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TEST      LEICA DISTO D5 LASERMÄTARE

DMH FÅR DAGLIGEN telefonsamtal och 
mejl från tillverkare som anser att de 
har världens bästa grej som kommer 
att revolutionera hela branschen. Vi 
försöker att ta in de flesta produkterna 
för att avgöra om det är just ”revolu-
tionerande” eller om det är som man 
brukar säga en sminkad gris, som 
bakom sminket fortfarande är….ja, just 
en gris! Lasermätare har funnits ett 
tag men har efter hand uppgraderats 
och mer blivit som en minidator. 
Sminkad eller inte, DMH skickade ut 
lasermätarna för test till några rutine-
rade hantverkare som haft tumstocken 
trogen sedan de byggde sin första låd-
bil för att se vad de tyckte. Vad de fick 
i handen var Leicas D5:a som är en 

alldeles utmärkt ingångsmodell för 
dig som vill ha en allroundmätare 
med många användbara funktioner. 
Deras enklare D3:a är mer anpassad 
för konsumentmarknaden och deras 
flaggskepp D8:an med blåtand, där 
du bl.a. kan överföra mätresultaten 
till din Laptop, har så många funk-
tioner att vi skulle behöva publicera 
deras instruktionsbok för att få med 
alla finesser. 

Mätresultat på millimetern 
Vare sig du är målare, snickare, tak-
läggare eller rörmokare kommer du 
förr eller senare att lovorda denna 
lilla mackapär. Fördelen är att du 
kommer att spara extremt mycket tid 

i ditt arbete. Nackdelen är att du på 
ett maniskt sätt kommer gå runt och 
börja mäta och ta reda på avstånd 
eller vinklar som du tidigare inte 
ägnat så mycket som en tanke. Hur 
långt är det till äppelträdet mitt på 
tomten eller hur högt har jag egent-
ligen i nock, vilken lutning har jag 
på taket och ligger grannes Friggebo 
verkligen 4 meter från tomtgränsen. 
Det är frågor som numera kommer 
att bli besvarade, och det på mil-
limetern! Självklart kan inte laser-
mätaren ersätta varken måttbandet 
eller tumstocken fullt ut, men den 
kommer garanterat ta över en hel del 
arbetsbördor som dessa trotjänare 
haft monopol på under sekel.

MÄT SNABBT
OCH EXAKT

Allt på fem sekunder! 
D5:an har ett gäng med funktioner 
där du kan få fram längd, höjd, area, 
volym, vinklar mm inom ett par sekun-
der. Det kan låta krångligt men är, tack 
vare en liten medföljande minifolder 
extremt lätt att förstå sig på efter bara 
några sekunder. Tänk dig att på fem 
sekunder och tre tryck få reda på hur 
mycket golv, hur många kvadratme-
ter väggfärg och hur många meter 
lister du behöver till ett rum. Eller vid 
målning, på 2 minuter kunna mäta 
hur många kvadratmeter fasad huset 
består av. För att mäta upp ett rum sät-
ter du bara lasermätaren i ena hörnet 
av rummet och skjuter laserstrålen 
framåt, åt sidan och uppåt för att mäta 
bredd, längd och höjd. Inom ett par 
sekunder har du fått fram golv och 
väggarea, omkrets samt rumsvolym, 
och det innan kollegan ens hunnit få 
upp tumstocken ur byxfickan. Inte 

nog med att måttbandet eller tum-
stocken inte har den exaktheten som 
en lasermätare har, du slipper både 
stege och miniräknare samtidigt som 
du avverkar mätandet på en bråkdel 
av tiden. Via adderarfunktionen kan 
du även summera ihop flertalet mätre-
sultat om du t.ex. mäter upp flera rum 
samtidigt.

Mäter taklutningen
Hur många gånger har man inte stått 
och tittat upp mot nocken och försökt 
uppskatta hur långt upp det är bara för 
att kunna räkna ut arean på fasaden 
vid t.ex. en ommålning eller panelbyte. 
Eller dessa gånger man balanserat 
uppe på taket med livet som insats för 
att inse att den femmeters vindskiva 
man släpat dit och trodde skulle räcka 
är 30 cm för kort. Dessa tider är förbi! 
D5:an löser även dessa problem på 
några sekunder samt att du även får 

fram taklutningen så att du till och 
med kan gera vindskivan på backen. 
Dessutom har D5:an en inbyggd ka-
mera med sikte och 4X zoom som gör 
att du kan mäta på längre avstånd 
även ute i starkt solsken.

Det är inte ofta DMH testar en pro-
dukt som vi kan rekommendera till en 
hel yrkeskår, men lasermätaren är fak-
tiskt en sådan produkt. Med andra ord, 
detta är inte en sminkad gris! �

Spar tid, exakt, lätt att lära sig

DMH hittar inga fel 9

LASERMÄTAREN, EN LITEN MACKAPÄR DU INTE KOMMER ATT KUN-

NA VARA UTAN NÄR DU VÄL BÖRJAT ANVÄNDA DEN.

”Du kommer få fram sju mätre-
sultat innan kollegan ens hunnit 

få fram tumstocken ur fickan”

Pris: 4 495 kr+moms

Mätavstånd: 0,05 m-200 m.

Mer info: www.leica-geosystems.se

Ovanifrån:

Med tre tryck får du fram 

längd, bredd, höjd och volym

Ovanifrån:

Ytterligare ett tryck och inom 

två sek. har du omkrets, väg-

garea och golvarea.

Ovanifrån:

För att få fram taklängden mä-

ter du de tre avstånden enligt 

de röda linjerna. 

Ovanifrån:

Ytterligare ett tryck och du 

får även fram taklutning och 

väggarea.

Kameran med 4X zoom är förvånansvärt 

bra. På 73, eller rättare sagt 72,934 meters 

håll ser du målet utan problem. 


