
MEETGEREEDSCHAPPEN



Het meetgereedschappen-programma van Nedo bevat innovatieve oplossingen voor

het exact meten van lengten en hoeken in de interieurbouw.

Bovendien produceert Nedo speciale meetgereedschappen voor het uitlijnen van

carrosserieën en de wieluitlijning van motorvoertuigen en het controleren van de

hoogte van bedrijfswagens.

Nedo mEssfix – de originele - is de klassieker in het meetgereedschappen-pro-

gramma van Nedo. De telescopische meetstok met geïntegreerde analoge aflezing

heeft zijn sporen voor het snel en nauwkeurig meten van binnenwerkse maten al tig

duizenden keren verdiend. Onmisbaar niet alleen in de kozijnenbouw, maar ook bij

veel andere disciplines in de interieurbouw.

De laser mEssfix80 is de mEssfix onder de laser-afstandsmeters. Robuust, be-

trouwbaar en nauwkeurig.

De hoekgradenmeters Winkelfix en Winkeltronic garanderen het snel en exact

bepalen en overbrengen van alle soorten hoeken. Een must voor alle timmerlieden,

meubelmakers, staalconstructeurs, keuken- en trappenbouwers.

Hellinghoekmeters van Nedo worden zowel in de interieurbouw alsook in de tuin-

en landschapsarchitectuur toegepast.

Lengtes en hoeken exact bepalen
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Nedo mEssfix 

Nedo mEssfix heeft als telescopische meetstok voor het meten van

binnenwerkse maten al tig duizenden keren bewezen wat ie waard is.

Nedo mEssfix - het origineel. Eenvoudig de mEssfix plaatsen, uit-

trekken en meteen kan de maat gemakkelijk op het analoge display

worden afgelezen.

Een op de buitenste buis gemonteerde combi-libel vereenvoudigt het

meten zowel in verticale alsook in horizontale positie. De ingebouwde

metalen meetband en het uiterst stabiele opwikkelmechanisme zijn ook

bestand tegen extreme belastingen en garanderen te allen tijde

nauwkeurige meetresultaten. Dankzij het eenvoudige gebruik, de be-

trouwbaarheid en de robuustheid is de Nedo mEssfix in de meest

uiteenlopende ambachtelijke beroepen, zoals in de kozijnenbouw of in

de interieurbouw, onmisbaar geworden.

Kenmerken:

– Robuuste telescopische meetstok

– Huis van slagvaste kunststof

– Waterpas voor horizontale en verticale afstelling

– Robuuste rechthoekige aluminiumprofielen

– Made in Switzerland

www.nedo.com



Nedo mEssfix

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Verdeling Gewicht

F 181 111 0,47 tot 1,10 m 0,47 m mm 0,8 kg

F 281 111 0,63 tot 2,10 m 0,63 m mm 1,0 kg

F 381 111 0,80 tot 3,10 m 0,80 m mm 1,2 kg

F 481 111 0,96 tot 4,10 m 0,96 m mm 1,4 kg

F 581 111* 1,17 tot 5,10 m 1,17 m mm 1,8 kg

Nedo mEssfix met meetpen voor installateurs van rolluiken

Bestelnr. Art Voor meetstok bestelnr. Bestelnr. Art Voor meetstok bestelnr.

190 111 Hoes F 180 111 / F 180 113 615 111 Hoes F 381 111

290 111 Hoes F 280 111 / F 280 113 491 111 Hoes F 481 111

291 111 Hoes F 281 111

Hoes voor Nedo mEssfix

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Verdeling Gewicht

F 180 111 0,37 tot 1,00 m 0,37 m mm 0,7 kg

F 180 113 0,37 tot 1,00 m 0,37 m mm/inch 0,7 kg

F 280 111 0,53 tot 2,00 m 0,53 m mm 0,9 kg

F 280 113 0,53 tot 2,00 m 0,53 m mm/inch 0,9 kg

F 380 112* 0,70 tot 3,00 m 0,70 m mm 1,1 kg

F 380 113* 0,70 tot 3,00 m 0,70 m mm/inch 1,1 kg

F 480 111* 0,86 tot 4,00 m 0,86 m mm 1,4 kg

F 480 113* 0,86 tot 4,00 m 0,86 m mm/inch 1,4 kg

F 580 111* 1,07 tot 5,00 m 1,07 m mm 1,7 kg

F 580 115* 1,07 tot 5,00 m 1,07 m mm/inch 1,7 kg

* wordt standaard met hoes geleverd
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* wordt standaard met hoes geleverd

Bestelnr. 399 551 Testprotocol voor mEssfix-apparatuur van 1 tot 5 m

Testprotocol voor Nedo mEssfix



Nedo mEssfix compact

Kenmerken:

– Klein in ingeschoven toestand

– Robuust displayhuis met geïntegreerde combi-libel

– Stevige ronde buizen voor het ruwe gebruik op de bouw

– Standaard met hoes

De lichte en handzame telescopische meetstok Nedo mEssfix compact meet

binnenwerkse maten snel en betrouwbaar.

Eenvoudig de mEssfix compact plaatsen, uittrekken en meteen kan de maat

gemakkelijk op de analoge display worden afgelezen. Ideaal in de interieurbouw.

Dankzij de compacte afmetingen, het geringe gewicht en de ronde telescopische

buizen is de mEssfix compact uiterst handzaam. Het displayhuis bevindt zich

op het voeteneinde van de mEssfix compact, om bij het opmeten van ramen de

metingen comfortabel op ooghoogte te kunnen aflezen. Een combi-libel is in het

displayhuis geïntegreerd en vereenvoudigt het meten zowel in horizontale alsook

in verticale positie.

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Verdeling Gewicht

F 380 211 0,60 tot 3,04 m 0,60 m mm 0,9 kg

F 580 211 0,91 tot 5,01 m 0,91 m mm 1,4 kg

Nedo mEssfix compact

Huis van slagvast kunststof

Doosniveau

Meetband

Waterpas

Bestelnr. 399 551 Testprotocol voor mEssfix compact-apparatuur van 3 en 5 m

Testprotocol voor Nedo mEssfix compact
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Nedo mEssfix-S

Met een meetbereik van max. 8 m is de mEssfix-S uw universele hulpje in de

bouw, bijv. bij het bouwen van steigers, het opmeten van gevels of bij het

bepalen van doorrijhoogten. Dankzij het aan de bovenkant aangebrachte 

displayhuis kunnen metingen snel en eenvoudig worden afgelezen.

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Verdeling Gewicht

F 580 151 1,03 tot 5,00 m 1,03 m mm 2,0 kg

F 680 151 1,20 tot 6,00 m 1,20 m mm 2,4 kg

F 880 151 1,53 tot 8,00 m 1,53 m mm 2,6 kg

Nedo mEssfix-S 

Bestelnr. Art Voor meetstok bestelnr.

590 151 Hoes F 580 151

690 151 Hoes F 680 151

890 151 Hoes F 880 151

Hoes voor Nedo mEssfix-S 

Kenmerken:

– Meetbereik: 5 m, 6 m en 8 m

– Displayhuis aan de bovenkant met twee geïntegreerde libellen, gemakkelijk op ooghoogte 

af te lezen

– Doosniveau voor verticale afstelling

– Waterpas voor horizontale afstelling

– Opwikkelveer meetband van eersteklas verenstaal

– Telescopische elementen van robuuste aluminium vierkante profielen

– Fixeerschroeven voor het vastzetten van de telescopische elementen in elke willekeurige 

positie

Fixeerschroeven

Maatvaste, glasvezelversterkte meetband

Doosniveau voor verticale aflezing

Waterpas voor horizontale aflezing

Bestelnr. 399 552 Testprotocol voor mEssfix-s-apparatuur van 5 tot 8 m

Testprotocol voor Nedo mEssfix-S



Nedo Auto-mEssfix 

De Nedo Auto-mEssfix is de robuuste telescopische meetstok voor het snel

controleren en opmeten van vervormde of al gerichte auto-carrosserieën.

Ideaal voor de beoordeling van de schade, voor het opmeten van structurele

schades of voor de controle van de maten na het richten.

Eenvoudig de telescopische buizen uitschuiven en de afstand tussen twee car-

rosserie-meetpunten comfortabel op de analoge display van de Auto-mEssfix

aflezen. Snel, betrouwbaar en nauwkeurig.

Er is keuze uit drie robuuste modellen. De twee grotere modellen zijn voorzien

van kartelkopschroeven voor het vastklemmen van de telescopische buizen.

Het onbedoeld verstellen van de telescopische buizen wordt daardoor

voorkomen.

www.nedo.com
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Nedo Auto-mEssfix

Bestelnr. Art Voor meetstok bestelnr.

281 375 Houten koffer passend voor alle Auto-mEssfix

Koffer voor Nedo Auto-mEssfix

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Verdeling Gewicht

F 281 119 415 tot 945 mm 415 mm mm 1,3 kg

F 281 219 920 tot 2610 mm 920 mm mm 1,8 kg

F 281 319 950 tot 3260 mm 950 mm mm 2,0 kg

De standaard bijgeleverde meetpunten maken metingen  ook op moeilijk 

toegankelijke plaatsen mogelijk. Zelfs afstanden tussen twee niet op hetzelfde

niveau liggende punten kunnen snel en eenvoudig worden bepaald. Met 

behulp van de eveneens bijgeleverde meetconus is ook het bepalen van 

afstanden tussen gaten geen probleem.

Tot de levering behoren 2 van de 

afgebeelde meetelementen



Nedo LKW-mEssfix

Kenmerken:

– Meetbereik: 1,45 m tot 5,16 m

– Verdeling: mm/cm

– Arm voor het opmeten van vrachtwagens

(1,25 m lang)

– Standaard met hoes

Dé telescopische meetstok voor het snel en comfortabel meten van 

vrachtwagen- of bouwmachinehoogten.

De gemeten waarden kunnen comfortabel op het analoge display

worden afgelezen. Met afneembare dwarsarm voor eenvoudige handling

en een comfortabel transport. Incl. hoes.

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Verdeling Gewicht

687 811 1,45 tot 5,16 m 1,45 m mm 3,0 kg

Nedo LKW-mEssfix

Arm voor het

opmeten van

vrachtwagens

www.nedo.com

Fixeerschroeven

Maatvaste, glasvezelversterkte meetband

Doosniveau voor verticale aflezing

Waterpas voor horizontale aflezing
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Nedo Telemeter
De Nedo Telemeter is de praktische allround meetstok voor alle binnenwerkse

en buitenwerkse maten. In hoogbouw en civiele techniek, in de interieurbouw,

de standbouw en bij het bouwen van steigers, hij komt overal van pas.

De 1 m lange telescopische elementen glijden tussen slijtvaste kunststof

geleidingen die tegelijkertijd dienen als vuilschrapers. Dankzij de functionele

drukknopvergrendeling wordt de Nedo Telemeter effectief vergrendeld en het

per ongeluk in elkaar schuiven van de telescopische elementen voorkomen.

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Verdeling Gewicht

F 575 313 1,12 tot 5,00 m 1,12 m mm 1,15 kg

Nedo Telemeter 

Bestelnr. Art voor Telemeter bestelnr.

372 111-613 Hoes F 575 313

Hoes voor Nedo Telemeter 

Kenmerken:

– Robuuste telescopische meetstok

– Eenvoudig in het gebruik

– Slijtvaste mm-aflezing aan weerszijden

– Effectieve drukknopvergrendeling



Nedo mEsstronic Easy

Kenmerken:

– Meetbereik: 3 m en 5 m

– Betrouwbare digitale techniek

– De mechanische componenten zijn gebaseerd op de beproefde mEssfix technologie

– Voeding: 4 x 1,5 V (AA) batterijen of 4 x 1,2 V accu’s

– Gebruiksduur: ca. 200 uur in continubedrijf

– Automatische uitschakeling na een meetpauze van 3 minuten

– Nul-functie: vastleggen van referentiepunten voor relatieve metingen

– Hold-functie: meten ook op ongunstige plaatsen, aflezen in comfortabele houding

De Nedo mEsstronic Easy is de eenvoudig te bedienen, elektronische

telescopische meetstok voor professionals: de mEsstronic Easy plaatsen,

uittrekken en meteen kunnen de metingen op de digitale display comfortabel

worden afgelezen. Met behulp van de nul-toets kunnen er referentiepunten

voor relatieve metingen worden vastgelegd. Daardoor kunnen maatafwijkingen

automatisch worden berekend.

De hold-toets biedt de mogelijkheid om de gemeten waarde op het display te

bevriezen. Zodoende kan er ook op moeilijk toegankelijke plaatsen worden

gemeten en de meting op een later tijdstip worden afgelezen. Met een meet-

bereik van maximaal 3 m of 5 m kan met de mEsstronic Easy alle typische

meetwerk in de bouw worden gedaan.

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Verdeling Nauwkeurigheid Gewicht

583 121 0,70 m tot 3,00 m 0,70 m mm 1 mm 1,3 kg

585 121 1,04 m tot 5,00 m 1,04 m mm 1 mm 2,0 kg

Nedo mEsstronic Easy

Inschakelen

Overzichtelijke LCD-display

Slijtvast membraan-
toetsenpaneel

Meetbekken voor de mEsstronic

en de mEsstronic Easy

Aanklikbare meetbekken voor het eenvoudig en

comfortabel bepalen van buitenwerkse maten.

Bestelnr. 583 500

Bestelnr. Art Voor meetstok bestelnr.

593 111 Hoes 583 121

595 111 Hoes 585 121 

Hoes voor Nedo mEsstronic Easy

Uitschakelen

Referentiepunt instellen

Hold-functies (houdt de meting vast, ook

na het inschuiven van de meetstok)

www.nedo.com
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Nedo mEsstronic 

Kenmerken:

– Meetbereik: 3 m, 5 m en 8 m

– Voeding: 4 x 1,5 V typ (AA) batterijen of 4 x 1,2 V accu’s

– Gebruiksduur: ca. 200 uur bij gebruik van kwaliteitsaccu's

– Automatische uitschakeling na een meetpauze van 3 minuten

– Nul-functie: vastleggen van referentie-punten voor relatieve metingen

– Geheugen voor de laatste 10 gemeten waarden

– Aansluiting voor geheugenmodule, Bluetooth-module of RS-232-module

Nedo mEsstronic is de elektronische telescopische meetstok

voor professionals in de bouw. Naast de functies van de

mEsstronic Easy is de mEsstronic voorzien van een interface

voor een geheugenmodule, een Bluetooth-module of een

RS-232-module. Met deze modules is het mogelijk om metin-

gen op te slaan of te kopiëren naar een pocket PC, laptop of

naar andere apparatuur.

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Verdeling Nauwkeurigheid Gewicht

583 111 0,70 m tot 3,00 m 0,70 m mm/inch 1 mm 1,4 kg

585 111 1,04 m tot 5,00 m 1,04 m mm/inch 1 mm 2,1 kg

588 111 1,54 m tot 8,00 m 1,54 m mm/inch 1 mm 2,8 kg

Nedo mEsstronic 

Bestelnr. Art Voor meetstok bestelnr.

593 111 Hoes 583 111

595 111 Hoes 585 111 

598 111 Hoes 588 111

Hoes voor Nedo mEsstronic 

Digitaal display
(gemeten lengte)

Inschakelen

Uitschakelen

Omschakelen van metrisch

systeem naar inch-systeem.

Met de nul-toets kan de

weergegeven meting als nul

worden gebruikt. Daardoor zijn

referentiemetingen mogelijk.

Met de toetsen Up en Down kan

er vooruit-of achteruitgebladerd

worden in het geheugen. De

respectievelijke in het geheugen

opgeslagen waarden worden

op het display zichtbaar.

Memory-toets voor het opslaan

van een meting in de geheugen-

module of voor het kopiëren van

de meting naar een PC via de

Bluetooth-module of de RS-232-

module.

Aansluiting voor geheugen-

module, Bluetooth-module of

RS-232-module.



Nedo mEsstronic 0.1

Kenmerken:

– 2 Meetbereiken: 

0,15 m tot 2,35 m

0,803 m tot 3,00 m (wisselen door druk op de knop mogelijk)

– Nauwkeurigheid: 0,1 mm

– Tolerantie: ± 0,3 mm

– Voerding: 4 x 1,5 V typ (AA) batterijn of 4 x 1,2 V Accu’s

– Gebruiksduur: ca. 150 uur bij gebruik van kwaliteitsaccu's

– Automatische uitschakeling na een meetpauze van 3 minuten

– Nul-functie: vastleggen van referen-tiepunten voor relatieve metingen

– Aansluiting voor geheugenmodule, Bluetooth-module of RS-232-module

De Nedo mEsstronic 0.1 is een elektronisch precisie-gereedschap

voor het doen van lengtemetingen. Op grond van de hoge

nauwkeurigheid van de metingen en de resolutie van 0,1 mm

wordt de meetstok vooral gebruikt voor het meten van glaslatten.

De metingen worden digitaal op het overzichtelijke display

weergegeven. Er is keuze uit twee meetbereiken van 0,15 m tot

2,35 m en 0,803 m tot 3,00 m. Door een druk op de knop kan er

te allen tijde worden gewisseld tussen de 2 meetbereiken.

Met behulp van de nul-toets kan de weergegeven waarde als

nulpunt worden ingesteld om relatieve metingen uit te voeren.

De mEsstronic 0.1 beschikt over een interface om metingen op te

slaan in een geheugenmodule of te kopiëren naar een PC of de

besturing van een glaslattenzaag.

Bestelnr. Meetbereik Lengte ingeschoven Nauwkeurigheid Gewicht

583 115 0,15 m tot 2,35 m 0,803 m 0,1 mm 1,9 kg
of

0,803 m tot 3,00 m

Nedo mEsstronic 0.1
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Nedo Bluetooth-module BlueConnect

Bluetooth-module voor mEsstronic en mEsstronic 0.1.

De met de Nedo mEsstronic bepaalde maten kunnen met de Bluetoothmodule eenvoudig en

draadloos naar een PC, of een machinebesturing worden gekopieerd.

Bestelnr. 585 228

Kenmerken:

– Bereik: 10 m (Klasse 2)

– Goed zichtbaar, blauw LED-display voor bedrijfsstatussen

– Geschikt voor de mEsstronic en mEsstronic 0.1

– Voeding via de mEsstronic

– Interface: Bluetooth 1.10, Serial Port Profile, Slave

Nedo RS-232-module

Met de RS-232-module kunnen metingen via een RS-232-interface worden gekopieerd naar

een PC of de besturing van bijv. een glaslattenzaag.

Bestelnr. 585 226

Nedo geheugenmodule 

Geheugenmodule met 511 geheugenplaatsen bij de mEsstronic of met 250 geheugenplaatsen

bij de mEsstronic 0.1.

Bestelnr. 585 115

Nedo Interface

Interface voor het kopiëren van gegevens van de geheugenmodule naar de PC via een V.24-

aansluiting.

Als alternatief voor de analyse van metingen via het display kan de geheugenmodule op een 

interface worden aangesloten om de metingen te kopiëren naar een PC.

Bestelnr. 585 225
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Toebehoren voor Nedo

mEsstronic en mEsstronic 0.1


