
Met het meetwiel meet u moeiteloos langere en kortere afstanden, 
zowel via rechte routes als via routes met bochten. Het meetwerktuig 
is dusdanig praktisch dat het zowel zakelijk als privé en zowel binnen 
als buiten kan worden gebruikt. Dankzij het telwerk op het meetwiel 
gaat meten beduidend sneller dan met een meetband. Bovendien 
kunnen metingen ook eenvoudig en comfortabel door individuen 
worden uitgevoerd.

MW 305 & MW 1000 
KORTE EN LANGE 
AFSTANDEN SNEL EN 
EENVOUDIG METEN

Precisietelwerk op het loopwiel 
Voor de afstandsmeting werkt het meetwiel met een mechanisch 
telsysteem. Door de directe koppeling van het telwerk met het 
loopwiel worden de omwentelingen geteld en de daarmee afgelegde 
afstand bepaald. Deze wordt goed leesbaar weergegeven op het 
schokbestendige telwerk aan de bovenzijde van het meetwiel.

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
Het meetwiel wordt in de straten-, tuin- en landschapsbouw ingezet 
voor het meten van grondstukken, sportterreinen en weides. 
Maar ook voor de politie en experts komt het meetwiel van pas, 
bijvoorbeeld tijdens metingen na ongevallen. 

VOORDELEN
   Eenvoudig te vervoeren dankzij de praktische grootte en het lage 

gewicht
   Nauwkeurige meetresultaten met een tolerantie van ± 3mm/m 

dankzij het slijtvaste wiel van kunststof
   Flexibel en comfortabel werken dankzij de traploos in hoogte 

verstelbare telescoop-geleidestang 
   Nulstelhendel direct naast het 5-cijferige telwerk maakt snel 

resetten mogelijk 
   Sneller en makkelijker meten dan met een meetband 
   Metingen kunnen ook door slechts één iemand worden uitgevoerd

WIJ ONTWIKKELEN

MET PROFESSIONALS.

VOOR PROFESSIONALS.

Praktisch hulpmiddel
Dankzij de verstelbare geleidestangen, het lage gewicht en de 
compacte constructie kunt u uw meetwiel ruimtebesparend opbergen 
en eenvoudig vervoeren.
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BESTELINFORMATIE 
Modell Art.Nr.

MW 305 57080101

MW 1000 57080201

MW 305 MW 1000

Wielomvang 305 mm 1000 mm

Diameter 97,1 mm 318,3 mm

Schaalvergroting dm/m dm/m

Meetbereik 0 bis 9.999,9 m 0 bis 9.999,9 m

Meettolerantie ±3.00 mm ±3.00 mm

Gewicht 0.33 kg 1.22 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Extra sterke pistoolgreep

Veiligheidsreflector op telescoopstang

5-cijferige teller

Hoogwaardig rubberen wiel 

Praktische klapstandaard

In hoogte verstelbare 
telescoopgreep

Hoogwaardig rubberen wiel 

5-cijferige teller

ONDERDELEN

MW 305

MW 1000
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Meer informatie op www.sola.at
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