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Dla wszystkich, 
którzy ceni% 
precyzj$ pracy.

Prawdziwi profesjonali&ci u'ywaj% narz$dzi STABILA.



– 54STABILA

STABILA – narz$dzia pomiarowe 
dla prawdziwych profesjonalistów 
od 1889 roku.

Jako!" wykonanego pomiaru jest czynnikiem 
decyduj#cym o jako!ci pracy. Z tego powodu w pracy 
rzemie!lniczej wymagane s# narz$dzia pomiarowe, 
na których mo%na ca&kowicie polega" – przy ka%dej 
pogodzie i w najtrudniejszych warunkach. Od 1889 
roku STABILA tworzy solidne urz#dzenia pomiarowe, 
których obs&ug$ ka%dy u%ytkownik jest w stanie 
opanowa" od razu. Ten, kto ceni sobie jako!", darzy 
mark$ STABILA zaufaniem.
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Laserowe urz%dzenia pomiarowe do ró'nych 
zastosowa(

Laserowe urz#dzenia niwelacyjne i laserowe 
dalmierze s# ze wzgl$du na ich wysok# precyzj$ 
i du%y zasi$g narz$dziami niezb$dnymi dla 
ka%dego rzemie!lnika. Dzi$ki du%emu zakresowi 
pracy (do 500 m) lasery rotacyjne nadaj# si$ do 
precyzyjnego niwelowania na du%ych dystansach. 
S&u%# do poziomego i pionowego niwelowania i 
wyznaczania nachyle'. Lasery punktowe i liniowe 
znajduj# natomiast zastosowanie w przypadku 
krótkich dystansów. Do prac wykonywanych 
bezpo!rednio na widocznych liniach i punktach 
lasera. Laserowe dalmierze s# najlepszym 
wyborem, je!li chodzi o precyzyjne, szybkie i 
&atwe wykonywanie pomiarów odleg&o!ci.

Laserowe narz$dzia pomiarowe STABILA – mniej  
b)$dów oraz oszcz$dno&* czasu i pieni$dzy.

Ró%ne funkcje lasera

Laser rotacyjny 
LAR 250
LAR 200
LAPR 150

Lasery punktowe i liniowe  
LAX 400
LAX 300
LAX 200
FLS 90
LA-5P
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Dalmierz laserowy 
Zestawienie funkcji
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LD 420  |  LD 320 
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Funkcja liniowa w poziomie Funkcja liniowa pionowa

Wskazówka dotycz%ca
bezpiecze(stwa:
Lasery nale%#ce do 
klasy 2 s# laserami nie 
stwarzaj#cymi zagro%enia 
w razie przypadkowego, 
krótkotrwa&ego oddzia&ywania 
promieniowania (czas 
dzia&ania < 0,25 s). Nale%y 
bezwzgl$dnie unika" 
patrzenia bezpo!rednio w 
laser, równie% wtedy, gdy 
osoba nosi okulary ochronne. 
Je%eli jednak promie' lasera 
trafi do oka, nale%y zamkn#" 
oczy i odwróci" g&ow$.Dzia)anie Spektrum zastosowa(, np.

Laser przenosi lini$ 
poziom# na !cian$.

Uk&adanie p&ytek na !cianie, 
przenoszenie wysoko!ci przy monta%u 
gniazd elektrycznych, wyrównywanie 
wisz#cych szafek …

Dzia)anie Spektrum zastosowa(, np.
Laser projektuje 
prostopad&# lini$ na 
pod&og$, !cian$ i sufit.

Wyznaczanie i wyrównywanie !cian, 
instalowanie przewodów grzewczych, 
monta% pasm !wietlnych …

Dzia)anie Spektrum zastosowa(, np.
Promie' lasera obraca si$ 
o 360° wokó& w&asnej osi 
w poziomie.

Stawianie !cian prefabrykowanych, 
niwelowanie podczas tynkowania 
elewacji, niwelowanie deskowania, 
przenoszenie osi …

Dzia)anie Spektrum zastosowa(, np.
P&aszczyzna pozioma jest 
nachylona w wybranym 
po&o%eniu.

Wyznaczanie nachylonych powierzchni 
zewn$trznych, parkingów i tarasów …

Ró'ne funkcje lasera

Funkcja pionuj%ca Funkcja rotacji poziomych Funkcja nachyleniaFunkcja rotacji pionowych

K%t prosty (90°)Funkcja punktowa

Dzia)anie Spektrum zastosowa(, np.
Promie' lasera jest 
emitowany poziomo i jest 
widoczny jako punkt na 
nacelowanej powierzchni.

Wyrównywanie elementów 
konstrukcyjnych w jednej p&aszczy(nie, 
przenoszenie wysoko!ci …

Dzia)anie Spektrum zastosowa(, np.
Przenosi zdefiniowany 
punkt z pod&ogi na sufit.

Tworzenie konstrukcji o!wietleniowych, 
okre!lanie miejsca otworu w 
stropie, wyrównywanie elementów 
konstrukcyjnych …

Dzia)anie Spektrum zastosowa(, np.
Promie' lasera obraca si$ 
o 360° wokó& w&asnej osi 
w pionie.

Niwelowanie fundamentu podczas 
betonowania, wyznaczanie powierzchni 
dróg, chodników i !cie%ek ogrodowych, 
wykonywanie sufitu podwieszanego, 
wyrównywanie wysoko!ci wie'ców …

Dzia)anie Spektrum zastosowa(, np.
Promienie laserowe s# 
emitowane pod k#tem 
90°.

Stawianie !cianek dzia&owych, 
zaznaczanie uk&adu na pod&odze, 
uk&adanie p&ytek na pod&odze …

Funkcje lasera i spektrum 
zastosowa(.

W przypadku laserowych 
urz#dze' niweluj#cych 
rozró%nia si$ osiem ró%nych 
funkcji lasera, które 
umo%liwiaj# wykonanie 
wszystkich typów pomiarów 
wymaganych na budowie. 
Dlatego nowoczesna laserowa 
technika pomiarowa nadaje 
si$ do wyj#tkowo szerokiego 
zakresu zastosowa'.

STABILA, jako ciesz#cy 
si$ mi$dzynarodow# 
renom# producent narz$dzi 
pomiarowych, oferuje 
narz$dzia odpowiednie do 
ka%dego zastosowania i dla 
ka%dej bran%y.



– 1110Laserowe przyrzàdy pomiarowe STABILI

Lasery rotacyjne STABILA: precyzyjne 
niwelowanie du'ych powierzchni
Lasery rotacyjne dokonuj# pomiarów o bardzo wysokiej dok&adno!ci 
i dlatego – w po&#czeniu z odbiornikiem – idealnie nadaj# si$ do 
stosowania w przypadku du%ych odleg&o!ci. Oferuj# du%# funkcjonalno!" i 
elastyczno!" pomiarów – zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewn#trz.

Przegl%d oferty laserów rotacyjnych 

Typ
LAR 250 
Samoniweluj%cy laser rotacyjny

LAR 200 
Samoniweluj%cy poziomy laser 
rotacyjny

LAPR 150 
Samoniweluj%cy wahad)owy laser 
rotacyjny

Funkcje lasera

Klasa lasera 2 2 2
Moc ‹ 1 mW ‹ 1 mW ‹ 1 mW
D&ugo!" fali lasera 635 nm 650 nm 635 nm
Zakres samoczynnej niwelacji  
w poziomie + w pionie

ok. ± 5° ok. ± 5° ok. ± 1°

Dok&adno!" niwelacji ± 0,1 mm/m ± 0,1 mm/m ± 0,2 mm/m (w poziomie)
± 0,3 mm/m (w pionie)

Zakres pracy odbiornika ø 350 m* ø 550 m* ø 240 m*
Czas pracy ok. 120 godz. ok. 120 godz. ok. 80 godz.
Baterie (&#cznie) 2 x D 1,5 V 2 x D 1,5 V 2 x D 1,5 V
Stopie' ochrony IP 65 IP 65 IP 54

Zakres dostawy
Lasery LAR 250 LAR 250 LAR 200 LAPR 150 LAPR 150
Zdalne sterowanie – – –
Odbiornik REC 300 Digital REC 300 Digital REC 300 Digital REC REC
Szyna k#towa 90° – – –
Okulary zwi$kszaj#ce widoczno!" promienia 
laserowego

–

Tarcza celownicza –
Walizka o twardych !ciankach
Statyw budowlany – BST-K-L – – BST-K-M
Listwa niwelacyjna – NL – – NL
Nr art. 17106/3 17203/9 17062/2 17658/7 18458/2

* Przy 21 °C, w optymalnych warunkach atmosferycznych.
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Praktyczna wskazówka: 
Wygodne przyk)adanie 
p)aszczyzn równoleg)ych.

Tryb nachylenia: P&aszczyzn$ 
poziomowania lasera STABILA 
LAR 250 mo%na przy pomocy 
zdalnego sterowania nachyli"  
w okre!lonym kierunku o 5°.

Odbiornik REC 300 Digital:
Odbiornik ten pozwala na 
odczyt odchyle' od wielko!ci 
zadanej bezpo!rednio na 
wy!wietlaczu w formie 
liczbowej. Du%y zakres 
odbioru: 8)cm wysoko!ci. 
Najszybsza i najdok&adniejsza 
z mo%liwych korekta wysoko!ci 
dzi$ki technice pomiarowej 
dostosowanej do wymaga' 
pracy na budowie.

Potrzebne s% laser LAR 250 ze zdalnym 
sterowaniem, calówka i odbiornik 
REC+300 Digital.

  Odmierzy" odleg&o!ci A)i)B 
równolegle od !ciany.

  Umie!ci" laser nad zaznaczonym 
punktem A. Wyrówna" laser w 
p&aszczy(nie pionowej.

  Umie!ci" odbiornik w punkcie B.

  Po&#czy" punkty A)i)B: Obróci" 
p&aszczyzn$ pionow# za pomoc# 
zdalnego sterowania w kierunku 
odbiornika.

Samoniweluj%cy laser rotacyjny LAR 250 z 
odbiornikiem REC 300 Digital

Odporno&*, trwa)o&*, precyzja.

sterowany silnikiem laser 

odporno!" dzi$ki 
opatentowanemu systemowi 

umo%liwiaj#cych wykonanie 
wszystkich typów pomiarów 
wymaganych na budowie.  

bezpo!redni odczyt odchylenia 
(w mm) od p&aszczyzny 

w trudnych warunkach podczas 
codziennej pracy na budowie.  Funkcje lasera

 · Funkcja punktowa
 · K#t prosty (90°)
 · Funkcja liniowa w poziomie
 · Funkcja liniowa pionowa
 · Funkcja pionuj#ca
 · Funkcja rotacji poziomych
 · Funkcja rotacji pionowych
 · Funkcja nachylenia

Zalecane zastosowania
 · Budownictwo i budowa ruroci#gów
 · Projektowanie ogrodów i 
architektura krajobrazu

 · Budownictwo %elbetowe
 · Wyko'czenia wewn$trzne
 · Wykonywanie instalacji

Nr art. 17106/3 17203/9*

*  ze statywem budowlanym i &at# 
niwelacyjn#

IP 65
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Niezawodno&* równie' na 
du'ych dystansach.

Specjalista od pomiarów w 
poziomie wykonywanych 

automatyczny, sterowany 
silnikiem laser rotacyjny. 

odbiornikiem REC 300 Digital. 

systemowi STABILA Protector. 

py&oszczelno!" wg IP)65.

Nr art. 17062/2

Samoniweluj%cy poziomy laser rotacyjny LAR 200 z 
odbiornikiem REC 300 Digital

Czteroetapowy test wykazuje: wyj%tkow% 
wytrzyma)o&*.

1.  Test odporno!ci  
na upadek

2.  Test odporno!ci  
na wod$

3.  Test wytrzyma&o!ci na 
gor#co

4.  Test odporno!ci 
na kurz

Wyj%tkowa wytrzyma)o&*: Nie ma 
problemu, je!li LAR 200 przewróci si$ 
wraz ze statywem: Wyprostowa", w&#czy", 
dokona" dalszych pomiarów. Zg&oszony do 
opatentowania system STABILA Protector 
wytrzymuje ci$%kie upadki. Odporno&* na 
kurz i wod$ zgodnie z IP 65. To wyja!nia 
wszystko. Jest on równie% odporny na 
wysokie i niskie temperatury.

!atwa obs)uga: Jeden w&#cznik – jeden 
przycisk – jedna funkcja – niezawodna 
funkcja samoczynnej niwelacji. 550 m 
zakresdzia)ania: We wspó&pracy z  
seryjnym Receiver’em Top-Team na  
du%ych placach budowy. Dodatkowa zaleta: 
LAR 200 jest kompatybilny ze stosowanymi 
w handlu uk&adami sterowania maszyn.

ø 550 m zakres dzia&ania

Odbiornik REC 300 Digital: 
Wi$cej informacji na stronie 30.

Funkcje lasera
 · Funkcja pionuj#ca
 · Funkcja rotacji poziomych

Zalecane zastosowania
 · Budownictwo i budowa 
ruroci#gów

 · Projektowanie ogrodów i 
architektura krajobrazu

 · Prace murarskie
 · Budownictwo %elbetowe
 · Prace ciesielskie

IP 65
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Zmiana pozycji z poziomej na 
pionow#: Kompletna jednostka 
pryzmatyczna jest precyzyjnie 
obracana w kanale prowadz#cym 
o k#t 90°.

Szuflada na bateri$: 

bezpo!rednio na statywie.

Szybko&*, wszechstronno&*,  
)atwo&* obs)ugi.

niwelacja dzi$ki technice wahad&owej 
odpornej na warunki budowlane. 
Niweluje si$ samoczynnie du%o 
szybciej ni% laser rotacyjny z 

pracy: 240)m z odbiornikiem. 

jednym urz#dzeniu: rotacja w poziomie 
i w pionie, trzystopniowy skan, w 

zabezpieczone w transporcie za 

we wszystkich pozycjach za pomoc# 
stabilnego uchwytu metalowego i 
poch&aniaj#cego udary mechaniczne 

pomiaru w poziomie: ±)0,2)mm/m, 
dok&adno!" pomiaru w trybie 

ochrony IP)54 (ochrona przed 
osadzaniem si$ kurzu wewn#trz, 
ochrona przed rozpryskiwan# wod#  
ze wszystkich kierunków). 

Samoniweluj%cy wahad)owy 
laser rotacyjny LAPR 150

Nr art. 17658/7 18458/2*

*  ze statywem budowlanym i &at# 
niwelacyjn#

Funkcje lasera
 · Funkcja punktowa
 · K#t prosty (90°)
 · Funkcja liniowa w poziomie
 · Funkcja liniowa pionowa
 · Funkcja pionuj#ca
 · Funkcja rotacji poziomych
 · Funkcja rotacji pionowych

Zalecane zastosowania
 · Uk&adanie p&ytek
 · Posadzkarstwo
 · Wyko'czenia wewn$trzne
 · Instalacje elektryczne
 · Instalator
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Lasery punktowe 
i liniowe STABILA: 
precyzja i szybko&* 
wyznaczania i 
przenoszenia 
pomiarów
Lasery punktowe i liniowe nadaj# si$ 
do stosowania w pomieszczeniach, 
gdy w pracy wymagane jest 
u%ycie widocznej linii lub punktu. 
Kompaktowe urz#dzenia s# 
przeno!ne i ich zakres pracy 
wynosi maks. 30 m. W przypadku 
laserów liniowych z pulsacyjnymi 
liniami laserowymi mo%liwe jest 
znaczne zwi$kszenie zakresu 
przez zastosowanie odbiornika 
laserowego.

Przegl%d oferty laserów punktowych i liniowych 

Typ
LAX 400 
Samoniweluj%cy laser 
wieloliniowy

LAX 300 
Samoniweluj%cy laser krzy'owy 
i pionuj%cy

LAX 200 
Samoniweluj%cy laser krzy'owy 

FLS 90 
Pod)ogowy laser liniowy 

LA-5P 
Samoniweluj%cy laser 
5-punktowy

Funkcje lasera

Klasa lasera 2 2 2 2 2
Moc ‹ 1 mW ‹ 1 mW ‹ 1 mW ‹ 1 mW ‹ 1 mW
D&ugo!" fali lasera 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm
Zakres samopoziomowania w poziomie ok. ± 4,0° ok. ± 4,5° ok. ± 4,5° – ok. ± 4,5°
Dok&adno!" niwelacji ± 0,3 mm/m ± 0,3 mm/m ± 0,3 mm/m – ± 0,3 mm/m
Stopniowanie linii ± 0,2 mm/m ± 0,2 mm/m ± 0,2 mm/m – –
Dok&adno!" promienia pionuj#cego ± 0,3 mm/m ± 0,3 mm/m (góra) 

± 0,4 mm/m (dó&)
– – ± 0,3 mm/m (góra) 

± 0,4 mm/m (dó&)
Dok&adno!" k#ta 90° ± 0,3 mm/m – – ± 0,3 mm/m ± 0,2 mm/m
Zasi$g widoczna linia 20 m* widoczna linia 20 m* widoczna linia 20 m* widoczna linia 15 m* widoczny punkt 30 m*
Zasi$g odbiornika – – do 250 m** – –
Czas pracy ok. 10 godz. ok. 20 godz. ok. 30 godz. ok. 20 godz. ok. 20 godz.
Baterie (&#cznie) 4 x AA 1,5 V 3 x AA 1,5 V 3 x AA 1,5 V 3 x AA 1,5 V 3 x AA 1,5 V
Stopie' ochrony IP 54 IP 54 IP 53 IP 54 IP 54

Zakres dostawy
Lasery LAX 400 LAX 300 LAX 300 LAX 200 LAX 200 FLS 90  LA-5P  LA-5P
Odbiornik – – – – REC 210 Line – – –
Okulary zwi$kszaj#ce widoczno!" promienia 
laserowego

– – – – – –

Tarcza celownicza –
Uchwyt !cienny – –
Torba na pasku –
Walizka o twardych !ciankach – – – – – –
Teleskopowa podpora lasera – – LT 30 – – – – LT 30
Nr art. 18702/6 18327/1 18482/7 17282/4 17283/1 18574/9 18328/8 18483/4

* Wewn#trz pomieszcze' w typowych warunkach roboczych. ** Przy 21 °C, w optymalnych warunkach atmosferycznych.



1) 

2) 

3) 

– 2120Laserowe przyrzàdy pomiarowe STABILI

Nr art. 18702/6

Funkcje lasera
 · Funkcja liniowa w poziomie
 · Funkcja liniowa pionowa
 · K#t prosty (90°)
 · Funkcja pionuj#ca

Zalecane zastosowania
 · Wyko'czenia wewn$trzne
 · Uk&adanie p&ytek
 · Instalacje elektryczne
 · Instalator
 · Prace ciesielskie / stolarskie

NOWO"#

Profesjonalny laser dla bran'y 
wyko(czeniowej.

poziomowania i niwelowania w ca&ym 
CELOWANIE: Dwie 

linie pionowe tworz# k#t 90°. Do dok&adnej 
regulacji s&u%y pokr$t&o na obudowie. 
Linie laserowe mo%na ustawi" do pozycji 
docelowej, nie trac#c przy tym pozycji 
punktu pionu. Idealne rozwi#zanie do 
precyzyjnego ustawiania !cianek dzia&owych 

bezpo!rednio na liniach laserowych. Do 
przenoszenia uk&adu pomieszczenia z 
pod&ogi na sufit. Do szybkiego i precyzyjnego 

i równe linie lasera. Zasi$g widocznej 

obudowy zapewniaj#ca skuteczn# ochron$ 
poziomego uk&adu optycznego lasera. 

(ochrona przed wnikaniem py&u i przed 
kroplami padaj#cymi ze wszystkich stron). 

du%ych dystansach: Przy u%yciu odbiornika 
liniowego REC 210 Line do 60 m (zasi$g).

1) Pozycja spoczynkowa. 
2))Obudowa obracana o 360° 
w uchwycie. 3))Wyci#gana 
nó%ka umo%liwia regulacj$ 
lasera w pionie. Powierzchnia 
przy&o%enia umo%liwia 
ustawienie lasera, np. do 
profilu stela%u !cianki.

Samoniweluj%cy laser wieloliniowy 
LAX+400

Dwie pionowe linie lasera LAX+400 umo'liwiaj% 
wyznaczanie prostok%tnych przestrzeni.

  Zmierzy" równolegle punkty A i B na !cianie.

  Laser nakierowa" na punkt A, a p&ytk$ 
celownicz# na punkt B.

  Wypoziomowa" laser. 

  Za pomoc# pokr$t&a na obudowie laser obraca 
si$ r$cznie na oznaczenie, wyznaczaj#c w ten 
sposób k#t prosty.

CELOWANIE do 
precyzyjnego obrotu k%ta 
prostego

Za pomoc# pokr$t&a na obudowie laser nakierowuje si$ r$cznie na oznaczenie lub profil stela%a !cianki, 
wyznaczaj#c w ten sposób k#t prosty.

Praktyczna wskazówka:  
precyzyjne przyk)adanie 
k%ta prostego.
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Równoczesne wyznaczanie linii na 
pod)odze, &cianie i suficie.

pionowej, górnego i dolnego punktu 
linii prostopad&ej przy zastosowaniu 

praca bezpo!rednio na widocznych 
liniach lasera. Przenoszenie uk&adu z 
pod&ogi na sufit. Szybkie i precyzyjne 

wychylenia lasera w obudowie o 

uderzenia os&on# STABILA Softgrip. 

przed wnikaniem py&u. Ochrona 
przed bryzgami wody z dowolnego 

optymalna ochrona optyki przed py&em 
i zarysowaniami poprzez obrót w 

do pracy na du%ych dystansach:  
Przy u%yciu odbiornika liniowego 
REC)210 Line do 250 m (zasi$g).

Nr art. 18327/1 18482/7*

* z podpor# teleskopow# lasera

1) Pozycja spoczynkowa. 2) Laser mo%e by" wychylany w obudowie o 360°.  
3) Wyci#gana nó%ka umo%liwia regulacj$ lasera w pionie.

Samoniweluj%cy laser krzy'owy i 
pionuj%cy LAX 300

50 mm

Funkcje lasera
 · Funkcja liniowa w poziomie
 · Funkcja liniowa pionowa
 · Funkcja pionuj#ca

Zalecane zastosowania
 · Instalacje elektryczne
 · Uk&adanie p&ytek
 · Wyko'czenia wewn$trzne
 · Monta% okien
 · Prace ciesielskie / stolarskie

Pionowa linia laserowa 
obejmuje niemal ca&e 
pomieszczenie.
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Odbiornik linii REC 210 Line zawarty  
w komplecie (17283/1).

Wyra,ne, ostre, d)ugie linie lasera.

Obudowa w uchwycie U z 
mo%liwo!ci# obrotu o 360°. 
Obejmuje ca&e pomieszczenie. 

wyznaczanie uko!nych miejsc. 

pracy na du%ych dystansach: 
Przy u%yciu odbiornika liniowego 
REC 210 Line do 250 m (zasi$g). 

pod&o%u przy u%yciu statywu, na 
powierzchniach metalowych i na 
uchwycie !ciennym za pomoc# 
magnesów na bazie pierwiastków 

jednostki pomiarowej: automatyczna 
blokada wahad&a. W pozycji 
parkowania pe&ne zabezpieczenie 
optyki. Optymalne zabezpieczenie 

przeciwwstrz#sowy STABILA w 
poch&aniaj#cym udary mechaniczne 
p&aszczu Softgrip. Optymalnie 
zabezpiecza równie% naro%niki i 
kraw$dzie obudowy. 

Samoniweluj%cy laser krzy'owy LAX 200

Po&o%enie spoczynkowe: optymalna ochrona 
uk&adu optycznego przed py&em i kurzem oraz 
zadrapaniami dzi$ki obrotowi o 180° w uchwycie 
U. Wpust V i magnes ziem rzadkich – 5 x silniejszy 
ni% zwyk&e magnesy ferrytowe: optymalne 
mocowanie do dr#%ków metalowych.

Nr art. 17282/4 17283/1*

* z odbiornikiem

Funkcje lasera
 · Funkcja liniowa w poziomie
 · Funkcja liniowa pionowa

Zalecane zastosowania
 · Instalacje elektryczne
 · Uk&adanie p&ytek
 · Wyko'czenia wewn$trzne
 · Monta% okien
 · Prace ciesielskie / stolarskie
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Cokó& przestawny: Innowacyjny cokó& 
z pazurami pozycjonuj#cymi sprawia, 
%e przyk&adanie pod&ogowego lasera 
liniowego STABILA FLS 90 do p&ytek 
jest wyj#tkowo &atwe.Pod&ogowy laser liniowy STABILA 

FLS 90 mo%na optymalnie ustawia" 
w naro%nikach pomieszcze'. Laser 
emituje wówczas dok&adny k#t 90° 
(±)0,3)mm/m).

Za pomoc# pod&ogowego lasera 
liniowego FLS 90 mo%na pracowa" 
bezpo!rednio na linii laserowej – to 
oznacza oszcz$dno!" czasu i zapewnia 
maksymaln# precyzj$ pracy.

Widoczno&* linii lasera na pod)odze – 
teraz do 15 m.

Por$czny laser umo%liwia szybk# i 
czyst# prac$ – niezale%nie od tego, czy 
chodzi o uk&adanie p&ytek, parkietu, 
laminatu, dywanu lub PVC. Nowa 
optyka STABILA do wyznaczania linii 
pod&ogowych emituje linie laserowe i 
wy!wietla je na powierzchni pod&o%a. 
Zapewnia to optymaln# widoczno!" i 
wyj#tkow# ostro!" do 15)m. Wystarczy 
nacisn#" przycisk, aby uzyska" proste 
linie ustawione idealnie pod k#tem 90°.

Zwi$ksz swoj% produktywno&*:

ustawienia !cian pod k#tem prostym. 

na linii lasera zapewnia wi$ksz# 
dok&adno!" i oszcz$dno!" czasu.

100-procentow# precyzj#.

mog# zosta" zas&oni$te lub ulegaj# 
wcze!niejszemu zatarciu –  
linie lasera s# zawsze widoczne.

Pod)ogowy laser liniowy FLS 90

Nr art. 18574/9

P)ytki: Pazury pozycjonuj#ce 
na dole. Cokó& przestawny 
jest precyzyjnie ustawiony na 
p&ytce, co pozwala przenie!" 
k#t 90° w pomieszczeniu.

Na równych powierzchniach: 
Pazury pozycjonuj#ce na górze. 
Laser nadaje si$ do dowolnych 
prac wyrównawczych.

Funkcje lasera
 · K#t prosty (90°)

Zalecane zastosowania
 · Uk&adanie p&ytek
 · Posadzkarstwo
 · Wyko'czenia wewn$trzne

Innowacyjne przestawny cokó)

Pulsuj#ce linie laserowe do pracy na du%ych dystansach: Przy u%yciu odbiornika liniowego 
REC)210 Line do 150 m (zasi$g).

NOWO"#
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Idealne przenoszenie k%tów 90°.

górnego i dolnego punktu linii prostopad&ej 
przy zastosowaniu wysuwanej stopy 
oraz 3 punktów poziomych, które 

wyznaczanie i przenoszenie k#tów 
prostych. Przenoszenie uk&adu z pod&ogi 
na sufit dla !cian prostych i &ukowych. 
Szybkie i precyzyjne wyznaczanie linii 

umo%liwia równoczesne wyznaczanie linii 
i dwóch k#tów prostych – np. podczas 
wznoszeniu konstrukcji przy pracach 

widoczne, jasne i drobne punkty laserowe. 

z poch&aniaj#c# uderzenia os&on# 

(Ochrona przed wnikaniem py&u. Ochrona 
przed bryzgami wody z dowolnego 

optymalna ochrona optyki przed py&em i 
zarysowaniami poprzez obrót w uchwycie 
U. Dodatkowe wy&#czniki ochronne dla 
bocznych punktów poziomych.

1) Pozycja spoczynkowa. 2) Laser mo%e by" wychylany w obudowie o 360°.  
3) Wyci#gana nó%ka umo%liwia regulacj$ lasera w pionie.

Samoniweluj%cy laser 5-punktowy LA-5P

50 mm

Funkcje lasera
 · Funkcja punktowa
 · K#t prosty (90°)
 · Funkcja pionuj#ca

Zalecane zastosowania
 · Wyko'czenia wewn$trzne
 · Konstrukcje metalowe
 · Polerowanie / nadzorowanie
 · Wykonywanie instalacji

Nr art. 18328/8 18483/4*

* z podpor# teleskopow# lasera

Mo%liwo!" pracy bezpo!rednio na 
ceownikach dzi$ki stopie z funkcj# 
regulacji wysoko!ci.
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 Laser rotacyjny, odbiornik, 
zdalne sterowanie i &ata 
niwelacyjna to zespó& 
nie do pokonania. Dzi$ki 
niemu jedna osoba mo%e 
na du%ych odleg&o!ciach 
szybko i bezpiecznie 
niwelowa". Szczególnie 
&atwa jest praca przy 
pomocy &aty niweluj#cej 
STABILI NL:

1.  Skierowa" punkt zerowy NL na promie' 
lasera.

2.  Przesuwanie odbiornika na &acie nivelacyjnej 
powoduje ponowne ustawienie odbiornika w 
nowym punkcie pomiarowym na wysoko!ci 
promienia laserowego.

3.  Na skali NL mo%na teraz odczyta" ró%nic$ 
wysoko!ci ±.

Anodowana aluminiowa &ata 
niwelacyjna NL. Do wszystkich 
odbiorników laserowych i 
odbiorników STABILI. Wysuw 
do 240)cm, skala z podzia&k# 
w mm, podzia&ka ±)50)cm. 
Z sankami nastawczymi dla 
potrzeb optymalnego odczytu 
warto!ci i szybkiego, prostego 
ustalania wysoko!ci.

Nr art. 07468/5

Listwa niwelacyjna Teleskopowa podpora lasera

LT 30  
Teleskopowa podpora lasera  
Umo%liwia zamocowanie 
lasera na dowolnej wysoko!ci 
roboczej.
Wysoko!": 20 – 365)cm 
Waga: 2,7 kg

Nr art. 18238/0

Osprz$t lasera
Odbiornik

Odbiornik REC 300 Digital: Inteligentniejszy pomiar – efektywniejsza praca.

Nr art. 16957/2 

Komfortowa technika pomiarowa.
Stopniowane symbole informuj#, w 
jakiej odleg&o!ci od wysoko!ci zadanej 
znajdujemy si$ w danym momencie: czy 
jeste!my zbyt nisko, czy zbyt wysoko. Dwa 
poziomy czu&o!ci u&atwiaj# dostosowanie 
do d&ugich i krótkich dystansów. Je%eli 
dodatkowo w&#czy si$ sygna& d(wi$kowy, 
mo%na wybra" nat$%enie g&o!no!ci.

Wy&wietlacz liczbowy pokazuje 
odchylenia od warto&ci zadanej w mm. 
Urz#dzenie pozwala na bezpo!redni 
odczyt o dchylenia od warto!ci zadanej 
w formie liczbowej: z dok&adno!ci# co 
do milimetra. Pozwala to m. in. na du%o 
szybsz# i precyzyjniejsz# korekt$ ustawie' 
rozpór i wysoko!ci betonu. Koniec z 
mozolnym ustawianiem odbiornika na 
listwie pomiarowej!

- 12 mm

+ 5 mm

+ 34 mm

Odbiornik REC 210 Line
Do prac na du%ych dystansach lub przy 
jasnym o!wietleniu pomieszczenia. Do 
nast$puj#cych laserów liniowych STABILA: 
LAX 200, LAX 300, LAX 400, FLS 90.

Nr art. 16851/3 
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Statyw jest jednym z najwa%niejszych 
elementów wyposa%enia 
dodatkowego wykorzystywanych 
w pracach przy u%yciu urz#dze' 
laserowych. Za pomoc# statywu 
i zamontowanego urz#dzenia 
laserowego mo%na – zale%nie od 
rodzaju i wysoko!ci monta%owej 
statywu – dokonywa" poziomej 
niwelacji na niemal wszystkich 
wysoko!ciach od ok. 70 do 300)cm. 
Nowoczesne statywy s# wykonywane 
z aluminium, dzi$ki czemu s# bardzo 
lekkie, a przy tym jednocze!nie 
bardzo stabilne. Szybko zamykaj#ce 
si$ zamkni$cie umo%liwia 
natychmiastowe ustawienie 
statywu na nierównym pod&o%u. 
Statywy budowlane z kolumn# 
korbow# posiadaj# nogi z ostrzami 
i z obrotow# nak&adk# z twardej 
gumy umo%liwiaj#c# stosowanie we 
wn$trzach bez obawy o zarysowania.

Statywy

Nr art. 18456/8 Nr art. 18194/9 Nr art. 18560/2Nr art. 18195/6

BST-K-L 
Statyw budowlany z amortyzowan# 
pneumatycznie kolumn# korbow#, 
ogranicznikiem rozwarcia i szybko 
zamykaj#cym si$ zamkni$ciem.
Wysoko!": ok. 98 – 220 cm
Gwint: 5/8˝
Waga: ok. 6,5 kg

BST-K-XL
Statyw budowlany z amortyzowan# 
pneumatycznie kolumn# korbow#, 
skal# metryczn#, ogranicznikiem 
rozwarcia i szybko zamykaj#cym si$ 
zamkni$ciem.
Wysoko!": ok. 118 – 300 cm
Gwint: 5/8˝, Waga: ok. 7,3 kg

BST-S
Statyw budowlany z ogranicznikiem 
rozwarcia, szybko zamykaj#cymi 
si$ zamkni$ciami i pasem do 
przenoszenia.
Wysoko!": ok. 100 – 160)cm
Gwint: 5/8˝
Waga: 4,8 kg

Nr art. 15971/9 

NK 100 pulpit sterowniczy 
niwelacji
Idealny przy robtach 
wewn$trznych: Pulpit 
sterowniczy niwelacji z regulacj# 
wysoko!ci (uchwyt na !cianie) 
dla laserów rotacyjnych. Wiesza 
si$ go na szynie profilowanej 
lub gwo(dziu. Obszar 
zastosowania: Podwieszanie 
stropów, k&adzenie jastrychu itd.

BST-K-M 
Statyw budowlany z amortyzowan# 
pneumatycznie kolumn# korbow#, 
ogranicznikiem rozwarcia i szybko 
zamykaj#cym si$ zamkni$ciem.
Wysoko!": ok. 69 – 170 cm
Gwint: 5/8˝
Waga: ok. 6,0 kg
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Przegl%d oferty dalmierzy laserowych 

Typ LD 520 
Dalmierz laserowy

LD 420 
Dalmierz laserowy

LD 320 
Dalmierz laserowy

Klasa lasera 2 2 2
Moc ‹ 1 mW ‹ 1 mW ‹ 1 mW
D&ugo!" fali lasera 635 nm 635 nm 635 nm
Dok&adno!" typowo* ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 2,0 mm
Typowy zasi$g* 0,05 – 200 m 0,05 – 80 m** 0,05 – 40 m***
Czas pracy do 5.000 pomiarów do 3.000 pomiarów do 3.000 pomiarów
Baterie (&#cznie) 2 x AA 2 x AAA 2 x AAA
Bluetooth Bluetooth Smart (4.0) – –
Czujnik nachylenia ± 180° – –
Cyfrowy celownik – –
Funkcje 18 funkcji 12 funkcji 8 funkcji
Stopie' ochrony IP 54 IP 65 IP 40

Zakres dostawy
Lasery LD 520 LD 420 LD 320
Tarcza celownicza – –
Torba na pasku
Pasek na r$k$
Nr art. 18562/6 18378/3 18379/0

* dotyczy 100 % zdolno!ci odbijania !wiat&a przez cel (!ciana pomalowana na bia&o), przy s&abym o!wietleniu w tle, 25 °C
** bez p&ytki reflektora (z p&ytk# reflektora do 100 m), *** bez p&ytki reflektora (z p&ytk# reflektora do 50 m)

Po prostu nie do zast%pienia: dalmierze 
laserowe STABILA
Od obmiaru do kontroli wymiarów podczas odbioru – laser jest powszechnie 
stosowany do wykonywania pomiarów odleg&o!ci na budowie. Rozwi#zanie 
to oferuje niezaprzeczalne korzy!ci: ekstremalna dok&adno!" pomiaru 
równie% przy du%ych dystansach, oszcz$dno!" czasu i pieni$dzy, mo%liwo!" 
uzyskania wielu dodatkowych informacji dotycz#cych pomiaru bez potrzeby 
wykonywania dodatkowych czynno!ci.
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Dalmierz laserowy: Zestawienie funkcji

1) Pomiar d&ugo!ci.

2) Pomiar powierzchni.

3) Pomiar obj$to!ci.

4) Trwa&y pomiar.

5) Ustalanie wymiarów sk&adowych 
&a'cucha wymiarowego.

6) Funkcja Pitagorasa 1: wyznaczanie 
odcinka z dwoma pomiarami 
pomocniczymi.

7) Funkcja Pitagorasa 2: wyznaczanie 
odcinka z trzema pomiarami 
pomocniczymi.

8) Funkcja Minimum Tracking:  
za pomoc# minimalnego pomiaru 
ci#g&ego mo%na wyznaczy" najmniejsz# 
odleg&o!" mi$dzy dwoma punktami.

9) Funkcja Maximum Tracking: pomiar 
ci#g&y umo%liwiaj#cy np. okre!lenie 
maksymalnego wymiaru przek#tnej.

10) Licznik czasu: funkcja 
samowyzwalacza, np. do pomiarów 
ze statywu bez wstrz#sów 
spowodowanych poruszeniem.

11) Wytyczy" odleg&o!ci.

12) Pomiar nachylenia: czujnik nachylenia mierzy 
nachylenia w przedziale ± 180°.

13) Po!redni pomiar odleg&o!ci: umo%liwia 
pomiar trudno dost$pnych poziomych odcinków. 

14) Po!redni pomiar wysoko!ci: wyznaczenie 
wysoko!ci (np. budynku) bez odpowiedniego 
punktu odbicia.

15) Pomiar nachylonych obiektów: umo%liwia 
pomiar nachylonych, trudno dost$pnych 
odcinków (np. skosów dachu).

16) Pomiar profilu wysoko!ci: okre!la ró%nic$ 
wysoko!ci mi$dzy punktem odniesienia i innymi 
punktami pomiarowymi.

17) Pomiar trapezu: umo%liwia zmierzenie sko!nych, 
bezpo!rednio niedost$pnych odcinków.

18) Pomiar powierzchni trójk#tnej: oblicza 
powierzchni$ trójk#ta z pomiaru boków trójk#ta.
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Czy Ty równie' korzystasz na budowie 
z urz%dze( mobilnych takich jak iPhone 
lub iPad? Je!li tak – nowe mo%liwo!ci 
naszych produktów wprawi# Ci$ w zachwyt: 
zintegrowana technologia Bluetooth® 
Smart)(4.0) umo%liwia bezprzewodowe 
przenoszenie danych pomiarowych z 
urz#dzenia LD 520.

Dla u%ytkowników iPhone’ów lub iPadów 
udost$pnili!my bezp&atn# aplikacj$ 
STABILA+Measures, która umo%liwia r$czne tworzenie rysunków 
pomieszcze' i obiektów lub szybkich szkiców, a tak%e ich bezpo!rednie 
zwymiarowanie.

Mo%liwe jest równie% bardzo &atwe przeniesienie danych pomiarowych 
na zdj$cia z placu budowy. Dzi$ki temu wszystko mo%na dokumentowa" 
bezpo!rednio na miejscu i przekazywa" zespo&owi za po!rednictwem 
smartfona.

Krzy' nitkowy: dok)adne 
namierzanie równie' przy silnym 
nas)onecznieniu.

przy du%ej ilo!ci !wiat&a s&onecznego 
i du%ych dystansach: nie trzeba ju% 
szuka" ma&ego czerwonego punktu 
lasera.

wy!wietlacza kamery mo%na 
prawid&owo skierowa" LD 520 na cel.

powi$kszenie lub zmniejszenie 
obrazu.

namierzanie celu. Pomiar dystansu 
jest precyzyjny.

&atwo dostosowa" do warunków 
o!wietleniowych.

reguluje pod!wietlenie wy!wietlacza. 
Dzi$ki temu zmniejsza si$ zu%ycie 
baterii.

Dane dotycz#ce zasi$gu i dok&adno!ci 
spe&niaj# wymagania nowej normy ISO 16331-1.

Cyfrowe namierzanie celu. Inteligentna metoda 
pomiaru.

obrazu – wyra(ny, ostry obraz równie% przy 
®)Smart)(4.0) 

umo%liwia &atw# wymian$ danych, np. za 
po!rednictwem iPhone’a lub iPada.  

STABILA Measures 
mo%na przenosi" wyniki pomiaru bezpo!rednio 

360°: do elastycznych pomiarów z ka%dej 

kalkulator: s&u%y do mno%enia lub dzielenia 
warto!ci pomiarowych z zastosowaniem 
podanych sta&ych (np. stawka godzinowa 
lub koszt materia&u). U%ytkownik uzyskuje 
wymierne, skalkulowane warto!ci i mo%e na 
miejscu okre!la" istotne informacje dotycz#ce 

ochrony IP)54 (ochrona przed osadzaniem si$ 
kurzu wewn#trz, ochrona przed rozpryskiwan# 

udaroodporna obudowa w poch&aniaj#cym 
udary mechaniczne p&aszczu Softgrip.

Dalmierz laserowy LD 520

Nr art. 18562/6

Ogó)em

2-krotny zoom

4-krotny zoom
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Klasa kompaktowa

W dziedzinie techniki pomiarowej oferuje 
wszystko, co jest niezb$dne na placu 
budowy.

funkcje pomiarowe.

gwarantuj# dobr# czytelno!".

uderzenia os&on# STABILA Softgrip.

Dalmierz laserowy LD 320

Pokrowiec z paskiem do
wygodnego transportu.

Pokrowiec z paskiem do
wygodnego transportu.

Dalmierz laserowy LD 420

Dane dotycz#ce zasi$gu 
i dok&adno!ci spe&niaj# 
wymagania nowej normy 
ISO)16331-1.

Nr art. 18379/0

IP 65

Geniusz pomiarowy

Dalmierz laserowy LD 420 odznacza si$ 
szerokim zakresem zastosowa'. Do pami$ci 
przyrz#du mo%na wprowadzi" indywidualne 
parametry takie jak np. stawk$ godzinow#, 
cen$ za metr kw. materia&u, a nast$pnie po 
dokonaniu pomiaru pomieszczenia przeliczy" 
koszty na podstawie wprowadzonych 
parametrów i b&yskawicznie sporz#dzi" ofert$.

pomiar powierzchni, pomiar obj$to!ci itd.) 
mo%na wy!wietli" dodatkowe informacje, np. 
obwód, powierzchni$ !cian i sufitów itp.

ochrona nowego dalmierza LD 420 przed 
py&em i wod# zgodnie z IP 65. Wytrzyma&a 
obudowa z poch&aniaj#c# uderzenia os&on# 
STABILA Softgrip.

Dane dotycz#ce zasi$gu 
i dok&adno!ci spe&niaj# 
wymagania nowej normy 
ISO 16331-1.

Nr art. 18378/3
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Tutaj mo'na dowiedzie* si$, dlaczego poziomice 
STABILA s% tak wyj%tkowe:

Najlepsza jako&* jest op)acalna. Pr$dzej czy 
pó,niej.

Ka%dy fachowiec wie, %e na budowie nie wszystko 
przebiega bezproblemowo. Wtedy doceniamy 
narz$dzia, na których mo%na polega" w trudnych 
sytuacjach. Wyobra(my sobie, %e poziomica 
po upadku z rusztowania wykonuje dok&adne i 
precyzyjne pomiary mimo mocnego uderzenia w 
pod&o%e – tak samo jak pierwszego dnia. Na tym 
w&a!nie polega jako!" firmy STABILA! Poziomice 
STABILA posiadaj# zalan# na sta&e libell$, dzi$ki 
czemu mo%liwe jest zapewnienie absolutnej 
dok&adno!ci pomiaru równie% w warunkach 
du%ego obci#%enia, przez co nie jest wymagane 
wykonanie nastawiania dodatkowego. Dlatego 
specjali!ci na ca&ym !wiecie zaufali naszym 
poziomicom. W STABILA ka%dy specjalista 
znajdzie poziomic$ spe&niaj#c# jego oczekiwania: 
w zale%no!ci od potrzeb i typu zastosowania – 
&atwego lub trudnego, krótkiego lub zajmuj#cego 
wi$cej czasu – a tak%e specjalne poziomice, które 
s&u%# do specyficznych zastosowa'.

Po czym pozna" dobr# poziomic$?

Poziomnice 
Typ R 300
Seria 196
Seria 96
Seria 196 electronic IP 65
Seria 80 A
Seria 70
Seria 106 T
Typ 80 M Installation
Seria Pocket
Seria 81 S

Gwarancja: 
patrz na odwrocie.

44–45

 
46–47
48–49
50–51
52–53
54–55
56–57
58–59
60–61
62–63
64–65

10 lat
GWARANCJI
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Za&lepki ko(cowe:
W celu zabezpieczenia powierzchni pomiarowych 
stosowane s# ko'cówki z odpornego na uderzenia 
tworzywa sztucznego.

System magnetyczny:
Magnesy na bazie pierwiastków ziem rzadkich o 
wyj#tkowej przyczepno!ci. Zapewniaj# maksymaln# 
swobod$ obs&ugi podczas wyrównywania i 
ustawiania.

Pozycja normalna / pozycja odwrócona:
Tylko poziomice, których libelle s# przystosowane 
do pomiaru „do góry nogami” zapewniaj# uzyskanie 
pewnych wyników w tym po&o%eniu.

Technologia monta'u STABILA:
Specjalna technologia monta%u 
zapewnia d&ugotrwa&# precyzj$. W 
ramach specjalnego procesu zalewania 
te trzy elementy zostaj# po&#czone ze 
sob# na zawsze. Dzi$ki temu poziomica 

jest d&ugowieczna. Oferuje precyzj$ tak# sam# jak w dniu zakupu. 
Bez dodatkowej regulacji, bez w#tpliwo!ci. Pomiary s# zawsze 
precyzyjne – nawet w przypadku najtrudniejszych warunków 
panuj#cych na placu budowy.

Libelle:
Wysoka precyzja konturów wewn$trznych. 
Umieszczone wewn#trz, nierdzewne pier!cienie 
odczytowe. Brak odchy&ek powodowanych przez 
&adunek statyczny lub czynniki mechaniczne. 
Fluorescencyjny p&yn o du%ej odporno!ci na 
promieniowanie UV.

Profile:
Profile s# przed&u%eniem libelli. Dlatego musz# by" 
wykonane z trwa&ego i odpornego na wypaczenia 
materia&u. Powlekana proszkowo powierzchnia jest 
trwa&a i &atwa w czyszczeniu.

Zabezpieczenie termiczne: 
Nasze poziomice s# wyj#tkowo 
odporne na dzia&anie temperatury. 
Gwarantujemy dok&adno!" odczytu 
w temperaturze od -20 °C do +50 °C.

Powierzchnie pomiarowe: 
W zale%no!ci od wersji poziomica jest wyposa%ona 
w jedn# lub dwie powierzchnie pomiarowe. Druga 
powierzchnia pomiarowa daje wi$cej mo%liwo!ci 
wykorzystania. 

W ten sposób zapewniamy optymaln% obs)ug$:W ten sposób zapewniamy trwa)o&* i precyzj$:

Oferowane
w sprzeda%y

Daleki Wschód

STABILA

100-procentowa precyzja – trwa)o&* i dok)adno&*.

Dok)adna co do mikrometra regulacja i brak przesuni$*

Poziomice STABILA umo%liwiaj# dok&adn# regulacj$ libelli, 
uchwytu bloku libelli i powierzchni pomiarowych profilu 
w procesie produkcyjnym. Do po&#czenia tych elementów 
s&u%y sztuczna %ywica. Tylko w ten sposób mo%na 
zagwarantowa", %e wszystkie elementy konstrukcyjne b$d# 
wzgl$dem siebie ustawione równolegle i bez przesuni$" i %e 
poziomica zapewni absolutn# precyzj$ pomiarów równie% 
po up&ywie wielu lat.

Poziomice STABILA – 
podstawowa zasada precyzji:
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Typ R 300

Dok&adno!" w pozycji normalnej 0,029° = 0,5 mm/m
Dok&adno!" w pozycji odwróconej 0,029° = 0,5 mm/m
Powierzchnie pomiarowe 2 x
Rodzaj libelli 1 x w poziomie

2 x w pionie
Za!lepki ko'cowe Mo%liwo!" zdj$cia /  

Stoper / Amortyzacja 
uderze'

D)ugo&* / Nr art.
61 cm 18371/4
81 cm 18372/1
100 cm 18373/8
122 cm 18374/5
183 cm 18375/2
200 cm 18450/6
244 cm 18376/9

Typ R 300

Niezawodna wytrzyma&o!": Odporny na 
zginanie i skr$canie pi$ciokomorowy 
profil R.
Niezawodna stateczno!": Wyj#tkowo 
szerokie powierzchnie pomiarowe (4)cm).
Niezawodne trasowanie: Trzy stabilne 
kraw$dzie u&atwiaj#ce trasowanie na ca&ej 
d&ugo!ci.
Niezawodny chwyt: Uchwyty na d&onie na 
ca&ej d&ugo!ci z zag&$bieniami na palce.
Du%a dok&adno!" pomiaru. W po&o%eniu 
normalnym lub odwróconym 0,5)mm/m.
Dwie pokryte pow&okami powierzchnie 
pomiarowe.
Opatentowane stopery zapewniaj#ce 
stabilno!" podczas wyznaczania.
Zdejmowane ko'cówki u&atwiaj# pomiary 
wykonywane w naro%nikach.
Amortyzuj#ce ko'cówki zabezpieczaj# 
profil poziomicy przed uderzeniami.
10 lat gwarancji.

Krótki opis:  
Typ R 300

Niezawodna wytrzyma)o&*:
Odporny na zginanie i 
skr$canie pi$ciokomorowy 
profil R. Zaprojektowany do 
najtrudniejszych zastosowa' 
w budownictwie.

Niezawodne trasowanie: 
Trzy stabilne kraw$dzie 
u&atwiaj#ce trasowanie 
na ca&ej d&ugo!ci. Ci#g&y 
mostek nad poziom# 
libell#.

Niezawodna stateczno&*:
Wyj#tkowo szerokie 
powierzchnie pomiarowe. 
Wysoka odporno!" na 
wywrócenie podczas 
pomiaru.

Niezawodny chwyt:
Uchwyty na d&onie na ca&ej 
d&ugo!ci z zag&$bieniami 
na palce. Optymalne 
manipulowanie w trakcie 
pomiarów i transportowania.
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Typ 196-2 196-2 LED

Dok&adno!" w pozycji normalnej 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
Dok&adno!" w pozycji odwróconej 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
Powierzchnie pomiarowe 2 x 2 x
Rodzaj libelli 1 x w poziomie

2 x w pionie
1 x w poziomie
2 x w pionie

Za!lepki ko'cowe Mo%liwo!" zdj$cia /  
Stoper / Amortyzacja 
uderze'

Mo%liwo!" zdj$cia /  
Stoper / Amortyzacja 
uderze'

Cecha szczególna – Dioda

D)ugo&* / Nr art.
61 cm 15233/8 17392/0
81 cm 15234/5 –
100 cm 15235/2 –
122 cm 15236/9 17393/7
183 cm* 15237/6 –
200 cm* 17209/1 –

Seria 196

Wyj#tkowo sztywny aluminiowy profil 
prostok#tny z wzmacniaj#cymi %ebrami.
Du%a dok&adno!" pomiaru. W po&o%eniu 
normalnym lub odwróconym 0,5)mm/m.
Dwie frezowane powierzchnie 
pomiarowe do 122 cm.
Opatentowane stopery zapewniaj#ce 
stabilno!" podczas wyznaczania.
Zdejmowane ko'cówki u&atwiaj# 
pomiary wykonywane w naro%nikach.
Amortyzuj#ce ko'cówki zabezpieczaj# 
profil poziomicy przed uderzeniami.
Otwory przechwytowe zapewniaj#ce 
mocne, pewne trzymanie.
10 lat gwarancji.

Krótki opis:  
Seria 196

Typ 196-2 LED: Pod!wietlone libelle. 
Optymalna czytelno!".

Otwory przechwytowe zapewniaj#ce 
mocne, pewne trzymanie.

Zdejmowane, t&umi#ce uderzenia 
za!lepki ko'cowe ze stoperami.

*  Z dodatkowym wzmocnieniem przez ca&# d&ugo!" poziomej libelli – zapewnia dodatkow# stabilizacj$ profilu i 
u&atwia rysowanie.
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Typ 96-2 96-2 M 96-2 K 

Dok&adno!" w pozycji normalnej 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
Dok&adno!" w pozycji odwróconej 0,043° = 0,75 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m
Powierzchnie pomiarowe  2 x 2 x 1 x
Rodzaj libelli 1 x w poziomie

2 x w pionie
1 x w poziomie
2 x w pionie

1 x w poziomie
2 x w pionie

Za!lepki ko'cowe Mo%liwo!" zdj$cia /  
Stoper / Amortyzacja 
uderze'

Mo%liwo!" zdj$cia /  
Stoper / Amortyzacja 
uderze'

Mo%liwo!" zdj$cia /  
Stoper / Amortyzacja 
uderze'

Cecha szczególna – Magnes na bazie 
pierwiastków ziem 
rzadkich

Ochrona 
antywstrz#sowa

D)ugo&* / Nr art.
40 cm 15225/3 15852/1 –
61 cm 15226/0 15853/8 –
81 cm 15227/7 15854/5 16403/4
100 cm 15228/4 15855/2 –
122 cm 15229/1 15856/9 –
183 cm* 15230/7 15857/6 –
200 cm* 15231/4 15858/3 –
244 cm* 15232/1 – –

Seria 96

Wyj#tkowo sztywny aluminiowy 
profil prostok#tny z 
wzmacniaj#cymi %ebrami.
Dok&adno!" pomiaru w pozycji 
normalnej 0,5)mm/m, odwróconej 
0,75)mm/m.
Dwie frezowane powierzchnie 
pomiarowe do 122 cm.
Opatentowane stopery 
zapewniaj#ce stabilno!" podczas 
wyznaczania.
Zdejmowane ko'cówki u&atwiaj# 
pomiary wykonywane w 
naro%nikach.
Amortyzuj#ce ko'cówki 
zabezpieczaj# profil poziomicy 
przed uderzeniami.
10 lat gwarancji.

Krótki opis:  
Seria 96

Opatentowane stopery 
zapewniaj#ce stabilno!" podczas 
wyznaczania.

Typ 96-2 M: Magnesy na bazie 
pierwiastków ziem rzadkich 
o wyj#tkowej przyczepno!ci. 
Zapewniaj# maksymaln# swobod$ 
obs&ugi podczas wyrównywania i 
ustawiania.

Typ 96-2 K: Opatentowana ochrona 
antywstrz#sowa. Korekta odchy&ek 
mo%liwa za pomoc# lekkich uderze' 
kielni#.*  Z dodatkowym wzmocnieniem przez ca&# d&ugo!" poziomej libelli – zapewnia dodatkow# stabilizacj$ profilu i 

u&atwia rysowanie.
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Wyj#tkowo sztywny aluminiowy profil prostok#tny z 
wzmacniaj#cymi %ebrami.
Mo%liwo!" mycia ca&ej powierzchni. Py&o- i 
wodoszczelno!" wg stopnia ochrony IP 65.
Dwa cyfrowe wy!wietlacze umo%liwiaj#ce 
optymalny odczyt w ka%dej sytuacji – z mo%liwo!ci# 
pod!wietlenia za pomoc# przycisku.
Akustyczne naprowadzanie na cel za pomoc# trzech 
ró%nych sygna&ów.
Du%a dok&adno!" pomiaru. W po&o%eniu normalnym 
lub odwróconym 0,5)mm/m.
Dwie frezowane powierzchnie pomiarowe.
Brak opó(nie' podczas wyznaczania warto!ci 
zmierzonych.
Czas pracy: 150 godzin.
Z torb# umo%liwiaj#c# bezpieczny transport.
10 lat gwarancji*.

Krótki opis:  
Seria 196  electronic IP 65

Seria 196 electronic IP 65
Typ 196-2 electronic IP 65 196-2-M electronic IP 65

Dok&adno!" w pozycji normalnej 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
Dok&adno!" w pozycji odwróconej 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
Dok&adno!" elektronicznego pomiaru 
nachylenia

przy 0° i 90° = ± 0,05°,  
od 1° do 89° = ± 0,2°

przy 0° i 90° = ± 0,05°,  
od 1° do 89° = ± 0,2°

Powierzchnie pomiarowe 2 x 2 x
Rodzaj libelli 1 x w poziomie

2 x w pionie
1 x w poziomie
2 x w pionie

Za!lepki ko'cowe Mo%liwo!" zdj$cia /  
Stoper / Amortyzacja 
uderze'

Mo%liwo!" zdj$cia /  
Stoper / Amortyzacja 
uderze'

Tryby wy!wietlania °, %, mm/m, in/ft – 
uk&ad dziesi$tny lub w 
formie u&amka

°, %, mm/m, in/ft –
uk&ad dziesi$tny lub w 
formie u&amka

Cecha szczególna – Magnes na bazie 
pierwiastków ziem 
rzadkich

D)ugo&* / Nr art.
40 cm 17705/8 –
61 cm 17670/9 17677/8
81 cm 17671/6 –
100 cm 17672/3 –
122 cm 17673/0 –
183 cm (bez torby transportowej)** 17706/5 17707/2

Obydwa typy wy!wietlacza 
pod!wietlane za naci!ni$ciem 
przycisku: Idealne do wykonywania 
prac po zmierzchu i w cieniu.

Ca&kowicie zmywalny. Ochrona 
przed py&em i wod# rozbryzgow# 
zgodnie z IP 65.

Typ 196-2-M electronic IP 65:  
Magnesy na bazie pierwiastków ziem 
rzadkich o wyj#tkowej przyczepno!ci. 
Zapewniaj# maksymaln# swobod$ 
obs&ugi podczas wyrównywania i 
ustawiania.

*  Has&o gwarancyjne „10 lat” odnosi si$ do wszystkich gwarantowanych w&a!ciwo!ci poziomnicy, ale nie dotyczy 
zintegrowanego w produkt modu&u elektronicznego.

**  Z dodatkowym wzmocnieniem przez ca&# d&ugo!" poziomej libelli – zapewnia dodatkow# stabilizacj$ profilu i 
u&atwia rysowanie.
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Seria 80 A
Typ 80 A 80 AM
Dok&adno!" w pozycji normalnej 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
Dok&adno!" w pozycji odwróconej 0,043° = 0,75 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m
Powierzchnie pomiarowe 1 x 1 x
Rodzaj libelli 1 x w poziomie

1 x w pionie
1 x w poziomie
1 x w pionie

Za!lepki ko'cowe Standard Standard
Cecha szczególna – Magnes na bazie 

pierwiastków ziem 
rzadkich

D)ugo&* / Nr art.
30 cm 16047/0 –
40 cm 16048/7 16063/0
50 cm 16049/4 –
60 cm 16050/0 16064/7
80 cm 16051/7 16065/4
100 cm 16052/4 16066/1
120 cm 16053/1 16067/8
150 cm – 16068/5
180 cm – 16069/2
200 cm – 16070/8

Typ 80 AM: Magnesy na bazie 
pierwiastków ziem rzadkich 
o wyj#tkowej przyczepno!ci. 
Zapewniaj# maksymaln# swobod$ 
obs&ugi podczas wyrównywania i 
ustawiania.

Tylko poziomice, których libelle 
s# przystosowane do pomiaru „do 
góry nogami” zapewniaj# uzyskanie 
pewnych wyników w tym po&o%eniu.

Krótki opis:  
Seria 80 A
,ebrowany aluminiowy profil 
prostok#tny zapewnia pewne 
trzymanie.
Dok&adno!" pomiaru w pozycji 
normalnej 0,5)mm/m, odwróconej 
0,75)mm/m.
Frezowana powierzchnia pomiarowa 
do 120)cm.
Standardowe za!lepki.
10 lat gwarancji.
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Seria 70
Typ 70 70 W 70 M
Dok&adno!" w pozycji normalnej 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
Powierzchnie pomiarowe 1 x 1 x 1 x
Rodzaj libelli 1 x w poziomie

1 x w pionie
1 x w poziomie
1 x w pionie
1 x obrotowa libella 
k#towa

1 x w poziomie
1 x w pionie

Za!lepki ko'cowe Standard Standard Standard
Cecha szczególna – – Magnes na bazie 

pierwiastków ziem 
rzadkich

D)ugo&* / Nr art.
30 cm 02281/5 – 02871/8
40 cm 02282/2 02472/7 02872/5
50 cm 02283/9 – 02143/6
60 cm 02284/6 02474/1 02874/9
80 cm 02286/0 02475/8 02875/6
100 cm 02288/4 02478/9 02876/3
120 cm 02289/1 – 02149/8
150 cm 02290/7 – 02877/0
180 cm 02291/4 – 02878/7
200 cm 02292/1 – 02879/4

G&adki aluminiowy profil prostok#tny.
Wygodna niska masa poziomicy.

Dok&adno!" pomiaru w pozycji 
normalnej 0,5)mm/m.
Pokryta pow&ok# powierzchnia 
pomiarowa.
Standardowe za!lepki.
10 lat gwarancji.

Krótki opis:  
Seria 70

Typ 70 W: Obrotowa libella 
k#towa do wyznaczania 
zmiennych pochyle'. 

Typ 70 M: Magnesy na bazie 
pierwiastków ziem rzadkich 
o wyj#tkowej przyczepno!ci. 
Zapewniaj# maksymaln# 
swobod$ obs&ugi podczas 
wyrównywania i ustawiania.
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Typ 106 T 106 TM
Dok&adno!" w pozycji normalnej 0,029° = 0,5 mm/m

0,057° = 1,0 mm/m  
(stan wysuni$ty)

0,029° = 0,5 mm/m
0,057° = 1,0 mm/m  
(stan wysuni$ty)

Dok&adno!" w pozycji odwróconej 
(zamkni$tej)

0,043° = 0,75 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m

Powierzchnie pomiarowe 2 x 2 x
Rodzaj libelli 1 x w poziomie

2 x w pionie
1 x w poziomie
2 x w pionie

Za!lepki ko'cowe Standard Standard
Cecha szczególna P&ytki z elementami 

dystansowymi
Magnes na bazie 
pierwiastków ziem 
rzadkich

D)ugo&* / Nr art.
183 –)315 cm 17708/9 –
186 – 318 cm – 17710/2
213 –)376 cm 17709/6 –
216 – 379 cm – 17711/9

Seria 106 T

Typ 106 T: Elementy dystansowe 
s# wk&adane na p&ytki górnej 
powierzchni pomiarowej. 
Wystarczy przekr$ci", aby 
uzyska" stabilne osadzenie.

Typ 106 T: Element dystansowy 
do omijania nierówno!ci.

3-komorowy aluminiowy profil prostok#tny 
z wzmacniaj#cymi %ebrami. Opatentowana 
konstrukcja.
Wyj#tkowo d&uga, wyci#gana poziomica.
Mocne mimo!rody zacisku gwarantuj# du%# 
dok&adno!" pomiaru (patrz tabela).
Mo%liwo!" wyposa%enia w nasadzane elementy 
dystansowe do prac drzewnych lub w magnesy 
na bazie pierwiastków ziem rzadkich do 
zastosowania w budownictwie stalowym.
Du%e powierzchnie pomiarowe.
10 lat gwarancji.

Krótki opis:  
Seria 106 T

Typ 106 TM: Magnesy na bazie 
pierwiastków ziem rzadkich 
o wyj#tkowej przyczepno!ci. 
Zapewniaj# maksymaln# swobod$ 
obs&ugi podczas wyrównywania i 
ustawiania.
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Typ 80 M Installation
Typ 80 M Installation
Dok&adno!" w pozycji normalnej 0,029° = 0,5 mm/m
Dok&adno!" w pozycji odwróconej 0,043° = 0,75 mm/m
Powierzchnie pomiarowe 1 x
Rodzaj libelli 1 x w poziomie

1 x w pionie
Za!lepki ko'cowe Stoper
Cecha szczególna Magnes na bazie 

pierwiastków ziem 
rzadkich

D)ugo&* / Nr art.
60 cm 16881/0
100 cm 16882/7

Na obudowie drukowane s# 
wszystkie istotne wymiary 
instalacyjne: Wyrównywanie, 
zaznaczanie, wiercenie.

Tylko poziomice, których libelle 
s# przystosowane do pomiaru „do 
góry nogami” zapewniaj# uzyskanie 
pewnych wyników w tym po&o%eniu.

Aluminiowy profil prostok#tny 
z nadrukowanymi wymiarami 
instalacyjnymi do szybkiego 
przenoszenia punktów instalacyjnych.
Dok&adno!" pomiaru w pozycji 
normalnej 0,5)mm/m, odwróconej 
0,75)mm/m.
Opatentowane stopery zapewniaj#ce 
stabilno!" podczas wyznaczania.
Wyj#tkowo mocne magnesy na 
bazie pierwiastków ziem rzadkich 
umo%liwiaj# &atw# regulacj$ modu&ów 
GIS bez u%ycia r#k.
Pokryta pow&ok# powierzchnia 
pomiarowa.
10 lat gwarancji.

Krótki opis:  
Typ 80 M Installation

1.  Naci$cia do przeniesienia wymiarów.
2.  Nadrukowana, umieszczona w !rodku skala centymetrowa.
3.  Naniesione s# wszystkie istotne wymiary instalacyjne. Identyczne 

z naci$ciami zaznaczaj#cymi wymiary na stronie górnej.
4. Wygodne zaznaczanie: Ci#g&y mostek libelli.
5. Libella sze!ciok#tna do wyznaczania spadku 1 % i 2 %.
6.  Bardzo wytrzyma&e magnesy ziem rzadkich utrzymuj# si$ na 

ma&ych powierzchniach metalowych.
7. Opatentowane stopery antypo!lizgowe na obydwu ko'cach.

Powierzchnie miernicze

Za&lepki ko(cowe

Strona przednia

Nadzór
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Typ 70 electric
Typ 70 electric
Dok&adno!" w pozycji normalnej 0,029° = 0,5 mm/m
Powierzchnie pomiarowe 1 x
Rodzaj libelli 1 x w poziomie

1 x w pionie
Za!lepki ko'cowe Stoper
Cecha szczególna Otwory do zaznaczania

D)ugo&* / Nr art.
43 cm 16135/4
120 cm 16136/1

G&adki aluminiowy profil 
prostok#tny.
Pomiar i zaznaczenie prze&#czników 
oraz wtyczek w ramach jednego 
etapu prac.
U&atwienie zaznaczania w 
jednakowych odst$pach. Odst$p 
kombinowany otworów wed&ug 
DIN)49075.
Dok&adno!" pomiaru w pozycji 
normalnej 0,5)mm/m.
Opatentowane stopery 
zapewniaj#ce stabilno!" podczas 
wyznaczania.
Pokryta pow&ok# powierzchnia 
pomiarowa.
10 lat gwarancji.

Krótki opis:  
Typ 70 electric

Opatentowane stopery 
zapewniaj#ce stabilno!" 
podczas wyznaczania.

Uwaga: Nale'y przestrzega* standardów instalacji zgodnych ze 
specyfik% danego kraju.
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Typ Pocket Basic Pocket Electric Pocket Magnetic Pocket PRO Magnetic
Dok&adno!" w pozycji normalnej 0,057° = 1,0 mm/m 0,057° = 1,0 mm/m 0,057° = 1,0 mm/m 0,057° = 1,0 mm/m
Rodzaj libelli 1 x w poziomie 1 x w poziomie 1 x w poziomie 1 x w poziomie
Powierzchnie pomiarowe 1 x 1 x 1 x 2 x z rowkiem V
Cecha szczególna – – Magnes na bazie 

pierwiastków ziem rzadkich
Magnes na bazie 
pierwiastków ziem rzadkich

D)ugo&* / Szeroko&* / Wysoko&* / Nr art.
7 cm / 2 cm / 4 cm 17773/7 17775/1 17774/4 –
7 cm / 2 cm / 4 cm (zaczep do pasa) 18114/7 18115/4 18116/1 17768/3

Pocket Electric
Inteligentne: Rowek na &rubokr$t. 
Pozwala to na wygodn# regulacj$ 
wbudowanego elementu wraz z 
poziomic#. Dodatkowa powierzchnia 
pomiarowa na dnie czyni z Pocket Electric 
przydatne narz$dzie, zawsze na miejscu, 
nie tylko dla elektryków.

Pocket PRO Magnetic
Porada STABILA, jak wykonywa* 
pomiary pionowe:
Na ilustracji pokazany jest nowy model 
Pocket PRO Magnetic z rowkiem V. 
Dzi$ki prostok#tnej ramie aluminiowej 
i magnesom w wyposa%eniu libella 
pozioma pozwala równie% na 
wykonywanie pomiarów pionowych.

Seria Pocket

Profesjonalna poziomica w 
formacie mini.
Dzi$ki formatowi mini wymagana 
jest niewielka ilo!" miejsca, a 
przenoszenie jest u&atwione.
Perfekcyjne wyrównywanie w 
niedost$pnych miejscach.
Dok&adno!" pomiaru w pozycji 
normalnej 1,0)mm/m.

Krótki opis:  
Seria Pocket
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Mocny aluminiowy profil z odlewu 
ci!nieniowego.
Kszta&t trapezu zapewnia du%# 
przyczepno!".
Dok&adno!" pomiaru w pozycji 
normalnej 0,5)mm/m, odwróconej 
0,75)mm/m.
Frezowana powierzchnia pomiarowa.
10 lat gwarancji.

Krótki opis:  
Seria 81 S

Seria 81 S
Typ 81 S 81 S REM 81 SV REM W45
Dok&adno!" w pozycji normalnej 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
Dok&adno!" w pozycji odwróconej 0,043° = 0,75 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m
Powierzchnie pomiarowe 1 x 1 x 1 x z rowkiem V
Rodzaj libelli 1 x w poziomie

1 x w pionie
1 x w poziomie
1 x w pionie

1 x w poziomie
1 x w pionie

Cecha szczególna – Magnes na bazie 
pierwiastków ziem 
rzadkich

Magnes na bazie 
pierwiastków ziem 
rzadkich

D)ugo&* / Nr art.
25 cm 02500/7 15348/9 –
25 cm (z torb# na pasku) 02501/4 17832/1 16672/4
40 cm 02502/1 – –
50 cm 02503/8 – –
60 cm 02504/5 – –
80 cm 02505/2 – –
100 cm 02506/3 – –

Typ 81 SV REM W45: 
Wyj#tkowo mocna 
podpora na rurach i innych 
stalowych cz$!ciach 
budowli poprzez frezowan# 
powierzchni$ pomiarow# z 
rowkiem w kszta&cie litery V 
i rzadkimi magnesami.

Typ 81 SV REM W45: 
Libella sze!ciok#tna do 
wyznaczania spadku 
1 % i 2 %.

Typ 81+SV REM W45:  
Nieruchoma libella 
wygi$ta pod k#tem 45° 
do bezpo!redniej kontroli 
podpór i ruroci#gów 
przebiegaj#cych pod 
k#tem 45°.

Typ 81 S REM: 
Magnesy na bazie 
pierwiastków ziem 
rzadkich o wyj#tkowej 
przyczepno!ci. 
Zapewniaj# maksymaln# 
swobod$ obs&ugi 
podczas wyrównywania i 
ustawiania.



– 6968Podzia)ki STABILI

Miary  
Seria 600  |  Seria 600 N-S  
Seria 900  |  Seria 1000

Wszystkie miary STABILA spe)niaj% 
wymagania nowej, obowi%zuj%cej w ca)ej 
Europie dyrektywy MID. Znak CE oraz 
oznaczenie metrologiczne, jak równie' 
&wiadectwo badania typu WE.

 
70–71Urz%dzenia pomiarowe STABILA – miara wszystkich 

rzeczy od 1889 roku

Pod koniec XIX wieku Anton Ullrich i jego brat Franz uzyskali 
patent na przegub spr$%ynowy do miar sk&adanych. 
Wydarzenie to zapocz#tkowa&o histori$ sukcesów firmy 
STABILA. Równie% dzisiaj miary firmy STABILA s# pod 
wieloma wzgl$dami synonimem najwy%szej jako!ci.

Materia) i pow)oki: W przypadku materia&u miary 
przegubowej decyduj#cymi kryteriami s# optymalna 
odporno!" na p$kni$cia i elastyczno!". Pow&oka musi by" 
odporna na wp&yw wszystkich niekorzystnych czynników 
wyst$puj#cych podczas u%ytkowania.
 
Nadruki na elementach przegubowych: Skala pomiarowa 
jako istotny element powinna zawiera" jasne i wyra(ne 
wskazania umo%liwiaj#ce rozró%nienie cyfr jednostek i 
dziesi#tek. 

Przeguby: STABILA najcz$!ciej stosuje przeguby ze stali 
spr$%ynowej o wysokiej wytrzyma&o!ci, zapewniaj#cej 
dok&adno!" dzia&ania i trwa&o!" spr$%ynowania. Dzi$ki 
wyj#tkowej konstrukcji przeguby zapewniaj# swobod$ 
poruszania si$ i d&ug# %ywotno!".
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Metrówki drewniane
Seria 900

Cz&ony z drewna bukowego grubo!ci 
3,3)mm po&#czone s# spr$%ynuj#cymi 
p&ytami przegubów. G&ówki lakierowane na 
czerwono. Czarna podzia&ka z czerwonymi 
liczbami dziesi$tnymi nadrukowana jest 
czysto równomiernie. Wyj#tkowo korzystna 
cenowo miarka STABILA. Z oznakowaniem 
CE i oznaczeniem metrologicznym oraz 
!wiadectwem badania typu WE. Klasa 
dok&adno!ci III.

Typ D&ugo!" Szeroko!" Cz&ony Kolor Podzia& Nr art.
617 2 m 16 mm 10 Bia)y/'ó)ty cm/mm 01128/4

617/11 3 m 16 mm 15 Bia)y/'ó)ty cm/mm 01231/1
607 2 m 16 mm 10 Jasno'ó)ty cm/mm 01104/8
1607 2 m 16 mm 10 Bia)y cm/mm 01134/5
1607 2 m 16 mm 10 Bia)y cm/inch 01133/8

Metrówki drewniane 
Seria 600

Pod sztywnymi p&ytkami przegubów 
wmontowane s# spr$%yny stalowe. Nity 
s# zakryte. Cz&ony o grubo!ci 3,3 mm s# 
bardzo odporne na pogod$ i !cieranie. 
G&ówki lakierowane s# na czerwono. 
Czarna podzia&ka z czerwonymi liczbami 
dziesi$tnymi nadrukowana jest wyra(nie 
i równomiernie. Z oznakowaniem CE 
i oznaczeniem metrologicznym oraz 
!wiadectwem badania typu WE. Klasa 
dok&adno!ci III.

Typ D&ugo!" Szeroko!" Cz&ony Kolor Podzia& Nr art.
607 N-S 2 m 16 mm 10 Naturalny cm/mm 18208/3
607 N-S 2 m 16 mm 10 Naturalny cm/inch 18214/4
607 N-S 2 m 16 mm 12 Naturalny cm/ mm 18212/0
601 N-S 1 m 16 mm 6 Naturalny cm/mm 18206/9

Metrówki drewniane 
Seria 600 N-S

Eleganckie, smuk&e przymiary sk&adane 
od wynalazcy przymiaru przegubowego. 
Listewki grubo!ci 2,5 mm z drewna wi#zu 
pospolitego wysokiej jako!ci. Zakryte 
nity i hartowane stalowe spr$%yny. 
Dzi$ki malowaniu zanurzeniowemu nie 
szkodz#cemu !rodowisku skala doskonale 
chroniona jest przed wp&ywem czynników 
klimatycznych. Z oznakowaniem CE 
i oznaczeniem metrologicznym oraz 
!wiadectwem badania typu WE. Klasa 
dok&adno!ci III.

Wyj#tkowo wytrzyma&e przeguby 
wyposa%one w stalowe spr$%yny mog# by" 
blokowane tak%e w pozycji rozwarcia o 90°. 
Podwójna skala milimetrowa jest g&$boko 
%&obiona. Liczby dziesi$tne s# wyró%nione 
zerwonym kolorem. Roz&o%one cz&ony daj# 
równy brzeg. Tak wi$c miarka mo%e by" 
tak%e u%ywana jak linijka. Z oznakowaniem 
CE i oznaczeniem metrologicznym oraz 
!wiadectwem badania typu WE. Klasa 
dok&adno!ci III.

Metrówki z tworzywa sztucznego 
Seria 1000 

Typ D&ugo!" Szeroko!" Cz&ony Kolor Podzia& Nr art.
907 2 m 16 mm 10 -ó)ty cm/mm 01604/3
1907 2 m 16 mm 10 Bia)y cm/mm 01634/0

Typ D&ugo!" Szeroko!" Cz&ony Kolor Podzia& Nr art.
1007 2 m 16 mm 10 Bia)y cm/mm 01001/0
1004 1 m 13 mm 10 Bia)y cm/mm 01004/1
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Ta&my miernicze STABILA – sprawdzone,  
praktyczne, trwa)e

W przypadku ta!m mierniczych niepowtarzalne jest 
to, %e przy swej zwartej budowie umo%liwiaj# pomiar 
odcinków nawet o d&ugo!ci 100 m. Odpowiednie 
rodzaje ta!m mierniczych dopasowane s# do 
rozmaitych potrzeb u%ytkowników i do ró%nych 
wielko!ci mierzonych dystansów.

Kieszonkowe ta&my miernicze: Uniwersalne, ma&e, 
lekkie, daj#ce nosi" si$ w kieszeni lub przypi#" do 
paska, idealne przy pomiarach do ok. 10 m.

Ta&my miernicze puszkowe: Do pomiarów
dystansów do 30 m.

Ramowe ta&my miernicze: Do pomiarów odleg&o!ci 
do 100 m, spotykanych np. przy budowie ulic i 
kszta&towaniu krajobrazów.

W)a&ciwo&ci ta&my

kieszonkowych ta&m mierniczych:  
Odporna pow&oka zabezpieczaj#ca 
skale przed wytarciem przez drobiny 
brudu.

zamkni$tej i ramowej:  
Ta!my ze stali, poliamidu i w&ókien 
szklanych. Wyposa%enie i materia& 
zabezpieczaj# przed !cieraniem i 
za&amaniem ta!my.

Wszystkie ta&my miernicze STABILA 
spe)niaj% wymagania nowej, obowi%zuj%cej 
w ca)ej Europie dyrektywy MID. Znak CE 
oraz oznaczenie metrologiczne, jak równie' 
&wiadectwo badania typu WE.

Kieszonkowe ta&my miernicze 
BM 40  |  BM 30 
BM 20

Obudowe ta&my miernicze 
Typ architect 
Seria BM 50

Ramowe ta&my miernicze 
Seria BM 42

74–75
76
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78

79

Hak uniwersalny STABILA:  
Rozwi#zanie idealne dla d&ugich ta!m 
mierniczych. Specjalny hak pokryty 
warstw# typu Spikes Dodatkowe ucho 
do zamocowania, umo%liwiaj#ce szybkie 
roz&#czenie.

Hak Spikes STABILA:  
Wiele kieszonkowych ta!m mierniczych 
firmy STABILA posiada hak Spikes, który 
zapobiega ze!lizgni$ciu si$ z g&adkich 
powierzchni.

Obudowa: 
Ochrona i &atwo!" obs&ugi dzi$ki trwa&o!ci, bezpiecze'stwu stosowania i &atwo!ci 
obs&ugi. Dobrej jako!ci kieszonkowe ta!my miernicze s# cz$sto wyposa%one w 
gumowany uchwyt. W przypadku ta!m STABILA stosowane s# tylko wysokiej jako!ci 
materia&y poddane odpowiedniej obróbce.
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D&ugo!" 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Szeroko!" 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 27 mm 16 mm 19 mm 25 mm 27 mm

Nr art. 17736/2 17740/9 17744/7 17745/4 17747/8 17737/9 17741/6 17746/1 17748/5

Kieszonkowa ta&ma miernicza BM 40

Przemy&lana profesjonalna obudowa: Odporna na p$kni$cia obudowa z poch&aniaj#c# uderzenia os&on# 
Softgrip zapewniaj#c# wysoki poziom ochrony przed uderzeniami. Szerokie i równe dno obudowy 
zapewniaj#ce wyj#tkow# stabilno!". Prostoliniowa tylna strona obudowy umo%liwiaj#ca swobodn#  
prac$ podczas pomiaru w pozycji pionowej. Perfekcyjna obs&uga i pewny chwyt dzi$ki ergonomicznej 
obudowie, gumowanie Softgrip, karbowana d(wignia hamulec i stabilny klips na pasek. Z oznaczeniem  
CE i metrologicznym oraz ze !wiadectwem badania typu WE. Klasa dok&adno!ci II. Klips na pasek.

Hak Spikes zapobiega 
wsuni$ciu si$ pocz#tku 
ta!my mierniczej.

Hamulec
wciskany

Hamulec
przesuwany

Identyczna skala 
pomiarowa po 
obu stronach 
umo%liwiaj#ca 
&atwe odczytanie 
wyniku pomiaru 
we wszystkich 
sytuacjach 
roboczych.

Szczególnie wysoka 
wytrzyma&o!" na !cieranie 
skali pomiarowej 
dzi$ki wysokiej jako!ci 
pow&oce z poliestru. Cyfry 
dziesi#tek w kolorze 
czerwonym u&atwiaj#ce 
odczytanie. Mocny 
system wci#gania ta!my 
mierniczej – dynamiczny 
system wci#gania ta!my 
z powrotem. Specjalne 
t&umienie na wlocie 
ta!my umo%liwia &agodne 
zatrzymanie ta!my. Hak 
Spikes jest w sposób 
kontrolowany umieszczany 
w pozycji parkowania. 
Skuteczny hamulec ta!my: 
Hamulec przesuwany 
w modelach z ta!m# o 
d&ugo!ci 3 i 5)m. Hamulec 
wciskany w modelach z 
ta!m# o d&ugo!ci 8 i 10)m.

Hak Spikes STABILA: Znacznie 
lepsze zabezpieczenie przed 
wsuni$ciem si$ ta!my. Nawet 
przy dokonywaniu pomiarów 
d&u%szych odcinków nie 
jest potrzebna druga osoba 
do przytrzymywania ta!my. 
Podk&adka przy otworze 
obudowy chroni materia&. 
Wzmocnienie pocz#tkowego 
odcinka ta!my w ta!mach 
powy%ej 5)m. 

D&ugo!" 2 m 3 m 3 m* 5 m 8 m 3 m/ 10 ft 3 m/10 ft* 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Szeroko!" 13 mm 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm

Nr art. 16449/2 16450/8 16456/0 16451/5 16452/2 16453/9 16457/7 16454/6 16455/3

Kieszonkowa ta&ma miernicza BM 30 
Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego. Wygi$ta na brzegach 
%ó&ta ta!ma stalowa pokryta poliamidem (du%a odporno!" na !cieranie). 
Przesuwny hak pocz#tkowy z hakiem Spikes firmy STABILA. Automatyczne 
cofanie ta!my. Stoper do zatrzymywania i blokowania cofaj#cej si$ ta!my. 
Wzmocnienie pocz#tkowego odcinka ta!my (w ta!mach powy%ej 5 m). 
Podk&adka przy otworze obudowy &agodz#ca uderzenie ko'cówki ta!my o 
obudow$. Podzia& na cm i mm. Liczby dziesi$tne oznaczone na czerwono.  
Z oznakowaniem CE i oznaczeniem metrologicznym oraz !wiadectwem 
badania typu WE. Klasa dok&adno!ci II. Klips na pasek.

Tak jak kieszonkowa ta!ma 
miernicza BM 30, ale z 
okienkiem do bezpo!redniego 
odczytywania wymiarów 
wewn$trznych.

Kieszonkowa ta&ma 
miernicza BM 30 W

* z okienkiem do bezpo!redniego odczytu wymiarów wewn$trznych
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Najmniejsza miarka 
ta!mowa 15)m. Bardzo 
lekka poliamidowa kapsu&a, 
o !rednicy zaledwie 
75)mm, jest wyj#tkowo 
wytrzyma&a. Wszystkie 
powierzchnie z nierdzewnej 
stali z niklowan# korb# 
skokow#. Ceniony przyrz#d 
pomiarowy z powiewem 
ekskluzywno!ci.

Lakierowana na bia&o ta!ma stalowa, 
podzia& na cm i mm, liczby dziesi$tne 
oznaczone na czerwono. Niezwykle 
wytrzyma&a obudowa z poliamidu.

D&ugo!" 10 m 15 m
Szeroko!" 10 mm 10 mm

Nr art. 10642/3 10656/0

Obudowa ta&ma miernicza Typ architect

Kieszonkowa ta&ma miernicza BM 20
Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego, bia&a ta!ma stalowa pokryta poliamidem 
(du%a odporno!" na !cieranie). Przesuwany zaczep na pocz#tku ta!my. Automatyczne cofanie ta!my. 
Stoper do zatrzymywania i blokowania cofaj#cej si$ ta!my. Wzmocnienie pocz#tkowego odcinka ta!my 
(w ta!mach powy%ej 5 m). Podk&adka przy otworze obudowy &agodz#ca uderzenie ko'cówki ta!my 
o obudow$. Podzia& na cm i mm. Liczby dziesi$tne oznaczone na czerwono. Z oznakowaniem CE i 
oznaczeniem metrologicznym oraz !wiadectwem badania typu WE. Klasa dok&adno!ci II. Klips na pasek.

D&ugo!" 2 m 3 m 5 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft
Szeroko!" 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm

Nr art. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5
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Ta!ma miernicza z w&ókien szklanych (G), standardowa 
podzia&ka ta!my mierniczej z w&ókien szklanych: cm/– = 
jednostronna miara w cm, pierwszy metr w mm.

Rama z odpornego na uderzenia 
i p$kni$cia poliamidu z 
%ebrowaniem wzmacniaj#cym 
na !ciankach wewn$trznych 
jest bardzo odporna. Ryflowany 
uchwyt rewolwerowy u&atwia 
trzymanie i napinanie ta!my 
mierniczej. Dobre prowadzenie 
ta!my dzi$ki szerokim ramionom 
w sprawdzonej formie Y. 
Specjalna prowadnica z 
tworzywa sztucznego, aby ta!my 
miernicze z w&ókien szklanych 
nie klinowa&y si$ mi$dzy rolkami 
a ram# i aby chroni" kanty 
stalowych ta!m mierniczych 
przed !cieraniem. Z hakiem 
uniwersalnym STABILA.

D&ugo!" 30 m 50 m
Szeroko!" 13 mm 13 mm 

Nr art. 10589/1 10596/9

D&ugo!" 20 m 30 m 50 m
Szeroko!" 13 mm 13 mm 13 mm 

Nr art. 11154/0 11166/3 11178/6

D&ugo!" 30 m 50 m 100 m
Szeroko!" 13 mm 13 mm 13 mm 

Nr art. 10706/2 10711/6 10721/5

Stalowe ta!my miernicze powleczone poliamidem (P), 
standardowa podzia&ka dla wszystkich stalowych ta!m 
mierniczych: mm/– = jednostronna podzia&ka mm.

Bia&o lakierowane stalowe ta!my miernicze (W), 
standardowa podzia&ka dla wszystkich stalowych ta!m 
mierniczych: mm/– = jednostronna podzia&ka mm.

Ramowa ta&ma miernicza BM 42B$benek z pokr$t)em:  

dzi$ki chowanemu b$benkowi 
z pokr$t&em – zg&oszono do 
opatentowania.

Obudowa:  

na uderzenia. 

wszystkich pozycjach.

Hak uniwersalny:  

warstw# typu Spikes 
Znacznie lepsze 
zabezpieczenie przed 
wsuni$ciem si$ ta!my.

zwalniania zaczepu.  
W ten sposób precyzyjne 
pomiary staj# si$ jeszcze 
szybsze i &atwiejsze.

Stalowe ta!my miernicze powleczone poliamidem (P), 
standardowa podzia&ka dla wszystkich stalowych ta!m 
mierniczych: mm/– = jednostronna podzia&ka mm.

Ta!ma miernicza z w&ókien szklanych (G), standardowa 
podzia&ka ta!my mierniczej z w&ókien szklanych: 
cm/– = jednostronna miara w cm, pierwszy metr w mm.

Obudowa ta&ma miernicza BM 50

Bia&o lakierowane stalowe ta!my miernicze (W), 
standardowa podzia&ka dla wszystkich stalowych ta!m 
mierniczych: mm/– = jednostronna podzia&ka mm.

D&ugo!" 10 m 20 m 30 m
Szeroko!" 13 mm 13 mm 13 mm
Nr art. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Nr art. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Nr art. (W) 17220/6 17221/3 17222/0
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Gwarancja poziomice STABILA
Oprócz ustawowych praw przys&uguj#cych Kupuj#cemu, których niniejsza gwarancja w 
%aden sposób nie ogranicza, STABILA udziela 10-letniej gwarancji od daty zakupu na 
b&$dy materia&owe i produkcyjne, zapewniaj#c, i% urz#dzenie b$dzie wolne od usterek 
oraz i% b$dzie wykazywa&o zagwarantowane w&a!ciwo!ci. Usuni$cie usterek / b&$dów 
odbywa si$ wedle naszego uznania w drodze poprawek lub wymiany uszkodzonego 
urz#dzenia. STABILA nie przejmuje wszelkich innych roszcze'. Gwarancja nie obejmuje 
b&$dów powsta&ych na skutek niew&a!ciwego u%ytkowania oraz samodzielnych 
modyfikacji urz#dzenia przez Kupuj#cego lub osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje 
równie% naturalnych oznak zu%ycia oraz drobnych b&$dów, nie wp&ywaj#cych na 
funkcjonalno!" urz#dzenia.

Roszczenia gwarancyjne wraz z wype&nion# kart# gwarancyjn# nale%y zg&asza" w 
STABILA Messgeräte.

Wszystkie produkty na  
www.stabila.de
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STABILA Messgeräte, Gustav Ullrich GmbH, Landauer Str. 45, 76855 Annweiler, Germany 
 0049-(0)6346-309-0,  0049-(0)6346-309-480,  info@stabila.de, www.stabila.de

www.youtube.com/StabilaTools

...sets standards

www.facebook.com/STABILA.international


