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NU DEVENIM BUNI 
DIN ÎNTÂMPLARE

În calitate de profesionist, munciți din greu, întrucât aveți pretenții mari tocmai de la propria persoană. 
Pe șantier vă așteaptă întotdeauna o nouă provocare. Și cele mai bune rezultate se obțin când vă folosiți 
abilitățile și folosiți scule de primă clasă, care vă ajută să vă exprimați întregul potențial.
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SCULE BUNE –  
MUNCĂ BUNĂ

Măsurarea precisă este una din cele mai importante activități pe șantier. De aceea este important pentru 
profesioniști, să aibă scule de măsurat pe care să se poată baza oricând. Scule care fac posibilă îndeplinirea 
celor mai diferite sarcini de măsurare pe șantier, în permanență cu exactitate, eficient și simplu. 
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0,5 mm/m

Nivele cu bulă de aer

Cea mai bună calitate iese în evidență. Mai devreme sau mai târziu. Siguranță de măsurare dovedită de 
milioane de ori prin bula de aer turnată (LOCKED VIALS) – Profilul și bula de aer sunt permanent aliniate 
una față de cealaltă. Măsurare întotdeauna precisă, aceasta este promisiunea oricărei nivele cu bulă 
de aer de la STABILA. În funcție de dorința fiecăruia și de situația de aplicare – ușoare sau robuste, 
scurte sau lungi, până la nivelele cu bulă de aer care sunt ajustate special pentru o anumită lucrare. La 
STABILA, fiecare meșter își găsește nivela cu bulă de aer potrivită.

NIVELE CU BULĂ DE AER

Prezentare pictograme 

Exactitate de 
măsurare  
Poziție inversă

Exactitate de 
măsurare  
Poziție normală

Opritor 
antialunecare

Capace  
anti-șoc

MagnetNivelă cu bulă de aer 
luminată Sistem telescopic

Nivelă cu bulă de aer  
rotativă, în unghi Distanțier

Nivelă cu bulă de aer 
pentru măsurarea 
înclinației
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NIVELE CU BULĂ DE AER  
DE CEA MAI ÎNALTĂ CALITATE

CE DEFINEȘTE NIVELELE  
CU BULĂ DE AER STABILA?

Tehnologia de 
încorporare

LOCKED VIALS: O rășină epoxidică  
specială asigură o legătură  

fixă între profil și bula de aer – 
odată cea fost aliniată exact, își 
păstrează permanent precizia.

*Găsiți declarația de garanție pe verso

Calitatea nivelelor cu  
bulă de aer

Sticlă acrilică extrem de 
transparentă și rezistentă la 

intemperii, cu contururi interioare 
șlefuite precis și inele de citire 

așezate coplanar.

Lizibilitatea

Lichid fluorescent în bula de aer, 
pentru o lizibilitate optimă. Nicio 
deviere a bulelor prin intermediul 
încărcăturii statice. Citire exactă 

de la -20°C până la +50°C.

 5 x 
verificare internă

a calității pentru fiecare 
nivelă cu bulă de aer

4
FAPTE

> 2 milioane
de nivele cu bulă de aer 

produse anual

Nivele cu bulă de aer

Toate 
nivelele cu bulă de aer

ANI  
garanție*



www.stabila.com 10 – 1110 – 11

0,5 mm/m

Nivele cu bulă de aer

Dezvoltată pentru cele mai dificile utilizări pe șantier

Nivelă cu bulă de aer Type R 300

Modelul Type R 300 a fost dezvoltat special pentru 
cele mai dificile utilizări pe șantier și îndeplinește 
toate cerințele utilizatorilor profesioniști – o 
nivelă cu bulă de aer care îi caută pe cei care îi 
seamănă. Ea nu este doar manevrabilă și ușor 
de utilizat, ci și extrem de robustă, ușoară și, 

datorită profilului R cu cinci camere rezistent la 
torsiune, foarte rezistentă. Suprafața extra-lată 
de măsurare asigură o înaltă siguranță împotriva 
răsturnării, pe parcursul procesului de măsurare. 
STABILA: Noi transformăm experiențele practice 
în inovații.

Profil extrem de 
rezistent

Suprafață de măsurare  
extra-lată

Opritor antialunecare 
integrat

Mână curentă  
continuăNr. art. ▸ Lungime:

18371 ▸ 61 cm / 18372 ▸ 81 cm / 18373 ▸ 100 cm / 18374 ▸ 122 cm / 
18375 ▸ 183 cm / 18450 ▸200 cm / 18376 ▸244 cm
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0,5 mm/m

Nivele cu bulă de aer

Pentru lucrări cu nivel ridicat de solicitare

Nivelă cu bulă de aer STABILA Type 196-2

În construcții, o nivelă cu bulă de aer este puternic 
solicitată și se poate întâmpla cu ușurință să cadă. 
Este cu atât mai important ca nivela cu bulă de aer 
să măsoare în continuare ca în prima zi, chiar dacă 
este supusă unei solicitări zilnice. Cele două bule 
de aer verticale, suplimentare permit citirea în 
orice poziție. Două orificii de prindere asigură, de 

asemenea, o poziție stabilă. Profilul rectangular 
stabil, întărit, din aluminiu și tehnologia de 
încorporare de la STABILA cu bule de aer turnate, 
fac din această nivelă cu bulă de aer partenerul  
perfect pentru utilizările dificile de pe șantier. 
Nivele cu bulă de aer de la STABILA: Precizie care 
ține o viață întreagă.

Mânuire  
comodă

Capace  
anti-șoc

Capace  
demontabile

Opritor antialunecare 
integratNr. art. ▸ Lungime:

15233 ▸ 61 cm / 15234 ▸ 81 cm / 15235 ▸ 100 cm /  
15236 ▸ 122 cm / 15237 ▸ 183 cm / 17209 ▸ 200 cm

Se poate achiziționa  
de asemenea:

 
Type 196-2 LED 

(nivele cu bulă de aer luminată)
 

Type 196-2 K   
(protecție împotriva lovirii la  

lucrările de zidărie)
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0,5 mm/m

Nivele cu bulă de aer

Extra-putere de aderență pentru lucrări cu mâinile libere

Nivelă cu bulă de aer Type 96-2 M

Dacă sunteți în căutarea unei nivele cu bulă de aer 
cu magneți de „pământ rar” deosebit de puternici, 
acest model este exact cel potrivit. Cu această 
sculă profesională, aveți întotdeauna mâinile 
libere pentru alinierea și ajustarea de elemente de 
construcții – magneții asigură o aderență optimă. 
Cele două bule de aer verticale, suplimentare 

permit citirea în orice poziție. Profilul rectangular 
stabil, întărit, din aluminiu și tehnologia de 
încorporare de la STABILA cu bule de aer turnate, 
fac din acest aparat partenerul perfect pentru 
utilizările dificile de pe șantier. Nivele cu bulă de 
aer de la STABILA: Măsurare precisă, chiar și după 
mulți ani. 

Magnet de  
„pământ rar” puternic

Capace  
anti-șoc

Profil  
extra-neted

Opritor antialunecare 
integratNr. art. ▸ Lungime:

15852 ▸ 40 cm / 15853 ▸ 61 cm / 15854 ▸ 81 cm / 15855 ▸ 100 cm / 
15856 ▸ 122 cm / 15857 ▸ 183 cm / 15858 ▸ 200 cm

Se poate achiziționa  
de asemenea:

 
Type 96-2

(două bule de aer verticale)
 

Type 96-2 K
(protecție împotriva lovirii la 

lucrările de zidărie)
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0,5 mm/m

Nivele cu bulă de aer

Profil zvelt, stabil și manevrabil pentru orice  
activitate de măsurare

Nivelă cu bulă de aer Type 80 AS-2

Preferați o nivelă cu bulă de aer cu un profil zvelt, 
care măsoară cu precizie și în mod fiabil? Atunci 
acest model este exact cel potrivit. Detaliul special: 
Cele două bule de aer verticale, suplimentare 
permit citirea în orice poziție. Profilul rectangular, 
întărit, din aluminiu al modelului Type 80 AS-2 și 
tehnologia de încorporare de la STABILA asigură 

precizie și o durată lungă de viață. Bulele de aer 
și suprafețele de măsurare se aliniază exact unele 
față de celelalte în timpul procesului de producție 
și la final sunt îmbinate fix unele de celelalte, 
pentru a asigura o precizie maximă de măsurare, 
pentru mulți ani de acum încolo. Această nivelă cu 
bulă respectă ceea ce promite. 

Înveliș ușor de curățat Profil  
manevrabil

Suprafețe de măsurare  
acoperite

Opritor antialunecare 
integratNr. art. ▸ Lungime:

19170 ▸ 60 cm / 19171 ▸ 80 cm / 19195 ▸ 90 cm / 19172 ▸ 100 cm /  
19173 ▸ 120 cm / 19174 ▸ 150 cm / 19175 ▸ 180 cm / 19176 ▸ 200 cm 

Se poate achiziționa  
de asemenea:

 
Type 80 AS

(o bulă de aer verticală)
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0,5 mm/m

Nivele cu bulă de aer

Aliniere comodă a elementelor de construcție, datorită 
sistemului puternic de magneți

Nivelă cu bulă de aer Type 80 ASM

Dacă sunteți în căutarea unei nivele cu bulă de aer 
precisă și de încredere, cu un magnet de „pământ 
rar” deosebit de puternic, acest model este 
exact cel potrivit. Profilul rectangular întărit, din 
aluminiu al modelului Type 80 ASM și tehnologia 
de încorporare de la STABILA asigură precizie și o 
durată lungă de viață. Bulele de aer și suprafețele 

de măsurare se aliniază exact unele față de 
celelalte în timpul procesului de producție și la 
final sunt îmbinate fix unele de celelalte, pentru 
a asigura o precizie maximă de măsurare, pentru 
mulți ani de acum încolo. Produs de precizie, 
optimizat pentru utilizarea în construcții – tipic 
pentru STABILA. 

Magnet de  
„pământ rar” puternic

Profil  
manevrabil

Suprafețe de măsurare  
acoperite

Opritor antialunecare 
integratNr. art. ▸ Lungime:

19177 ▸ 40 cm / 19178 ▸ 60 cm / 19179 ▸ 80 cm / 19180 ▸ 100 cm / 
19181 ▸ 120 cm / 19182 ▸ 150 cm / 19183 ▸ 180 cm / 19184 ▸ 200 cm
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0,5 mm/m

Nivele cu bulă de aer

Profil clasic, ușor și comod în utilizare

Nivelă cu bulă de aer Type 70

Mulți profesioniști au încredere în Type 70, o 
sculă de măsurare fiabilă, ușoară și deosebit de 
precisă. Datorită multitudinii mari de modele, este 
acoperit un domeniu de măsurare între 30 cm și 
până la 200 cm. În cazul tuturor nivelelor cu bulă 
de aer de la STABILA, bula de aer și suprafața de 

măsurare se aliniază exact una față de cealaltă 
în timpul procesului de producție și la final sunt 
îmbinate fix una de cealaltă, pentru a asigura o 
precizie maximă de măsurare, pentru mulți ani de 
acum încolo. 

Profil ușor  
de aluminiu

Nivele de calitate  
ușor de citit

Suprafețe de măsurare  
acoperite

Înveliș ușor de curățatNr. art. ▸ Lungime:
02281 ▸ 30 cm / 02282 ▸ 40 cm / 02283 ▸ 50 cm / 02284 ▸ 60 cm
02286 ▸ 80 cm / 02287 ▸ 90 cm / 02288 ▸ 100 cm / 02289 ▸ 120 cm
02290 ▸ 150 cm / 02291 ▸ 180 cm / 02292 ▸ 200 cm

Se poate achiziționa  
de asemenea:

Type 70 M 
(sistem de magneți)

Type 70 W
(Bulă de aer în unghi)
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0,5 mm/m

Nivele cu bulă de aer

Adaptată special la cerințele electricienilor

Nivelă cu bulă de aer Type 70 Electric

Cu ajutorul acestei nivele, electricienii economisesc 
mult timp și energie, întrucât distanța dintre 
golurile pentru prize și întrerupătoare poate fi 
marcată corect, dintr-o singură fază de lucru, 
perpendicular, respectiv orizontal. Opritoarele 

antialunecare, de pe ambele părți ale capacelor, 
asigură o prindere sigură de toate suprafețele. 
Soluții inovatoare, pentru cerințe deosebite: o 
specialitate a mărcii STABILA.

Orificii de marcare  
integrate

Nivele de calitate  
ușor de citit

Profil ușor  
de aluminiu

Opritor antialunecare 
integratNr. art. ▸ Lungime:

16135 ▸ 43 cm / 16136 ▸ 120 cm

Se poate achiziționa  
de asemenea: 

Pocket Electric
(Alinierea de întrerupătoare  

și prize)
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cm
0,5 mm/m

Nivele cu bulă de aer

Măsurați întotdeauna cu lungimea potrivită

Nivelă telescopică cu bulă de aer Type 80 T

Dar cel mai bine ar fi totuși, dacă s-ar putea folosi 
doar o singură nivelă cu bulă de aer pentru diverse 
lucrări. Până acum, echipamentele erau adesea 
fie prea lungi, fie prea scurte pentru respectiva 
lucrare în curs. Pentru elemente de construcție 
cu dimensiuni diferite, au fost necesare nivele 

cu bulă de aer cu lungimi diferite. Acum, STABILA 
a dezvoltat o nivelă cu bulă de aer extensibilă, 
care poate fi reglată în mod flexibil la lungimea 
necesară. Aceasta este concepția noastră despre 
ușurința în utilizare.

Sistem telescopic  
de înaltă calitate

Scală  
metrică

Sistem Lock Opritor antialunecare 
integratNr. art. ▸ Lungime:

18879 ▸ 63 - 105 cm / 18880 ▸ 80 - 127 cm
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cm/inch
0,5 mm/m

Nivele cu bulă de aer

Superlungime pentru măsurători precise,  
în condiții de denivelări și suprafață de scânduri

Nivelă telescopică cu bulă de aer Type 106 T

Nivelă cu bulă de aer extensibilă, extrem de lungă 
și stabilă, cu sistem telescopic. Excentricele de 
prindere asigură în orice poziție o exactitate 
ridicată a măsurării. Două plăcuțe de pe suprafața 
superioară de măsurare acoperă toate denivelările 
suprafeței măsurate și fac astfel posibile măsurători 

precise. Prin cele două distanțiere atașabile, 
modelul este de asemenea adecvat foarte bine 
pentru îmbinările caracteristice structurilor din 
lemn sau suprafețelor foarte denivelate, ca de 
exemplu plăci de lemn curbate. Un alt exemplu 
pentru designul inovator de la STABILA. 

Sistem telescopic  
de înaltă calitate

Distanțiere  
atașabile

Excentrice de prindere  
puternice

Profil  
extra-netedNr. art. ▸ Lungime:

17708 ▸ 183 - 315 cm / 17709 ▸ 213 - 376 cm

Se poate achiziționa  
de asemenea: 

Type 106 TM 
(sistem de magneți)
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0,5 mm/m

Nivele cu bulă de aer

Puternică pe metal și pentru verificarea pantelor și  
a oricăror unghiuri

Nivelă cu bulă de aer Type 81 SV REM W360 Torpedo

Pentru alinierea și ajustarea elementelor de 
construcții, sunt necesare două mâini libere. 
De aceea, o nivelă cu bulă de aer cu magneți 
de „pământ rar” este o necesitate pentru mulți 
profesioniști. Acest model cu suprafață de 
măsurare frezată și canelură în V se remarcă prin 
putere mare de aderență pe suprafețe metalice și, 

în special, de suprafețe rotunjite. Nivela cu bulă 
de aer dispune de bule orizontale pentru înclinații 
de 1% și 2%, o bulă verticală și o bulă în unghi, cu 
posibilitate de rotație de 360°. Practică, precisă, 
comodă la mânuire și robustă - tipic pentru 
STABILA. 

Profil  
compact

Bulă în unghi,  
cu posibilitate de 

rotație de 360°

Măsurare a înclinațiilor 
de 1% și 2%

Magnet de  
„pământ rar” puternicNr. art. ▸ Lungime:

16670 ▸ 25 cm

Se poate achiziționa  
de asemenea: 

Type 81 SM Torpedo 
(sistem de magneți)



www.stabila.com 30 – 3130 – 31

Nivele cu bulă de aer

Calitate profesională, în format mini

Nivelă cu bulă de aer Pocket PRO Magnetic

Această nivelă profesională cu bulă de aer, în 
format mini se potrivește foarte bine în buzunarul 
pantalonilor. Carcasa sa robustă cu nucleu din 
aluminiu și cele două suprafețe de măsurare 
frezate, cu canelură în V și magneții de „pământ 
rar” deosebit de puternici, formează un unghi de 
90°. Acest lucru ușurează alinierea și ajustarea 

de elemente de construcții pe suprafețe metalice 
și, în special, pe cele rotunjite. Nivela de precizie 
de la STABILA asigură o exactitate ridicată de 
măsurare. O nivelă cu bulă de aer perfectă 
pentru toate măsurătorile în locuri înguste, greu 
accesibile. 

Nr. art. ▸ Lungime:
17953 ▸ 7 cm

Formă 
extrem de mică

Nucleu robust  
din aluminiu

Cu prindere  
practică la centură

Magnet de  
„pământ rar” puternic
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0,5 mm/m 4 x 90°

IP 65

Scule de măsurat electronice

Exactitate de 
măsurare  
Poziție inversă

Exactitate de 
măsurare  
Poziție normală

Opritor antialunecare

Afișaj  
modul electronic

Clasă de protecție

Capace  
anti-șoc

Prezentare pictograme 

Tehnică inovatoare, combinată cu un design bine gândit. Sculele de măsurat electronice sunt produse 
cu ajutorul cărora se realizează cu ușurință și măsurători complexe. Acestea vin în ajutorul meșterilor, 
pentru a lucra mai rapid și mai eficient. Valorile măsurate pot fi citite direct și cu acuratețe, operațiile 
de calcul stresante sunt eliminate. Produse cu senzori de înaltă valoare, eficienți și de încredere – și 
totul la calitatea Made in Germany.

SCULE DE MĂSURAT  
ELECTRONICE
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0,5 mm/m 4 x 90° IP 65

Nivelă electronică cu bulă de aer

Nonplusultra – sistem electronic pentru cele mai dificile  
condiții de șantier

TECH 196 electronic IP 65

Această nivelă cu bulă de aer de înaltă calitate, 
robustă și practică, este adecvată pentru toate 
meseriile. Datorită tehnicii electronice de măsurare 
și a nivelelor de precizie, munca merge mai repede 
și mai ușor. Cele două afișaje luminate pot fi 
citite atât de sus, cât și din lateral. Modelul este 

rezistent la apă și praf, conform IP 65, fiind astfel 
lavabil în totalitate. STABILA a dotat această nivelă 
electronică cu bulă de aer cu tot ceea ce are nevoie 
la lucru un profesionist, dezvoltând astfel un 
multitalent indispensabil.

2 afișaje  
digitale

Afișaje  
luminoase

Dirijare acustică  
spre destinație

Impermeabilitate  
la apă și prafNr. art. ▸ Lungime:

17705 ▸40 cm / 17670 ▸ 61 cm / 17671 ▸ 81 cm /  
17672 ▸  100 cm/ 17673 ▸ 122 cm / 17706 ▸ 183 cm

Se poate achiziționa  
de asemenea: 

TECH 196 M electronic IP 65 
(sistem de magneți)
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270 °IP 540,5 mm/m

Raportoare electronice

3 în 1 – mai mult decât un raportor digital

Raportor electronic TECH 700 DA

Utilizare versatilă - acesta este raportorul digital 
TECH 700 DA. Un produs de înaltă calitate Made 
in Germany, care reunește perfect trei scule: 
Raportor, nivelă cu bulă de aer și echer reglabil. 
Determinați unghiuri exacte cu cea mai modernă 
tehnică electronică de măsurare. Nivelați elemente 

de construcție care necesită precizie, cu ajutorul 
bulelor de aer de înaltă calitate. Cu ajutorul 
blocării, utilizați scula ca pe un echer reglabil și 
transpuneți fără probleme unghiurile măsurate 
pe o piesă. Profitați zi de zi de acest multitalent 
indispensabil, care face treabă cât trei.

Afișaj  
luminos

Muchii largi  
de configurare

Funcția LOCK Nivele de calitate  
ușor de cititNr. art.  ▸ Lungime:

18903 ▸ 45 cm / 19018 ▸ 80 cm
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IP 65

± 0,1 mm/m

Ø 800 m

20 m

Laser

Clasă de protecție

Exactitate de nivelare Funcție linie  
orizontal

Funcție de înclinare

Funcție de rotație 
vertical

Funcție de rotație 
orizontalUnghi drept (90°)

Funcție linie  
vertical

Zonă de lucru  
Set-Receiver

Funcție de 
verticalizare

Rază de acțiune  
linie vizibilă

Funcție punctiformă

Economisiți timp, evitați erori, economisiți costuri. Nivelele cu laser sunt instrumente indispensabile 
pentru activitatea dumneavoastră în construcții, ca urmare a preciziei și funcționalității lor ridicate. 
Laserul rotativ este potrivit în mod special în relație cu un receiver, în vederea nivelării precise la distanțe 
mari. Laserele punctiforme și liniare sunt folosite în schimb adesea la distanțe mici, pentru lucru direct 
pe linii și puncte laser vizibile.

LASER

Prezentare pictograme 
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IP 65
± 0,1 mm/m Ø 800 m

Laser rotativ

Laser de înclinare robust, cu 2 axe, pentru cele mai bune 
performanțe în construcții

Laser rotativ LAR 350

Noutate mondială! Comanda de mișcare 
revoluționară MOTION CONTROL realizează orice 
măsurare mai simplu, mai rapid și mai eficient. 
Într-o clipă, puteți să vă controlați dispozitivul 
LAR 350 cu ajutorul telecomenzii. Senzorul 
încorporat vă înregistrează mișcările mâinii și 
le transmite laserului rotativ. Lăsați-vă convins 

de numeroasele tehnologii și funcții inovatoare. 
Datorită sistemelor integrate de protecție, nimic 
nu poate opri aceste lasere – nici căderea, 
nici ploaia, nici praful. Un pachet de măsurare 
puternic, pentru profesioniști cu responsabilitate. 
Tipic pentru STABILA - întrucât precizia este 
factorul decisiv.

compus din 7  
piese 19019

compus din 9 
piese 19111

Sistemul STABILA 
Protector

Impermeabilitate  
la apă și praf

Înclinare  
pe 2 axe

Receiver  
REC 300 Digital
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IP 65
± 0,1 mm/m Ø 600 m

04/2020

Laser rotativ

Pur și simplu de mare performanță – cea mai ridicată 
precizie la distanțe mari

Laser rotativ LAR 160

Sarcina dumneavoastră este nivelarea orizontală 
și verticală pentru proiecte mari, în exterior? 
Trebuie să lucrați cu exactitate și să evitați erori 
de măsurare ce pot determina costuri și corecturi? 
Atunci LAR 160 de la STABILA este laserul rotativ 
potrivit pentru dumneavoastră. Gata de utilizare 

rapid, simplu de utilizat și în ansamblu cu 
receptorul utilizabil inclusiv la distanțe mari. Per 
total, un produs de înaltă calitate, care furnizează 
rezultate precise, în ciuda oricărui tip de vreme – 
exact ceea ce aveți nevoie.

compus din 5 
piese 19157

compus din 7 
piese 19241

Mânere  
ergonomice

Cap de carcasă  
stabil

Impermeabilitate  
la apă și praf

Receiver  
REC 160 Digital
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IP 65
± 0,1 mm/m Ø 600 m

04/2020

Laser rotativ

Simplu, precis, verde – partenerul de mare performanță la 
distanțe mari, în amenajări interioare

Laser rotativ LAR 160

Sarcina dumneavoastră este nivelarea orizontală 
și verticală pentru proiecte mari de amenajări 
interioare? Trebuie să lucrați cu exactitate și să 
evitați erori de măsurare ce pot determina costuri 
și corecturi? Atunci LAR 160 de la STABILA ,cu 
fascicule laser verzi, este laserul rotativ potrivit 

pentru dumneavoastră. Gata de utilizare rapid, 
simplu de utilizat și în ansamblu cu receptorul, 
laserul își folosește atuurile în special la distanțe 
mari. Per total, un produs de înaltă calitate, care 
furnizează rezultate precise.

compus din 4 
piese 19240

Tehnologie  
GREENBEAM

Cap de carcasă  
stabil

Impermeabilitate  
la apă și praf

Receiver  
REC 160 Digital
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IP 54
± 0,07 mm/m 20 m

Nivelă laser Multilinii

Lucrări de proiectare mai rapide și mai precise ca 
niciodată

Nivelă laser multilinii LA 180 L

Reglarea unghiurilor drepte este o sarcină 
solicitantă. Iar erorile de măsurare nu costă doar 
timp, ci adesea și mulți bani. Cu nivela laser 
Multilinii autonivelantă LA 180 L, se por regla 
rapid și precis unghiuri drepte și pot fi aliniate 
axe. Datorită tehnologiei AUTOALIGNMENT 

de la STABILA, receptorul REC 410 Line RF 
coordonează orientarea fină a laserului LA 180 L 
în mod automat, prin unde radio. Foarte simplu, 
la o apăsare de buton. Acest laser este răspunsul 
STABILA la provocările din construcții. 

compus din 6 
piese 18044

Reglarea unghiurilor  
drepte

Linii laser  
luminoase, vizibile

Se poate poziționa  
în colțuri

Receptor  
REC 410 Line RF
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IP 54
± 0,3 mm/m 20 m

Nivelă laser Multilinii

Nivela laser profesionistă, pentru amenajări interioare

Nivelă laser Multilinii STABILA LAX 400

O soluție completă, de mare performanță, cu o 
mare multitudine de funcții, pentru toate lucrările 
de nivelare în interior. Cu LAX 400, marcarea se 
rezolvă cât ai bate din palme. Datorită tehnologiei 
MANUALALIGNMENT de la STABILA, puteți pivota 
pe o poziție țintă unghiul de 90° proiectat, fără a 

pierde poziția punctului de verticalizare - o premisă 
importantă pentru alinierea precisă a axelor. 
Lucrările de nivelare orizontală sunt rezolvate 
rapid, datorită liniei de 360°. Un laser de primă 
clasă, pentru toți cei care doresc să furnizeze un 
serviciu și mai bun, într-un timp și mai scurt. 

compus din 5 
piese 18702

compus din 6 
piese 18862

compus din 6 
piese 18863

Reglarea unghiurilor  
drepte

Linii laser  
luminoase, vizibile

Carcasă compactă, 
rotativă

Lucrări la  
profile în formă de U
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IP 54
± 0,3 mm/m 30 m

Nivelă laser cu linii încrucișate și funcție de fir cu plumb

Linii verzi de laser pentru vizibilitate optimă în condiții de 
lumină strălucitoare la interior

Nivelă laser cu linii încrucișate și funcție de fir 
cu plumb, STABILA LAX 300 G

Pentru toți profesioniștii care se bazează pe linii 
laser precise și vizibile în mod optim, LAX 300 
G este partenerul ideal în amenajări interioare. 
Tehnologia inovatoare STABILA GREENBEAM 
înseamnă linii laser de mare rezoluție, deosebit 
de luminoase și lungi, cu care puteți să lucrați 

mai eficient și mai productiv. Lucrările de fir cu 
plumb și de nivelare pot fi realizate în același 
timp la pardoseală, perete și plafon – laserul 
devine astfel un ajutor multilateral, cu numeroase 
domenii de utilizare.

compus din 4 
piese 19033

Tehnologie  
GREENBEAM

Linii laser  
vizibile în mod optim

Carcasă compactă, 
rotativă

Lucrări la  
profile în formă de U
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± 0,3 mm 15 m

Laser pentru linii la sol

Unghi exact de 90° la sol, vizibil până la 15 m

Laser pentru linii la sol STABILA FLS 90

Acest laser util face posibile lucrări deosebit de 
rapide și de curate, indiferent dacă montați plăci 
de gresie, parchet, pardoseli laminate, mochetă 
sau PVC. Prin optica liniilor la sol de la STABILA, 
se unesc două linii laser drepte și se proiectează 
într-un unghi perfect de 90°, de-a lungul suprafeței 
de pardoseală, unde sunt vizibile la rezoluție mare, 

la o distanță de până la 15 m. Laserul inovator se 
potrivește perfect în colțul încăperii, astfel că 
liniile apar direct pe perete. Astfel, sunt vizibile 
imediat eventuale inexactități în ceea ce privește 
rectangularitatea încăperii. Un adevărat STABILA: 
soluție practică, rezultate precise. 

compus din 3 
piese 18574

Soclu inovator 
detașabil

Se poate poziționa  
în colțuri

Se poate poziționa  
pe placări

Linii laser  
luminoase, vizibile
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IP 54

 ± 1,0 mm 0,05 - 200 m

Distanțier laser

Acuratețe Raza de acțiune

Clasă de protecție

Prezentare pictograme 

Măsurare simplă - pur și simpli indispensabil. De la măsurare până la controlul dimensiunilor la recepție 
- măsurătorile cu distanțiere laser sunt nelipsite în domeniul construcțiilor. Avantajele sunt la îndemână: 
exactitate de măsurare extrem de ridicată și pe distanțe mari, economisire de timp și costuri, multe 
informații de măsurare fără muncă în plus.

DISTANȚIER LASER
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IP 54
 ± 1,0 mm 0,05 - 200 m

Distanțier laser

Înregistrarea digitală a țintei – modul smart de a măsura

Distanțier laser STABILA LD 520

Acest aparat excelează cu o cameră încorporată 
cu zoom de 4x. Prin intermediul acesteia, se pot 
înregistra țintele din exterior la distanță de până 
la 200 m, chiar dacă punctul laser nu este vizibil. 
Datorită radiotehnicii integrate Bluetooth® 4.0 
Smart, datele de măsurare pot fi transmise foarte 
simplu pe un smartphone sau pe o tabletă. 

Cu 18 funcții, acest maestru priceput la toate 
este un însoțitor indispensabil pentru meșteri și 
alți utilizatori profesioniști. El ajută la calcularea 
rapidă și eficientă a costurilor de material și a 
volumului de muncă. O investiție care ușurează 
extraordinar munca de zi cu zi și care se va dovedi 

rentabilă în cel mai scurt timp. 

compus din 2 
piese 18562

Căutare digitală  
a țintei

Transmitere de date 
fără cablu (Bluetooth)

Senzor de înclinație

18  
funcții de măsurare

Aplicația  
STABILA Measures 
iOS® / Android®
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IP 54
 ± 2,0 mm 0,2 - 50 m

Distanțier laser

Măsurare simplă – înregistrare inteligentă

Distanțier laser STABILA LD 250 BT

Laserul cu utilizare ușoară dispune de patru funcții 
de măsurare de bază și este construit pentru 
măsurători de până la 50 m. Este scula pe care 
trebuie să o alegeți dacă trebuie să înregistrați 
adesea măsurători în spații interioare: Datorită 

radiotehnicii integrate Bluetooth® 4.0 Smart, 
datele de măsurare pot fi transmise foarte simplu, 
fără cablu, pe un smartphone sau pe o tabletă. 
Astfel, puteți să lucrați mult mai productiv. 

compus din 1 
piese 18817

Transmitere de date 
fără cablu (Bluetooth)

Afișaj  
luminos

Înveliș  
Softgrip

4  
funcții de măsurare

Aplicația  
STABILA Measures 
iOS® / Android®
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IP 54
 ± 3,0 mm  0,2 – 30 m

Distanțier laser

Măsurare cât se poate de simplă

Distanțier laser STABILA LD 220

Laserul compact cu utilizare ușoară, LD 220, 
dispune de patru funcții de măsurare de bază și 
este construit pentru măsurători de până la 30 m. 
O sculă deloc complicată, care ușurează realizarea 

măsurătorilor de rutină în rândul utilizatorilor 
profesioniști, furnizează rezultate precise de 
măsurare și economisește timp și costuri. 

compus din  
1 piese 18816

Cifre  
deosebit de mari

Utilizare  
simplă

Înveliș  
Softgrip

4  
funcții de măsurare
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cm/mm
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Ruletele și baghetele de măsurat

Prezentare pictograme 

Culoarea scalei

Clasă de exactitate

Scală,  
metrică

Dovedit, practic și pur și simplu de neînlocuit. Ruletele și baghetele de măsurat servesc la determinarea 
rapidă și simplă a dimensiunilor pe șantier. Sunt imediat la îndemână dacă este vorba de determinarea 
lungimilor sau distanțelor. Scule fiabile de măsurare , pe care fiecare meșter le folosește zilnic. 

RULETE ȘI  
BAGHETE DE MĂSURAT
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cm / inchcm / mm
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Ruletă de buzunar

Rezistență extremă, combinată cu lizibilitate optimă

Ruletă de buzunar STABILA BM 40

Profesioniștii construiesc bazându-se pe BM 40 și pe 
scala de măsurare prezentă pe ambele părți, lizibilă 
în mod optim. BM 40 este o ruletă extraordinar de 
stabilă, cu o suprafață extrem de rezistentă și cu o 
durată mare de viață. Cârligul crampon de la STABILA 

asigură o prindere sigură a benzii de piesă. Bagheta 
de măsurat este disponibilă în lungimi diferite de 
până la 10 m, astfel că pentru fiecare utilizare există 
banda potrivită.

Cârligul crampon  
de la STABILA

Scală  
pe ambele părți

Înveliș rezistent al 
benzii

Sistem de retragere  
puternică a benzii

Nr. art. ▸ Lungime:
17736 ▸ 3m / 17737 ▸ 3m-10ft / 17740 ▸ 5m / 17744 ▸ 5m /  
17741 ▸ 5m-16ft / 17745 ▸ 8m / 17746 ▸ 8m-27ft / 17747 ▸ 10m /  
17748 ▸ 10m-33ft
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cm / mm
��

Ruletă

Utilizare flexibilă, datorită cârligului universal

Ruleta BM 42 P

În calitate de profesionist cu experiență, care 
execută adesea măsurători de până la 50 m, aveți 
nevoie de o ruletă pentru utilizare intensivă, zilnică: 
ruleta BM 42. Cadrul din poliamidă care nu se 
sparge, cu nervuri de întărire pe părțile interioare, 
este extraordinar de robust. Datorită mecanismului 
cu retragere rapidă, banda se rulează înapoi rapid 

și comod după utilizare. Cârligul universal este 
dotat cu un inel special, astfel încât fixarea să se 
poată desface imediat. Învelișul unic cu crampoane 
de la STABILA îmbunătățește considerabil 
siguranța împotriva alunecării. Un design clasic de 
la STABILA.

Cârlig universal  
STABILA

Cârligul crampon  
de la STABILA

Carcasă rezistentă  
din poliamidă

Înveliș rezistent al 
benzii

Se poate achiziționa  
de asemenea: 

BM 42 G 
(Ruletă din fibră de sticlă)

BM 42 W
(Ruletă din oțel)

Nr. art. ▸ Lungime:
11154 ▸ 20 m / 11166 ▸ 30 m / 11178 ▸ 50 m
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cm/mm
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Metru pliant din lemn

Clasicul cu scală alb/galbenă ușor de citit

Metru pliant din lemn Type 617

Metrul Type 617 îndeplinește cele mai mari pretenții 
ale meșterilor din punct de vedere al tehnicii de 
măsurare și al utilizării în muncă. Vopseaua de 
protecție deosebit de rezistentă la intemperii 
ține piept vântului și condițiilor meteorologice. 
Articulațiile cu arcuri din oțel întărite asigură 
precizie de durată și garantează deschiderea și 

închiderea lină a metrului pliant. Plăcuțele de 
articulație zincate oferă o protecție deosebit de 
ridicată împotriva coroziunii și împiedică petele de 
rugină pe suprafețele de atașare sensibile. Acest 
metru clasic, cu nituri acoperite și scală ușor de 
citit, este de multe decenii o unealtă indispensabilă 
fiecărui meșter.

Scală colorată,  
ușor de citit

Lemn de fag  
de înaltă calitate

Plăcuțe de articulație  
foarte rezistente

Vopsea 
rezistentă la intemperii

Nr. art. ▸ Lungime:
01128 ▸ 2 m / 01231 ▸ 3 m
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CALEA NOASTRĂ SPRE UNELTE 
INOVATOARE

Ne consultăm în permanență cu meșterii, pentru a ne adapta produsele la nevoile lor speciale și pentru 
a le optimiza. Astfel, unim tezaurul de experiență al profesioniștilor cu abilitățile și cunoștințele echipei 
noastre de tehnicieni, dezvoltatori și ingineri. Astfel, garantăm o calitate extraordinară, dublată de o 
constantă evoluție inovatoare.
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PROMOVAREA TINERILOR  
ÎN MESERIE

În calitate de producător de unelte de calitate și specialist în tehnica de măsurare, ne dorim promovarea 
tinerilor în meserie. De aceea, STABILA sprijină organizații care se implică la nivel național și internațional 
în meseriile din sfera meșteșugurilor. În numeroase centre de formare, trainerii noștri își transmit mai 
departe cunoștințele și experiența în domeniul nivelării și al măsurătorilor la distanță, către tinerii viitori 
meseriași.
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# STABILA Urmăriți-ne  pe Instagram
ÎNTOTDEAUNA PERFECT 

INFORMAT ȘI ACTUALIZAT

Pe pagina noastră de internet am prezentat multe informații suplimentare legate de tematica măsurătorii, 
în mod clar și cu un design modern. Beneficiați de filme de înaltă rezoluție, galerii cuprinzătoare de 
imagini, posibilități confortabile de download și informații detaliate despre toate produsele noastre. 
Sau deveniți parte din familia STABILA și lăsați-vă entuziasmat de numeroase povești și activități în 
cadrul rețelei noastre sociale.

Mai multe informații pe 
www.stabila.com



Folgen Sie STABILA auf

@STABILA O�cial

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

Urmăriți STABILA pe

Mai multe informații pe 
www.stabila.com

Declarație de garanție pentru nivele STABILA cu bulă de aer

Pe lângă drepturile conferite prin lege cumpărătorului, care nu sunt limitate de prezenta garanție, 
STABILA acordă o garanție de lipsă a deficiențelor și de asigurare a proprietăților aparatului în 
ceea ce privește defectele de material sau de manoperă, pe o durată de 10 ani de la data achiziției. 
Această garanție se aplică la nivel mondial. Remedierea deficiențelor/erorilor constă în efectuarea 
de reparații sau înlocuire, în funcție de aprecierea noastră. STABILA nu acceptă alte pretenții. 
Deficiențele datorate manipulării necorespunzătoare, precum și modificărilor independente aduse 
aparatului de către cumpărător sau terți, duc la anularea garanției. Nu se acordă garanție pentru 
semnele de uzură naturală și deficiențe minore, care nu influențează funcționarea aparatului. Vă 
rugăm să trimiteți garantului reclamațiile împreună cu bonul de cumpărare:

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Germania
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Ne rezervăm dreptul în privința erorilor și schimbărilor de culoare, tehnică și echipamente.


