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STABILA pyörivät laserit:
Tarkkaa työtä pitkillä etäisyyksillä.

US

Mittaa laajat alueet tarkasti.

STABILANn pyörivät laserit toimivat erittäin
tarkasti yhdessä vastaanottimen kanssa
pitkilläkin etäisyyksillä. Pyörivät laserit
tarjoavat erinomaisen toiminnallisuuden ja

joustavuuden niin sisällä kuin ulkonakin.
Kaikkiin STABILAn pyöriviin lasereihin on
saatavilla ladattavat akut mahdollistaen
joustavamman käyttökokemuksen.
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LAR 160

Erittäin tarkka
Vaaitustarkkuus
0.1 mm/m

Sivu 2 — 3

LAR 160 G

Laaja
työskentelyalue

Veden- ja
pölynkestävä

Käytettävissä
milloin tahansa

600–800 m

IP 65

Valinnainen:
Li-ion ladattava
akku

“STABILAn pyörivät laserit
lisäävät työn tarkkuutta ja
laatua. Ne myös nopeuttavat
työskentelyä.”

STABILA LAR 160 pyörivä laser
• Täysin automaattinen, moottorikäyttöinen
pyörivälaser – korkea mittaustarkkuus ± 0.1
mm/m, nopea itsevaaitus 20 sekunnissa.
• Neljä lasertoimintoa monipuoliseen käyttöön
– pysty- ja vaakasuuntainen kierto, luotilinja
ja suorakulma (90°) pystysuunnassa.
• Suojaluokitus IP 65 – pölyn- ja vedenkestävä.
• Iskuja vaimentava STABILA-kotelointi suojaa
laseria ja sen laseroptiikkaa iskuilta.
• Helppo käyttää kolmella painikkeella –
on/off, kallistustila, manuaalitila.
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Sivu 4 — 5

• Akun lokero– helppo vaihtaa, jopa jalustalla
ollessa.
• Laaja työskentelyalue REC 160 RG
vastaanottimen kanssa – 600 m halkaisijalla.
• Kaksi koteloon integroitua 5/8“ kiinnityskierrettä vaaka- ja pystysuoraan käyttöön
jalustalla.
• Tukeva kantolaukku helppoon kuljettamiseen
ja turvalliseen varastointiin.

Yksinkertaisesti tehokas – helppo
käyttää.

LASER
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Käyttöesimerkkejä
•
•
•
•
•
•

Laatoitus – tasoituskerroksen luominen.
Teräsbetonirakentaminen – betonialustojen ja palkkien rakentaminen.
Metallirakentaminen – teräspalkkien kohdistaminen ja sijoittaminen teollisuusrakennuksissa.
Puutarha- ja maisemasuunnittelu – puutarha-alueiden, polkujen ja päällysteiden muokkaaminen.
Puusepäntyöt ja puurakentaminen – julkisivuverhouksen kiinnittäminen.
Maa- ja vesirakentaminen – putkistojen asennus.

LAR 160 G pyörivä laser
GREENBEAM-teknologia
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Tehokas kumppani myös
sisäkohteissa.
Sivu 6 — 7

Käyttöesimerkkejä
•
•
•
•

Monipuoliseen työskentelyyn kipsilevyjen asennuksessa.
Korkeuksien jäljittäminen nopeasti ja helposti sähköasennustöissä.
Tarkka merkintäpisteiden siirtäminen putkitöissä.
Korkeuksien jäljittäminen luotettavasti puu- ja asennustöissä.

• Täysin automaattinen, moottorikäyttöinen
pyörivälaser – korkea mittaustarkkuus ± 0.1
mm/m, nopea itsevaaitus 20 sekunnissa.
• STABILA GREENBEAM-teknologia lasersäteen näkyvyyden parantamiseksi – vihreät
lasersäteet ovat ihmisen silmälle neljä kertaa
näkyvämpiä kuin punaiset säteet.
• Neljä lasertoimintoa monipuoliseen käyttöön
– pysty- ja vaakasuuntainen kierto, luotilinja
ja suorakulma (90°) pystysuunnassa.
• Suojaluokitus IP 65 – pölyn- ja vedenkestävä.

• Iskuja vaimentava STABILA-kotelointi suojaa
laseria ja sen laseroptiikkaa iskuilta.
• Helppo käyttää kolmella painikkeella –
on/off, kallistustila, manuaalitila.
• Akun lokero– helppo vaihtaa, jopa jalustalla
ollessa.
• Laaja työskentelyalue REC 160 RG
vastaanottimen kanssa – 600 m halkaisijalla.
• Kaksi koteloon integroitua 5/8“ kiinnityskierrettä vaaka- ja pystysuoraan käyttöön
jalustalla.
• Tukeva kantolaukku.

LASER
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Oikea sarja jokaiseen tarpeeseen
LAR 160, 5-osainen sarja
Koodi: 19157
LAR 160 pyörivä laser,
REC 160 RG vastaanotin,
laserlasit, kohdennuslevy,
kantolaukku,
2 x D 1.5 V akut,
2 x AA 1.5 V akut

LAR 160, 7-osainen sarja
Koodi: 19241
LAR 160 pyörivä laser,
REC 160 RG vastaanotin,
BST-S kolmijalka,
NL mittakeppi,
laserlasit, kohdennuslevy,
kantolaukku,
2 x D 1.5 V akut,
2 x AA 1.5 V akut

LAR 160 G, 4-osainen sarja
Koodi: 19240
LAR 160 G pyörivä laser,
REC 160 RG vastaanotin,
kohdennuslevy, kantolaukku,
2 x D 1.5 V akut,
2 x AA 1.5 V akut

Lisätarvikkeet
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REC 160 RG
Koodi: 19439
Pyöriville lasereille
punaisilla tai vihreillä
lasersäteillä.
Sivu 8-9

AE-LAR160
Koodi: 19433
Li-ion ladattava
akkupaketti LAR 160 ja
LAR 160 G lasereille.

Tuotevertailu
LAR 160 *

LAR 160 G *

0.1 mm/m

0.1 mm/m

Ø 600 m

Ø 600 m

n. 40 h

n. 20 h

2

2

IP 65

IP 65

—

—

Vastaanotin

REC 160 RG

REC 160 RG

Valinnainen ladattava akku

AE-LAR160
akkupaketti

AE-LAR160
akkupaketti

90° kulmakisko

—

—

Laserlasit

ü

—

Kohdennuslevy

ü

ü

Kantolaukku

ü

ü

Paristot mukana

ü

ü

—

GREENBEAM
teknologia

Tekniset tiedot
Vaaitustarkkuus
Työalue vastaanottimella
Käyttöaika
Laserluokka
Suojaus
Suojaluokitus
STABILA PROTECTOR
järjestelmä
Tarvikkeet

Erikoisominaisuudet

Lasertoiminnot
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Luotilinja

ü

ü

Vaakasuuntainenkierto

ü

ü

Pystysuuntainenkierto

ü

ü

Pistetoiminto (kohdistus)

ü

ü

Suorakulma (90°)

ü

ü

Vaakasuora linja (skannaus)

—

—

Pystysuora linja (skannaus)

—

—

Kallistustoiminto

—

—

* Yhteensopiva markkinoilla olevien koneohjainten kanssa.

Hyvät työkalut
takaavat hyvän
lopputuloksen
Tarkka mittaustyö on yksi
olennaisimmista käsitöiden
osa-alueista. Joten on
tärkeää, että ammattilaiset
voivat luottaa heidän
mittausvälineidensä
tarkkuuteen, missä
tahansa sääolosuhteissa ja
ankarimmillakin työmailla.
STABILA valmistaa
laadukkaat, kestävät ja
tarkat mittausvälineet, joita
on helppo käyttää. Yritys on
suunnitellut ja valmistanut
laadukkaat mittausvälineet
vuodesta 1889 saakka.

Maahantuoja:
STC-TRADING OY
Uutistie 3 C
01770 Vantaa

Puh. 09 682 4180
www.stc.fi
info@stc.fi

