
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MEDIDOR DIGITAL DE PLANTAS, AVANÇADO 

 

O planímetro SCALE MASTER® PRO XE faz com 
que seja fácil obter com rapidez, precisão e 
fiabilidade, medições lineares, áreas e volumes na 
estimativa ou planificação. O seu desenho 
ergonómico, torna-o cómodo no uso e os dois ecrãs 
LCD tornam a leitura mais fácil. O medidor SCALE 
MASTER® PRO XE proporciona uma função de 
transferência de projectos, planos e mapas assim 
como desenhos fora de escala. 

Ajuda a: 

 Reduzir drasticamente o 
tempo de obtenção de dados; 

 Fazer estimativa muito rápida; 

 Melhorar os ganhos; 

 Diminuir os erros. 
 

CARACTERÍSTICAS 

Matemáticas e conversões 
dimensionais: 
 Uma ampla gama de unidades de medida: 

polegadas decimais, pés-polegadas, pés 
decimais, jardas, milhas, milhas náuticas, 
milímetros, centímetros, metros, quilómetros e 
incluindo formatos quadrados e cúbicos. 

 91 escalas incorporadas: 50 USA (pés-
polegadas) e 41 métricas, para o escalamento 
versátil de mapas, arquitectura e engenharia. 

  
 10 escalas personalizadas: 5 para unidade USA  e 5 para unidades métricas, 

permitem “rodar” ou definir qualquer escala, incluindo  de planos reduzidos, 
ampliados ou fora de escala. Armazena de forma permanente a nova escala 
para uso futuro. 

Funções específicas: 
 Teclas de comprimento, largura e altura: rodar, armazenar e recuperar 

valores de comprimento, largura e altura, obter instantaneamente 
áreas rectangulares e volumes. 

 Função auto contador: conta automaticamente quantas vezes se rodou uma 
distância pré-estabelecida. Óptima para contagem de valores, colunas, postes 
de cercas, pontos de electricidade, acessórios e qualquer outro artigo que 
tenha em espaço constante. 

 Conta ao rodar o medidor: a tecla contadora permite contar elementos 
enquanto roda. 

 Tecla constante (+K): permite adicionar ou subtrair, um valor constante à 
distância medida. Ideal à subtracção e à soma de medidas. 

Utilizadores que poupam tempo: 
 Interruptor de bloqueio: bloquei o modo, a escala e unidades para evitar que 

se alterem apesar do medidor rodar. 

 Tecla de subtrair: permite reduzir facilmente distâncias rodadas. 

 Memória acumulativa (M+): permite totalizar dimensões e contagens. Perfeito 
para planos de várias páginas. 

 Pronto para usar com computador: interface fácil de ligar, permite transferir os 
valores rodados directamente aos programas mais usados de folhas de 
cálculo e estimativa. Desliga automaticamente. 
 

Cabo USB opcional 
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Dois ecrãs LCD e desenho 

ergonómico melhorado tornam 

mais fácil o seu uso para destros e 

ambidestros. O interface  opcional 

para computador permite transferir 

as medições de forma rápida e 

precisa folhas de cálculo e 

programas de cotação 

Fácil de 

aprender, fácil 

de usar 

 Obtém quantidades 

completas de planos e 

projectos com rapidez e 

precisão. 

 Reduz os erros nas 

estimativas.  

  Interface opcional de 

computador, fácil de ligar. 

 As 91 escalas incorporadas 

suportas os sistemas métrico 

e universal. 

 10 escalas personalizadas 

para desenhos fora de escala. 

 

Ideal para: 
 

Arquitectos, engenheiros,  

construtores, 

empreiteiros, 

orçamentistas (betão, 

escavações, electricidade, 

ventilação, pavimentação, 

tubagem, 

telecomunicações, etc.) 
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