
Leica DISTO™ D510
Informacje o produkcie



• Informacje o produkcie

• Unikalne cechy produktu (Unique Selling Points – USP)

• Najważniejsze segmenty sprzedaży i kluczowe grupy 
odbiorców

• Kluczowe kanały dystrybucji w poszczególnych segmentach

• Dostępne materiały promocyjne

2

Zawartość
Leica DISTO™ D510 – sytuacja rynkowa
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Leica DISTO™ D510
Informacje o produkcie



Podstawowe korzyści i wartości

 Zorientowanie na klienta

 Przemyślane 
rozwiązania dla profesjonalistów

 Dokładność zgodna z ISO 

 Najwyższa szwajcarska jakość

 Najwyższy poziom 
innowacyjności

Z czym kojarzyć Leica DISTO™?

Oficjalne wartości produktu

■ Wszechstronne, 
łatwe w obsłudze

■ Przeznaczone do pracy w terenie

■ Pełna gama modeli 
i akcesoriów

Dodatkowe wartości produktu

■ Duże zaplecze serwisowe na 
całym świecie

■ Ponadprzeciętna wydajność 
pomiarów

■ Nisko koszt zakupu 
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Rodzina Leica DISTO™ 
Właściwy do każdego zadania

DISTO™  D210 DISTO™  X310 DISTO™  D3a BT DISTO™  D5 DISTO™  D510 DISTO™  D8

NOWOŚĆ
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Co nowego?
Najważniejsze cechy Leica DISTO™ D510

Pomiary w każdych warunkach 

pogodowych

Bezprzewodowa transmisja danych 
Bluetooth® smart i darmowe aplikacje 

użytkowe

Czujnik nachylenia 360° 

zapewnia unikalne 
funkcje pomiarowe

Innowacyjny interfejs 

użytkownika (menu) 

 Łatwy i dokłądny wybór celu 
dzięki cyfrowemu celownikowi 
z 4-krotnym powiększeniem

 IP65

 Łatwe szkicowanie w terenie!
 Możliwość cyfrowego 

dokumentowania pomiarów bez 
konieczności używania kartek      
papieru

 Funkcja poziomowania
 Pomiar odległości do obiektów 

nieodbijających sygnału 
laserowego

 Intuicyjna obsługa
 Ikony pomocy technicznej
 Zawartość ekranu wybierana 

przez użytkownika
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Najważniejsze parametry techniczne
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Dokładność pomiaru (ISO 16331-1) +/- 1mm

Zasięg 0.05 - 200 m

Technologia Power Range 

Czujnik nachylenia 360°

Celownik cyfrowy 4-krotne powiększenie

Pamięć 30 ostatnich wyników

Odporność IP 65

Zasilanie 2 x AA (1,5V)

Transmisja danych Bluetooth® smart

Darmowa aplikacja 
Leica DISTO™ sketch

na urządzenia Apple z systemem 
iOS 

oraz modułem Bluetooth 4.0



DISTO™ D510 
Wyposażenie
Numer katalogowy: 792290

Pokrowiec

Pasek na rękę

Baterie

Instrukcja obsługi na CD

Skrócona instrukcja obsługi 

Karta gwarancyjna PROTECT by Leica Geosystems

Certyfikat dokładności producenta

*Możliwość dostarczenia świadectwa kalibracji (patrz www.disto.com)
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Leica DISTO™ D510
Akcesoria
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Statyw TRI 100
Art. 757 938

Statyw TRI 70
Art. 794 963

Adapter TA 360
Art. 778 359

Torba DISTO
Art. 667 169

Tarcza celownicza
Art. 723 385

Tarcza celownicza
Art. 723 774

Tarcza celownicza
Art. 766 560



Leica DISTO™ D510
Unikalne cechy produktu (UPS)



Leica DISTO™ D510: Cyfrowy celownik 
Łatwe celowanie na zewnątrz (4-krotne powiększenie)
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 Nawet jeśli plamka lasera nie jest widoczna gołym okiem, 
to wciąż możliwy jest precyzyjny wybór celu 
na ekranie dalmierza

 Po pomiarze na ekranie pozostaje obraz zmierzonego 
punktu na tle celu wraz z krzyżem celownika

 Szybkie i dokładne celowaniepodczas pomiarów 
na zewnątrz najbardziej wymagających 
warunkach oświetleniowych

Szybki i wygodny pomiar – oszczędność czasu i pieniędzy.
Niepotrzebna druga osoba do trzymania taśmy.

Precyzyjny pomiar to właściwa kalkulacja ilości potrzebnego materiału do 
zrealizowania prac budowlanych

Korzyści



Zadanie: 
Jak to zmierzyć? 
Zastosowanie: Pomiar długości do obliczenia ilości drewna na więźbę dachową

Problem: Słaba widoczność plamki laserowej i konieczność zachowania wysokiej 
dokładności celowania

?
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Możemy to zmierzyć! 
Z unikalnym celownikiem Pointfinder

Łatwe celowanie, szybki i dokładny pomiar – oszczędność czasu i pieniędzy

Celowanie/pomiar takiego dystansu za pomocą klasycznego dalmierza bez 
celownika cyfrowego są bardzo trudne (czasem nawet niemożliwe)

 Pomiar taśmą wymaga co najmniej 2 osób



Leica DISTO™ Pointfinder z 4-krotnym 
powiększeniem 
Łatwe i dokładne celowanie na zewnątrz
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 Celownik pozwala precyzyjnie wybrać cel – nawet jeśli 
plamka lasera nie jest już widoczna gołym okiem

 Pomiary na zewnątrz można teraz realizować bez względu na 
warunki oświetlenia

1-krotne 
powiększenie

2-krotne 
powiększenie

4-krotne 
powiększenie



Tradycyjne pomiary na zewnątrz 
Taśma kontra Leica DISTO™ D510
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Taśma

 Konieczne 2 osoby

 Często pomiary trzeba wykonywać w 
miejscach niebezpiecznych lub 
trudno dostępnych

 Pomiar wysokości jest 
utrudniony, często ogranicza 
się do szacowania 

 Pomiar długich odległości 
jest czasochłonny

 Pomiar długich odległości i 
wysokości jest niedokładny

DISTO™ D510

 Pomiar 1-osobowy

 Laser pozwala mierzyć do 
każdego obiektu, który 
odbija sygnał pomiarowy

 Łatwy pomiar wysokości, 
także w trybie pomiarów 
pośrednich

 Pomiar jest szybki

 Bardzo dokładny



Leica DISTO™ D510: Czujnik nachylenia 360° 
Unikalne pomiary bezpośrednie i pośrednie
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 Pomiary bezpośrednie: Szybki pomiar nachylenia 
Łatwy pomiar pochylenia każdego elementu dzięki zakresowi 360°. 
Szybka kontrola poprawności ustawienia konstrukcji budowlanych, 
np. sprawdzanie prawidłowego spoziomowania czy kąta nachylenia
poszczególnych elementów więźby dachowej… 

 Pomiary pośrednie: Pomiary w poziomie
Czujnik nachylenia pokazuje, czy podczas pomiaru dalmierz trzymany 
jest poziomo, a nawet koryguje odległości skośne i redukuje je 
do poziomu, podnosząc w ten sposób dokładność.
Funkcja ta eliminuje błędy wynikające z nieprawidłowego ustawienia 
dalmierza w trakcie pomiaru.

Nie trzeba używać dodatkowego instrumentu do pomiaru nachylenia

Dokładne odległości poziome (zredukowane), brak błędów pomiarowych

Korzyści



D510: Połączenie czujnika nachylenia                       
i cyfrowego celownika
Pomiar wysokości – szybki i dokładny
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 Pomiar wysokości budynków i drzew
Dzięki zastosowaniu czujnika nachylenia 360° i cyfrowego celownika 
można wyznaczyć wysokość obiektów, które nie odbijają sygnałów 
laserowych. Wysokość jest obliczana na podstawie zmierzonego kąta 
pionowego – nie jest potrzebny pomiar odległości! 

 Dokładność: Wyniki obliczeń z wykorzystaniem czujnika 
pochylenia są dokładładniejsze niż z twierdzenia Pitagorasa
Błąd nieprostopadłego ustawienia dalmierza do mierzonego obiektu 
w pomiarach funkcją Pitagorasa znacznie wpływa na dokładność 
wyniku pomiaru. 

Funkcje pomiarowe dotąd niespotykane w dalmierzach z tej klasy cenowej 
Dokładny i wygodny pomiar wysokości to oszczędność czasu i pieniędzy

Korzyści



Adapter Leica TA 360 i statyw
Zestaw do precyzyjnych pomiarów 
na zewnątrz 

 Adapter TA 360 
zapewnia utrzymanie stałego punktu obrotu            
i pochylania dalmierza laserowego. Ogranicza on 
do minimum wpływ zmiany położenia dalmierza w 
pomiarach pośrednich na dokładność wyniku. Nie 
trzeba zmieniać położenia instrumentu.

«Tylko Leica oferuje adapter, który 
zapewnia stałość punktu obrotu 
dalmierza w pomiarach pośrednich!»

 Statyw TRI 70 lub TRI 100

18



Leica DISTO™ D510: Nowy interfejs użytkownika
Intuicyjny i łatwy w użyciu

19

     

 Menu w Leica DISTO™ D510 zostało zaprojektowane na podobieństwo smartfonów, 
dlatego jego obsługa jest intuicyjna, a układ funkcji przejrzysty

 Dzięki ikonom pomocy nie trzeba czytać instrukcji obsługi, by wykonywać nawet najbardziej skomplikowane pomiary

Skomponuj Leica DISTO™ 

Zdefiniuj swoje 
ulubione funkcje

Łatwy wybór 
właściwych 

funkcji

Pomoc
bezpośrednio 

w DISTO™ D510

DISTO™ D510 stworzony z myślą o ułatwieniu obsługi 
Intuicyjny wybór właściwej funkcji do konkretnego zadania

Klawisze użytkownika do szybkiego dostępu do ulubionych funkcji



DISTO™ sketch dla iOS – 
Łatwe dokumentowanie mierzonych obiektów!

Rysuj szkic na siatce 
i umieszczaj na nim 
zmierzone długości

Zapisz szkic w 
formacie PDF lub 
XLS i wyślij wyniki 

pocztą elektroniczną 
do biura

Używaj swojego iPhone'a lub 
iPada jako notatnik z 
nieograniczonym zapasem kartek 

Zrób fotografię i 
nanieś na nią 

zmierzone 
wartości

20

Korzyści



Leica DISTO™ D510: Bluetooth® Smart 
Dokumentacja w terenie: Szkice z darmową 
aplikacją 

     

 Teraz pomiar to nie tylko wyniki na ekranie! 
Możesz tworzyć cyfrowe szkice lub robić zdjęcia

 Wyniki pomiarów są od razu umieszczone na cyfrowym szkicu
bez konieczności ich przepisywania i tworzenia papierowego 
szkicu sytuacyjnego  świadczy to o profesjonalizmie

 Gotowy na przyszłość: każdego dnia powstają tysiące 
darmowych aplikacji pomiarowych. Na pewno wkrótce 
powstanie narzędzie dopasowane do Twoich potrzeb!

 Wykonaj szybko pomiary, natychmiast wyślij je mailem do biura,
by tam od razu poddać je dalszej obróbce

Cyfrowa dokumentacja pomiarów pozwala uniknąć błędów zapisywania wyników
Zmierzone wartości mogą być analizowane na ekranie komputera bezpośrednio z 

cyfrowego szkicu
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iOS, Android i Leica DISTO™ 
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Bluetooth 2.1

Leica DISTO™ D3a BT i D8

Leica DISTO™ D510

Leica DISTO™ sketch

Leica DISTO™ sketch

Leica DISTO™ transfer



Program gwarancyjny Protect by Leica Geosystems 
Wieczysta gwarancja 
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3-letni program gwarancyjny "zero" kosztów

Jeśli instrument użytkowany w normalnych warunkach ulegnie 
awarii, zostanie bez żadnych dodatkowych kosztów i procedur 
wymieniony na nowy. Czas to pieniądz. 
Zarejestruj dalmierz w ciągu 8 tygodni od daty jego zakupu 
(www.leica-geosystems.com/registration) i przedłuż bez 
żadnych dodatkowych opłat gwarancję z 2 do 3 lat.

Szwajcarska technologia budzi zaufanie

Nasze instrumenty są produkowane w najnowcześniejszych 
centrach, gdzie szwajcarska precyzja idzie w parze z 
niezwykłym kunsztem i zastosowaniem najlepszej technologii. 
Ciągłe i szczegółowe testy instrumentów przeprowadzane na 
każdym etapie ich produkcji zapewniają najwyższe standardy 
jakościowe i dokładnościowe.

Korzyści



„Gdy po prostu ma być dobrze“
ISO 16331-1 i certyfikat dokładności

 Zasięg i dokładność każdego dalmierza Leica DISTO™ 
D510 są określane zgodnie z normą ISO 16331-1

 Nie jest to certyfikat zgodności jak w przypadku 
instrumentów innych producentów

 Każdy DISTO™ D510 ma swój własny
certyfikat producenta, który pokazuje RZECZYWISTE 
wyniki pomiarów kontrolnych

 Możliwość dostarczenia świadectwa kalibracji
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Dotrzymujemy obietnic!

Jakość Leica Gosystems, na której można polegać

Korzyści



Nie zapominajmy o najważniejszym...

 Godzina pracy polskiego rzemieślnika to koszt ok. 40 zł
 koszt zakupu Leica DISTO™ D510 zwraca się więc 
po 6-7 dniach zaoszczędzonego czasu pracy

Oszczędzaj czas, oszczędzaj pieniądze...
 Dalmierz DISTO™ oszczędza nawet 50% czasu potrzebnego na pomiary!

 Do ich zrealizowanie nie jest potrzebna pomoc osób trzecich

 Szybsze wykonanie pomiarów przyspiesza realizację prac budowlanych

 Jedna na pięć wysłanych ofert owocuje podpisaniem kontraktu

 Nieodpowiednie ilości materiału wynikające z niedokładnego 
pomiaru to strata pieniędzy
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Nie zapominajmy o najważniejszym...

 Koniec z szacowaniem "na oko", czas na precyzyjne pomiary 
na placu budowy (nie trać pieniędzy z powodu niedoszacowania lub 
przeszacowania kosztów)

 Pomiar laserowy jest bezpieczny – wypadki podczas 
wykonywania tradycyjnych pomiarów powodują opóźnienia        
i tym samym straty finansowe (a czasami coś więcej…)

 Niepoprawna lub niekompletna dokumentacja wymaga 
wykonania ponownych pomiarów

 Błędy podczas notowania (np. „czeskie błędy”) prowadzą do 
złej obróbki materiału budowlanego i tym samym powodują 
stratę pieniędzy

 Bądź profesjonalistą, wyprzedź konkurencję
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Leica DISTO™ D510
Pozycja na rynku dalmierzy



Rodzina Leica DISTO™ 
Właściwy do każdego zadania

NOWOŚĆ
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DISTO™  D210 DISTO™  X310 DISTO™  D3a BT DISTO™  D5 DISTO™ D510 DISTO™  D8



Podwyższenie wartości Leica DISTO™
Konkurencja wewnętrzna

DISTO™ D5

Cyfrowy celownik z 4-
krotnym 
powiększeniem

Podstawowe funkcje 
pomiarów na zewnątrz

Czujnik nachylenia 45° 
do realizacji 
podstawowych 
pomiarów pośrednich

DISTO™ D8

Czujnik nachylenia 
360 stopni o większej 
dokładności 0.1°

Bluetooth 2.1. do 
transmisji danych do 
komputera PC/laptopa 
w formatach Excel, 
Word, CAD, 
współpracuje z 
aplikacjami Android

DISTO™ D510

Czujnik nachylenia 
360° do realizacji 
wszystkich pomiarów 
pośrednich

Bluetooth® smart dla 
iPhone'ów lub iPadów

IP 65
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Leica DISTO™ D510
Najważniejsze segmenty sprzedaży i grupy odbiorców



Pomiary na zewnątrz
Czy wiesz, że… 

...ok. 50% użytkowników Leica DISTO™ wykonuje pomiary dalmierzami tak samo 
często na zewnątrz i wewnątrz?*

Specjalizacje: inżynieria tunelowa, budownictwo, architektura ogrodowa, 
geodezja, architektura, szacowanie nieruchomości, malowanie, glazurnictwo...

Na rynku jest ok. 5 mln sztuk dalmierzy laserowych, ale mniej niż 10% z nich ma 
jakikolwiek celownik

*Źródło: Leica DISTO™ ankieta 2010 

n=1212
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Remonty 
i wykańczanie wnętrz 

Budownictwo ogólne

• Budowlańcy

• Wynajem dźwigów

• Instalatorzy rzusztowań

• Monterzy konstrukcji 

stalowych

• Architekci krajobrazu

• Firmy leśne

• Użytkownicy dźwigów

• Instalatorzy paneli 

słonecznych

Branże

Kluczowi 
użytkownicy

Firmy 

tworzące 

oprogramowanie

• Architekci

• Malarze

• Stolarze

• Monterzy mebli

• Hydraulicy

• Dekoratorzy wnętrz

• Elektrycy

• Parkieciarze

• Rzeczoznawcy 

majątkowi

Najważniejsze segmenty sprzedaży i grupy 
odbiorców Leica DISTO™ D510



Płaski dach: Pomiar wysokości bez punktu odbijającego sygnał
Pomiar niedostępnej wysokości

Dlaczego Leica DISTO™ D510?
Niepotrzebny element konstrukcji odbijający sygnał laserowy. Celowanie 
do górnej krawędzi budynku odbywa się za pomocą cyfrowego celownika                    
i wykonywany jest tylko pomiar kąta pionowego 

Metoda ta jest dużo dokładniejsza i łatwiejsza do wykonania niż mało 
efektywna funkcja Pitagorasa w konkurencyjnych dalmierzach
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Zadanie:
Instalatorzy elementów elewacyjnych potrzebują mierzyć 
wysokości budynków z płaskimi dachami. Nie jest możliwy 
pomiar bezpośredni, ponieważ dach nie ma wystających 
krawędzi, które odbijałyby sygnał. Pomiar pośredni: Ze 
względu na dużą odległość plamka laserowa jest niewidoczna. 

Pozostałe grupy odbiorców: 
Instalatorzy paneli słonecznych, instalatorzy kostrukcji 
stalowych i szklanych, malarze, architekci, rzeczoznawcy 
majątkowi...



Drzewo: Pomiar wysokości bez punktu odbijającego sygnał
Pomiar niedostępnej wysokości

Dlaczego Leica DISTO™ D510?
Do pomiaru wysokości niepotrzebny jest element odbijający sygnał 
laserowy na czubku drzewa. Celowanie w czubek drzewa odbywa się za 
pomocą cyfrowego celownika i wykonywany jest tylko pomiar kąta 
pionowego. 
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Zadanie:
Instalatorzy paneli słonecznych potrzebują mierzyć wysokość 
drzew do oceny wielkości zacienienia. Bezpośredni pomiar 
wysokości drzewa jest niemożliwy, ponieważ liście nie odbijają 
sygnału laserowego. 

Pozostałe grupy odbiorców: 
Leśnicy, architekci, rzeczoznawcy majątkowi, 
ogrodnicy



Pomiar cząstkowej wysokości: 
Pomiar niedostępnej wysokości

Dlaczego Leica DISTO™ D510?
Szybkie i precyzyjne celowanie za pomocą cyfrowego celownika Pointfinder 
– nawet, gdy plamka jest niewidoczna

Metoda ta jest dużo dokładniejsza i łatwiejsza do wykonania niż mało 
efektywna funkcja Pitagorasa w konkurencyjnych dalmierzach

Nie trzeba wchodzić na konstrukcję

Zadanie:
Konstrukcja z belek: Konieczne jest dokładny pomiar długości 
do przygotowania właściwych elementów konstrukcyjnych.

Pozostałe grupy odbiorców: 
Instalatorzy paneli słonecznych, instalatorzy kostrukcji 
stalowych i szklanych, architekci
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Poziomowanie krawężników: Pomiar nachylenia

Dlaczego Leica DISTO™ D510?
 Czujnik nachylenia działa jak elektroniczna poziomica – nie trzeba kupować dodatkowego instrumentu

 Dokładność pochyłomierza +/- 0.2° jest wystarczająca do większości 
pomiarów na zewnątrz

 Sygnały dźwiękowe w pozycjach 0° i 90° pozwalają poziomować                                                                        
 i pionować bez konieczności patrzenia na ekran dalmierza

 DISTO™ pozwala także wyznaczać spadki (nie tylko poziomy 0° i piony 90°) 

Zadanie:
Konieczne jest właściwe spoziomowanie krawężników. 
Wykonuje się to za pomocą cyfrowego czujnika 
nachylenia zamiast klasycznej poziomicy libellowej. 

Pozostałe grupy odbiorców: 
Budowlańcy, ogrodnicy, architekci krajobrazu, posadzkarze
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Przekrój terenu: Pomiar niwelacyjny

Dlaczego Leica DISTO™ D510?
Pomiar szybszy niż niwelatorem optycznym

Jednoosobowa obsługa - nie potrzeba pomocy osób trzecich

Pomiar łatwiejszy i szybszy niż niwelatorem optycznym
* … ponadto: ta funkcja może być także wykorzystywana do wyznaczania odkształceń elementów 
konstrukcyjnych czy kontroli poprawności wykonania spadków na placu budowy

Zadanie:
Architekci potrzebują znać zgrubne wysokości terenu do 
wykonania wstępnych prac projektowych. Ta informacja 
jest im potrzebna do właściwego umieszczenia w 
budynku okien i drzwi wejściowych...

Pozostałe grupy odbiorców: 
Inżynierowie-projektanci, budowlańcy, operatorzy koparek, 
ogrodnicy, architekci krajobrazu, rzeczoznawcy majątkowi
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Wyznaczanie wymiarów dachu
Elementy pochylone, Pitagoras

Dlaczego Leica DISTO™ D510?
Pomiar spadku dachu jest wyznaczany bardzo dokładnie – dotąd często szacowany 

Długość dachu jest mierzona szybko bez konieczności liczenia dachówek

Szybciej i bezpieczniej. Dzięki funkjom pomiaru pośredniego nie trzeba wchodzić 
na dach

Zadanie:
Instalatorzy paneli słonecznych określają wymiary dachów. 
Wymiary połaci dachowej są niezbędne do właściwego doboru 
wielkości i liczby modułów solarnych i obliczenia ich 
wydajności w produkcji prądu. Te obliczenia są niezbędne w 
ocenie korzyści wynikających z instalacji ogrzewania 
słonecznego.

Pozostałe grupy odbiorców: 
Instaltorzy paneli słonecznych, cieśle, specjaliści od 
dociepleń, konsultanci energetyczni 
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Obliczanie ilości materiału
Funkcje: objętość i pole powierzchni

Dlaczego Leica DISTO™ D510?
 Oblicza automatycznie objętość i pole powierzchni – nie trzeba używać kalkulatora

 D510 posiada wbudowany kalkulator do wykonywania dodatkowych obliczeń! 

Zadanie:
Ogrodnicy muszą wiedzieć, ile ziemi potrzebują do 
wykonania rabaty.

Pozostałe grupy odbiorców: 
Ogrodnicy, architekci krajobrazu, budowlańcy, rzeczoznawcy 
majątkowi, zarządcy nieruchomości, taksatorzy...
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