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Spectra Precision QM

Spesifikasjoner QM55 QM75 QM95
Rekkevidde 50 m 70 m 200 m

Nøyaktighet ± 1,5 mm ± 1,5 mm ± 1,0 mm

Måleenheter m, ft, in, ft-in m, mm, ft, in, yds m, mm, ft, in, yds

Slår seg automatisk av 3 minutter 10 minutter 10 minutter

Batterilevetid Over 5000 
målinger 8000 målinger 8000 målinger

Strømforsyning 2 stk. 1,5 V AAA-
batterier

2 stk. 1,5 V AAA-
batterier

2 stk. 1,5 V AA-
batterier

Batteristatus 3 LCD-segmenter 4 LCD-segmenter 4 LCD-segmenter

Fallbestandighet 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Støv- og vannbes-
tandighet IP54 IP55 IP54

Lasertype /  
strømforbruk

635 nm synlig rød / 
< 1 mW

635 nm synlig rød / 
< 1 mW

635 nm synlig rød / 
< 1 mW

Mål 52 x 28 x 125 mm 34 x 42 x 125 mm 62 x 28 x 120 mm

Vekt med  
batterier 187 g 144 g 217 g

Garanti 3 år 3 år 3 år

Funksjoner QM55 QM75 QM95
Bruk Innendørs Innendørs/utendørs Innendørs/utendørs

Enkel oppmåling

Kontinuerlig måling

Addidsjon / 
subtraksjon

Måleknapp på siden 

Automatisk søk etter  
forlengelsesflik

QM Quick Measure er den første serien med 
laseravstandsmålere som er spesielt designet for tøffe 
byggeplassmiljøer.

Huset er laget av holdbar bearbeidet plast med 
omfattende bruk av beskyttende gummi over formen. 
Dessuten er elektronikken smart isolert, noe som 
har gitt et produkt som tåler å mistes og kan brukes 
under de typisk røffe forholdene man finner på 
byggarbeidsplasser.

Mål på steder det er vanskelig å komme til, 
blant annet på områder med begrenset adgang 
og over vann

QM Quick Measure 
laseravstandsmålere



Ganske enkelt trykk og mål –  
raskt og nøyaktig

Mål trygt på steder det er  
vanskelig å komme til

Robust konstruksjon –  
designet for å kunne mistes

Areal- og volumfunksjoner
■■ Enkel og rask beregning  
for vanlige oppgaver

Pytagoras-funksjoner
■■ Gir indirekte høyde- eller breddemålinger  
for utilgjengelige områder

Indikator for signalstyrke
■■ Rask beregning av  
måleforholdene

Nøkkelfunksjoner 

Røffe og robuste
■■ Tåler tøffe  
byggeplassforhold

Designet for byggebransjen
■■ En fallbestandighet på  
1,5 meter

Hurtige
■■ Rask svartid ved målinger

Nøyaktige
■■ Presisjonen opprettholdes over 
hele avstanden som måles  

Forsegling mot støv  
og vann

■■ Hvis de blir skitne, vasker du 
dem bare.

Bakgrunnsbelyst skjerm
■■ Enkle å lese av under forhold  
med lite lys

Lang batterilevetid
■■ Standard alkaliske batterier 
som sørger for tusenvis av 
målinger

Flere måleenheter  
å velge mellom

■■ Du velger hurtig den enheten  
du har behov for.

3 års garanti
■■ De første 2 årene får du  
kostnadsfritt.

QM Quick Measure-modellene 

QM55

Liten og kompakt
■■ Passer i lommen – lett å bære og 
ta med seg

Enkel å bruke – 
■■ Trykk på en enkelt knapp og mål

Kan brukes innendørs og 
utendørs

■■ Allsidig og kan brukes hvor som 
helst

Nøkkelfunksjoner 

QM75

Nøkkelfunksjoner 

Høy presisjon
■■ ±1,0 mm nøyaktighet for å sørge 
for presist arbeid

Måling over lange avstander 
■■ 200 m rekkevidde

Stor LCD-skjerm
■■ Enkel å lese av under alle forhold, 
både innendørs og utendørs

QM95 Alle Quick Measure-modellene:


