2020/21 SV

Produktfördelar

DET ÄR INTE EN TILLFÄLLIGHET
ATT MAN BLIR BRA
Som proffs arbetar du hårt eftersom det ställs hårda krav på dig. På byggplatsen väntar ständigt nästa
utmaning på dig. Och du uppnår de bästa resultaten när du använder dig av alla dina färdigheter och
förstklassiga verktyg som hjälper dig att utveckla hela din potential.

www.stabila.com

2–3

BRA VERKTYG –
BRA ARBETE
Exakt mätning är ett av de viktigaste arbetena på byggplatsen. Därför är det så viktigt för proffs att ha
mätverktyg som de alltid kan lita på. Verktyg som gör det möjligt att ständigt kunna utföra de mest
skilda mätuppgifterna på byggplatsen exakt, effektivt och enkelt.

www.stabila.com

4–5

Vattenpass

VATTENPASS
Bästa kvalitet lönar sig. Förr eller senare. Miljoner gånger beprövad mätsäkerhet med fast inneslutna
libeller (LOCKED VIALS) – profil och libell är alltid inriktade mot varandra. Alltid exakt mätning, det lovar
alla vattenpass i aluminium från STABILA. Beroende på önskemål och användning – lätt eller robust,
kort eller långt och till och med vattenpass som är särskilt utvecklade för ett specifikt hantverk. Hos
STABILA hittar alla hantverkare det rätta vattenpasset.

Översikt piktogram
0,5

mm/m

Mätnoggrannhet
normalposition

Vridbar
vinkellibell

Stötdämpande
ändskydd

Mätnoggrannhet
omvänd position

Libell för
lutningsmätning

Halkstopp

Belyst libell

Teleskopsystem

Magnet

www.stabila.com

Distansstycke

6–7

Vattenpass

VATTENPASS
HÖGSTA KVALITET

VAD UTMÄRKER VATTENPASS
FRÅN STABILA?

4
FAKTA
5x

ÅRS

fabriksintern
kvalitetskontroll av
varje vattenpass

garanti*

Alla
vattenpass

> 2 milj.
producerade
vattenpass
per år

*Garantiförklaring hittar du på baksidan

Inbyggnadsteknik

Kvalitetslibeller

Avläsning

LOCKED VIALS: Ett speciellt
epoxiharts skapar den fasta
förbindelsen mellan profil och
libell – exakt inriktad en gång,
alltid exakt.

Högtransparent och robust
akrylglas med exakt slipade inre
konturer och avläsningsringar
som sitter kant i kant.

Fluorescerande libellvätska för
optimal avläsning. Inga störande
bubblor på grund av statisk
uppladdning. Exakt avläsning från
-20°C till +50°C.

www.stabila.com

8–9

Vattenpass
0,5

Vattenpass typ R 300

mm/m

Utvecklat för tuff användning på bygget
Typ R 300 har utvecklas särskilt för den tuffa
användningen på bygget och uppfyller alla krav som
professionella användare ställer – ett vattenpass
som söker sin like. Det är inte bara greppsäkert och
användarvänligt utan även extremt robust, är lätt

Art. nr. ▸ Längd:
18371 ▸ 61 cm / 18372 ▸ 81 cm / 18373 ▸ 100 cm / 18374 ▸ 122 cm /
18375 ▸ 183 cm / 18450 ▸200 cm / 18376 ▸244 cm

Extremt robust profil

www.stabila.com

Extra bred
mätyta

och klarar tuff belastning tack vare vridstyv R-Profil
med fem kammare. Den extra breda mätytan ger
en hög tippsäkerhet under mätningen. STABILA: Vi
omvandlar praktiska erfarenheter till innovationer.

Integrerat halkstopp

Genomgående
handgrepp

10 – 11

Vattenpass
0,5

STABILA vattenpass Typ 196-2
Finns även med:
Typ 196-2 LED
(belysta libeller)
Typ 196-2 K
(knackskydd för murning)

Art. nr. ▸ Längd:
15233 ▸ 61 cm / 15234 ▸ 81 cm / 15235 ▸ 100 cm /
15236 ▸ 122 cm / 15237 ▸ 183 cm / 17209 ▸ 200 cm

mm/m

För arbeten med höga krav
På bygget slits ett vattenpass hårt och det är lätt
hänt att det ramlar ner. Därför är det så viktig att
vattenpasset vid daglig belastning mäter lika
exakt som första gången. De två vertikallibellerna
möjliggör en avläsning i varje position. Två
greppöppningar gör att det kan hållas fast säkert. Den

Bekväm
hantering
www.stabila.com

Stötdämpande
ändskydd

stabila, förstärkta fyrkantprofilen i aluminium och
inbyggnadstekniken från STABILA med fast ingjutna
libeller gör det här vattenpasset till den perfekta
partnern för tuff användning på bygget. Vattenpass
från STABILA: precision som håller livet ut.

Borttagbara
ändskydd

Integrerat halkstopp

12 – 13

Vattenpass
0,5

Vattenpass Typ 96-2 M
Finns även med:
Typ 96-2
(två vertikallibeller)
Typ 96-2 K
(knackskydd för murning)

Art. nr. ▸ Längd:
15852 ▸ 40 cm / 15853 ▸ 61 cm / 15854 ▸ 81 cm / 15855 ▸ 100 cm /
15856 ▸ 122 cm / 15857 ▸ 183 cm / 15858 ▸ 200 cm

mm/m

Extra stark vidhäftningskraft för arbeten på fri hand
Om du letar efter ett vattenpass med särskilt
starka specialmagneter är den här modellen
exakt den rätta. Med det här proffsverktyget har
du alltid händerna fria när du riktar in och justerar
byggelement – magneterna ser till att vattenpasset
hålls fast perfekt. De två vertikallibellerna

Stark specialmagnet
www.stabila.com

Stötdämpande
ändskydd

möjliggör en avläsning i varje position. Den
stabila, förstärkta fyrkantprofilen i aluminium och
inbyggnadstekniken från STABILA med fast ingjutna
libeller gör det här vattenpasset till den perfekta
partnern för tuff användning på bygget. Vattenpass
från STABILA: Exakt mätning, även efter många år.

Extra styv
profil

Integrerat halkstopp

14 – 15

Vattenpass
0,5

Vattenpass Typ 80 AS-2

Finns även med:
Typ 80 AS
(en vertikallibell)

Art. nr. ▸ Längd:
19170 ▸ 60 cm / 19171 ▸ 80 cm / 19195 ▸ 90 cm / 19172 ▸ 100 cm /
19173 ▸ 120 cm / 19174 ▸ 150 cm / 19175 ▸ 180 cm / 19176 ▸ 200 cm

mm/m

Smal, stabil och greppsäker profil för alla mätuppgifter
Föredrar du ett vattenpass med en smal profil
som mäter exakt och tillförlitligt? Då är den här
modellen exakt den riktiga. Det bästa: De två
vertikallibellerna möjliggör en avläsning i varje
position. Den förstärka fyrkantprofilen i aluminium
hos Typ 80 AS-2 och inbyggnadstekniken från

Rengöringsvänlig
beläggning
www.stabila.com

Greppsäker
profil

STABILA ger precision och en lång livslängd. Libeller
och mätytor riktas under produktionsprocessen
in exakt mot varandra och förbinds sedan fast
med varandra för att säkerställa en maximal
mätnoggrannhet under många års tid. Det här
vattenpasset håller vad det lovar.

Belagda
mätytor

Integrerat halkstopp

16 – 17

Vattenpass
0,5

Vattenpass Typ 80 ASM

mm/m

Bekväm inriktning av byggelement tack vara
starkt magnetsystem
Om du letar efter ett exakt och tillförlitligt
vattenpass med särskilt starka specialmagneter
är den här modellen exakt den rätta. Den förstärka
fyrkantprofilen i aluminium hos Typ 80 ASM och
inbyggnadstekniken från STABILA ger precision
och en lång livslängd. Libeller och mätytor

Art. nr. ▸ Längd:
19177 ▸ 40 cm / 19178 ▸ 60 cm / 19179 ▸ 80 cm / 19180 ▸ 100 cm /
19181 ▸ 120 cm / 19182 ▸ 150 cm / 19183 ▸ 180 cm / 19184 ▸ 200 cm

Stark specialmagnet
www.stabila.com

Greppsäker
profil

riktas under produktionsprocessen in exakt mot
varandra och förbinds sedan fast med varandra för
att säkerställa en maximal mätnoggrannhet under
många års tid. Noggrant tillverkat, optimerat för
användning på bygget – typiskt STABILA.

Belagda
mätytor

Integrerat halkstopp

18 – 19

Vattenpass
0,5

Vattenpass Typ 70
Finns även med:
Typ 70 M
(magnetsystem)
Typ 70 W
(vinkellibell)

Art. nr. ▸ Längd:
02281 ▸ 30 cm / 02282 ▸ 40 cm / 02283 ▸ 50 cm / 02284 ▸ 60 cm
02286 ▸ 80 cm / 02287 ▸ 90 cm / 02288 ▸ 100 cm / 02289 ▸ 120 cm
02290 ▸ 150 cm / 02291 ▸ 180 cm / 02292 ▸ 200 cm

mm/m

Klassisk profil, lätt och bekvämt att använda
Många proffs litar på Typ 70, ett tillförlitligt, lätt
och ytterst noggrant mätverktyg. Tack vare de
många olika modellerna täcks ett mätområde
från 30 cm till 200 cm. Som hos alla vattenpass
från STABILA riktas libeller och mätytor under

Lätt
aluminiumprofil
www.stabila.com

Optimalt
avläsningsbara
kvalitetslibeller

produktionsprocessen in exakt mot varandra
och förbinds sedan fast med varandra för att
säkerställa en maximal mätnoggrannhet under
många års tid.

Belagd
mätyta

Rengöringsvänlig
beläggning

20 – 21

Vattenpass
0,5

Vattenpass Typ 70 Electric
Finns även med:
Pocket Electric
(inriktning av brytare
och eluttag)

Art. nr. ▸ Längd:
16135 ▸ 43 cm / 16136 ▸ 120 cm

mm/m

Särskilt anpassat till elektrikers krav
Med det här vattenpasset sparar elektriker både
mycket tid och möda eftersom hålavståndet för
eluttag och brytare kan markeras korrekt lod- eller
vågrätt i ett enda arbetsmoment. Halkstoppen på

Integrerade
markeringshål
www.stabila.com

Optimalt
avläsningsbara
kvalitetslibeller

båda sidorna på ändskydden håller säkert fast
vattenpasset på alla ytor. Innovativa lösningar för
särskilda krav: en specialitet från STABILA.

Lätt
aluminiumprofil

Integrerat halkstopp

22 – 23

Vattenpass
0,5

Teleskop-vattenpass Typ 80 T

cm
mm/m

Mät alltid med den passande längden
Det bästa vore väl om man bara behövde ett enda
vattenpass för alla olika arbeten. Hittills har
vattenpassen antingen varit för långa eller för korta
för jobbet som ska göras härnäst. För olika stora

Art. nr. ▸ Längd:
18879 ▸ 63 - 105 cm / 18880 ▸ 80 - 127 cm

Högvärdigt
teleskopsystem
www.stabila.com

Metrisk
skala

byggdelar behövdes olika långa vattenpass. Nu har
STABILA utvecklat ett utdragbart vattenpass som
flexibelt kan ställas in till den längd som behövs.
Det är vad vi kallar för användarvänlighet.

Lock-system

Integrerat halkstopp

24 – 25

Vattenpass
0,5

Teleskop-vattenpass Typ 106 T
Finns även med:
Typ 106 TM
(magnetsystem)

Det superlånga för exakta mätningar över ojämnheter
och spjälverk
Extremt långt och stabilt utdragbart vattenpass
med teleskopsystem. Klämexcentrarna säkerställer
en hög mätnoggrannhet i alla positioner. Två
små plattor på den övre mätytan jämnar ut alla
ojämnheter i ytan som mäts och möjliggör på så
sätt exakta mätningar. Med två distansstycken

Art. nr. ▸ Längd:
17708 ▸ 183 - 315 cm / 17709 ▸ 213 - 376 cm

cm/inch
mm/m

Högvärdigt
teleskopsystem
www.stabila.com

Påsättbara
distansstycken

som kan sättas på är modellen dessutom särskilt
lämplig för förstärkningar inom träbyggnad eller
väldigt ojämna underlag som till exempel böjda
träskivor. Ännu ett exempel på innovativ design
från STABILA.

Stark
klämexcenter

Extra styv
profil

26 – 27

Vattenpass

Vattenpass Typ 81 SV REM W360 Torpedo

Finns även med:
Typ 81 SM Torpedo
(magnetsystem)

Art. nr. ▸ Längd:
16670 ▸ 25 cm

0,5

mm/m

Stark på metall och vid kontroll av lutningar och
alla typer av vinklar
Vid inriktning och justering av byggelement
behöver man ha båda händerna fria. Därför är
ett vattenpass med specialmagneter ett måste
för många proffs. Den här modellen med fräst
mätyta och V-spår utmärker sig med sin starka
vidhäftningskraft på metalliska och särskilt på

Kompakt
profil
www.stabila.com

360° vridbar
vinkellibell

avrundade ytor. Vattenpasset har horisontella
libeller för lutningar på 1 % och 2 %, en vertikallibell
och en vinkellibell som kan vridas 360°. Praktisk,
exakt, bekvämt att hantera och robust – typiskt
STABILA.

1 % och 2 %
lutningsmätning

Stark specialmagnet

28 – 29

Vattenpass

Vattenpass Pocket PRO Magnetic

Proffskvalitet i miniformat
Det här professionella vattenpasset i miniformat
passar bekvämt i byxfickan. Det robusta höljet
med aluminiumkärna och de två frästa mätytorna
med V-spår och särskilt starka specialmagneter
bildar en 90°-vinkel. Det underlättar inriktning och

justering av byggelement på metalliska och särskilt
på avrundade ytor. STABILA precisionslibellen
säkerställer en hög mätnoggrannhet. Ett perfekt
vattenpass för alla mätuppgifter på trånga,
svåråtkomliga ställen.

Extremt liten
form

Stark specialmagnet
Robust
aluminiumkärna

Art. nr. ▸ Längd:
17953 ▸ 7 cm

www.stabila.com

Praktisk
bältesklämma

30 – 31

Elektroniska mätverktyg

ELEKTRONISKA
MÄTVERKTYG
Innovativ teknik kombinerat med genomtänkt design. Elektroniska mätverktyg är produkter som gör
att även komplexa mätningar går lekande lätt. De hjälper hantverkare att arbeta ännu snabbare och
effektivare. Mätvärden kan avläsas direkt och exakt, utan besvärliga räkneuppgifter. Produkter med
högvärdiga, effektiva och tillförlitliga sensorer – och allt detta i kvalitet Made in Germany.

Översikt piktogram
0,5

mm/m

Mätnoggrannhet
normalposition

Stötdämpande
ändskydd

Mätnoggrannhet
omvänd position

Halkstopp

www.stabila.com

4 x 90°

IP 65

Display
elektronikmodul
Kapslingsklass

32 – 33

Elektroniskt vattenpass
0,5

TECH 196 electronic IP 65

Finns även med:
TECH 196 M electronic IP 65
(magnetsystem)

Art. nr. ▸ Längd:
17705 ▸40 cm / 17670 ▸ 61 cm / 17671 ▸ 81 cm /
17672 ▸ 100 cm/ 17673 ▸ 122 cm / 17706 ▸ 183 cm

4 x 90°

mm/m

IP 65

Det ultimata - elektronik för de tuffaste
byggplatsförhållandena
Det här kvalitativt högvärdiga, robusta och
praktiska vattenpassen är lämplig för alla
hantverksgrenar. Tack vare elektronisk mätteknik
och precisionslibeller går arbetet snabbare och
lättare. De två belysta digitaldisplayerna kan
läsas av både uppifrån och från sidan. Modellen

2 digitaldisplayer
www.stabila.com

Belysta
displayer

är vatten- och dammskyddad enligt IP 65 och kan
därmed tvättas av komplett. STABILA har utrustat
det här elektroniska vattenpasset med allt som
ett proffs behöver under arbetet och har därmed
utvecklat en multitalang som inte kan avvaras.

Akustisk
målstyrning

Vatten- och
dammtätt

34 – 35

Elektronisk vinkelmätare
0,5

Elektronisk vinkelmätare TECH 700 DA

mm/m

IP 54

270°

3 i 1 – mer än en digital vinkelmätare
Mångsidigt användbar – det är den digitala
vinkelmätaren TECH 700 DA. En högvärdigt
tillverkad kvalitetsprodukt Made in Germany som
perfekt förenar tre olika verktyg: vinkelmätare,
vattenpass och smygvinkel. Mät exakta vinklar
med modernaste elektronisk mätteknik. Nivellera

Art. nr. ▸ Längd:
18903 ▸ 45 cm / 19018 ▸ 80 cm

Belyst
display
www.stabila.com

Breda
inställningskanter

exakta byggdelar med kvalitetslibellerna. Med
hjälp av arreteringen använder du verktyget som
smygvinkel och för utan problem över uppmätta
vinklar till ett arbetsstycke. Varje dag har du nytta
av den här ovärderliga multitalangen som gör
jobbet för tre.

LOCK-funktion

Optimalt
avläsningsbara
kvalitetslibeller
36 – 37

Laser

LASER
Spara tid, spara fel, spara kostnader. Laser-nivelleringsinstrument är med sin höga precision och
funktionalitet ovärderliga hjälpmedel på bygget för alla hantverksgrenar. Rotationslaser är framförallt
i samspel med en mottagare särskilt lämpligt för exakt nivellering över stora avstånd. Punkt- och
linjelaser används däremot ofta på kortare avstånd, för direkt arbete på synliga laserlinjer och -punkter.

Översikt piktogram
Räckvidd
synlig linje

Rät vinkel (90°)

Rotationsfunktion
horisontell

Nivelleringsnoggrannhet

Punktfunktion

Linjefunktion
horisontell

Rotationsfunktion
vertikal

Arbetsområde
set-mottagare

Lodfunktion

Linjefunktion
vertikal

Lutningsfunktion

IP 65

Kapslingsklass

± 0,1 mm/m

Ø 800 m

www.stabila.com

20 m

38 – 39

Rotationslaser

Rotationslaser LAR 350

± 0,1 mm/m

Ø 800 m

IP 65

Robust lutningslaser med 2 axlar för ett mästerligt arbete
på bygget
Världsnyhet! Den revolutionära MOTION CONTROL
rörelsestyrningen gör alla mätuppgifter enklare,
snabbare och effektivare. Du styr LAR 350 i en
handvändning med fjärrkontrollen. Den inbyggda
sensorn registrerar dina handrörelser och överför
dem till rotationslasern. Låt dig övertygas av

STABILA Protector
System
7 delar
19019

9 delar
19111
www.stabila.com

Vatten- och
dammtätt

mängden banbrytande teknologier och funktioner.
Tack vare det integrerade skyddssystemet finns det
inget som stoppar den här lasern – inget fall, inget
regn, inget damm. Ett starkt mätpaket för proffs
med ansvar. Typisk STABILA – eftersom precision
är den avgörande faktorn.

2-axellutning

Mottagare
REC 300 digital

40 – 41

Rotationslaser

Rotationslaser LAR 160

± 0,1 mm/m

Ø 600 m

IP 65

Helt enkelt kraftfull – maximal precision på stora avstånd
Ska du utföra horisontell och vertikal nivellering
utomhus för stora projekt? Behöver du arbeta
exakt och undvika dyra mätfel och förbättringar
i efterhand? Då är LAR 160 från STABILA rätt
rotationslaser för dig. Snabbt redo att användas,

04/2020

enkel att hantera och i samspel med mottagaren kan
den även användas på stora avstånd. Helt enkelt en
högvärdigt tillverkad kvalitetsprodukt som trotsar
alla väder och levererar exakta resultat – exakt det
som du behöver.

Ergonomiska
handtag
5 delar
19157

Mottagare
REC 160 RG
Stabilt
hushuvud

7 delar
19241
www.stabila.com

Vatten- och
dammtätt

42 – 43

Rotationslaser

STABILA rotationslaser LAR 160 G

± 0,1 mm/m

Ø 600 m

IP 65

Enkel, precis, grön – en kraftfulla partner för stora
avstånd på inomhusbyggen
Ska du utföra horisontell och vertikal nivellering
för stora projekt inomhus? Behöver du arbeta
exakt och undvika dyra mätfel och förbättringar
i efterhand? Då är STABILA LAR 160 med gröna
laserstrålar rätt rotationslaser för dig. Snabbt redo

04/2020

att användas, enkel att hantera och i samspel med
mottagaren visar lasern vad den går för, särskilt på
stora avstånd. Helt enkelt en högvärdigt tillverkad
kvalitetsprodukt som levererar exakta resultat.

GREENBEAM
teknik

Mottagare
REC 160 RG
Stabilt
hushuvud

4 delar
19240
www.stabila.com

Vatten- och
dammtätt

44 – 45

Multilinje-laser

Multilinje-laser LA 180 L

± 0,07 mm/m

20 m

IP 54

Layoutarbeten snabbare och mer exakt än
någonsin tidigare
Att skapa räta vinklar är en krävande uppgift. Och
mätfel kostar inte bara tid utan ofta mycket pengar.
Med den självnivellerande multilinje-laser LA 180 L
kan räta vinklar skapas snabbt och exakt och axlar
kan riktas in. Tack vare AUTOALIGNMENT-tekniken

Inställning av räta
vinklar
6 delar
18044
www.stabila.com

från STABILA styr mottagaren REC 410 Line RF
fininriktningen av lasern LA 180 L automatiskt via
radio. Helt enkelt med en knapptryckning. Den här
lasern är svaret från STABILA på kraven på bygget.

Mottagare
REC 410 Line RF
Ljusa, tydliga
laserlinjer

Kan placeras
i hörn

46 – 47

Multilinje-laser

STABILA multilinje-laser LAX 400

± 0,3 mm/m

20 m

IP 54

Proffslasern för inomhusbygget
En kraftfull komplettlösning med mängder
av funktioner för alla nivelleringsarbeten vid
inomhusbyggen. Med LAX 400 görs uppmarkeringar
på ett litet kick. Tack vare MANUALALIGNMENTtekniken från STABILA kan du manuellt vrida
den projicerade 90°-vinkeln till en målposition,

utan att du förlorar lodpunktens position – en
viktig förutsättning för exakt inriktning av axlar.
Horisontella nivelleringsuppgifter löser du snabbt
med 360°-linjen. En förstklassig laser för alla som
vill leverera ännu bättre jobb på kortare tid.

Inställning av räta
vinklar
6 delar
18863

6 delar
18862

Arbeten på
U-profiler
Ljusa, tydliga
laserlinjer

5 delar
18702
www.stabila.com

Kompakt,
vridbart hölje

48 – 49

Krysslinje-/lodlaser

STABILA krysslinje-/lodlaser LAX 300 G

± 0,3 mm/m

30 m

IP 54

Gröna laserlinjer för optimal synlighet vid ljusa
ljusförhållanden inomhus
För alla proffs som satsar på optimalt synliga
laserlinjer är LAX 300 G den perfekta partnern
på inomhusbygget. Den innovativa STABILA
GREENBEAM-tekniken står för extremt tydliga,
ljusa och långa laserlinjer med vilka du kan arbeta

ännu effektivare och lönsammare. Lod- och
nivelleringsarbeten kan göras samtidigt på golv, vägg
och innertak – det gör lasern till en allroundtalang
med mängder av användningsområden.

GREENBEAM
teknik

Arbeten på
U-profiler
Optimalt synliga
laserlinjer

4 delar
19033
www.stabila.com

Kompakt, vridbart hölje

50 – 51

Laser för golvlinjer

STABILA laser för golvlinjer FLS 90

± 0,3 mm

15 m

Exakt 90°-vinkel på golvet, synlig upp till 15 m
Den här praktiska lasern möjliggör särskilt snabbt
och snygga utfört arbete, oavsett om du lägger
klinker, parkett, laminat, heltäckningsmatta eller
PVC. Med golvlinje-optiken från STABILA samlas två
raka laserlinjer och strålas ut i en perfekt 90°-vinkel
längs golvytan där de kan ses extremt tydligt upp

till 15 m. Den innovativa lasern passar exakt i ett
hörn i rummet så att linjerna löper direkt längs
väggen. På så sätt syns direkt eventuella avvikelser
i rummets rätvinklighet. En äktar STABILA: praktisk
lösning, exakta resultat.

Innovativ
förflyttningssockel

Ljusa, tydliga
laserlinjer
Kan placeras
i hörn

3 delar
18574
www.stabila.com

Kan placeras
på klinker
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Laseravståndsmätare

LASERAVSTÅNDSMÄTARE
Enkel mätning – helt enkelt ovärderligt. Från uppmätning till kontroll av mått vid besiktningen – mätning
med laseravståndsmätare görs överallt på bygget. Fördelarna är uppenbara: extremt hög mätnoggrannhet
även över långa avstånd, sparar tid och kostnader, mycket extra mätinformation utan extra arbete.

Översikt piktogram
± 1,0 mm

IP 54

Noggrannhet

0,05 - 200 m

Räckvidd

Kapslingsklass

www.stabila.com
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Laseravståndsmätare

STABILA laser avståndsmätare LD 520

± 1,0 mm

0,05 - 200 m

IP 54

Digital målregistrering – det smarta sättet att mäta
App STABILA Measures
iOS®/Android®

Det här instrumentet glänser med en inbyggd
kamera med 4-faldig zoom. På så sätt kan du
registrera mål utomhus upp till 200 m, även
om laserpunkten inte är synlig. Tack vare den
integrerade radiotekniken Bluetooth® 4.0
Smart kan mätuppgifterna mycket enkelt föras
över till en smartphone eller en surfplatta.

Digital
målsökare
2 delar
18562
www.stabila.com

Trådlös dataöverföring
(Bluetooth)

Med 18 funktioner är den här tusenkonstnären
en ovärderlig partner för hantverkare och andra
professionella användare. Den hjälper till att
snabbt och effektivt kalkylera materialkostnader
och arbetsresurser. En investering som underlättar
det vardagliga arbetet enormt och som lönar sig på
mycket kort tid.

Lutningssensor

18
mätfunktioner
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Laseravståndsmätare

STABILA laser avståndsmätare LD 250 BT

± 2,0 mm

0,2 - 50 m

IP 54

Mäta enkelt – dokumentera smart
App STABILA Measures
iOS®/Android®

Den användarvänliga lasern har fyra
grundmätfunktioner och är konstruerad för
mätningar upp till 50 m. Det är det verktyget som
du väljer när du ofta måste dokumentera mätningar
inomhus: Tack vare den integrerade radiotekniken

Trådlös dataöverföring
(Bluetooth)
1 delar
18817
www.stabila.com

Belyst
display

Bluetooth® 4.0 Smart kan mätuppgifterna mycket
enkelt trådlöst föras över till en smartphone eller
en surfplatta. På så sätt kan du arbeta ännu mer
produktivt.

Softgripmantel

4
mätfunktioner
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Laseravståndsmätare

STABILA laser avståndsmätare LD 220

± 3,0 mm

0,2 – 30 m

IP 54

Mäta tänkbart enkelt
Den kompakta, användarvänliga LD 220 har
fyra grundmätfunktioner och är konstruerad för
mätningar upp till 30 m. Ett okomplicerat verktyg

Extra stora
siffror
1 delar
18816
www.stabila.com

Enkel
användning

som underlättar rutinmätningar för professionella
användare, levererar exakta mätresultat och sparar
tid och kostnader.

Softgripmantel

4
mätfunktioner
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Måttband och måttstockar

MÅTTBAND OCH
MÅTTSTOCKAR
Beprövade, praktiska och oumbärliga. Måttband och måttstockar används på bygget för att snabbt och
enkelt bestämma olika mått. De går snabbt att använda när det gäller att bestämma längder, distanser
eller avstånd. Tillförlitliga mätverktyg som varje hantverkare använder dagligen.

Översikt piktogram
Skalfärg



cm/mm

Skala,
metrisk

Noggrannhetsklass

www.stabila.com
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Fickmåttband
cm / mm

STABILA fickmåttband BM 40

cm / inch



Extrem belastbarhet kombinerat med optimal avläsning
Proffs satsar på BM 40 och den optimalt avläsbara
måttskalan på båda sidor. BM 40 är ett mycket
stabilt måttband med en extremt tålig yta och en
motsvarande lång livslängd. Spikes-kroken från

STABILA
Spikes-krok
Art. nr. ▸ Längd:
17736 ▸ 3m / 17737 ▸ 3m-10ft / 17740 ▸ 5m / 17744 ▸ 5m /
17741 ▸ 5m-16ft / 17745 ▸ 8m / 17746 ▸ 8m-27ft / 17747 ▸ 10m /
17748 ▸ 10m-33ft

www.stabila.com

Skala på båda
sidor

STABILA håller säkert fast bandet på arbetsstycken.
Måttbandet finns i olika längder upp till 10 m
så det passande måttbandet finns för all typ av
användning.

Robust
bandbeläggning

Kraftfull
bandindragning

64 – 65

Bandmått
cm / mm

Måttband BM 42 P
Finns även med:
BM 42 G
(måttband i glasfiber)
BM 42 W
(måttband i stål)



Flexibel användning tack vare universalkrok
Som erfaret proffs som ofta utför mätningar på
upp till 50 m, behöver du ett måttband som klarar
intensiv belastning vid den dagliga användningen:
BM 42. Ramen i brottfast polyamid med
förstärkningsstag på insidan är mycket robust.
Tack vare snabbreturmekanismen kan bandet

STABILA
universalkrok
Art. nr. ▸ Längd:
11154 ▸ 20 m / 11166 ▸ 30 m / 11178 ▸ 50 m

www.stabila.com

STABILA
Spikes-krok

rullas upp snabbt och bekvämt efter användningen.
Universalkroken är utrustad med en speciell
spikögla så att fixeringen kan lossas snabbt. Den
unika Spikes-beläggningen från STABILA förbättrar
halksäkerheten avsevärt. En designklassiker från
STABILA.

Slagfast
polyamidhölje

Robust
bandbeläggning
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Tumstock i trä
cm/mm

Tumstock i trä Typ 617



Klassikern med vit/gul snabbavläsningsskala
Tumstocken Typ 617 uppfyller mättekniskt och
under arbetet de högsta kraven hos hantverkare.
Den särskilt väderbeständiga skyddslackeringen
trotsar väder och vind. Leder med härdade
stålfjädrar säkrar en varaktig precision och
säkerställer smidig utfällning och hopfällning av

tumstocken. Förzinkade ledplattor ger ett särskilt
högt korrosionsskydd och förhindrar rostfläckar
på känsliga ytor. Detta klassiska mätverktyget
med dolda nitar och snabbavläsningsskala har
under årtionden varit ett oumbärligt verktyg för
alla hantverkare.

Infärgad
snabbavläsningsskala

Motståndskraftig
lackering
Högvärdigt
bokvirke

Art. nr. ▸ Längd:
01128 ▸ 2 m / 01231 ▸ 3 m

www.stabila.com

Högfasta
ledplattor
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VÅR VÄG TILL INNOVATIVA
VERKTYG
Vi utbyter ständigt erfarenheter med hantverkare för att kunna stämma av och optimera våra produkter
mot deras speciella behov. Därmed kombinerar vi proffsens stora erfarenhetsskatt med färdigheterna
och kunskaperna som vårt team bestående av tillämpningstekniker, utvecklare och ingenjörer förfogar
över. På så sätt garanterar vi utmärkt kvalitet parat med konstant innovationsförsprång.

www.stabila.com
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FRÄMJANDE AV UNGA TALANGER
INOM HANTVERKSGRENARNA
Som tillverkare av kvalitetsverktyg och specialist inom mätteknik ligger främjande av unga talanger
inom hantverksgrenarna oss varmt om hjärtat. Därför stödjer STABILA organisationer som på nationell
och internationell nivå arbetar för att främja hantverksyrken. I mängder av utbildningsinstitutioner för
våra instruktörer sitt kunnande och sina erfarenheter inom nivellering och avståndsmätning vidare till
unga hantverkare.

www.stabila.com
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# STABILA

Följ oss
på Insta
gram

ALLTID OPTIMALT INFORMERAD
OCH UPPDATERAD
På vår webbsida har vi sammanställt mängder av ytterligare information om mätning på ett överskådligt
sätt i en modern design. Ta del av högupplösta filmer, omfattande bildgallerier, bekväm nedladdning
och detaljerad information om alla våra produkter. Eller bli en del av STABILA familjen och lät dig ryckas
med av massor av intressanta historier och aktiviteter i våra sociala nätverk.

Mer information på

www.stabila.com
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
) +49 6346 309-0
2 +49 6346 309-480
* info@de.stabila.com
www.stabila.com

Garantiförklaring STABILA vattenpass
Utöver köparens lagstadgade rättigheter som inte begränsas av den här garantin lämnar STABILA en
garanti under 10 år från inköpsdatum som omfattar felfri funktion hos instrumentet och att det inte
är behäftat med material- och tillverkningsfel. Den här garantin gäller i hela världen. Åtgärdande av
eventuella fel och brister sker efter vår bedömning genom reparation eller utbyte. STABILA ansvarar
inte för anspråk utöver detta. Brister som beror på icke avsedd användning samt köparens eller tredje
parts egenmäktiga ändringar av instrumentet medför att garantin upphör att gälla. Garantin gäller
inte heller för normalt slitage och mindre brister som inte påverkar instrumentets funktion. Rikta
eventuella garantianspråk tillsammans med kvitto till garantigivaren:
STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Germany

Med förbehåll för fel samt ändringar vad gäller färg, teknik och utrustning.

Mer information på

www.stabila.com

@STABILA Official
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