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Elektroniczny planimetr biegunowy HA-300 
  

 
 
Planimetr biegunowy słuŜący do pomiaru odległości, 
powierzchni i kubatury na planach, mapach, rysunkach, 
diagramach itp. 
 
Urządzenie automatycznie przelicza wielkości z mapy na 
wielkości rzeczywiste według Ŝądanej skali. Uzyskane wyniki 
moŜna zapisać w pamięci instrumentu. MoŜna zapisać pięć takich 
pomiarów. 
 
Wysoka dokładność osiągana dzięki stabilnej pozycji urządzenia 
na mapie oraz prostota obsługi czyni z tego instrumentu 
niezbędną pomoc kaŜdego profesjonalisty. 
 

Czytelny wyświetlacz oraz funkcjonalna klawiatura stanowią niewątpliwy atrybut tego urządzenia. UŜytkownik 
moŜe odczytać uzyskaną wartość na ekranie a następnie wprowadzić ją do pamięci, dodać lub odjąć od 
przechowywanego wyniku. W ten sposób najpotrzebniejsze obliczenia moŜna przeprowadzać bez zastosowania 
kalkulatora. 
KrzyŜ nitek umoŜliwia szybki pomiar odległości, bez konieczności montaŜu długiego ramienia. Aby dokonać pomiaru 
wystarczy przesunąć krzyŜ nitek po mierzonej trasie i odczytać wynik na cyfrowym wyświetlaczu. 
Ramię pomiarowe słuŜące do obliczania powierzchni i kubatury zaopatrzone jest w szkło powiększające. Dzięki niemu 
widoczne są najdrobniejsze szczegóły na mapie, a prowadzenie ramienia jest bardziej precyzyjne. Obok szkła znajduje 
się uchwyt do wygodnego prowadzenia ramienia planimetru. 
Urządzenie dostarczane jest wraz z ładowarką do wewnętrznych akumulatorków, instrukcją w języku polskim, 
futerałem zabezpieczającym przed uszkodzeniem przyrządu podczas transportu i przechowywania oraz z planszą 
testową do kalibracji urządzenia i sprawdzania poprawności obliczeń.  
 

 

 
 

Cena: 3.590,00 zł  +  22%VAT  =  4.379,80 zł 
Na zamówienie 

 Dane techniczne elektronicznego planimetru biegunowego HA-300 
 Parametr  Planimetr HA-300 
 Pomiar powierzchni  TAK 
 Pomiar kubatury  TAK 
 Pomiar odległości  TAK 
 Dokładność (na powierzchni 100cm2)  ± 0,1% 
 Dokładność wyświetlania  powierzchnia 0,05cm2 

 odległość 0,1cm 
 Wybór skali  od 1000:1 do 1:9.999.900 
 Dostępne jednostki metryczne  mm / cm / m / ha / km 
 Dostępne jednostki niemetryczne  inch / feet / acres / miles 
 RóŜne skale x/y  TAK 
 Elektroniczne ustawienie zera  TAK 
 Średnia pomiarów  TAK 
 Pamięć wyników  TAK 
 Dodawanie, odejmowanie wyników  TAK 
 Elektroniczna kalibracja  TAK 
 Zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu  TAK 
 Obszar pomiaru  ø 32,5cm 

 70x10cm 
 Wyświetlacz LCD  8 + 2 cyfry / 20 symboli 
 Automatyczny wyłącznik  TAK 
 Gniazdo do połączenia z komputerem  TAK 
 Zasilanie  akumulatorek 
 Czas pracy na akumulatorku  50 godzin 

 nieprzerwanej pracy 
 Wymiary futerału [cm]  30x15x6 
 Masa  1,25kg  


