportul este gratuit pentru comenzi peste 1000 Lei fără TVA (250 Euro).

http://www.topocadvest.ro

