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LAX 300 G ristilaser luotitoiminnolla
Vihreät laserlinjat optimaaliseen näkyvyyteen
kirkkaissa sisätiloissa



LAX 300 G ristilaser luotitoiminnolla:
suunniteltu sisärakennustöihin

Kompakti, kestävä ja monipuolinen

1) Iskunkestävä STABILA softgrip-kotelointi

2) Luotipiste ylöspäin

3) Pystysuora laserlinja

4) Vaakasuora laserlinja

5) ON / OFF -toiminto automaattisella

vaaitusmekanismilla

6) Laseria voi kääntää 360°

koteloinnin sisässä

7) Säädettävä jalka

8) Kiinnityskierre ¼˝

9) Luotipiste alaspäin

1) Lepoasento. 2) Laseria voi pyörittää 360°U:n muotoisen koteloinnin sisässä. 3) Laserin korkeutta voidaan 
muunnella säädettävällä jalalla. 4) Takaosassa on neodyymimagneetti V-uralla.

Vihreät laserlinjat erinomaisella
tarkkuudella ja näkyvyydellä STABILA
GREENBEAM-teknologian ansiosta.
LAX 300G täyttää turvallisuusluokituksen
laserluokan 2 mukaisesti, tehden siitä
turvallisen ja mukavan käyttää.

1) 4)2) 3)



Green
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1. Optimaalinen näkyvyys
Vihreät linjat ovat 4 kertaa näkyvämpiä
ihmissilmälle verrattuna punaiseen. LAX
300G:n terävät, vihreät laserlinjat näkyvät
parhaiten sisätiloissa, kirkkaassa
valaistuksessa ja pitkillä etäisyyksillä.
STABILA GREENBEAM-teknologia auttaa
ammattilaisia tekemään työnsä entistä
tarkemmin ja välttämään merkitsemisvirheitä.

2. Veitsenterävät linjat
Monien lasereiden kanssa linjat saattavat olla
sameita ja paksuja pitkällä etäisyydellä
käytettäessä.Tämä voi muodostua
ongelmaksi, jos merkitään suoraan laserlinjan
varaan. LAX 300G:n optiikka poistaa nämä
ongelmat: vihreä,veitsenterävä linja on todella
tarkka pitkälläkin etäisyydellä työskennellessä.

Muutama hyvä syy valita LAX 300 G ristilaser
STABILA GREENBEAM-teknologialla:

3. Laaja työskentelyalue
Vihreän linjan terävyys ja kirkkaus auttaa
työskentelemään tarkasti jopa 30 metriin asti.
STABILA GREENBEAM-teknologia takaa
paremman näkyvyyden pitkillä etäisyyksillä, 
tehden LAX 300G:stä tarkemman
verrattuna tavallisiin punaisiin lasereihin.

Optimaalinen näkyvyys -
veitsenterävät laserlinjat

koko työskentelyalueella.

Pystysuora
laserlinja peittää
lähes koko huoneen.

Näkyvyysvertailu: Tavallinen punainen laser vs. STABILA LAX 300 G

Laserlinjojen vertailu samalla etäisyydellä osoittaa:
1) Punainen laserlinja näkyy haaleana ja epätarkkana pidemmällä etäisyydellä.
2) GREENBEAM-laserlinja LAX 300G:ssä on noin 30% punaista tarkempi.



Muita käyttökohteita sisätilojen asennustöissä:
• Ikkunoiden  asennus – Ikkunan korkeuden vaaitus
• Muut asennukset – Keittiönkaapistojen asennukset, työtasojen asettelu

Sisärakentaminen  – seinien kiinnitys, väliseinien asettelu,  
U-profiilien asennus ja layouttien siirtäminen lattiasta kattoon.

Sähköasennustyöt – sähkölaitteiden asettelu



LAX 300 G: tärkeimmät ominaisuudet

• Itsevaaittava ristilaser luotitoiminnolla
•  Tarkkaa ja nopeaa työskentelyä 

GREENBEAM-teknologian ansiosta, 30 
metriin asti.

• Monipuolinen tekniikka tarjoaa 1 
vaakasuoran linjan,1 pystysuoran 
linjan ja luotilpisteet ylös-ja alaspäin.

• Pystysuora linja peittää lähes koko 
huoneen. 

• Uusinta sukupolvea edustavat 
energiansäästödiodit takaavat 
työskentelyaikaa jopa 15 tuntia.

• Nopeasti itsevaaittuva- suunniteltu 
rakennusalan haastaviin 
olosuhteisiin.

• Toimintoja on helppo vaihtaa yhdestä 
napista.

• Kompakti rakenne jatkettavalla 
jalalla suoraan U-profiilien kanssa 
työskentelyyn.

• Monipuolinen: voidaan käyttää lattialla, 
kolmijalalla, (1/4” kiinnityskierre), 
magneetilla kiinnitettynä tai 
seinäkiinnikkeessä.

• Iskunkestävä STABILA softgrip- 
kotelointi.

• Laseria voi kääntää 360° koteloinnissa.
• Optiikan saa suojaan naarmuilta ja 

pölyltä kotelon sisään kääntämällä.
• IP-luokitus 54.
• Pehmeä suojalaukku.

Laatoitustyöt – Laatoitusten 
sijainnin merkitseminen.



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.de
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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.de

Pystysuora
linja

Vaakasuora
linja

Luotilinja
ylös -ja alaspäin

Laserluokka 2

Teho ‹ 1 mW

Aallonpituus 510 – 530 nm

Itsevaaitusalue n. ± 4.5°

Vaaitustarkkuus ± 0.3 mm/m

Linjan tarkkuus ± 0.2 mm/m

Luotisäteen tarkkuus (ylös) ± 0.3 mm/m

Luotisäteen tarkkuus (alas) ± 0.4 mm/m

Näkyvä linja 30 m*

Käyttöaika Jopa 15 h**

Paristot (sisältyy) 3 x AA 1.5 V

IP-luokitus IP 54
* Sisätiloissa, tyypillisissä olosuhteissa käytettäessä.

**Luotipistettä tai yhtä linjaa käytettäessä

Tekniset tiedot

LAX 300 G, 4-osainen setti
Itsevaaittava LAX 300 G ristilaser,
tähtäinlevy, seinäkiinnike, pehmeä
suojalaukku, 3 x AA 1.5 V -paristot

Tuotenumero: 19033

Sisältö

LT 30 teleskooppitukijalka
Tuotenumero: 18238

Lisävarusteet


