
80 AS vesivaakasarja:
Mittaustarkkuutta, johon voit luottaa –  
Laadukasta, Saksalaista tekoa

VUODEN 
TAKUU*

*Lakisääteisten oikeuksien lisäksi, 
katso yksityiskohdat esitteen takasivulta
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STABILA 80 AS -sarja: Kaikille ammattilaisille, 
jotka arvostavat tarkkuutta

Jos etsit kapeaprofiilista, kestävää ja luotettavaa vesivaakaa, tämä vesivaakasarja on ratkaisu siihen. 
80 AS- sarjan vesivaakojen suorakaiteen mallinen, vahvistettu alumiiniprofiili yhdistettynä STABILAn 
valmistustekniikkaan takaa pitkäkestoista tarkkuutta ja pitkää käyttöikää. Libellit ja mittauspinnat 
kohdistuvat toisiinsa täydellisesti ja ne liitetään toisiinsa pysyvästi  valmistusvaiheessa. Näin STA-
BILA takaa, että vesivaa’at mittaavat absoluuttisella tarkkuudella, monien käyttövuosien jälkeen.

Tarvitseeko sinun jatkuvasti tehdä merkintöjä vai tarvitsetko magneetteja kohdistamiseen?
Ei ongelmaa- meillä on tarjota sinulle oikea vesivaaka jokaista työtehtävää varten.
Valinta on sinun!
 

Tyyppi 80 AS Tyyppi 80 AS-2 Tyyppi 80 ASM
• Päätytulpat  liukuesteillä – vakaaseen pitoon merkittäessä
• 2 mittauspintaa – tarkkaa mittaussa missä asennossa tahansa

Erityisominaisuus:
Kaksi pystysuoraa libelliä 
mahdollistavat nopean 
tarkistamisen missä 
asennossa tahansa.

Erityisominaisuus:
Neodyymimagneetit–
Todella voimakkaaseen 
pitoon metallipinnoilla.

x 2 x 2x 2
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Kapea, 
vakaa ja kätevä 
profiili kaikille
mittaustöille

Vesivaaka soveltuu erityisesti maan-
rakentajien käyttöön, betonirau-
doitukseen ja puusepille kuin myös 
laatoittajille. 
>> Tyyppi 80 AS, Tyyppi 80 AS-2

Erittäin vahva  
pito- käyttöön 
ilman käsiä
Tämä vesivaaka on erityisen sopiva 
mittaustöihin metallirakenteilla ja 
kipsilevyrakentamiseen. 
>> Tyyppi 80 ASM
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Avainkohdat yhdellä silmäyksellä:

Päätytulpat  liukuesteillä – vakaaseen 
pitoon merkittäessä

2 mittauspintaa – tarkkaa mittausta 
missä asennossa tahansa.
Pinnoitetut mittauspinnat 
suojelevat herkkiä pintoja.

Tyyppi 80 AS/80 AS-2/80 ASM
Integroidut liukuesteet varmista-
vat vakaan pidon merkittäessä– 
vesivaaka ei liu’u.

Tyyppi 80 AS-2

VUODEN 
TAKUU

Kaksi pystysuoraa libelliä 
mahdollistavat nopean
tarkistamisen.
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Avainkohdat yhdellä silmäyksellä:

Korkealaatuiset STABILA-libellit 
optimaaliseen lukuun. STABILA -kiin-
nitystekniikka takaa pitkäaikaista 
tarkkuutta- 10-vuoden takuu.

Neodyymimagneetit – erittäin voi-
makkaaseen pitoon metallipinnoilla. 
(Vain tyyppi 80 ASM)

Kaksi pystysuoraa libelliä 
mahdollistavat nopean tarkistami-
sen. (Vain tyyppi80 AS-2)

Tyyppi 80 ASM
Erittäin vahvat neodyymimagneetit pitävät 
voimakkaasti metallipinnoilla – jättäen 
kädet vapaaksi tukien ja pilareiden aset-
teluun ja 
( 5 x vahvempi verrattuna tavallisiin
ferriitti-magneetteihin)
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Ominaisuusvertailu ja pituudet:

Tyyppi 80 AS 80 AS-2 80 ASM

Mittaustarkkuus   
normaalissa 
asennossa

0.029° =  
0.5 mm/m

0.029° =  
0.5 mm/m

0.029° =  
0.5 mm/m

Mittaustarkkuus   
käänteisessä 
asennossa

0.043° = 
0.75 mm/m

0.043° = 
0.75 mm/m

0.043° = 
0.75 mm/m

Mittauspinnat 2 x 2 x 2 x

Libellityypit 1 x vaakasuora 
1 x pystysuora

1 x vaakasuora 
2 x pystysuora

1 x vaakasuora 
1 x pystysuora

Päätytulpat Liukuesteet Liukuesteet Liukuesteet

Erityisominaisuudet – Kaksi pystysuoraa 
libelliä 

Neodyymimag-
neetti

Pituus Tuotenro. Tuotenro. Tuotenro.

30 cm 19162 – –

40 cm 19163 – 19177

50 cm 19164 – –

60 cm 19165 19170 19178

80 cm 19166 19171 19179

90 cm 19167 19195 –

100 cm 19168 19172 19180

120 cm 19169 19173 19181

150 cm – 19174 19182

180 cm – 19175 19183

200 cm – 19176 19184
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StabilaTools 
ANIMATION
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Tekninen tukemme auttaa sinua tuotteita koskevissa kysymyksissä.
Puh. +358 9 682 4180. Voit myös laittaa sähköpostia: mail@stctools.fi

www.youtube.com/ 
StabilaTools

www.facebook.com/ 
StabilaTools

Katso kaikki tuotteet:
www.stabila.com

VUODEN TAKUU*

(Lohkokaavio)

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

Kestävää tarkkuutta STABILAlta.
Ainutlaatuinen kiinnitysteknologia 
takaa pitkäkestoista tarkkuutta. Eri-
tyisessä valamisprosessissa vesi-
vaakojen komponentit ovat liitetty 
toisiinsa pysyvästi. Voit luottaa sii-
hen, että vesivaakasi pitää tark-
kuutensa aina. Se pysyy tarkkana, 
aivan kuten ensimmäisenä päivänä. 
Ei uudelleenasettelua, ei epäilyjä. 
Aina täsmällinen mittaus – myös vai-
keimmissa rakennustyömaiden olo-
suhteissa.
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Virallinen maahantuoja
STC-Trading Oy
Konalantie 47 A
00390 Helsinki
) +358 9 682 4180
2 +358 9 682 41877
*mail@stctools.fi
www.stctools.fi

* Kirjallinen takuu 
STABILAN vesivaaoille
Lakisääteisten oikeuksien lisäksi, 
joihin ostaja on oikeutettu ja jota 
tämä takuu ei rajoita, STABILA takaa 
työvälineille kymmenen vuoden 
takuun tuotteen ostamisesta valmis-
tus -ja materiaalivirheitä vastaan. 
Tämä takuu on voimassa maailman-
laajuisesti. STABILAlla on oikeus 
päättää harkintansa mukaan, kor-
jataanko tuotteen puutteet vai kor-
vataanko koko tuote. STABILA ei 
sitoudu muuhun vastuuseen. Takuu 
ei ole voimassa tuotteissa, joita on 
käytetty väärin tai muunneltu osta-
jan tai kolmansien osapuolien toi-
mesta. STABILAn takuu ei koske 
tuotteen normaalista kulumisesta 
johtuvia virheitä tai muita vähäisiä 
vikoja, jotka eivät heikennä tuot-
teen toimintaa. Lähetä takuita kos-
kevat pyynnöt ja ostokuitit takuun 
myöntäjälle.


