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Mõõterattad Elektroonse Loenduriga 

Englo arendab, projekteerib ja toodab erinevaid ülitäpseid digitaalseid mõõterattaid ja distantsi 

mõõtmise seadmeid, mis sobivad suurepäraselt kasutamiseks tsiviil- ja teedeehituses, maamõõtmistes ja 

paljudes muudes isiklikes ja professionaalsetes rakendustes. 

Olemas on käeshoitavad kauguse mõõtmise rattad ja jalgrattale kinnitatud vahemaa mõõtmise 

seadmed. Tooteid on lihtne kasutada ja need annavad kiireid ja täpseid tulemusi. 

Distantsi mõõtjad võimaldavad mõõta vahemaid, vaadata läbitud vahemaade summaarset pikkust 

(odomeeter), arvutada ristküliku-kujulise maatüki pindala, mõõta vahemaid seinast seina (liidab 

mõõtetulemusele kas ühe või kaks ratta raadiust) ja ratast tagurdades mõõtetulemusest soovitud lõik 

maha lahutada. 

Mõõtmistulemusi saab vaadata seadme LCD-ekraanilt. 

Mõõterataste elektrooniline seade on väga energiasäästlik ja üks patarei peab kasutajal tavaliselt vastu 

terve hooaja, mis vähendab seadme regulaarse hoolduse vajadust. Energia edasiseks säästmiseks lülitub 

seade automaatselt välja, kui seadet pole teatud aja jooksul kasutatud. 

Englo mõõterataste kaitstuse aste on rahvusvahelise IEC 60529 standardi järgi IP65 ja nad on pritsme- ja 

tolmukindlad, mistõttu saab neid kasutada vihmase ilmaga või läbi lompide. 

MR-3MT and MR-4MT: Digitaalne Mõõteratas 

 Kergekaaluline ja käsitsi kasutatav rattal 
seade 

 Vahemaade ja summaarne vahemaade 
pikkus (odomeeter) 

 Võimaldab arvutada ristküliku-kujulise 
maatüki pindala 

 Ratast tagurdades saab mõõtetulemusest 
soovitud lõigu maha lahutada 

 Madal voolutarve 

 Elektroonika moodul LCD ekraaniga 

 BR-1: Distantsi Täppismõõdik Jalgrattale 

 Kergekaaluline jalgrattale monteeritav 
seade 

 Vahemaade ja summaarne vahemaade 
pikkus (odomeeter) 

 Võimaldab arvutada ristküliku-kujulise 
maatüki pindala 

 Ratast tagurdades saab mõõtetulemusest 
soovitud lõigu maha lahutada 

 Madal voolutarve 

 Elektroonika moodul LCD ekraaniga 
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Toode Kaal 
(kg) 

Ratta 
Läbimõõt 

(cm) 

Skaala 
Diskreetsus 

(cm) 

Täpsus 
(%) 

Mõõdetav 
Distants 

(m) 

Mõõtmis 
Kiirus 

(km/h) 

Kõrgus (cm) 

MR-3MT 2,2  5 +/-1 19.999 10 760 – 1135 

MR-4MT 2  5 +/-1 19.999 10 690 – 1035 

BR-1 n/a  5 n/a 19.999 50 n/a 

 

 
 

Akadeemia tee 21/1, Tallinn 12618, Estonia  *  telefon + 372 670 2444  
 

Englo võib ette teatamata teha toodetes muudatusi, või lõpetada mingi toote valmistamise mida on selles dokumendis 
mainitud.  

 

 


