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STABILA
Измервателен нивелир

Продуктови

Характеристик     70 80 A 96 196 R 300 81 S
81 SV 106 T

Точност в нормално 
положение

0,0290 = 0,5 
mm/m 0,0290 = 0,5 mm/m 0,0290 = 0,5 mm/m 0,0290 = 0,5 mm/m   0,0290 = 0,5 

mm/m 0,0290 = 0,5 mm/m 0,0290 = 0,5 mm/m

Таванно измерване 0,0430 = 0,75 mm/m 0,0430 = 0,75 mm/m 0,0290 = 0,5 mm/m    0,0290 = 0,5 
mm/m 0,0430 = 0,75 mm/m 0,0570 = 1,0 mm/m

Измервателна повърхност 1  боя 1 фрезована 
(to 120 cm)

2 фрезовани 
(to 120 cm)

2 фрезовани 
(to 120 cm) 2 боя 1 фрезована 2 боя

Гладък правоъгълен профил 
Усилен правоъгълен профил от 

лека метална сплав 
Извънредно усилен правоъгълен 

профил от лека метална сплав  
Устойчив на усукване 

петкамерен  ‘R’ профил 
Отлят Т профил 

Изключително здрав 3-камерен 
Al правоъгълен профил 

Електронен модул 
80 A electronic


96 electronic IP65

96 M electronic IP65


196 electronic  IP65

196 M electronic IP65

Магнити 
70 M


80 AM


96 M

96 M electronic IP65


196 M electronic IP65


81 SM

81 SREM
81 SV REM W450

81 SV REM W3600


106 TM

Осветена либела 
196 LED

Ъглова либела 
70 W


81 SV REM W450

81 SV REM W3600

Шест пръстенна либела


81 SV REM W450

81 SV REM W3600

Отвори за захващане  

  
Снеимаеми удъро-

абсорбиращи капачки 

  
Удължаващ механизъм 



www.stabila.de

*

         Гаранционни условия за нивелирте STABILA . В допълнение към законните права на купувача, които не са ограничени от тази гаранция, STABILA гарантира за дефекти на инструмента,  както и за дефекти, произтичащи от материали или
или производствени дефекти, за период от 24 месеца след датата на закупуване. STABILA има право да решава по свое усмотрение дали дефектите ще бъдат отстранени чрез ремонт или дали уредът ще бъде заменен.
STABILA не носи никаква допълнителна отговорност. Дефекти, причинени от неправилно боравене (например щети, причинени от въздействието на високо напрежение, използване на уреда с неправилно напрежение / видът на напрежението,
използване на неподходящи източници на захранване), както и промени на уреда, предприети от купувача или трети страни анулират гаранцията. Гаранцията не покрива нормалното износване и незначителни дефекти, които не променят 
функционалното предназначение на уреда. Моля, изпращайте вашите претенции по гаранцията, заедно с попълнен сертификат за гаранция (виж последната страница на инструкцията за експлоатация), до: sales@e-shop-bg.eu
Тази писмена гаранция се отнася за всички нивелири от следните серии на STABILA: 70 series, 80 series, 96 series, 196 series, 106 T series, 81 S series, 82 S series, 83 S series, Serie R 300.

Антистатичен фактор:
Няма измервателни 
грешки от 
елкекростачини влияния

UV защита:

Неизбледняваща 
течност на либелата

Прецизност завинаги
Постоянни измервателни 

хорактеристики, благодарение на 
отлятата либела

Топло-
устойчивост:
Тествани на студ и топло. 
Точно измерване от -20°C 
до +50°C. 

Измервателна точност: 
Нивелири с точно 
измерване в нормално 
положение.

Измервателна точност: 
Нивелири с точно 
измерване в обратно 
положение.

Измервателна повърхност: 
Ниверир с 1 измарвателна 
повърхност.

Измервателна повърхност: 
Ниверир с 2 измарвателни 
повърхности.

Удъро-абсорбиращи капачки: 
Двукомпонентен материал 
осигурява ефективно поемане на 
енергията при удар.

Стоп на изплъзването:
Стабилно държане и при 
позициониране само с една 
ръка.

Технология на измервателните нивелири STABILA

Магнити:
Нивелирс с магнити.

STABILA
Измервателен нивелир

Специфики на нивелирите STABILA

*




