
Tip FS
Açılma durduruculu, 
kademesiz yüksekliği
kademesiz 
ayarlanabilen foto 
ayağı Yükseklik: 
Takr. 150 cm
Ağırlık: 1,2 kg
Lazer-Uzaktan 
Ölçüm cihazlarında 
kullanmak için.
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Tip AS
Adaptör cıvatası
Kompakt lazer
Tip LA-P+L
modelinin üç 
ayağına monte 
edilebilmesi için.
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Eğim takozlu 
Tip NKL
Kullanımı kolay,
sağlam yapı.
Dereceli ve yüzdeli
bölümleme. 5/8˝-diş.

Tip SB Statif korkuluğu
Rotasyonlu lazerlerin yere
yakın bir şekilde kurulması
için. Montaj BST-K-XL’nin
uzatma çubuğuna muhafaza
etme pozisyonunda yapılır.
Yükseklik ölçümü 
kol mekanizması ile yapılır.

Tip NK 100 
Konsol 
İnce inşaat işleri için 
çok uygun. Rotasyonlu 
lazerler için yüksekliği 
ayarlanabilen tesviye 
sehpası (duvara tutturucu).
Bir profil rayına veya kancaya
takılır. Kullanma alanı: Tavan
asma, şap döşeme vs.
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STABILA-Lazer Ölçüm Aletleri   42–43

YeniYeni Yeni
Üç ayak, lazer cihazları ile yapılan
çalışmalarda en önemli ek
enstrümanlardan bir tanesidir. Bir
üç ayağın yardımı ve üzerine
kurulmuş olan lazer cihazı ile – üç
ayağın kurulum ve yapı yüksek-
liğine bağlantılı olarak-takriben 50
cm ile 230 cm arası yüksekliklerde
yatayda kot alma imkanına sahip
olunur. Modern üç ayaklar 
alüminyumdan imal edilir ve bu
şekilde çok hafif ve aynı zamanda
da çok sağlam olmaları sağlanır.
Uzatma ayakların-kilitlerinin çeşitli
tasarımları üç ayağın düz olmayan
zeminlerde de çabuk bir şekilde
düzeltilmesine imkan sağlar.

Tip BST-K-NP
Ayakları kaldırma
kollu, hafif model
üç ayak
Yükseklik: 
maks. 180 cm
Ağırlık: 4 kg

Tip BST-K-L
Ayakları kaldırma 
kollu üç ayak
Yükseklik: 
maks. 220 cm
Ağırlık: 6,5 kg
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Üç ayaklar
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Tip BST-K-XL
Krank sütunlu ve
ayırma durduruculu
üç ayak
Yükseklik: 
Takr. 285 cm
Ağırlık: 7 kg

Tip BST-N
Üç ayak
Yükseklik: 
yak. 160 cm
Ağırlık: 4 kg

Tip BST-S 
Ayrılmayı önleme 
tertibatlı, çabuk 
kilitleme tertibatlı 
ve taşıma kemerli 
üç ayak
Yükseklik: 
yak. 160 cm
Ağırlık: 4,5 kg
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