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STANLEY® 
LASERVÆRKTØJ 
SORTIMENTET

INDHOLD

Nøjagtige målinger er afgørende for at undgå problemer på byggepladserne samt 
for at få udført arbejdet hurtigt med minimalt spild og spildtid

Vores mål har været at skabe et sortiment af komplimenterende produkter - alle 
skabt med udgangspunkt i vores høje standarder - for at gøre det muligt for 
professionelle brugere at arbejde hurtigt og præcist. 

Det er derfor, STANLEY® Laser-sortimentet tilbyder alle de fordele du finder 
ved slidstærke og godt fremstillede produkter med brugervenlige funktioner og 
egenskaber designet til professionelle brugere. 

LASERVÆRKTØJ OG MERE...
Sideløbende med laserværktøj har vi inkluderet et sortiment af målehjul og optisk 
nivellering til at levere alt hvad du har brug for fra undersøgelse til færdigt byggeri.

Vores omfattende tilbehør inkluderer væg- og loftbeslag, laserdetektorer og briller, 
samt mtrefodsstativer og stænger til opsætning af målings- og nivelleringsværktøj. 
Fjernbetjeninger, genopladelige batterier, opladere og stænger er alle til rådighed, 
hvis man ønsker at tilføje endnu mere funktionalitet til sortimentet.
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STANLEY® laserproduktsortiment tillader  
professionelle brugere inden for konstruktion,  
byggeri og landmåling at måle med pålidelig  
præcision og fuld tiltro til opgaven.  

STANLEY® tilbyder en bred vifte af professionelt laserværktøj, 
som vil være den perfekte start på ethvert byggeprojekt.

• Nivellering

• Fundamentarbejde

• Overfladenivellering

• Graduering & Afledning

• Veje, fortov og indkørsler

• Landskabsarkitektur

BYGGEPLADS
Påbegynd vægge og indvendige strukturer enkelt og nøjagtigt.

•  Opmåling til vægge, døre 
og vinduer

•  Stålkonstruktioner & 
stilladser

•  Elektricitet og  
VVS-installationer

FØRSTE BYGGEFASE
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MÅLING
Altafgørende måleværktøj 
til store og små afstande. 
Vælg mellem målehjul til 
byggepladslayout eller 
laserværktøj til let udarbejdelse af 
områdemængder og -vinkler.

NIVELLERING
Vandrette, lodrette og punkt-til-
punkt indvendige og udvendige 
anvendelsesområder. Måler med 
præcis nøjagtighed over afstande 
så lange som 600 meter.

DETEKTERING
Undgå skader, opdag potentielle 
problemer eller garanter en sikker 
befæstelse - det er alt sammen 
let at opnå med STANLEY® 
detektorsortimentet.

Sørg for præcis tilpasning af inventar.

• Sænkede lofter

• Skillevægge

• El-layout

• Ovenlys

• Multipunkt tilpasning

• Sporing og lodning

• Rørinstallation

ANDEN BYGGEFASE
Perfekt placering af udsmykning, 
hjemmeunderholdningssystemer, inventar og møbler.

• Tapetsering & fliselægning

• Boligindretning

•  Køkken- og 
badeværelsesinstallationer

• Hylder

• Skabsmontering

• Paneler og håndlister

AFSLUTTENDE ARBEJDE
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Vandafvisende 
skærm og tastatur

IP54

STANLEY® har været den professionelle håndværkers 

mester siden 1843.

Indsigt, nytænkning og innovation har altid været 

centrum for alt, hvad vi gør. Fra at skabe klassikere som 

hobbykniven og Powerlock målebåndet, til at indføre det 

nye STANLEY® laserværktøjssortiment til professionelle 

brugere.

Vi tilbyder verdens største udvalg af hånd- og el-værktøj, 

der alt er designet med professionel indsigt, afprøvet i 

faglige miljøer og fremstillet til professionelle standarder.

OM LASERVÆRKTØJ 
For at være sikker på, at du vælger det rette værktøj til opgaven, er 

det vigtigt at forstå nogle basale funktioner og specifikationer. 

HVAD ER EN LASER?
LASER står for ‘Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation’. En diode bruges til at danne en koncentreret laserstråle 

af lys på én bølgelængde. Jo kortere bølgelængde, jo skarpere 

og mere synlig er laserstrålen. STANLEY® lasere har en standard 

bølgelængde på 635 nanometer, som er egnet til anvendelse op til 

300 m.

IP-KLASSIFICERING
Når du arbejder under støvede og fugtige 

forhold, er IP klassificeringen af laseren vigtig. 

Et udvalg af STANLEY® lasere er klassificeret 

som IP54 (støvtæt og stænktæt), eller IP66 

(støvtæt og helt vandtæt) - dette er vigtigt for 

værktøj, der hovedsageligt anvendes udendørs 

og til opgaver der har med oversigtstegning af grund at gøre.

 
SIKKERHED
Vi tager sikkerheden meget alvorligt, og alt 

vores laserværktøj er CE-kompatibelt og 

opfylder internationale sikkerhedsstandarder. 

Lasere er kategoriseret fra 1 til 4 i forhold 

til potentiel fare. STANLEY® laserkategorier 

spænder fra klasse 1 til klasse 2M, som 

kun udgør en lille eller ingen risiko. 

Som en vejledning gælder følgende 

klassifikationsbeskrivelser:

Klasse 1 - Udgør ingen risiko for biologisk 

skade.

Klasse 2 - Outputtet kan skade en person, 

hvis de skulle stirre ind i en stråle i længere tid.

Klasse 2M - Lasere har en divergerende 

stråle og kan være farlig, hvis et optisk instrument  

er placeret foran øjet, såsom et forstørrelsesglas.

STANLEY®

STANDARDEN
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ROTATIONSMÅLERE

NIVELLERING 

LINJEMÅLERE /  
PUNKTMÅLERE DIGITALE VATERPASOPTISKE MÅLERE

LASER-AFSTANDSMÅLERE

Til indendørs og udendørs brug op til  
200 m. Mål afstande, beregn områder  
og vinkler bare ved at trykke på en knap.

MÅLING 

MÅLEHJUL

Til store distancer,  
grundopmålinger og  
oversigtstegninger.

FUGTDETEKTOR

Finder fugtighed op til 44% for  
mursten, murværk og gipsvægge

DETEKTERING

SENSORER

Finder stolper, rør og  
elektriske ledninger.

PROF’ENS 
MENING
FÅ DET RIGTIGE LASERVÆRKTØJ TIL OPGAVEN

Til udendørs og 
indendørs brug op  
til 600 m.

For indendørs og 
udendørs brug op  
til 50 m.

Til præcis opmåling  
på byggepladsen

For udendørs brug  
up til 107 m.
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NIVELLERING
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PROF’ENS 
MENING

Fra gravearbejde og fremefter er det afgørende at starte med det 

grundlæggende for at få en velfungerende afvikling af ethvert 

byggeprojekt.

STANLEY® lasersortimentet tilbyder alle former for laserværktøj 

designet til præcision fra små til store afstande, inde og ude.

Vælg mellem de fire typer lasere vist på modsat side. Hvert af dem 

passer til specifikke opgaver og distancer, og alle er de designet til 

at gøre det grundlæggende arbejde hurtigt og præcist.

ETABLER DIN GRUND - KORREKT FRA STARTEN

EN LASERMÅLER TIL ALLE OPGAVER ROTATIONSLASERE

Ideelle til udendørs brug op til 600 m 
arbejdsrækkevidde.

STANLEY® Rotationslasere udsender en 360° 
målelinje omkring hele enheden og anvendes 
typisk med landmålingsstativer eller vægbeslag.

Rotationen af en enkel laserstråle fremstår som en linje rundt i 
rummet og fungerer godt inden i strukturer. Til udendørs opgaver 
kan en laserdetektor og briller være nødvendigt.

PUNKTLASERE

Ideelle til indendørs brug op til 30 m 

Disse lasere producerer en enkelt eller flere prik-
referencer på væggen eller arbejdesoverfladen.

Ideelle til at give et referencepunkt eller laser-lod.

OPTISKE MÅLERE

Ideelle for udendørs brug op til 107 m 
målområde fra 24x til 32x forstørrelse

I stedet for en laserstråle, anvender optiske 
målere præcise linser med op til 32 x 
forstørrelse til nøjagtighed over store afstande. 
STANLEY® optiske målersortimentet er velegnet  
til grundarbejde på byggepladsen.

LINJE- / MULTILINJELASERE

Ideelle til indendørs brug op til 50 m 
målområde

Linjelasere udsender en linje i enten en enkelt 
retning eller en kryds-konfiguration.

Nogle STANLEY® linjelasere udsender linjer i én 
retning, mod en enkelt væg eller enkelt arbejdsområde, hvorimod 
andre også kan udsende en yderligere linje til at hjælpe med at 
markere vinkler.
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Nedenfor ses typiske nivelleringsfunktioner, der kan opnås med STANLEY® sortimentet.  
For specifikke funktioner, se de næste sider.

RO
TA

TI
O

N
SM

Å
LE

RE

Vandret 360º stråle 
med lodret punkt 
og lod

Hældning + / - 10%

Lodret 360º stråle 
med vandret punkt 
og lod

Vandret 360º stråle 
med lodret punkt

Scanner vandret 
med lodret punkt

Lodret rotation 
360º stråle

Hældning + / - 10% 
med lodret punkt 
og lod

Lodret 360º stråle 
med vandret punkt

Scanner vandret med 
lodret punkt og lod

Hældning + / - 10% 
med lodret punkt

Vandret rotation 
360º stråle

1x lodret linje

Vandret stråle 
med lod

2x lodret 
punkt-lodlaser

1x krydslinje og lod

1x krydslinje lod

2x krydslinje og lod

Lodret linje og retur

3x  krydslinje med 
lodret baglinje og lod

LI
N

JE
- /

 M
U

LT
IL

IN
JE

LA
SE

RE

1x vandret linje

1x vandret linje

3x krydslinje med lod

Krydslinje og retur

PU
N

KT
LA

SE
RE

5-punkt Vandret baglinje 5-punkt med vandret 
baglinje

3-punkt

NIVELLERINGSFUNKTIONER
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STANLEY® Rotationslaser sortimentet omfatter modeller til byggeplads 
såvel som brug i første og anden byggefase. Se yderligere information i 
tabellen på modsatte side, der viser, hvilken model der bedst passer til 
din opgave.

UDENDØRS ARBEJDE

Udendørsopgaver såsom at anlægge en skråning, indlægge gennemløb 
eller  betonindkørsler mv. kræver modeller med en hurtigere 
omdregninger for forbedret rækkevidde. Dog kan den linje være usynlig 
for det menneskelige øje i stærkt sollys, så det kan være nødvendigt at 
bruge en STANLEY® laserdetektor og briller for at finde den nøjagtige 
placering af laserlinjen.

Bemærk, at detektorer virker bedre med hurtigere rotationer og at 
enhedens minimum antal omdrejninger pr minut skal være 600 for at 
detektoren virker.

BRUG AF LASER DETEKTORER

STANLEY® Laserdetektorer er designet til at blive monteret på 
målestænger til grundlæggende og gradientopgaver. Ud over LCD 

indikationsskærme afgiver de også en lydalarm, som guider brugeren 
til at opnå en præcis måling. Korte biplyde indikerer nærhed til måling, 
mens en konstant tone angiver målet. 

For oplysninger om specifikke detektorer, se tilbehør på side 54.

ROTATIONSHASTIGHED

STANLEY® Rotationslasere leveres med enten en fast eller variabel 
rotationshastighed eller RPM (omdrejninger i minuttet). En hurtigere 
RPM er svagere, men rækker længere (giver et større projektionsinterval), 
mens en langsommere RPM ikke rækker så langt, men er lysere og 
nemmere at se. I modeller med variabel omdrejningshastighed er det 
derfor tilrådeligt at bruge en langsommere RPM, når du arbejder inde og 
en hurtigere RPM når du arbejder ude for længere rækkevidde.

En anden nyttig funktion ved visse STANLEY® Rotationslasere er 
muligheden for at sætte RPM til nul ved brug som en punktlaser.

ROTATIONSLASERE
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MODEL / ARTIKELNR.

RL HW
1-77-496

RL HW+
1-77-429

RL HGW
1-77-439

RL HV
1-77-497

RL HVPW
1-77-427

A
N

VE
N

D
EL

SE
SO

M
RÅ

D
ER

BY
G

G
EP

LA
D

S Nivellering & fundamentarbejde ◼ ◼ ◼ ◼
Overfladenivellering, graduering & 
afledning ◼ ◼ ◼ • ◼
Nivellering af veje, fortov og indkørsler 
& landskabsarkitektur

◼ ◼ ◼ ◼

FØ
RS

TE
 

BY
G

G
EF

A
SE Opmåling af vægge, døre og vinduer ◼ ◼ • ◼

Stålkonstruktioner & stilladser ◼ ◼ ◼ ◼
El- og vvs-installationer • •

A
N

D
EN

 
BY

G
G

EF
A

SE

Sænkede lofter & skillevægge • ◼ ◼
Elektrisk layout, ovenlys & multipunkt 
tilpasning • • ◼
Sporing, lodning og rørinstallationer ◼ • ◼ ◼

A
FS

LU
TT

EN
D

E 
A

RB
EJ

D
E

Tapetsering, fliselægning & 
boligindretning •
Køkken- og badeværelsesinstallationer •
Hylder, skabsmontering, paneler  
& håndlister •

N
Ø

G
LE

FU
N

KT
IO

N
ER

Puls-diode 4 4 4 4 4

Auto-nivellering 4 4 4 4 4

Vandret nivellering 4 4 4 4

Nivellering & lodret justering 4

Kvadrater 4

Skråninger / vinkler 4 4 4 4

SP
EC

IF
IK

AT
IO

N

Arbejdsrækkevidde / udvendig diameter 60 / 600 m 60 / 600 m 60 / 600 m 60 / 600 m 60 / 600 m

Fjernbetjenings-rækkevidde - - 40 m 40 m 40 m

Antal stråler 1 1 1 2 3

Stråle retning Rotator Rotator Rotator Rotator, Op Rotator, Op, Ned

Scanningsvinkler - - - 10° - 45° - 90° 10° - 45° - 90°

Rotationshastighed (RPM) 600 600
0 - 150 - 300 -  

600 - 1000
0 - 150 - 300 - 600 0 - 150 - 300 - 600

IP-klassificering IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Batteritype 1 Genopladelig 
Ni-Mh

1 Genopladelig 
Ni-Mh

1 Genopladelig 
Ni-Mh

1 Genopladelig 
Ni-Mh

1 Genopladelig 
Ni-Mh

Batterilevetid fra fuldt opladt 20 hrs 20 hrs 20 hrs 20 hrs 20 hrs

ROTATIONSLASERE SPECIFIKATION

◼ IDEEL TIL     • EGNET TIL
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•   STANLEY® FATMAX® RL HW giver klar 
og præcis nivellering til grundlæggende 
arbejde og er skabt til byggepladsforhold

•   Arbejdsrækkevidde op til 600 m

•   Lukket slagfast glashus 

•   Anti-glide system

•   Robust og gummibelagte håndtag tilføjer 
ekstra styrke

•   Lukket hoved af glas, IP66

•   Se detaljerne om alt tilgængeligt tilbehør 
på side 54

• Hårdt etui
• Målkort
• Detektor

• Oplader
• Batteri

INDHOLD AF SÆT

Model / Artikelnr.: RL HW / 1-77-496

Arbejdsrækkevidde /  
exterior diameter 60 / 600 m

Præcision (rotation 
vandret)

±10” / 1.5 mm @ 
30 m

Præcision (rotation 
lodret) -

Præcision (prik op) -

Præcision (prik ned) -

Laserdiode 635 nm

Laserklasse 2

Nivelleringsrækkevidde 5°

Manuel 
hældningsrækkevidde -

Digital 
hældningsrækkevidde -

Tilt funktion -

Rotationshastighed (RPM) 600

Batteritype 1 Genopladelig Ni-Mh

Batterilevetid fra fuldt 
opladt 20 hrs

Dimensioner (h x b x d) 210 x 126 x 173 mm

Vægt
1.1 kg ± 3%  
(uden batteri)

Vandret rotation 
360º stråle

RL HW FATMAX® UDENDØRS ROTATIONSLASER

Udendørs

Lukket hoved af glas til beskyttelse af laseren.

Lukket slagfast glas om signallys -  
for holdbarhed på byggepladsen

Gummistøbt beklædning - giver forbedret 
greb og beskyttelse mod stød

Gevindmuffe til montering på trefodsstativ

14

stanleyworks.dk



•   STANLEY® FATMAX® RL HW+ 
giver klar og præcis nivellering til 
grundlæggende arbejde inklusiv 
graduering op til 10% . Er skabt til 
byggeppladsforholdene

•   Arbejdsrækkevidde 600 m

•   Det roterende hoved kan indstilles op til 
en 10% hældning (manuel kvalitet)

•   Lukket slagfast glashus

•   Anti-glide system

•   Robust og gummibelagt håndtag tilføjer 
ekstra styrke

•   Lukket hoved af glas, IP66

•   Se detaljerne om alt tilgængeligt tilbehør 
på side 54

• Hårdt etui
• Målkort
• Detektor

• Oplader
• Batteri

INDHOLD AF SÆT

Model / Artikelnr.: RL HW+ / 1-77-429

Arbejdsrækkevidde /  
exterior diameter 60 / 600 m

Præcision (rotation 
vandret)

±10” / 1.5 mm @ 
30 m

Præcision (rotation 
lodret) ±20” / 3 mm @ 30 m

Præcision (prik op) -

Præcision (prik ned) -

Laserdiode 635 nm

Laserklasse 2

Nivelleringsrækkevidde 5°

Manuel 
hældningsrækkevidde ±10%

Digital 
hældningsrækkevidde -

Tilt funktion -

Rotationshastighed (RPM) 600

Batteritype 1 Genopladelig Ni-Mh

Batterilevetid fra fuldt 
opladt 20 hrs

Dimensioner (h x b x d) 210 x 126 x 173 mm

Vægt
1.1 kg ± 3%  
(uden batteri)

Vandret rotation 
360º stråle

Lodret rotation 
360º stråle

Hældning + / - 10%

RL HW+ FATMAX® UDENDØRS ROTATIONSLASER

Udendørs

Lukket hoved af glas til beskyttelse af laseren.

Lukket slagfast glas om signallys -  
for holdbarhed på byggepladsen

Gummistøbt beklædning - giver forbedret 
greb og beskyttelse mod stød

Gevindmuffe til montering på trefodsstativ
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Vandret rotation 
360º stråle

Lodret rotation 
360º stråle

Hældning + / - 10%

Lukket hoved af glas til beskyttelse af laseren.

•   RL HGW er skabt til byggepladsforhold 
og giver klar og præcis nivellering 
til grundlæggende arbejde inklusiv 
graduering op til 15%

•   Det roterende hoved kan indstilles op til 
en 15% hældning (digital kvalitet)

•  Arbejdsrækkevidde 600 m

•  Lukket slagfast glashus

•  Anti-glide system

•   Robust og gummibelagt håndtag tilføjer 
ekstra styrke

•  Lukket hoved af glas, IP66

•   Se detaljerne om alt tilgængeligt tilbehør 
på side 54

Lukket slagfast glas om signallys -  
for holdbarhed på byggepladsen

Gummistøbt beklædning - giver forbedret 
greb og beskyttelse mod stød

Gevindmuffe til montering på trefodsstativ

Digital skærm

• Hårdt etui
• Målkort
• Detektor
• Oplader

• Batteri
• Fjernbetjening
• Laserbriller
• Riffelkikkert

INDHOLD AF SÆT

RL HGW FATMAX® UDENDØRS ROTATIONSLASER

Model / Artikelnr.: RL HGW / 1-77-439

Arbejdsrækkevidde / 
udvendig diameter 60 / 600 m

Præcision (rotation 
vandret)

±10”/ 1.5 mm @ 
30 m

Præcision (rotation 
lodret) ±20” / 3 mm @ 30 m

Præcision (prik op) -

Præcision (prik ned) -

Laserdiode 635 nm

Laserklasse 2

Nivelleringsrækkevidde 5°

Manuel 
hældningsrækkevidde -

Digital 
hældningsrækkevidde ±15%

Tilt funktion -

Rotationshastighed (RPM)
0 - 150 - 300 -  

600 - 1000

Batteritype 1 Genopladelig Ni-Mh

Batterilevetid fra fuldt 
opladt 20 hrs

Dimensioner (h x b x d) 210 x 126 x 173 mm

Vægt
1.1 kg ± 3%  
(uden batteri)

Udendørs
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Lodret 360º stråle 
med vandret punkt

Vandret 360º stråle 
med lodret punkt

Hældning + / - 10% 
med lodret punkt

Scanner vandret 
med lodret punkt

Lukket hoved af glas til beskyttelse af laseren.

•   RL HGW er skabt til indendørs 
nivellering. Giver klar og præcis 
nivellering til vægge, sænkede lofter og 
45° vinkler

•   Arbejdsrækkevidde 600 m

•   Lukket slagfast glashus

•   Vandret, kvadratisk laserstråle

• Anti-glide system

• Multi-scanningstilstand (10 °/ 45 °/ 90 °)

• Kan bruges med fjernbetjening

•   Robust og gummibelagt håndtag tilføjer 
ekstra styrke

•   Lukket hoved af glas, IP66

•    Se detaljerne om alt tilgængeligt tilbehør 
på side 54

Lukket slagfast glas om signallys -  
for holdbarhed på byggepladsen

Gummistøbt beklædning - giver forbedret 
greb og beskyttelse mod stød

Gevindmuffe til montering på trefodsstativ

• Hårdt etui
• Målkort
• Oplader
• Batteri

• Vægmonteringsbeslag
• Fjernbetjening
• Laserbriller

INDHOLD AF SÆT

RL HV FATMAX® INDENDØRS ROTATIONSLASER

Model / Artikelnr.: RL HV / 1-77-497

Arbejdsrækkevidde /  
exterior diameter 60 / 600 m

Præcision (rotation 
vandret)

±10”/ 1.5 mm @ 
30 m

Præcision (rotation 
lodret) ±20” / 3 mm @ 30 m

Præcision (prik op) ±20” / 3 mm @ 30 m

Præcision (prik ned) -

Laserdiode 635 nm

Laserklasse 2

Nivelleringsrækkevidde 5°

Manuel 
hældningsrækkevidde ±10%

Digital 
hældningsrækkevidde -

Tilt funktion 10° - 45° - 90°

Rotationshastighed (RPM) 0 - 150 - 300 - 600

Batteritype 1 Genopladelig Ni-Mh

Batterilevetid fra fuldt 
opladt 20 hrs

Dimensioner (h x b x d) 210 x 126 x 173 mm

Vægt
1.1 kg ± 3%  
(uden batteri)

Indendørs
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•   RL HVPW giver klar og præcis nivellering 
til indendørsstrukturer ved 10°, 45° og 
90° sænkede lofter og  45° vinkler

•   Arbejdsrækkevidde 600 m

•   Lukket slagfast glashus

•   Vandret, kvadratisk laserstråle

•   Anti-glide system

•   Multi-scanningstilstand (10 °/ 45 °/ 90 °)

•   Kan bruges med fjernbetjening

•   Robust og gummibelagt håndtag tilføjer 
ekstra styrke

•   Lukket hoved af glas, IP66

•   Se detaljerne om alt tilgængeligt tilbehør 
på side 54

• Hårdt etui
• Målkort
• Oplader
• Batteri

• Vægmonteringsbeslag
• Fjernbetjening
• Laserbriller

INDHOLD AF SÆT

RL HVPW FATMAX® INDENDØRS ROTATIONSLASER

Model / Artikelnr.: RL HVPW / 1-77-427

Arbejdsrækkevidde /  
exterior diameter 60 / 600 m

Præcision (rotation 
vandret) ±10”/ 1.5 mm @ 30 m

Præcision (rotation 
lodret) ±20” / 3 mm @ 30 m

Præcision (prik op) “±20” / 3 mm @ 30 m

Præcision (prik ned) ±60” / 9mm @ 30 m

Laserdiode
1 x 635 nm & 1 x 

650nm

Laserklasse 2

Nivelleringsrækkevidde 5°

Manuel 
hældningsrækkevidde ±10%

Digital 
hældningsrækkevidde -

Tilt funktion 10° - 45° - 90°

Rotationshastighed (RPM) 0 - 150 - 300 - 600

Batteritype 1 Genopladelig Ni-Mh

Batterilevetid fra fuldt 
opladt 20 hrs

Dimensioner (h x b x d) 210 x 126 x 173 mm

Vægt
1.1 kg ± 3%  
(uden batteri)

Lodret 360º stråle 
med vandret punkt

Vandret 360º stråle 
med lodret punkt

Hældning + / - 10% 
med lodret punkt

Scanner vandret 
med lodret punkt

Indendørs

Lukket hoved af glas til beskyttelse af laseren.

Lukket slagfast glas om signallys -  
for holdbarhed på byggepladsen

Gummistøbt beklædning - giver forbedret 
greb og beskyttelse mod stød

Gevindmuffe til montering på trefodsstativ

18
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STANLEY® Punktlaser levere en nøjagtig reference for præcis 
placering af dør -og vinduesrammer, rør og ventilationskanaler, 
elektriske installationer og meget mere.

Ved at udsende en laserprik eller flere prikker fremhæves de nøjagtige 
positioner for borehuller eller beslag til tømmer, rør, stolpearbejde eller 
overskabe.

Både SLP3 og SLP5 indeholder nivellerings-sensorer for at sikre en 
hurtig og nøjagtig genindstilling af nivellering, når det er nødvendigt. 

Projektering af flere stråler (både forfra og nedad), gør det let at 
markere rette vinkler til indvendige vægge, skabe osv.... Begge 
modeller kan anvendes som selvstændige enheder men kan også 
bruges med monteringstilbehør til mere alsidige nivelleringsopgaver. 
De magnetisk dæmpede penduler låser også for sikker transport.

PUNKTLASERE
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MODEL / ARTIKELNR.
SLP3
1-77-318

SLP5
1-77-319

A
N

VE
N

D
EL

SE
SO

M
RÅ

D
ER

BY
G

G
EP

LA
D

S Nivellering & fundamentarbejde

Overfladenivellering, graduering & 
afledning

Nivellering af veje, fortov og indkørsler 
& landskabsarkitektur

FØ
RS

TE
 

BY
G

G
EF

A
SE Opmåling af vægge, døre og vinduer ◼

Stålkonstruktioner & stilladser ◼ ◼
El- og vvs-installationer ◼

A
N

D
EN

 
BY

G
G

EF
A

SE

Sænkede lofter & skillevægge ◼ ◼
Elektrisk layout, ovenlys & multipunkt 
tilpasning ◼ ◼
Sporing, lodning og rørinstallationer ◼ ◼

A
FS

LU
TT

EN
D

E 
A

RB
EJ

D
E

Tapetsering, fliselægning & 
boligindretning

Køkken- og badeværelsesinstallationer

Hylder, skabsmontering, paneler  
& håndlister

N
Ø

G
LE

FU
N

KT
IO

N
ER

Puls-diode

Auto-nivellering 4 4

Vandret nivellering 4 4

Nivellering & lodret justering

Kvadrater 4 4

Lodlinie 4 4

Skråninger / vinkler

SP
EC

IF
IK

AT
IO

N

Arbejdsrækkevidde 30 m 30 m (prik) / 10 m (linje)

Antal stråler 3 5

Stråle retning Op, Ned, 1 @ 90° Op, Ned, 3 @ 90°

Strålevinkel - 120°

Antal linjer - 1

Linjeretning - Vandret

Tilt advarsel (alarm) 4 4

IP-klassificering IP54 IP54

Batteritype 3 x AA 3 x AA

Batterilevetid 20 hrs 16 hrs

PUNKTLASERE SPECIFIKATION

◼ IDEEL TIL     • EGNET TIL
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3-punkt

•  Ideel til vægstolper, ovenbelysning og 
punkt-til-punkt-afmærkning

•  Projekterer 3 stråler (foran + op/ned) og 
giver perfekt justering i et lodret plan

•  Speciel magnetisk base for ophængning 
på skinner ved opgaver med hældning

• 30 m arbejdsrækkevidde

•  Hurtig og let at bruge med kompakt 
design

•  Magnetisk dæmpet pendul med lås til 
sikker transport

•  Vurderet til IP54 for at beskytte mod støv 
og vandstænk

•  Se detaljerne om alt tilgængeligt tilbehør 
på side 54

• Kamera-trefodsstativ
• Målkort

• Batterier
• Taske

INDHOLD AF SÆT

SLP3 PUNKTLASER

Model / Artikelnr.: SLP3 / 1-77-318

Arbejdsrækkevidde 30 m

Præcision (prik)
4 mm @ 10 m (H)
4 mm @ 10 m (U)
4 mm @ 10 m (D)

Laserdiode 635 nm

Laserklasse 2

Nivellering 4°

IP-klassificering IP54

Batteritype 3 x AA

Batterilevetid 20 hrs

Dimensioner (h x b x d) 137 x 77 x 152 mm

Vægt
550 g ± 3%  
(uden batteri)

3 stråler: Foran, øverst og lod bund

Magnetisk dæmpet pendul - forebygger 
beskadigelse under transport

Magnetisk base og gevindmuffe til 
trefodsstativ eller armaturmontering

Ude af niveau-indikator

UdendørsIndendørs
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5-punkt Vandret baglinje 5-punkt med vandret 
baglinje

•  Flere punkter til præcis opstilling af 
skillevægge, rørføringer og punkt-til-
punkt-layouts

•  Projekterer 5 stråler: 3 vandrette, 1 lodret 
og 1 lod-stråle

•  30 m punkt/10 m linje arbejdsrækkevidde 
- kan udvides op til 50 m med en 
detektor

•  Selvnivellerende design med alarm, hvis 
enheden kommer ud af niveau

•  Speciel magnetisk base for ophængning 
på skinner ved opgaver med hældning

•  Magnetisk dæmpet pendul med lås til 
sikker transport

•  IP54 for at beskytte mod støv og 
vandstænk

•  Se detaljerne om alt tilgængeligt tilbehør 
på side 54

• Kamera-trefodsstativ
• Målkort

• Batterier
• Taske

INDHOLD AF SÆT

SLP5 PUNKTLASERE

Model / Artikelnr.: SLP5 / 1-77-319

Arbejdsrækkevidde 10 m (Linje) /  
30 m (Prik)

Præcision (prik)
3 mm @ 15 m (H)
3 mm @ 15 m (U)
6 mm @ 15 m (D)

Laserdiode 635 nm

Laserklasse 2

Nivellering 4°

IP-klassificering IP54

Batteritype 3 x AA

Batterilevetid 16 hrs

Dimensioner (h x b x d) 137 x 77 x 152 mm

Vægt
550 g ± 3%  
(uden batteri)

5 stråler, 3 vandrette, 1 lodret  
og 1 lod-stråle

Yderligere vandret baglinje >120°

Magnetisk dæmpet pendul - forebygger 
beskadigelse under transport

Magnetisk base og gevindmuffe til 
trefodsstativ eller armaturmontering

Ude af niveau-indikator

UdendørsIndendørs
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STANLEY® Linjelasere udsender præcise linjer med høj synlighed og 
er designet til brug af professionelle brugere.

Modeller med alle funktioner inkluderer selvnivellerings penduler og 
nivelleringsalarm for øjeblikkelig nivellering ved tryk på en knap.

Kompakt og robust design gør dem alsidige på byggepladsen med 
nogle modeller, som har lang arbejdsrækkevidde og tillader brug 
udendørs (bemærk, at en laserdetektor måske er nødvendig).

De er fuldt ud kompatibel med trefodsstativer, ophænt og stænger, 
så STANLEY® linjelasere giver en nøjagtig nivellering gennem hele 

byggeprocessen, uanset om det er til byggepladsen eller skillevægge, 
køkkenmontering og meget mere.

Vælg mellem krydslinjelasere, som er essentielle for præcise kvadrater 
til flisearbejde eller ophængte loftinstallationer eller multilinjer med 
komplekse nivelleringsfunktioner.

Modellerne i sortimentet omfatter strålefastlåsning, så du kan lave 
eller følge vinkler hurtig og nemt. Enkel trykknap-betjening, så 
hænderne er frie til markering eller montering af inventar.

KRYDS- OG MULTILINJELASERE
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MODEL / ARTIKELNR.

KRYDS-LINJELASERE MULTILINJELASERE

SCL
1-77-320

SCL-D
1-77-321

SML
1-77-322

A
N

VE
N

D
EL

SE
SO

M
RÅ

D
ER

BY
G

G
EP

LA
D

S Nivellering & fundamentarbejde ◼ ◼
Overfladenivellering, graduering & 
afledning

Nivellering af veje, fortov og indkørsler 
& landskabsarkitektur

◼

FØ
RS

TE
 

BY
G

G
EF

A
SE Opmåling af vægge, døre og vinduer ◼

Stålkonstruktioner & stilladser ◼ •
El- og vvs-installationer ◼ • •

A
N

D
EN

 
BY

G
G

EF
A

SE

Sænkede lofter & skillevægge • •
Elektrisk layout, ovenlys & multipunkt 
tilpasning ◼ ◼
Sporing, lodning og rørinstallationer ◼ ◼ ◼

A
FS

LU
TT

EN
D

E 
A

RB
EJ

D
E

Tapetsering, fliselægning & 
boligindretning ◼ ◼ ◼
Køkken- og badeværelsesinstallationer ◼ ◼ ◼
Hylder, skabsmontering, paneler  
& håndlister

◼ ◼ ◼

N
Ø

G
LE

FU
N

KT
IO

N
ER

Puls-diode 4 4 4

Auto-nivellering 4 4 4

Vandret nivellering 4 4 4

Nivellering & lodret justering 4 4 4

Kvadrater 4 4 4

Lodlinie 4 4

Skråninger / vinkler 4

SP
EC

IF
IK

AT
IO

N

Arbejdsrækkevidde 10 m 15 m (linje) 30 m (prik) 15 m

Arbejdsrækkevidde med detektor 25m 50 m 50 m

Antal stråler - 2 1

Stråleretning - Op, Down Op, Down

Antal linjer 2 2 5

Linjeretning Kryds (1V / 1H) Kryds (1V / 1H) Kryds (4V / 1H)

Pulsfunktion Ja Ja Ja

Manuel funktion Ja Ja Ja

IP-klassificering IP54 IP54 IP54

Batteritype 3 x AA 3 x AA 4 x AA

Batterilevetid 18 10 6

KRYDS- OG MULTILINJELASERE SPECIFIKATION

◼ IDEEL TIL     • EGNET TIL
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1x vandret linje Lodret linje og retur Krydslinje og retur

•  Pulsstråle-funktion tillader brug udendørs 
i kombination med detektor (ikke 
inkluderet)

•  Kan bruges næsten alle vegne til 
overfladenivellering

•  Anvendes til stålkonstruktioner og 
stilladser. Også ideel til vand- og el-
installationer samt lettere arbejdsopgaver 
såsom udsmykning, reoler og paneler

•  10 meters arbejdsrækkevidde

•  Projekterer 1 vandret og 1 lodret linje for 
at skabe en krydslinje

•  Magnetisk dæmpet pendul med lås til 
sikker transport

•  Nivelleringsalarm

•  Se detaljerne om alt tilgængeligt tilbehør 
på side 54

• Målkort
• Laserbriller
•  Vægmonteringsbeslag 

med 5/8” gevind

•  Genopladelig  
Batterier AA (4)

•  Mini trefodsstativ med 
1/4” gevind

INDHOLD AF SÆT

SCL STRÅLE SELVNIVELLERENDE KRYDSLINJELASER

Model / Artikelnr.: SCL / 1-77-320

Projekterer 1 vandret og 1 lodret 
linje for at skabe en krydslinje

Pulsstråle-funktion til indendørs  
og udendørs brug

Nivellerings-alarm

Selvnivellerende design

Helstøbt hus til holdbarhed

Arbejdsrækkevidde 10 m

Arbejdsrækkevidde 
med detektor 25m

Præcision (linje) 0.2 mm @ 1 m

Laserdiode 2 x 635 nm

Laserklasse 1

Nivelleringsrækkevidde 4°

IP-klassificering IP54

Batteritype /  
Batterilevetid

3 x AA / 18 hrs

Dimensioner (h x b x d) 123 x 79 x 103 mm

Vægt
350 g ± 3%  
(uden batteri)

UdendørsIndendørs
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Lodret linje og retur1x vandret linje 2x lodret 
punkt-lodlaser

1x krydslinje lod

•  Pulsstråle-funktion tillader brug udendørs 
i kombination med detektor (ikke 
inkluderet)

•  2 stråler tillader vandret, lodret og 
krydsstråle justering

•  2 x yderligere stråler tillader lodlinje 
præcision til el- og rørinstallationer. 
Multipunkt-justering til alsidig anvendelse

•  30 meters rækkevidde (punktlaser) / 
50 meters rækkevidde (linjelaser) med 
detektor 

•  Projekterer 1 vandret og 1 lodret linje for 
at skabe en krydslinje

•  Magnetisk dæmpet pendul med lås til 
sikker transport

•  Nivelleringsalarm

•  Se detaljerne om alt tilgængeligt tilbehør 
på side 54

• Målkort
• Laserbriller
•  Vægmonteringsbeslag 

med 5/8” gevind

•  Genopladelige 
batterier AA (4)

•  Mini trefodsstativ med 
1/4” gevind

INDHOLD AF SÆT

SCL-D STRÅLE SELVNIVELLERENDE KRYDSLINJELASER MED LOD

Model / Artikelnr.: SCL-D / 1-77-321

Projekterer 2 stråler: 1 lodret og 1 i lod

Pulsstråle-funktion til indendørs  
og udendørs brug

Projekterer 1 vandret og 1 lodret  
linje for at skabe en krydslinje

Magnetisk dæmpet pendul

Nivellerings-alarm

Arbejdsrækkevidde
15 m (linje) / 30 m 

(prik)

Arbejdsrækkevidde 
med detektor 50 m

Præcision (prik & linje) 0.2 mm @ 1 m

Laserdiode 4 x 635 nm

Laserklasse 2

Nivelleringsrækkevidde 4°

IP-klassificering IP54

Batteritype /  
Batterilevetid

3 x AA / 10 hrs

Dimensioner (h x b x d) 123 x 79 x 103 mm

Vægt
350 g ± 3%  
(uden batteri)

UdendørsIndendørs
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2x krydslinje og lodVandret stråle 
med lod

3x krydslinje med lod1x krydslinje og lod 3x  krydslinje med 
lodret baglinje og lod

•  Projekterer 1 vandret og 4 lodrette stråler 
for at skabe en krydslinje

•  Yderligere lodlinje sikrer præcision af 
referencepunkt. Ideel til vægge, dørkarme, 
skabe og vægstolper

•  Arbejdsrækkevidde på 15 m eller 50 m 
med en detektor

•  Projekterer 1 vandret og 4 lodrette stråler 
for at skabe en krydslinje

 •  Projekterer 1 x lodlinje

•  Magnetisk dæmpet pendul med lås til 
sikker transport

•  Pulsstråle-funktion tillader  udendørs 
anvendelse i kombination med detektor 
(inkluderet)

•  Nivelleringsalarm

•  Trefodsstativ kan fjernes for montering på 
et stativ

•  Se detaljerne om alt tilgængeligt tilbehør 
på side 54

• Målkort
• Laserbriller
•  Genopladelig  

Batterier AA (4)

• Oplader
• Detektor

INDHOLD AF SÆT

SML FATMAX® MULTILASER KRYDSNIVELLERING

MODEL / ARTIKELNR.: SML / 1-77-322

Projekterer 1 vandret, 4  
lodrette linjer & 1 lodlinje 

Pulsstråle-funktion til  
udendørs anvendelse

Arbejdsrækkevidde op  
til 50 (med detektor)

Aftageligt trefodsstativ

Arbejdsrækkevidde 15 m

Arbejdsrækkevidde 
med detektor 50 m

Præcision (prik / linje)
0.5 mm @ 1 m (prik) /  

0.1 mm @ 1 m (linje)

Laserdiode 5 x 635 nm & 1 x 650 nm

Laserklasse 2

Nivelleringsrække-
vidde 4°

IP-klassificering IP54

Batteritype /  
Batterilevetid

4 x AA / ≥ 5hrs

Dimensioner (h x b x d) 138 x 135 x 210 mm

Vægt
1.1 kg ± 3%  
(uden batteri)

Indendørs
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Med præcisionsoptik og robust konstruktion tilbyder STANLEY® 
optiske målere høj ydeevne på stedet. Det forseglede design, 
herunder støvbeskyttede nivelleringsskruer, sikrer IP 54 og 
holder den indvendige mekanisme sikret fra urenheder.

Arbejdsrækkevidde op til 107 meter muliggør pålidelig 
langdistance nivellering og måling, og funktioner såsom  

Stadia-markeringer og kikkertsigte hjælper med at afsætte 
punkter og niveauer hurtigt og præcist over ujævnt terræn.

De optiske målere leveres komplet med professionelt 
trefodsstativ, stativer og tilbehør for at give pålidelige resultater 
hver gang.

OPTISKE MÅLERE
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MODEL / ARTIKELNR.
AL24DVP
1-77-159 / 160

AL32
1-77-244 / 245

A
N

VE
N

D
EL

SE
SO

M
RÅ

D
ER

BY
G

G
EP

LA
D

S Nivellering & fundamentarbejde ◼ ◼
Overfladenivellering, graduering & 
afledning ◼ ◼
Nivellering roads, paths and driveways 
& Landscaping

◼ ◼

FØ
RS

TE
 

BY
G

G
EF

A
SE

Opmåling af vægge, døre og vinduer

Stålkonstruktioner & stilladser • •
El- og vvs-installationer

A
N

D
EN

 B
YG

G
EF

A
SE Sænkede lofter & skillevægge

Elektrisk layout, ovenlys & multipunkt 
tilpasning

Sporing, lodning og rørinstallationer

A
FS

LU
TT

EN
D

E 
A

RB
EJ

D
E

Tapetsering, fliselægning & 
boligindretning

Køkken- og badeværelsesinstallationer

Hylder, skabsmontering, paneler  
& håndlister

N
Ø

G
LE

FU
N

KT
IO

N
ER

Arbejdsrækkevidde 90 m 107m

Nøjagtighed 2 mm for 1 km dobbeltløb-nivellering / 
1.6 mm @ 45 m

1 mm for 1 km dobbeltløb-nivellering / 
1.6 mm @ 75 m

Vinkelpræcision 1° DVP / GON 1° DVP / GON

Forstørrelse x 24 x 32

Kompensatortype Automatisk +/- 2° Automatisk +/- 2°

Compensator Præcision +/- 0.8" +/- 6"

Compensator Arbejdsrækkevidde +/- 15' +/- 15'

Hætteglas følsomhed 2 mm 2 mm

Stor effektiv blænde 36 mm 40 mm

Trefodsstativ & stav Inkluderet Inkluderet

IP-klassificering IP54 IP54

OPTISKE MÅLERE SPECIFIKATION

◼ IDEEL TIL     • EGNET TIL
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•  24x automatisk optisk måler til 
grundlæggende arbejde, nivellering, 
graduering og dræn

•  Magnetisk dæmpet wire-ophængt 
kompensator med transportlås for optimal 
præcision og rækkevidde

•  Stor effektiv blænde med mindste 30 cm 
fokuseringsafstand

•  Topmonteret optisk kikkertsigte for at lette 
indstilling af rækkevidde

• Retvinklet prisme for nem libelle-visning

• Stor brugervenlig fokus-knap

•  Drejeknapper til finjustering på venstre og 
højre side med friktions-bremset rotation for 
vedvarende let vandret bevægelse

• 1:100 til beregning af distance

•  Leveres i 360 grader eller 400 GON 
versioner

•  Forseglet, støv- og vandbeskyttet til arbejde 
under alle forhold (IP54)

•  Se detaljerne om alt tilgængeligt tilbehør på 
side 54

•  5/8 Aluminiums-
trefodsstativ  
(97-162 cm)

•  5 m tommelstok  
(EU eller UK)

INDHOLD AF SÆT

AL24DVP AUTOMATISK OPTISK MÅLER 24X ZOOM

Model / Artikelnr.: AL24DVP / 1-77-159 (Degree) + 1-77-160 (Cons)

Nivelleringstype Manual

Arbejdsrækkevidde 90 m

Nøjagtighed
2 mm for 1 km dobbeltløb-
nivellering /1.6 mm @ 45 m

Vinkelpræcision 1° DVP / GON

Forstørrelse x 24

Kompensator-type Automatisk +/- 2°

Kompensator-
nøjagtighed +/- 0.8"

Kompensator-
arbejdsrækkevidde +/- 15'

Hætteglas følsomhed 2 mm

Stor effektiv blænde 36 mm

Resolution 90 mm

IP-klassificering IP54

Størrelse 202 mm

Vægt 1.6 kg

Topmonteret optisk kikkertsigte for  
at lette indstillingen af rækkevidden

24x forstørrelse med 90 m 
rækkevidde

Stor brugervenlig og præcis 
fokusknap

Finjusterings-drejeknapper med 
friktions-bremset rotation

Magnetisk dæmpet wire-
ophængt kompensator

Forseglet enhed, IP54, til 
udendørs anvendelse

Udendørs
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•   32 x automatisk optisk måler til optegnelser 
og nivellering på større byggepladser

•   Præcisionsoptik sikrer nøjagtig måling over 
lange distancer

•   Stor effektiv blænde med mindste 30 cm 
fokuseringsafstand

•   Topmonteret optisk kikkertsigte for at lette 
indstilling af rækkevidde

•   Retvinklet prisme for nem libelle-visning

• Stor brugervenlig fokus-knap

•  Drejeknapper til finjustering på venstre og 
højre side med friktions-bremset rotation for 
vedvarende let vandret bevægelse

•   1:100 til beregning af distance

•   Leveres i 360 grader eller 400 GON 
versioner

•  Forseglet, støv- og vandbeskyttet til arbejde 
under alle forhold (IP54)

•  Se detaljerne om alt tilgængeligt tilbehør på 
side 54

•  5/8 Aluminiums-
trefodsstativ  
(97-162 cm)

•  5 m tommelstok  
(EU eller UK)

INDHOLD AF SÆT

AL32 FATMAX® AUTOMATISK OPTISK MÅLER 32X ZOOM

Model / Artikelnr.: AL32 / 1-77-244 (Degree) / 1-77-245 (Gons)

Nivelleringstype Manual

Arbejdsrækkevidde 1 m - 107m

Nøjagtighed
1 mm for 1 km dobbeltløb-
nivellering /1.6 mm @ 75 m

Vinkelpræcision 1° DVP / GON

Forstørrelse x 32

Kompensator-type Automatisk +/- 2°

Kompensator-
nøjagtighed +/- 6"

Kompensator-
arbejdsrækkevidde +/- 15'

Hætteglas følsomhed 2 mm

Stor effektiv blænde 40 mm

Resolution 90 mm

IP-klassificering IP54

Størrelse 202 mm

Vægt 1.6 kg

Topmonteret optisk kikkertsigte for 
at lette indstillingen af rækkevidden

32x Forstørrelse with  
107m Rækkevidde

Stor brugervenlig og præcis 
fokusknap

Magnetisk dæmpet wire-
ophængt kompensator

Forseglet enhed, IP54, til 
udendørs anvendelse

Udendørs
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STANLEY® har udviklet et digitalt vaterpas for at kunne tilbyde knivspids 
præcision ud over den, der kan opnås med et simpelt vaterpas med libelle.  

Mål og vinkler vises på LCD-skærm for at sikre præcis opmåling ved detail- 
og afslutningsopgaver.

DIGITALE VATERPAS

• Digitalt vinkelvaterpas med LCD-skærm

• Vinkelmålinger fra 0° op til 180°

• Horisontal og vertikal libelle

• Anodiseret aluminiumsprofil

• Præcision på ± 0,1º

DIGITALT VINKELVATERPAS

UdendørsIndendørs
Artikelnr Beskrivelse Længde

0-42-087 Stanley® digitalt vinkelvaterpas 40 cm
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OPMÅLING
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1 542 3 76 8 9 10

a b b

1 542 3 76 8 9 10

a b b

LASER-
AFSTANDSMÅLERE

MÅLEHJUL

For at sikre præcis opmåling af byggepladsen eller den givne 
opgave skal du være sikker på, at du bruger den rigtige type 
opmålingsværktøj.

STANLEY® tilbyder både laser-afstandsmålere (TLM) for 
knivskarp præcision med komplekse funktioner, samt 
målehjul til langdistance opmåling og måling op til 9999 m.

Ligesom STANLEY® laser-nivelleringsværktøj, bruger 
afstandsmålere laserteknologi for at sikre præcise opmålinger. 
Laserstrålen udsendes fra enheden, som så opfanger 
reflektioner fra målet.

Enheden bruger dernæst tidsforsinkelsen mellem udsendelse 
og opfangelse til at udregne distancen.

Laser-afstandsmålere kan udføre komplekse udregninger for 
hurtigt at beregne forskellige vinkler og distancer.

Disse spænder fra simple areal- og volumenfunktioner til mere 
komplicerede beregninger såsom afstande med forhindringer, 
højdesporing og opmålingsdistancer.

For flere oplysninger, se næste side.

PROF’ENS 
MENING
VÆR SIKKER PÅ NØJAGTIG OPMÅLING HVER GANG

DET RIGTIGE VÆRKTØJ TIL OPGAVEN LASER PRÆCISION MED  
KOMPLEKSE BEREGNINGER
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Digitalt 
vaterpas

Digital punktsøger og 
farveskærm med zoom

4x

0.000
m

Baggrundsbelyst
LCD-display

0.000
m

Lydsignal
0.000

m

Vandafvisende 
skærm og tastatur

IP54

Udklappelig "tå"

LASER-AFSTANDSMÅLER FUNKTIONER

Baggrundsbelyst
LCD-display
til svage
lysforhold

Digitalt vaterpas til 
gulve, ramper etc

Lydsignal til 
hurtig og enkel 
håndtering

Digital punktsøger 
og farveskærm 
med 4 x zoom

Vandafvisende 
skærm og  
tastatur IP54

Udklappelig “tå” 
til præcis måling i 
hjørner og kanter
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1 542 3 76 8 9 10

a b b

1 542 3 76 8 9 10

a b b

1 542 3 76 8 9 10

a b b

1 542 3 76 8 9 10

a b b

1 542 3 76 8 9 10

a b b

1 542 3 76 8 9 10

a b b

1 542 3 76 8 9 10

a b b

1 542 3 76 8 9 10

a b b

1 542 3 76 8 9 10

a b b

1 542 3 76 8 9 10

a b b

1  DISTANCE

Rækkevidde op til 200 m -  
afhængig af modellen

8  BLOKERET HØJDE

Brug den interne hældningdsensor  
for at beregne afstanden i et rum  
med forhindringer/blokeret udsyn

2  AREAL

Beregner arelet af et loft eller et gulv  
ved kun to målinger

9  TREKANTET AREAL 

Beregn hjørnevinkler ud fra  
tre afstandsmålinger

3  VOLUMEN

Rumvolumen beregnes automatisk  
ved hjælp af tre målinger

10  PARTIAL HEIGHT

(PYTHAGORAS CALCULATION 3)

Få nøjagtige målinger af delvise højder  
på væg eller væg til vinduer eller altaner

4    HØJDE 

(PYTHAGORAS - BEREGNING 1)

Måler højden i en afstand ved hjælp  
af to målinger

7  HØJDESPORING

Enheden fungerer som et målebånd,  
der kontinuerligt måler alle højder  
mellem enheden og målpunkter

5   KOMBINERET HØJDE

(PYTHAGORAS BEREGNING 2)

Måler kombinerede højder ved både  
at måle over og under vandret 

11  OBSERVATIONSFUNKTION

To forskellige afstande (a og b) kan 
angives og kan dernæst benyttes til  
at angive målte længder, f.eks. ved 
bygning af trærammer

6  SPORING

Enheden fungerer som et målebånd,  
der kontinuerligt måler alle afstande 
mellem enheden og målpunkter

For mere information eller hvis du ønsker at se  
dem besøg www.stanleyworks.dk eller  

www.stanleytools.eu

Se produktsammenligneren på modsat side for at finde ud af, 
hvilken af sortimentets modeller der er bedst for dig. 

For at hjælpe dig med at vælge ser du nedenfor nogle typiske 
beregninger, som kan laves med sortimentets modeller.

LASER-
AFSTANDSMÅLERE
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MODEL / ARTIKELNR.
TLM165 
(STHT1-77139)

TLM330 
(STHT1-77140)

TLM220i  
(1-77-116)

N
Ø

G
LE

FU
N

KT
IO

N
ER

1  Distance 4 4 4

2  Areal 4 4 4

3  Volumen 4 4 4

4  Højde 4 4 4

5  Kombineret højde 4 4 4

6  Sporing 4 4 4

7  Højdesporing - 4 -

8  Blokeret højde - 4 4

9  Trekantet areal - 4 4

10  Delvis højde - 4 4

11  Observationsfunktion - 4 4

EG
EN

SK
A

BE
R

Sortiment (min/max) 0.1 - 50 m 0.05 - 100 m 0.05 - 200 m

Præcision ± 1.5 mm  ± 1.0 mm ± 1.0 mm  

Hældningssensor - 4 4

Beskyttelsesniveau IP54 IP54 IP54

Display type 2 linje 3 linje Farvet

Baggrundslys 4 4 Farvet

Alarm 4 4 4

Lommeregner med + / - funktion 4 4 4

Hukommelse (niveau) 5 20 20

Timer - 0-60 sek. 0-60 sek.

Foldbar endestykke 4 4 4

Digital 4 x zoom - - 4

Automatisk slukning (laser/enhed) 90 / 180 sek. 90 / 180 sek. 180 / 360 sek.

Målinger pr. sæt batterier op til 3000 op til 5000 op til 5000*

Batteri (medfølger) 4 4 4

Gevind på Stativfæste (1/4“) - 4 4

Inkl. bæretaske 4 4 4

LASERAFSTANDSMÅLERE SPECIFIKATION

◼ IDEEL TIL     • EGNET TIL *Med Li-Ion-batterier
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Rækkevidde af op til 50 m
Baggrundsbelyst display 
giver bedre synlighed

Udfører 5 funktioner plus 
+/- lommeregner

IP54

0.000
m

Baggrundsbelyst
LCD-display

0.000
m

Vandafvisende 
skærm og tastatur

IP54

0.000
m

Lydsignal Udklappelig "tå"

•  Øget 50 m rækkevidde med flere 
funktioner og beregninger

•  Hukommelse til lagring og 5 funktioner 
gør den ideel til snedkerarbejde og større 
projekter

•  Baggrundsbelyst 2-linjers display

•  5 hukommelsesfunktioner

• +/- lommeregner

•  Foldbart endestykke for nøjagtig placering 
i hjørner

• IP54: Beskyttelse mod støv og vandstænk

• Inkluderer opbevaringstaske

•  Se detaljerne om alt tilgængeligt tilbehør 
på side 54

TLM165 LASER AFSTANDSMÅLERE (50 M)

Model / Artikelnr.: TLM165 / STHT1-77139

Sortiment (min/max) 0.1 - 50 m

Præcision ± 1.5 mm

Laserdiode 635 nm, < 1 mW

Laserklasse 2

Nøglefunktioner 1  2  3  4  5  6

Timer -

Display 2 Linje

Display Baggrundslys 4

Beep 4

IP-klassificering IP54

Vægt (with Batterier) 100g

Antal sprog 27

Automatisk slukning 
(laser/enhed) 90 / 180 sek.

Målinger pr. sæt 
batterier

op til 3000

Batterier (Inkluderet) 2xAAA (1.5V)

UdendørsIndendørs
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Inkluderer foldbart 
endestykke for nøjagtighed

Rækkevidde af op til 100 m
Baggrundsbelyst display 
giver bedre synlighed

Inklusiv hældningssensor 

Udfører komplekse beregninger 
til professionel brug inklusiv til 
højdesporing

IP54

0.000
m

Baggrundsbelyst
LCD-display

Digitalt 
vaterpas

0.000
m

Vandafvisende 
skærm og tastatur

IP54

0.000
m

Lydsignal Udklappelig "tå"

• Professionel model til avanceret måling

•  100 m rækkevidde og hældningssensor til 
indirekte distance- og højdemåling

•  Gør selv de mest komplekse beregninger 
enkle

• Baggrundsbelyst 3-linjers display

• Tastaturlås

• 20 hukommelsesfunktioner

•  Gevindmuffe til trefodsstativ for 
præcisionsmåling på stedet

• Foldbart endestykke for nøjagtig placering

• Inkluderer opbevaringstaske

•  Se detaljerne om alt tilgængeligt tilbehør 
på side 54

TLM330 LASER AFSTANDSMÅLER (100 M)

Model / Artikelnr.: TLM330 / STHT1-77140

Sortiment (min/max) 0.05 - 100 m

Præcision ± 1 mm

Laserdiode 635 nm, < 1 mW

Laserklasse 2

Nøglefunktioner
1  2  3  4  5

6  7  8  9  10  11

Timer 0-60 sec.

Display 3 Linje

Display Baggrundslys 4

Beep 4

IP-klassificering IP54

Vægt (with Batterier) 110 g

Antal sprog 27

Automatisk slukning 
(laser/enhed) 90 / 180 sek.

Målinger pr. sæt 
batterier

op til 5000

Batterier (Inkluderet) 2xAAA (1.5V)

UdendørsIndendørs
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Inklusiv hældningssensor 

Rækkevidde af op til 200 m

Inkluderer foldbart endestykke 
for nøjagtighed

Farvedisplay med 4 
x zoom

Udfører komplekse beregninger 
til professionel brug

IP54

Digital punktsøger og 
farveskærm med zoom

4x

•  200 m rækkevidde med digital 
punktfinder

•  Farvedisplay og 4 x zoom sikrer en præcis 
positionering selv under lyse forhold

•  Inkluderer hældningssensor til komplekse 
beregninger

• 20 hukommelsesfunktioner

•  Standard trefodsstativ inkl. 
tilslutningsgevind

• Foldbart endestykke for nøjagtig placering

• Inkluderer opbevaringstaske

•  Se detaljerne om alt tilgængeligt tilbehør 
på side 54

TLM220i LASER AFSTANDSMÅLER (200 M)

Model / Artikelnr.: TLM220i / 1-77-116

Sortiment (min/max) 0.05 - 200 m

Præcision ± 1.0 mm

Laserdiode 635 nm, < 1 mW

Laserklasse 2

Nøglefunktioner
1  2  3  4  5

6  8  9  10  11

Timer 0-60 sek.

Display Farvet med 4 x zoom

Display Baggrundslys Farvet

Beep 4

IP-klassificering IP54

Vægt (with Batterier) 195g

Antal sprog 27

Automatisk slukning 
(laser/enhed)

180 / 360 sek.

Målinger pr. sæt 
batterier

op til 5000*

Batterier (Inkluderet) 2xAAA (1.5V)

0.000
m

Vandafvisende 
skærm og tastatur

IP54

0.000
m

Lydsignal Udklappelig "tå"

UdendørsIndendørs

*Med Li-Ion-batterier
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MODEL / ARTIKELNR.

DMW30
1-77-176

MW40 m
1-77-174

N
Ø

G
LE

FU
N

KT
IO

N
ER

Rækkevidde 10,000 m 10,000 m

Hjuldiameter 254 mm 318mm

Hjultype eger eger

Nøjagtighed +/- 1% typisk +/- 1% typisk

Måleenheder Meter / centimeter & Fod / tommer Meter / centimeter

Display Digital Tæller

Batteritype 3 x AAA -

Batterilevetid 50 hrs -

STANLEY® målehjul (også kaldet landmålingshjul) er designet til at give 

nøjagtige langdistancemålinger ved en række forskellige opgavetyper. 

MW20 m modellens lille og kompakte 49 mm hjuldiameter gør den 

ideel til indendørs opmåling, mens modeller med større hjuldiameter er 

designet til større afstande ved landmåling af udendørs områder.

Hvis transportvenlighed er en vigtig faktor, så tilbyder MW40 m et 

teleskophåndtag for kompakt opbevaring, når den ikke er i brug.

MÅLEHJUL SPECIFIKATION

MÅLEHJUL
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•  Designet til udendørs anvendelse med støbt aluminiumshjul med slidstærkt gummislidbane 
for forbedret trækkraft & længere levetid

• Robust og foldbart metalstyr & gummihåndtag

• Digitaltæller med datahukommelse

• Sammenfoldeligt støtteben og stander

• Gendannelse af sidste måling (valgbart) efter auto-slukning

• Auto-slukning efter 2 minutters inaktivitet

• Lagrer op til 8 målinger i hukommelsen

• Automatisk konvertering af målingsenheder for enkel og hurtig brug

• Målinger i begge retninger for større alsidighed

• Holdbart traditionelt målehjul med tæller samt robust og foldbart metalstyr

• Støbt aluminiumshjul med slidstærkt gummislidbane for bedre trækkraft og længere levetid

• Sammenfoldeligt støtteben og stander

• Gummihåndtag for maximal holdbarhed

• 5-cifret tæller med manuel nulstillingsknap for uovertruffen nøjagtighed

• Gear-drevet tæller med robust plastickabinet

DMW30 DIGITALT MÅLEHJUL

MW40 M TÆLLER MÅLEHJUL

Rækkevidde 10,000 m

Hjuldiameter 254 mm

Hjultype eger

Nøjagtighed +/- 1% typisk

Måleenheder
Meter / centimeters  

& Fod / tommer

Display Digital

Batteritype
-

x3 x AAA

Batterilevetid 50 hrs

Rækkevidde 10,000 m

Hjuldiameter 318mm

Hjultype eger

Nøjagtighed +/- 1% typisk

Måleenheder metres / centimetres

Display Tæller

Batteritype -

Batterilevetid -

Model / Artikelnr.: DMW30 / 1-77-176

Model / Artikelnr.: MW40 m / 1-77-174

Prof vurdering ud af 5

Prof vurdering ud af 5

Udendørs

Udendørs

Indendørs

Indendørs
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DETEKTERING
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UNDGÅ LEDNINGER AFVÆRG SKADER  FIND STOLPER TJEK FUGTIGHED

Registrerer træ og  
metallægter, og 
sikrer mere præcis 
arbejde.

Inkluderer 
scanningstilstand 
for hurtigt og 
præcist at finde 
og identificere 
materialer.

Registrerer træ/
jernholdige og 
ikke-jernholdige 
metaller i 
forskellige dybder, 
alt efter model.

Registrerer kanter 
af lægter til 
præcis og hurtig 
markering.

Registrerer 
vekselstrømskabler
op til 51 mm’s 
dybde.

Registrerer lægter 
til hurtig og 
præcis placering 
af egnede 
fastgøringspunkter.

Laservaterpas-
funktion til  
søgning,  
markering og 
fastsættelse.

Finder fugt  
i træ

Finder fugt  
i murværk

Finder fugt  
i gipsvæg

PROF’ENS 
MENING
KEND DET DU ARBEJDER MED

Forberedelse er nøglen til ethvert professionelt job - stort eller lille.

Ofte er det forskellen på et godt udført stykke arbejde og en 
problematisk opgave, som kræver mere arbejde og reparation.

I tilfælde af el-installationer kan den potentielle risiko også 
være yderst farlig. Fugtighedsniveauer kan også ændre 
materialespecifikationer og byggeplaner - ting der er vigtige at vide, 
før du starter på opgaven.

FORBEREDELSE

STANLEY® detektorer genererer små elektriske impulser, som går 
gennem en genstand, før de modtages tilbage af enheden. Det 
omfang af modstand, som de elektriske impulser får, kalibreres af 
enheden og bliver vist i displayet.

Afhængigt af den specifikke type detektor kan denne indikere træ, 
metal, strømførende elektriske ledninger eller endda fugtindhold.

HVORDAN VIRKER DETEKTORER?

SENSORER

Sensorer (også kendt som stolpesensorer) bliver hovedsageligt brugt 
til at finde skjulte stolper og afstivere under gipsvægge.

Mange sensorer er også i stand til at spore skjult metal, indlagte 
ledninger og rør samt andre potentielle farer, før boring eller 
fastgørelse i en væg.

FUGTDETEKTOR

Ved brug af samme princip giver fugtdetektorer information til at 
fastslå fugtighedsophobning i træ, murværk eller gipsvægge, så man 
kan iværksætte afhjælpende foranstaltninger.

DETEKTORTYPER

DETEKTOR-FUNKTIONER

STANLEY® detektorer inkluderer funktioner, som er designet til at 
give dig alle de oplysninger, du skal bruge for at arbejde sikkert og 
professionelt på byggepladsen og andre steder.

Registrerer træ- 
og metalstolper

Registrerer 
aktive el-kabler

51mm

Registrerer 
stolpekanter

Registrerer træ- og
metalstolper og rør

Scanningsfunktion

Finder fugt 
i træ

Laservaterpas-
funktion

Finder fugt 
i murværk

Finder fugt 
i gipsvæg

Registrerer 
stolpecentrum
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Behov for at finde kanten eller midtpunktet på en vægstolpe? 
Ingen problemer.

STANLEY® Sensorer vil finde stolpen, sådan at du kan være 
sikker på en holdbar fastgørelse eller endda finde rørinstallationer 
eller ledninger for at undgå skader.

Intellisensor® Pro modellen har også en indbygget lasermåler 
plus aftagelig anden laser til at lave en krydslinje, som lader dig 

finde, markerer og installerer med én nøjagtig guide. 

Sortimentet er designet med enkel trykknapbetjening, automatisk 
kalibrering og single-pass teknologi for at gøre dem hurtige  
og nemme at betjene.

Vælg mellem modeller med enkle LED-indikatorer eller 
baggrundsbelyste LCD-modeller med alle funktioner, så du kan få 
udført opgaven på den smarte måde.

STOLPESENSORER

STOLPESENSORER SPECIFIKATION

MODEL / ARTIKELNR.

S100  
STHT0-77403

S150  
STHT0-77404

S200  
STHT0-77406

S300  
FMHT0-77407

INTELLI- 
SENSOR PRO

0-77-500

N
Ø

G
LE

FU
N

KT
IO

N
ER

Træ- & metal detektor 19 mm max 38 mm max 19 mm max 38 mm max 38 mm max

Strømkabel detektor 51 mm max 51 mm max 51 mm max 51 mm max 50 mm max

El-alarm, visuel & auditiv 4 4 4 4 4

Scanningstilstand - - - 4 -

Scanning - registrering af jernholdigt metal - - - 75 mm max -

Scanning - registrering af ikke-jernholdigt 
metal & kobber

- - - 38 mm max -

Scanning - registrering af el - - - 51 mm max -

Registrerer stolpekanter 4 4 - - 4

Registrerer stolpecentrum - - 4 4 4

SP
EC

IF
IK

AT
IO

N

Markeringskanal-LED 4 4 - -

Laserstråle med libeller til nivellering - - - - 4

Aftageligt laserstativ til krydslinjer - - - - 4

Laserpræcision - - - - 12 mm @ 6 m

Laserlinjelængde - - - - 6 m max

Display LED LYS LED LYS SKÆRM SKÆRM SKÆRM

Batteritype (ikke inkluderet) 9v 9v 9v 9v Laser: 9V
Stativ: 2xAAA
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19
mm

51
mm

19
mm

Markeringskanal-LED  
til nøjagtigt arbejde

Enkelt design for hurtig  
og nem betjening

Lyd- og billedadvarsler  
for forbedret sikkerhed 

Registrerer træ- 
og metalstolper

Registrerer 
aktive el-kabler

51mm

Registrerer 
stolpekanter

•  Designet til at være kompakt og 
nem at bruge. S100 stolpesensor 
inkluderer detektering af både træ- og 
metalstolpekanter samt strømførende 
ledninger

•  Med både LED- og lydadvarsler kan 
detektering udføres hurtigt og nemt. Væggen 
kan derefter markeres ved hjælp af nøjagtig 
markeringskanal

•  Finder træ-/metalstolpekanter op til 19 mm

•  Finder strømførende ledninger op til 51 mm

• 3-trins LED-indikation

•  Lyd- og billedadvarsler ved detektering af 
strømførende ledninger

S100 STOLPE SENSOR

Model / Artikelnr.: S100 / STHT0-77403

Træ- & metal detektor 19mm max

Strømkabel detektor 51 mm max

El-alarm, visuel & auditiv 4

Scanningstilstand -

Scanning - registrering af 
jernholdigt metal

-

Scanning - registrering af ikke-
jernholdigt metal & kobber

-

Scanning -  
registrering af el

-

Registrerer stolpekanter 4

Registrerer stolpecentrum -

Markeringskanal-LED 4

Display type LED LYS

Batteritype  
(ikke inkluderet)

9v

UdendørsIndendørs
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38
mm

38
mm

51
mm

Markeringskanal-LED  
til nøjagtigt arbejde

Enkelt design for hurtig  
og nem betjening

Lyd- og billedadvarsler  
for forbedret sikkerhed 

Registrerer træ- 
og metalstolper

Registrerer 
aktive el-kabler

51mm

Registrerer 
stolpekanter

•  S150 stolpesensor er designet til at finde 
stolpekanter, som ligger dybere skjult og 
inkluderer detektering af både træ og metal 
samt strømførende ledninger

•  Med både LED- og lydadvarsler kan 
detektering udføres hurtigt og nemt. Væggen 
kan derefter markeres ved hjælp af nøjagtig 
markeringskanal

•  Finder træ-/metalstolpekanter op til 38 mm

•  Finder strømførende ledninger op til 51 mm

•  3-trins LED-indikation

•  Lyd- og billedadvarsler ved fund af 
strømførende ledninger

S150 STOLPE SENSOR

Model / Artikelnr.: S150 / STHT0-77404

Træ- & metal detektor 38mm max

Strømkabel detektor 51 mm max

El-alarm, visuel & auditiv 4

Scanningstilstand -

Scanning - registrering af 
jernholdigt metal

-

Scanning - registrering af ikke-
jernholdigt metal & kobber

-

Scanning -  
registrering af el

-

Registrerer stolpekanter 4

Registrerer stolpecentrum -

Markeringskanal-LED 4

Display type LED LYS

Batteritype  
(ikke inkluderet)

9v

UdendørsIndendørs
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19
mm

51
mm

19
mm

Markeringskanal-LED  
til nøjagtigt arbejde

Enkelt design for hurtig  
og nem betjening

LCD-display med 
midtpunktsfinder

Registrerer træ- 
og metalstolper

Registrerer 
aktive el-kabler

51mm

Registrerer 
stolpecentrum

•  S200 stolpesensor finder stolpemidtpunkter 
i træ eller metal op til 19 mm samt el-
ledninger for sikkert arbejde

•  LCD-displayet inkluderer en midtpunktsfinder 
for nøjagtig detektering - ideel  til boring af 
huller, som skal placeres i stolpemidtpunkter 
for forbedret bæreevne

•  Finder træ-/metalstolpemidtpunkter  
op til 19 mm

•  LCD-display med midtpunktsfinder

•  Lyd- og billedadvarsler ved fund  
af strømførende ledninger

S200 STOLPE SENSOR

Model / Artikelnr.: S200 / STHT0-77406

Træ- & metal detektor 19mm max

Strømkabel detektor 51 mm max

El-alarm, visuel & auditiv 4

Scanningstilstand -

Scanning - registrering af 
jernholdigt metal

-

Scanning - registrering af ikke-
jernholdigt metal & kobber

-

Scanning -  
registrering af el

-

Registrerer stolpekanter -

Registrerer stolpecentrum 4

Markeringskanal-LED 4

Display type SKÆRM

Batteritype  
(ikke inkluderet)

9v

UdendørsIndendørs
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38
mm

38
mm

38
mm

51
mm

75
mm

*

Inkluderer scanningsfunktion 
for forbedret præcision

Finder træ- og metalstolper 
for nøjagtigt arbejde

Belyst LCD-skærm for 
forbedret synlighed

*ferrous metals in scan mode only

Registrerer 
aktive el-kabler

51mm

Registrerer træ- og
metalstolper og rør Scanningsfunktion

Registrerer 
stolpecentrum

•  S300 er prof’ens foretrukne valg, når 
det kommer til detektering af stolper. 
Denne model har alle funktioner, inklusiv 
baggrundsbelyst LCD for let læsning ved 
begrænset belysning. Den kan tillige finde 
stolpemidtmidtpunkter i op til 38 mm dybde

•  Finder strømførende ledninger op til 51 mm, 
og har også en scanningsfunktion for præcis 
detektering op til 75 mm for jernholdige 
metaller og 38 mm for kobber - ideelt til 
detektering af rørføring

•  Finder træ-/metalstolpemidtpunkter op til 
38 mm

• Oplyst LCD-skærm med midtpunktsfinder

•  Lyd- og billedadvarsler ved fund af 
strømførende ledninger

S300 STOLPE SENSOR

Model / Artikelnr.: S300 / FMHT0-77407

Træ- & metal detektor 38mm max

Strømkabel detektor 51 mm max

El-alarm, visuel & auditiv 4

Scanningstilstand 4

Scanning - registrering af 
jernholdigt metal

75 mm max

Scanning - registrering af ikke-
jernholdigt metal & kobber

38mm max

Scanning -  
registrering af el

51 mm max

Registrerer stolpekanter -

Registrerer stolpecentrum 4

Markeringskanal-LED -

Display type SKÆRM

Batteritype  
(ikke inkluderet)

9v

UdendørsIndendørs
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38
mm

50
mm

38
mm

Nivelleringslibeller 
til præcision

Én-knaps kalibrering

Laserstråle til hurtig og præcis 
opmærkning

Baggrundsbelyst LCD-skærm med 
lyd og visuel indikation

Prof vurdering ud af 5

Laservaterpas-
funktion

•  Intellisensor Pro kombinerer 
stolpekantsøgning med laservaterpassets 
funktioner og har separat laserstativ 
til hurtig og præcis opmærkning og 
nivellering.

•  Kalibrering med én knap og 12, 25, 
38mm multi-dybde-funktion, så man kan 
registrere både metal- og træstolpekanter 
op til 38mm, og enheden vil lokalisere 
aktive ledninger op til 50mm.

•  Resultater vises på brugervenligt, 
baggrundsbelyst display.

•  Laseren har libeller for at sikre, at linjer er 
i vatter og præcise, og med det separate 
laserstativ kan man lave krydslinjer.

INTELLISENSOR PRO SENSOR

Model / Artikelnr.: Intellisensor 1-77-500

Registrerer træ- 
og metalstolper

Registrerer 
aktive el-kabler

51mm

Registrerer 
stolpecentrum

Træ- & metal detektor 38mm max

Strømkabel detektor 50 mm max

El-alarm, visuel & auditiv 4

Scanningstilstand -

Scanning - registrering af 
jernholdigt metal

-

Scanning - registrering af ikke-
jernholdigt metal & kobber

-

Scanning -  
registrering af el

-

Registrerer stolpekanter 4

Registrerer stolpecentrum 4

Markeringskanal-LED -

Laserstråle med libeller  
til nivellering

Aftageligt laserstativ  
til krydslinjer 4

Laserpræcision 12 mm @ 6m

Laserlinjelængde 6m max

Display type LCD

Batteritype  
(ikke inkluderet)

Laser: 9V
Stativ: 2xAAA

UdendørsIndendørs
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Prof vurdering ud af 5

Afdækning af fugtniveauer i byggematerialer kan gøre forskellen 
mellem et professionelt slutresultat og en kompromisfyldt konstruktion.

Fugtophobning i murværk kan føre til dårlig binding af materiale 
og afpudsning i anden byggefase. I tømmer, kan høje fugtniveauer 
resultere i problemer med pasform og finish og derved forsinke 

byggetidsplanen og indvirke på konstruktions tidsplaner samt 
projektomkostninger. 

Nøjagtige værdier på fugtniveauet i murværk, tømmer og andre 
byggematerialer giver dig de oplysninger, du skal bruge for at håndtere 
eventuelle problemer - helt fra starten.

Nøjagtigt LCD-display til 
præcise læsninger

Sikkerhedshætte for at beskytte stifter

Inkluderer opbevaringstaske 
for yderligere beskyttelse

Finder fugt 
i træ

Finder fugt 
i murværk

Finder fugt 
i gipsvæg

•  STANLEY® fugtighedsmåler giver 
nøjagtige målinger i træ og murværk 
med to stk. 8 mm udskiftelige 
detekteringsstifter

•  Baggrundsbelyst LCD display indikerer 
fugtniveauet i et søjlediagram, hvor 
resultater vises hurtigt og effektivt

•  Måler fugtighed i træ fra 6-44%. 
Læsninger over 15% er opsigtsvækkende 
og kræver undersøgelse, over 20% 
indikerer forrådnelse

•  Måler fugtighed i murværk fra 0,2%-2%. 
Læsninger over 1,5% er mistænkelige og 
kræver undersøgelse

FUGTDETEKTERING

SKU: Fugtdetektering

Detekteringsområde / 
nøjagtighed (træ)

6 - 44% (+/-2%)

Detekteringsområde /  
nøjagtighed 
(byggematerialer)

0.2 - 2.0% (+/-0.1%)

Elektrodestifter 2 x 8mm

Displaytype Backlit LCD

Batteritype 3 x CR-2032

FUGTDETEKTERING

UdendørsIndendørs
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PRODUKT KOMPATIBLE PRODUKTER

1-77-161

AR51
Tommelstok Alu 5 m (euro version)

Tommelstok designet til at give højde- og 
distancelæsninger brugt sammen med optiske 
målere, rotationslasere og linjelasere.

Rotationslasere
1-77-496, 1-77-429,
1-77-439, 1-77-497

1-77-427

Optisk Nivellering
1-77-160 
1-77-245

06-TLM-ROD

2.5 m forlængerstang

Direkte læsning
Tillader brugeren at læse forskellige højder, positive 
eller negative: Rød “for høj” - Sølv “for lav”.
Forlænget højde fra 1,37 m til 2,50 m.

Kryds- lasere
1-77-320 
1-77-321

Multilinjelasere
1-77-322

Rotationslasere
1-77-427, 1-77-439
1-77-496, 1-77-497

1-77-171

GL1
Laserbriller

Disse er IKKE godkendte sikkerhedsbriller. Disse 
briller bruges UDELUKKENDE til at forbedre 
synligheden af stråler i stærkt oplyste omgivelser 
eller på længere afstand fra laserkilden.

Kryds- lasere
1-77-320 
1-77-321

Multilinjelasere
1-77-322

Rotationslasere
1-77-496, 1-77-429,
1-77-439, 1-77-497,

1-77-427

1-77-170

GT1
Målkort

Punktlasere
1-77-318
1-77-319

Kryds- lasere
1-77-320
1-77-321

Multilinjelasere
1-77-322

Rotationslasere
1-77-496, 1-77-429
1-77-439, 1-77-497

1-77-427

Det tilbehør, som er til rådighed i STANLEY® lasersortimentet, er designet 
til at hjælpe dig med at få mest ud af dit værktøj og give dig de reservedele, 
du skal bruge, når du arbejder på byggepladsen.

Lette, robuste trefodsstativer og stænger giver yderligere nøjagtighed og 
kapaciteter til mindre linjenivelleringsværktøj og håndholdte afstandsmålere, 

mens større stativer giver ekstra stabilitet til rotationsnivellering.

Fjernbetjeninger tillader én-mandsbetjening, hvilket minimerer 
arbejdskraften og give hurtigere resultater. Yderligere mål og detektorer kan 
udvide det praktiske arbejdsområder og kapaciteter for rotations-, linje- eller 
pletlasere.

LASER-MÅLKORT, BRILLER OG TOMMESTOKKE

TILBEHØR
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PRODUKT KOMPATIBLE PRODUKTER

1-77-201

Kamera-trefodsstativ 1/4”  

Højde: 60 til 150 cm
Punktlasere

1-77-318 
1-77-319

Kryds- lasere
1-77-320 
1-77-321

TLM
STHT1-77140 

1-77-116

TPM1 (1-77-131)

TPM1 
Aluminiums trefodsstativ 5/8”

Aluminiums trefodsstativ med  
en 5/8” gevindmuffe.
Forlænges fra X-Y.

Kryds- lasere
1-77-320 
1-77-321

Multilinjelasere
1-77-322

TP1 (1-77-163)

TP1 
Aluminiums-trefodsstativ 5/8”, 97-162 cm

Aluminiums-trefodsstativ med en 5/8” 
gevindmuffe, designet til brug med  
rotationslasere og optiske målere.  
Kan forlænges fra 97 cm til 160 cm i højden.

Rotationslasere
1-77-496, 1-77-429, 1-77-439

1-77-497, 1-77-427

Multilinjelasere
1-77-322

Optisk Nivellering
1-77-160
1-77-245

1-77-192

Mini trefodsstativ 1/4”

Mini trefodsstativ med et 1/4” gevindmuffe, 
designet til brug med linjelaser. Punktlasere

1-77-318 
1-77-319

Kryds- lasere
1-77-320 
1-77-321

TLM
STHT1-77140 

1-77-116

TPVM (1-77-172)

TPVM
Vægmonteringsbeslag med 5/8” beslag

Vægmonteringsbeslag med 5/8” beslag designet 
til montering af en rotationslaser mod en lodret 
overflade.

Kryds- lasere
1-77-320, 1-77-321

Rotationslasere
1-77-427

LGA1 (1-77-168)

LGA1 
Hældningsadapter 

Rotationslasere
1-77-497 
1-77-427

TREFODSSTATIVER, STÆNGER & BESLAG
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TP1 (1-77-164)

TPE1
Aluminiums-trefodsstativ 5/8”, 119-292 cm

Aluminiums-trefodsstativ med en 5/8” 
gevindmuffe, designet til brug med 
rotationslasere og optiske målere. Kan  
forlænges fra 119 cm til 292 cm i højde.

Rotationslasere
1-77-496, 1-77-429, 1-77-439

1-77-497, 1-77-427

Optisk Nivellering
1-77-160 
1-77-245

PRODUKT KOMPATIBLE PRODUKTER

1-77-128

Gevindmuffe-adapter 1/4” - 5/8”

Universel aluminiumsadapter (sølv)  
med 5/8” indvendigt & 5/8” 
udvendigt gevind.

Alle modeller har 5/8” gevind

1-77-024

Gevindmuffe adapter 5/8” - 5/8”

Indlæg til aluminiums-universeladapter 
(sort) med 5/8” indvendigt & 5/8”  
udvendigt gevind.

Alle modeller har 5/8” gevind

1-77-184

MPOLE 
Laserstang

Højde : 3,30 m.
Kryds- lasere

1-77-320

1-77-022

3.6 m Forlængerstang 

3.6 m Forlængerstang med trefodsstativben, 
som tillader brug hvor støtte oppefra ikke er 
tilgængeligt.

Kryds- lasere
1-77-320 
1-77-321

Multilinjelasere
1-77-322

TREFODSSTATIVER, STÆNGER & BESLAG
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PRODUKT KOMPATIBLE PRODUKTER

PRODUKT KOMPATIBLE PRODUKTER

1-77-135

BAT AA

Genopladelige batterier AA (4). Punktlasere
1-77-318 
1-77-319

Kryds- lasere
0-77-218, 1-77-320

1-77-321

Multilinjelasere
1-77-322

1-77-132

LD200 (1-77-132) 

Detektor til rotationslaser. Rotationslasere
1-77-496, 1-77-429,  
1-77-439, 1-77-497

1-77-136

BAT C 

Genopladelige batterier C (4). Rotationslasere
1-77-496, 1-77-429, 1-77-439,  

1-77-497, 1-77-427

1-77-134

RC100 (1-77-134)

Fjernbetjening 40 m. Rotationslasere
1-77-496, 1-77-429, 1-77-439,  

1-77-497, 1-77-427

1-77-127

CLRL100

Oplader til 230V.
Multilinjelasere

1-77-322

Rotationslasere
1-77-496, 1-77-429, 1-77-439

1-77-497, 1-77-427

1-77-133

RLD400 (1-77-133)

Detektor til rotationslaser. Kryds- lasere
1-77-320 
1-77-321

Multilinjelasere
1-77-322

BATTERIER & OPLADERE

FJERNBETJENINGER & DETEKTORER
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Alle STANLEY® laserprodukter leveres med 1, 2, 3 eller 
5 års garanti fra købsdatoen, og vores garanti dækker 
fabrikationsfejl, men ikke  almindelig slitage.

Vi anbefaler, at du får dit STANLEY® laserprodukt 
serviceret årligt og kalibreret hver 6. måned for at sikre 
præcis måling.

Alle reparationer udføres med en høj standard af en 
STANLEY® uddannet servicetekniker.

Hvis dit produkt ikke fungerer inden for eller uden for 
garantiperioden, skal du kontakte dit nærmeste sted for 
eftersalgsservice. Se de angivne adresser over for for at 
finde din nærmeste adresse

Du kan også besøge www.2helpU.com hvor du finder:

• Dit nærmeste STANLEY® Eftersalgsservice 

• De nyeste oplysninger om vores reservedele

• Tegninger, sprængskitser og brugsvejledninger

• Vores komplette garantipolitik

REPARATIONER UNDER GARANTI 
OG KALIBRERINGSSERVICE
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EFTERSALGSSERVICE:
AUSTRIA
Band Service
Oberlaaer Str.248
Wien
1230
Austria

T: +43 (01) 662 00 80
F: +43 (01) 662 01 08
E: info@bandservice.at

UTB
Kreuzgasse 1 
Oberwart
7400
Austria

T: +43 (0) 3352  380 90
F: +43 (0) 3352 380 90 10
E: office@u-t-b.at

BELGIUM 
Benelux Service Center
Industrieweg 16-2
Boortmeerbeek
3190
Belgium

E: enduser.be@SBDinc.com

BULGARIA 
Eurotools Ltd
4 Block- Mladost-1
Sofia
1784
Bulgaria

T: 00359 (2) 975 31 11
F: 00359 (2) 974 46 82
E: e_tools@infotel.bg

Tashev-Galving Ltd
68 Kliment Ohridski Blvd.
Sofia
1756
Bulgaria

T: 00359 (2) 700 45 45 4
F: 00359 (2) 439 21 12
E: info@tashev-galving.com

CZECH REPUBLIC
Band Servis CZ s.r.o.
Tesinska 234/120
Ostrava
716 00
Czech Republic

T: 596 232 390
F: 596 232 390
E: p.mikolas@bandservis.cz

Band Servis CZ s.r.o.
Veverkova 1515
Hradec Kralove
506 06
Czech Republic

T: 495 539 126
F: 495 539 126
E: bandhradec@post.cz

Band Servis CZ s.r.o.
Zabehlicka 1666
Praha 10
106 00
Czech Republic

T: 725 062 336
E: praha10@bandservis.cz

ROMANIA 
Edelweiss Grup SRL
BD. Vasile Milea, NR 2F
Bucuresti
61344
Romania

T: +40 213 191 313
F: +40 213 191 314
E: Stelian.marin@edelweissgrup.ro

SLOVENIA
GM&M d.o.o.
Brvace 11
Grosuplje
1290
Slovenia

T: +386 178 66 500
F: +386 617 61 205 
E: servis@g-mm.si

SPAIN
Istega
Pol. Ind. Agrela, Arquímedes, 2
La Coruña
15008
La Coruña

T: +34 981 254 125
F: +34 981 271 316
E: istega@istega.com

SWEDEN
Smämaskinsservice AB
Fältspatsgatan 1
S-421 30 Västra Frölunda

T: +46 (0) 31 878 385
F: +46 (0) 31 271 240
E: info@smsservice.se

SWITZERLAND
Rofo AG
Gewerbegebiet Seeblick
Kleinbösingen
3213
Switzerland

T: +41 (0) 26 674 93 93
F: +41 (0) 26 674 93 94
E: service@rofoag.ch

UNITED KINGDOM
Stanley Black & Decker
Green Lane Industrial Estate
Spennymoor
DL16 6JG
United Kingdom

T: +44 (0) 870 752 12 70
F: +44 (0) 870 752 12 71
E: factoryoutlet.spennymoor@sbdinc.com

HUNGARY
Rotel Kft.
Thököly út 17-19.
Budapest
1163
Hungary

T: +36 404 0014
F: +36 403 2260
E: service@rotelkft.hu

ITALY
Service Center
Via Energypark 6 Building C3
Vimercate
28071
MB

T: +39 039 9590 333
F: +39 039 9590 320
E: servicelaser.italia@sbdinc.com

LATVIA
SIA “LIC Gotus”
Ulbrokas street 42G
Riga
1021
Latvia

T: +371 675 569 49
F: +371 675 551 40
E: info@licgotus.lv

LITHUANIA
UAB Elremta OU
Neries kr. 16E
Kaunas
48402
Lithuania

T: +370 685 290 35
T: +370 374 065 40
E: mantas@elremta.lt

NETHERLANDS
Benelux Service Center
Industrieweg 16-2
Boortmeerbeek
3190
Belgium

E: enduser.nl@SBDinc.com

NORWAY
GIS Norge AS
Borgeveien 19
N-1653 Sellebakk

T: +47 69 344 800
F: +47 69 327 016
E: service@lasere.no

POLAND
Erpatech
ul. Bakaliowa 26
Mościska gmina. Izabelin 
05-080
Poland

T: +48 (22) 431-05-05
F: +48 (22)  468-87-35
E: serwis@erpatech.com.pl

ROMANIA 
YALCO Romania SRL
Str. Neagoe Voda nr. 58,sct 1
Bucuresti
13964
Romania

T: +40 21 232 3147/49
F: +40 21 232 3176
E: support@yalco.ro

CZECH REPUBLIC
Band Servis CZ s.r.o.
Veleslavinova 11
Brno
612 00
Czech Republic

T: +420 549 211 831
F: +420 549 211 831
E: bandbrno@post.cz

Band Servis CZ s.r.o.
K Pasekam 4440
Zlin
760 01
Czech Republic

T: +420 577 008 550
F: +420 577 008 559
E: bandservis@bandservis.cz

DENMARK
Wichmand Vaerktöj ApS
Koholtevej 58
DK-4760 Vordingborg

T: +45 553 826 66
F: +45 553 827 66
E: larsen@mato-hunger.dk

ESTONIA
Oū Tallmac Tehnika
44/46 Mustamae Road
Tallinn
10621
Estonia

T: +371 675 569 49
F: +371 675 551 40 
E: atis@licgotus.lv

FINLAND
Helsingin Laatulaite
Päivöläntie 39
SF-00730 Helsinki

T: +358 09 346 23 20
F: +358 09 346 23 39
E: mauno.viitala@helsingilaatulaite.fi

FRANCE
Laser CRU
24 rue Jouchoux
Besancon
25009
Besancon

T: +33 (0) 3 81 66 37 02
F: +33 (0) 3 81 66 37 40

GERMANY
GeSe GmbH
Gewebegebiet
Teuchern OT Prittitz
06682
Germany

T: +49 (0) 0344 45 224 44
F: +49 (0) 0344 45 226 66
E: kundendienst@gese-gmbh.de

GREECE
Stanley Black and Decker (Greece) Ltd
Imeros Topos 2 -Thesi Hani Adam
Athens 
193 00
Aspropyrgos

T: +30 210 898 16 16
F: +30 210 559 75 98
E: Greece.Service@sbdinc.com
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Stanley Black & Decker 
Roskildevej 22    
2620 Albertslund  

Kundeservice: 
Tlf.: 70 20 15 10 
Fax: 70 22 49 10 
www.stanleyworks.dk

Ophavsret. Dette katalog, tekstudsnit, illustrationer, tegninger eller dele heraf må ikke genoptrykkes, lagres i søgesystemer, fotokopieres, optages eller gengives i nogen form, elektronisk eller på anden 
måde, uden forudgående tilladelse fra STANLEY UK Sales Limited. Det er Stanley UK Sales Limited’s overvisning, at alle beskrivelser, illustrationer m.v. i dette katalog er korrekte på det tidspunkt, 
kataloget er sendt til tryk. Stanley UK Sales Limited kan dog ikke holdes ansvarlig for fejlbehæftede beskrivelser eller illustrationer.

Ordrer kan være omfattet af minimum-antal. Vi forbeholder os retten til at ændre SPECIFIKATIONER uden forudgående varsel. ©Stanley Works 2014


