
Criados para as situações mais complexas 
Lasers rotativos

Works when you do

Obras e canteiros podem ser extremamente diferentes 
uns dos outros, variando dos mais modestos aos mais 
intrínsecos projetos. Os profissionais da construção 
precisam de ferramentas com abrangência e capacidade 
extensivas para finalizar os trabalhos da forma correta e 
com economia. O portfólio dos potentes lasers rotativos 
GeoMax oferece as ferramentas certas para a construção 
em diferentes áreas e aplicações. 

Revestidos por uma estrutura sólida e confiável em 
qualquer condição atmosférica, os lasers rotativos 
GeoMax oferecem operação de longa duração com 
diferentes opções de recarga, além da flexibilidade de 
uma grande diversidade de acessórios intercambiáveis 
para acomodar suas prioridades únicas de trabalho, tudo 
com uma ótima relação de preço e desempenho.

geomax-positioning.com
©2019 Hexagon AB e/ou suas subsidiárias 
e afiliadas. Todos os direitos reservados.

Visite nosso site para encontrar um distribuidor local: geomax-positioning.com



DURANTE TODAS AS ESTAÇÕES
Sempre prontos para o trabalho

ZONE20 H 

Laser rotativo de nível básico 
firme e econômico. Montado 
em uma caixa sólida e com 
uma interface intuitiva, o laser 
oferece todas as funcionalida-
des necessárias para uso regu-
lar e flexível.

ZONE40 H

O laser que oferece desempenho 
e confiabilidade absoluta. O 
Zone40 H é o melhor laser 
para obras em ambientes 
agressivos. Combinando uma 
caixa de estrutura sólida com 
um núcleo potente e confiável, 
este laser é a escolha certa e 
uma presença indispensável 
nas tarefas mais pesadas de 
nivelamento. 

RESULTADOS SEM 
ERROS 

OPERAÇÃO 
PROLONGADA 

TRÊS A CINCO 
ANOS DE GARANTIA 

ZONE20 HV 

Este laser oferece as especi-
ficações básicas do Zone20 H 
acrescidas de capacidade de 
nivelamento vertical e recursos 
adicionais de desempenho. O 
Zone20 HV inclui um controle 
remoto de longo alcance para 
ajuste e alinhamento fácil em 
qualquer local de trabalho. O 
laser multiuso para qualquer 
artífice.

ACESSÓRIOS 
INTERCAMBIÁVEIS

RECEPTORES A LASER

Os lasers rotativos GeoMax Zone vêm com quatro receptores a 
laser que irão complementar e impulsionar seu desempenho. 
E o ZRD105B também captura o raio automaticamente para 
você.

ZRB90
Receptor 
básico

ZRP105
Receptor 

profissional

ZRD105
Receptor 
digital

ZRD105B
Receptor digital 

com captura de raio



DURANTE TODAS AS ESTAÇÕES
Sempre prontos para o trabalho

ZONE60 HG

A facilidade de uso do recurso 
de indicação de greide somada 
à confiabilidade do núcleo 
do Zone40 H oferece um 
laser com maior flexibilidade 
de uso e funcionalidade 
semiautomática de greide nas 
aplicações de nivelamento. 

DESIGN SÓLIDO 

ZONE60 DG

O plano do laser pode ser ali-
nhado automaticamente com o 
novo receptor ZRD105B. Greide 
totalmente automático projeta-
do especialmente para equipes 
de trabalho que exigem a preci-
são e confiabilidade de um laser 
de greide profissional em suas 
rotinas de trabalho. Com uma 
interface de usuário intuitiva no 
laser e no controle remoto RF, 
o trabalhador está sempre no 
controle. 

ZONE80 DG

Capaz de operar a uma velocidade 
de 20 rotações por segundo 
(rps), o Zone80 DG é perfeito 
para soluções de orientação de 
máquina. Com um feixe de laser 
estável em grandes distâncias, 
ele é especialmente adequado 
para aplicações de nivelamento 
de terra e de agricultura. Para 
uso ideal da terra, o Zone80 DG 
não apenas fornece referência 
para planos horizontais, mas 
também para inclinações de até 
15%.

SEGURO EM QUALQUER 
CONDIÇÃO ATMOSFÉRICA

EXCELENTE CUSTO-
BENEFÍCIO

PROTEÇÃO IP68/7  



APLICAÇÕES LOCAIS 
Seguro em qualquer condição atmosférica

Escolha o laser perfeito para aplicações de 
nivelamento, alinhamento e gradação em nossos 
portfólios, que oferecem os melhores lasers 
rotativos do mercado. 

CONSTRUÇÃO DE INTERIORES
Nossos lasers rotativos multiuso oferecem flexibilidade de 
operação vertical e horizontal, acessórios intercambiáveis 
para maximizar a eficiência, proteção IP67 e cabeça 
totalmente fechada para operar nas condições de 
trabalho mais extenuantes.

DESPEJO DE CONCRETO E ARMAÇÃO
Para o despejo preciso de concreto ou o exato 
alinhamento das armações, os lasers rotativos GeoMax 
irão executar a tarefa com economia de tempo e 
dinheiro.



ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA
Aumente a eficiência e reduza os custos. Os lasers 
rotativos GeoMax são projetados para resistir a árduas 
horas de trabalho e oferecer estabilidade de temperatura, 
promovendo resultados sem erros.

NIVELAMENTO DE VIA
Nivele o curso básico de uma via, nivele sua inclinação, 
corrija e remova irregularidades com a ajuda dos 
lasers rotativos GeoMax. Eles garantem resultados 
sistematicamente precisos à longa distância, mesmo nas 
mais difíceis condições de trabalho.

APLICAÇÃO DE PIQUETES
Conecte os pontos de estaca para marcação do eixo 
pressionando um único botão, graças ao recurso de 
captura de raio do ZRD105B. A função de bloqueio do 
raio manterá um ajuste preciso através da monitoração 
da conexão.



DADOS TÉCNICOS  
Abrangência e capacidade extensivas

FUNCIONALIDADE ZONE20 H   ZONE20 HV

Autonivelamento horizontal, 
inclinação manual em 2 eixos

Autonivelamento horizontal, vertical, 
e inclinação manual de 90° em  

2 eixos

Faixa de operação (diâmetro) 900 m / 3000 pés 900 m / 3000 pés

Acurácia do autonivelamento ± 2,2 mm a 30 m 
(± 3/32 pol. a 100 pés)

± 2,2 mm a 30 m 
(±3/32 pol. a 100 pés)

Faixa de autonivelamento ± 6° ± 5°

Faixa do greide - -

Velocidade da rotação 600 rpm 120, 300, 600 rpm

Modos de varredura - 10° - 35°

Tipo / classe de diodo laser 635 nm (visível) / classe 1 635 nm (visível) / classe 2

Tipos de baterias célula alcalina 4 D / Li-Ion célula alcalina 4 D / Li-Ion

Duração da bateria > 40 h > 40 h

Temperatura de operação -10°C a 50°C -10°C a 50°C

Temperatura de armazenamento -30°C a 70°C -30°C a 70°C

Proteção IP67 IP67

  ZRB90 Basic ZRP105 Pro ZRD105 Digital ZRD105B
Diâmetro de trabalho 300 m (1.000 pés) 300 m (1.000 pés) 900 m (3000 pés) 900 m (3000 pés)

Janela de detecção 
estendida 80 mm / 3,1 pol. 105 mm / 4 pol. 105 mm / 4 pol. 105 mm / 4 pol.

Altura de leitura numérica - - 90 mm / 3,5 pol. 90 mm / 3,5 pol.

Captura do raio - - -

Bloqueio do raio - - -



ZONE40 H ZONE60 HG ZONE60 DG ZONE80 DG

Autonivelamento horizontal 
com inclinação manual em  

2 eixos

Autonivelamento horizontal com 
inclinação digital em 2 eixos 

(semiautomático)

Autonivelamento horizontal e 
vertical com inclinação digital 

em 2 eixos (automático) 
Opção de captura do raio

Autonivelamento horizontal 
com inclinação digital em  

2 eixos (automático)
Opção de captura do raio

900 m / 3000 pés 900 m / 3000 pés 900 m / 3000 pés 1100 m / 3.600 pés

± 1,5 mm a 30 m 
(±1/16 pol. a 100 pés)

± 1,5 mm a 30 m 
(±1/16 pol. a 100 pés)

± 1,5 mm a 30 m 
(±1/16 pol. a 100 pés)

± 1,5 mm a 30 m 
(±1/16 pol. a 100 pés)

± 5° ± 5° ± 5° ± 5°

- 8% Até 15% Até 15%

600 rpm 600 rpm 300, 600 rpm 300, 600, 1200 rpm

- - - -

635 nm (visível) / classe 1 635 nm (visível) / classe 1 635 nm (visível) / classe 1 635 nm (visível) / classe 1

célula alcalina 4 D / Li-Ion célula alcalina 4 D / Li-Ion célula alcalina 4 D / Li-Ion Li-Ion

> 40 h > 40 h > 40 h > 50 h

-10°C a 50°C -20°C a 50°C -20°C a 50°C  -20°C a 50°C

-30°C a 70°C -30°C a 70°C -30°C a 70°C -40°C a 70°C

IP67 IP67 IP67 IP67

NOSSA EXPERIÊNCIA A SEU 
DISPOR 
Temos grande consideração pelo 
seu trabalho e queremos que suas 
ferramentas a laser GeoMax estejam 
sempre em excelentes condições 
para trabalharem sempre ao seu 
lado. Para isso, disponibilizamos 
centrais de atendimento com pessoal 
altamente capacitado espalhadas 
pelo mundo, que oferecem os 
seguintes serviços, válidos por toda 
a vida útil do seu produto:
· Reparo e manutenção de lasers e 
acessórios 

· Recalibração

· Limpeza e manutenção geral 
de todas as partes e peças do 
produto

· Testes funcionais e segurança do 
produto

CINCO ANOS DE GARANTIA 
A nova série premium de lasers 
rotativos GeoMax Zone vem com 
garantia total de 5 anos contra 
defeitos que possam ocorrer 
durante o uso regular do laser e 
para manter você em operação 
ininterruptamente, limitando os 
períodos de inatividade a um mínimo 
possível.

Serviços gratuitos durante o período 
de garantia:
· Reparo (peças e mão de obra) ou 
troca do laser

· Verificação completa de operação e 
segurança

· Recalibragem após reparo

Nossa linha valiosa de lasers 
rotativos (Zone20 H, Zone20 HV, 
além do Zone60 HG) permanecerá 
com a forte garantia de três anos, 
com a opção de ampliação para mais 
dois anos.

A garantia não cobre danos causados 
por uso indevido. 



Uma linha completa de acessórios intercambiáveis que irão acomodar as suas prioridades únicas de 
trabalho. Confira nossos pacotes e combinações disponíveis.

SÉRIE ZONE
Acessórios

0119 - 866263 pt-br Copyright GeoMax AG. 
Ilustrações, descrições e especificações 
técnicas não estão associadas e podem ser 
alteradas. 
Todas as marcas comerciais e nomes comerciais 
pertencem aos respectivos proprietários. 

Saiba mais em: 
geomax-positioning.com
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