
       ATSTUMO MATUOKLIAI FAST MEASURE

Eil.
Nr.

Aprašymas

1.

FM-1
Specifikacija:
Išmatavimai: 7,5 x 3,75 x 4,38 cm.
Didelis ir lengvai skaitomas apšviestas ekranas.
Labai tikslus iki 20 cm per km.
Lengva naudoti – tik du mygtukai, lengvai suprantamas.
Atstumą matuoja pėdomis arba metrais.
Greitį rodo mylėmis/val. arba km/val arba pedomis/min.
Paprastas kalibravimas jokios matematikos ir formulių.
Tiksliai matuoja prie didelių ir mažų greičių.
Paprasta instaliuoti pagal pateikiamą aiškią ir tikslią instrukciją.
Duomenų užlaikymo funkcija.
Galimybė matavimo metu nustatyti nulinius parodymus.
Konkurentiška kaina.
Distancinio valdymo galimybė sumontuotam ant klotuvo, smulkintuvo, betono pjaustytuvo ir 
kt.
Galimybė įmontuoti į bet kurį riedantį mechanizmą.
Patikimas servisas.

2.

FM GPS
Prietaisą prijunkite prie Jūsų automobilio maitinimo lizdo, palaukite nuo 30 sek. iki 1 min. kol 
prietaisas suras palydovą ir pradėkite matuoti.
GPS imtuvas yra mažas, statomas ant automobilio prietaisų skydo ir matuoja kelyje nustatytu 



važiavimo greičiu.
Prietaisas tinka bet kuriam riedančiam arba plaukiančiam mechanizmui.
Matavimo procesas yra labai paprastas.
Prietaisas yra tikslus, patikimas, paprastas naudoti, be to taupo laiką ir pinigus.
Prietaisasgerai matuoja tiek prie mažų tiek prie didelių greičių.

3.

FM DUALS
Tai sudvigubintas prietaisas. Puikus pasirinkimas kai reikia vienu metu matuoti du dydžius 
(atstumą, kabelių ilgius, komunalinio ūkio įvairias trasas ir pan.).

4.
FM QUADS
Tai keturgubas prietaisas, turintis distancinį valdymą, vienu metu matuoja keturis ilgius 
(atstumus) judant kelyje leistinu greičiu.

5.

            
FM SCOOTER
Skuteris yra puikus prietaisas atliekant įvairius matavimus. Naudojamas apskaičiuoti įvairių 
dangų plotus. Tiesiog jį atlenkite ir jau galite matuoti. Skuterio komplektaciją sudaro 
patikimas elektrinis skuteris ir jame įmontuotas atstumo matavimo prietaisas, dažų purkštiklis,
segtuvas ir baterijos įkroviklis. Skuteris lengvai susilanksto ir gali būti talpinamas automobilio 
bagažinėje ir sveria apie 25 kg. Skuteris matuoja judėdamas apie 25 km/val. greičiu. Juo 
galima per trumpą laiką išmatuoti sklypų dydžius, kelių ir takų ilgius, įvairių komunikacijų 
ilgius ir pan.
FM GPS patalpinkite ant skuterio prietaisų skydelio, įjunkite į elektros lizdą ir galite pradėti 
matavimą. 

6.
        

FM DS
Tai supaprastintas FM1 varijantas. Jo kaina yra nedaug didesnė nei matavimo rato. Jį galima 
montuoti ant bet kokio judančio mechanizmo (automobilio, sunkvežimio, ir pan.) ir atlikti 
tikslius matavimus. Jam nereikia išorinio maitinimo šaltinio. Labai patogus naudoti kelių linijų
uždėjimo mašinose. Prietaisas naudoja magnetinį jutiklį. 



7.

FM FAST-TACH
Lengvai montuojasi prie bet kokio riedančio mechanizmo. Montavimui nereikia jokių įrankių. 
Maitinamas iš 12V elektros lizdo. Prietaisą sukalibruokite ir galite naudoti. Didelio sukibimo 
ratas užtikrina tikslumą. Matavimo rato konstrukciją laiko patikimos prisiurbimo taurės. 
Prietaisas nesunkiai perkeliamas nuo vieno prie kito riedančio mechanizmo. Patogus kelionių 
metu. Komponentų sudėjimui turi kelioninį krepšį.

8.

FM FAST-TACH HD
Lengvai montuojasi prie bet kokio riedančio mechanizmo. Montavimui nereikia jokių įrankių. 
Maitinamas iš 12V elektros lizdo. Prietaisą sukalibruokite ir galite naudoti. Didelio sukibimo 
ratas užtikrina tikslumą. Matavimo rato konstrukciją laiko galingi magnetai. Prietaisas 
nesunkiai perkeliamas nuo vieno prie kito riedančio mechanizmo. 

9.

DW-500 Dura Wheel (Ratas)
DW-500 yra 15 cm diametro profesionalus atstumų matavimo ratas. Šis matavimo ratas idealus



matuojant trumpus atstumus ir lygius paviršius.
Matuoja pėdomis ir metrais (decimetrais).
Ypatumai:
Subalansuota konstrukcija
Užsandarinti ratuko guoliai
Didelio sukibimo ratuko padanga
Sulankstoma rankena su masyviu griebtuvu
Dirželiu varomas ilgaamžis ir gerai veikiantis skaitiklis

10.

DW-1000 Dura Wheel (Ratas)
DW-1000 yra 31 cm diametro profesionalus atstumų matavimo ratas. Šis matavimo ratas 
idealus matuojant trumpus atstumus ir lygius paviršius.
Matuoja pėdomis ir metrais (decimetrais).
Ypatumai:
Subalansuota konstrukcija
Užsandarinti ratuko guoliai
Didelio sukibimo ratuko padanga
Sulankstoma rankena su masyviu griebtuvu
Dirželiu varomas ilgaamžis ir gerai veikiantis skaitiklis

11.

DW PRO Dura Wheel (Ratas)
DW-PRO yra 31 cm diametro profesionalus atstumų matavimo ratas. Šis matavimo ratas 
idealus matuojant ilgesnius atstumus ir nelygius paviršius.
Matuoja pėdomis ir metrais (decimetrais).
Turi rankenoje skaitiklio išnulinimo mygtuką ir stabdžius.
Ypatumai:
Subalansuota konstrukcija
Užsandarinti ratuko guoliai
Didelio sukibimo ratuko padanga
Sulankstoma rankena su masyviu griebtuvu
Dirželiu varomas ilgaamžis ir gerai veikiantis skaitiklis.

12.
12.1
12.2
12.3

Atsarginės dalys FM1:
Magnetų komplektas
Jutiklis
Magnetų komplektas plius jutiklis


