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Compr. 61 cm 81 cm 100 cm 122 cm 183 cm 200 cm 244 cm

N° do art. 18371/4 18372/1 18373/8 18374/5 18375/2 18450/6 18376/9

EAN 4005069 
183714

4005069 
183721

4005069 
183738

4005069 
183745

4005069 
183752

4005069 
184506

4005069 
183769

Perfil em R com cinco câmaras resistente à torção. 
Desenvolvido para os trabalhos mais exigentes em 
construção.

Altamente resistente

Pega com estrias ao longo de todo o comprimento. 
Manuseamento óptimo ao medir e transportar.

Pega extremamente 
cómoda

Três cantos para traçar linhas precisas ao longo de todo 
o comprimento. Barra contínua sobre a bolha horizontal.

Marcação precisa

StABiLA tipo r 300 – A história:
Através do seu Smartphone pode saber 
tudo sobre o novo nível de bolha
Tipo R 300 da STABILA. Faça a leitura do 
código Qr ou visite www.stabia.de/R-Type 

Superfície de medição extra-larga (4 cm). Elevada 
segurança contra desequilíbrio durante o processo 
de medição.

elevada estabilidade

os mais potentes.

tipo r 300: A nova geração de níveis 
de bolha da StABiLA.

o nível de bolha já existe há centenas  
de anos. É possível aperfeiçoar ainda 
mais esta ferramenta? em caso afirmativo, 
como? esta questão foi colocada pelo 
grupo de desenvolvimento da StABiLA 
a centenas de profissionais em todo o 
mundo. A resposta foi a seguinte:  
Há quatro aspectos a aperfeiçoar no nível 
de bolha.
O factor mais importante é produzir uma 
ferramenta ainda mais robusta que se 
mantenha na sua forma original mesmo 
sob as mais adversas condições de 
trabalho. Sempre existiu a necessidade de 
ter uma ferramenta que permaneça firme e 
não desequilibre mesmo quando exposta 
a trepidações. Além disso, os profissionais 
precisavam de uma superfície de marcação 
contínua e uma pega melhor. Com o nível 
de bolha Tipo R 300 a STABILA desenvolveu 
uma ferramenta que graças ao seu design 
revolucionário satisfaz as expectativas dos 
profissionais mais exigentes.

independentemente da forma de medição, os resultados 
são precisos.
O novo tipo R 300 da STABILA possui duas superfícies de medição e 
uma precisão de medição testada de 0,029° = 0,5 mm/m na posição 
normal e invertida.

Limpeza fácil:  
A pintura electrostática da superfície repele a sujidade. Para remover 
restos de cimento e outros detritos basta passar um pano húmido.  
O suporte da bolha foi concebido de forma a impedir a acumulação de 
sujidade nos cantos.

extremidades em material anti-impacto: 
Compostas por dois materiais que proporcionam 
um óptimo e eficiente amortecimento do impacto.

Perfil de alumínio em R resistente a torções, pega com cavidade para os dedos em todo o 
comprimento, extremidades amovíveis com amortecimento contra impactos com antideslizantes 
patenteados pela STABILA, 2 áreas de medição revestidas, 2 bolhas verticais e 1 horizontal. 
Precisão de medição: em posição normal 0,029° = 0,5 mm/m, medições em posição invertida 
0,029° = 0,5 mm/m.

Depois da forma a função.

Novidade 

mundial
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Em condições de fraca iluminação as bolhas iluminadas 
apresentam-se como a solução perfeita.

• Nível de bolha de alto desempenho com duas fontes  
de luz LED integradas. • Iluminação intensa e uniforme 
de bolhas horizontais e verticais. • Cada bolha pode ser 
ligada separadamente. • Técnica de iluminação robusta  
e adequada para estaleiros de construção.

Troca extremamente rápida: Set de troca rápida de  
pilhas com 2 unidades LED. Acessório opcional  
(N° do art. 17450/7). Também pode ser usado com 
lanternas portáteis.

Compr. 61 cm 122 cm

N° do art. 17392/0 17393/7

EAN 4005069173920 4005069173937

Perfil metálico leve e forte com nervuras, 2 áreas de medição fresadas,
abertura da pega: 1 a 61 cm, 2 a 122 cm, extremidades amovíveis, 1 bolha 
horizontal e 1 bolha vertical iluminadas, uma segunda bolha vertical 
suplementar. Precisão de medição: em posição normal 0,29 ° = 0,5 mm/m, 
em posição invertida 0,029° = 0,5 mm/m.

• Bolha iluminada – Super fácil de ler.

• Técnica AUTO-AUS que poupa a pilha.

•  Após 100 segundos o LED apaga-se 
automaticamente.

• 9 horas de duração em funcionamento.

•  Medir com pouca visibilidade sem 
equipamento suplementar de iluminação.

tipo 196-2 LeD:  
Bolhas iluminadas.
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Funções do laser
· Função de linha horizontal
· Função de linha vertical
· Função de prumo

Laser de linhas cruzadas autonivelador 
LAX 300: Para marcações no chão, 
parede e tecto simultaneamente.

•  Dispõe de uma linha horizontal, 
uma linha vertical, pontos de 
prumo para cima e para baixo com 
pé extensível.

•  A linha de laser vertical abrange 
quase todo o recinto. O ponto de 
prumo de baixo é também o ponto 
de partida da linha vertical.

•  As marcações, p. ex. para 
perfis em U podem ser feitas 
simultaneamente no chão, na 
parede e no tecto.

•  Para cima e para baixo graças ao 
prumo luminoso, bem nítido graças 
ao pé extensível. Marcação rápida 
e precisa, p. ex. de lâmpadas no tecto.

• Laser com rotação a 360°.
•  Linhas de laser bem claras, finas 

e visíveis. Alcance da linha visível 
20 m.

•  Varias possibilidades de utilização: 
1. Directamente no chão. 2. Fixação 
sobre um tripé (rosca de ¼). 3. Com 
ímanes de terra rara e ranhura  
em V em objectos metálicos ou em 
suporte na parede. 4. Em ilhoses 
metálicos com ajuda de uma cinta.

•  Revestimento amortecedor de impacto 
Softgrip STABILA.

•  Classe de protecção IP 54 (Protecção 
contra sedimentação de poeira no 
interior. Protecção contra salpicos).

•  Posição fechado: Óptima protecção da 
óptica contra pó e arranhões devido à 
rotação no punho em U.

•  20 horas tempo de funcionamento 
com pilhas 3 AA.

•  Ideal para electricistas, para quem 
trabalha com construção a seco, 
instaladores e ladrilhadores.

•  Set de laser LAX 300 composto por: 
Laser de linhas cruzadas LAX 300, 
placa para mira, suporte de parede, 
bolsa para cinto.

•  Graças às linhas por propagação de 
feixe de luz é possível utilizar o LAX 300 
também em exteriores. Com o receptor 
de linhas especial REC 210 Line o raio 
de alcance é de até 250 m em linha 
recta e até 35 m em um ângulo de 45° 
relativamente ao eixo do aparelho.

•  Acessório opcional: Receptor de linhas 
REC 210 Line (N° do art. 16851).

equipamento standard: Laser de linhas cruzadas autonivelador LAX 300, placa para mira, 
suporte de parede, bolsa para cinto.

Classe 
de laser

Potência Laser-compr. 
da onda

Escalão 
autonivelador

Precisão Precisão de 
rectilínea

Precisão feixe de 
prumo (em cima)

2 ‹ 1 mW 635 nm aprox. ± 4,5° ± 0,3 mm/m ± 0,2 mm/m ± 0,3 mm/m

Precisão feixe de 
prumo (em baixo)

Alcance da 
linha visível

Duração das 
pilhas

Pilhas 
incluídas

N° do art. EAN

± 0,4 mm/m 20 m* 20 horas 3 x AA 1,5 v 18327/1 4005069183271

* Em área interior sob condições de trabalho típicas.

1) Posição fechado. 2) Posição com rotação a 360°. 3) Pé extensível para ajustar a altura do laser. A linha de laser vertical abrange  
quase todo o recinto.
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•  5 Pontos de laser: Prumo para cima 
e para baixo com pé extensível, 
bem como 3 pontos horizontais que 
formam dois ângulos de 90°.

•  Óptimo para fazer marcações e 
ângulos rectos. Para a projecção 
do layout do chão para o tecto, 
tanto para paredes rectas como 
onduladas. Para nivelamentos 
rápidos e precisos.

•  Devido ao cálculo de perspectiva 
de 90° é possível nivelar 
simultaneamente dois eixos e fazer 
dois ângulos rectos – p. ex. para 
layout em construção a seco.

• Laser com rotação a 360°.
•  Pontos de laser muito visíveis, 

claros e finos. Ponto visível com um 
raio de alcance de 30 m.

•  Vários modos de utilização: 
1. Directamente no chão. 2. Fixação 
sobre o tripé (rosca de ¼). 
3. Com os ímanes de terras raras 
e a ranhura em V em objectos 
metálicos ou em suporte de parede.  
4. Em ilhoses metálicos com ajuda 
de uma cinta.

•  Revestimento amortecedor de 
impacto Softgrip STABILA.

•  Classe de protecção IP 54 
(Protecção contra sedimentação de 
poeira no interior. Protecção contra 
salpicos).

•  Posição fechado: Óptima protecção 
da óptica contra pó e arranhões 
devido à rotação no punho em U. 
Chave de protecção suplementar 
para pontos horizontais laterais.

•  20 horas tempo de funcionamento 
com pilhas do tipo AA.

•  Ideal para quem faz construção a 
seco, reformas e obras no interior, 
construções em madeira.

•  Ideal para polimentos, trabalhos de 
arquitectura e controlo de medidas 
nominais durante a elaboração 
de orçamentos ou execução de 
construções.

•  Set de laser LA-5P composto de 
laser por 5 pontos LA-5P, placa para 
mira, suporte de madeira, bolsa  
de cinto.

Funções do laser
· Função de ponto
· Ângulo recto de 90°
· Função de prumo

1) Posição fechado. 2) Posição com rotação a 360°. 3) Pé extensível para ajustar a altura do laser.

Laser de 5 pontos autonivelador 
LA-5P: Possibilita fazer ângulos  
de 90°.

equipamento standard: Laser de 5 pontos LA-5P, placa para mira, suporte de madeira, 
bolsa de cinto.

Classe 
de laser

Potência Laser-compr. 
da onda

Escalão 
autonivelador

Precisão 
horizontal

Precisão  
90° graus

Precisão feixe de 
prumo (em cima)

2 ‹ 1 mW 635 nm aprox. ± 4,5° ± 0,3 mm/m ± 0,2 mm/m ± 0,3 mm/m

Precisão feixe de 
prumo (em baixo)

Alcance do 
ponto visível

Duração das 
pilhas

Pilhas 
incluídas

N° do art. EAN

± 0,4 mm/m 30 m 20 horas 3 x AA 1,5 v 18328/8 4005069183288

 O pé extensível permite ajustar a altura do laser. Isto possibilita 
trabalhar directamente nos perfis em U.

LA-5P: Prumo para cima e para baixo com pé extensível.  
3 pontos horizontais formam dois ângulos de 90°.

todas as novidades em www.stabila.de 8–9



N° do art. 18238/0

EAN 4005069182380

Acessório para laser: tripé e apoio 
telescópico.

BSt-K-L
Altura: 98 – 220 cm
Peso: 6,5 kg

BSt-K-M
Altura: 69 – 170 cm
Peso: 6 kg

BSt-S
Altura: 100 – 160 cm
Peso: 4,8 kg

N° do art. 18194/9

EAN 4005069181949

N° do art. 18195/6

EAN 4005069181956

N° do art. 18456/8

EAN 4005069184568

tripé com coluna e alavanca BSt-K-M e BSt-K-L:
•  Cabeçote da base amovível para uma montagem segura e 

confortável.
•  Sistema elevatório prático, ao soltar a trava da coluna é 

activado um mecanismo amortecedor a ar. O laser não sofre 
nenhum impacto ao baixar.

•  Pés do tripé com Spikes e acabamento em borracha dura, 
giratório para utilização sem causar danos em interiores.

• Anti-expansor com fita de alta qualidade.
• Com cinta para transporte.

Apoio telescópico para laser Lt 30:
•  Posicionamento variável de lasers à altura de trabalho 

necessária. De 20 a 365 cm.
•  Inclui plataforma para laser com rosca para girar o 

aparelho ¼˝ e 5⁄8˝.
•  Capacidade de carga até 30 kg. Também pode ser usado 

como apoio.
• Auxílio prático e robusto.
• Altura de transporte: 135 cm
• Peso: 2,7 kg

tripé BSt-S com extremidade 
plana:
• Pés do tripé com Spikes.
•  Anti-expansor com fita de alta 

qualidade.
• Com cinta para transporte.

todas as novidades em www.stabila.de 10–11

Disponível 

a partir de 

06/2013



todas as novidades em www.stabila.de 12–13

Medir até 80 m (com placa reflectora até 100 m).

exemplo de uma medição para elaboração de um orçamento.

1. introdução das constantes: 
Gravar na memória as constantes 
que utiliza frequentemente. 
P.  ex.: Preço do metro quadrado 
da superfície de uma parede 
onde deve colocar papel de 
parede 25,00 €.

2. Fazer a medição:  
Com a função de medição 
“Volume” medir o espaço. 
Resultado em metros cúbicos.

3. consultar a informação 
suplementar necessária: 
Premir brevemente a tecla do 
menu e activar a informação 
suplementar. P. ex.: Superfície 
de parede sem chão e tecto 
56,654 m2.

4. cálculo:  
Premir a tecla de multiplicação 
e multiplicar o valor da 
superfície pela constante 
guardada. Resultado: Custo 
total da superfície para o 
papel de parede: 1.416,40 €.

Medidor laser LD 420: Perfeito para profissionais que fazem medições 
diariamente. Cálculo directo com constantes programáveis como p. ex. 
custos com material e trabalho, possibilitando fazer orçamentos no 
terreno. A grande diversidade de funções e a precisão máxima oferecem 
resultados de medição rápidos e seguros. Protegido contra pó e água 
conforme IP 65, o LD 420 pode ser utilizado com bastante facilidade e 
rapidez graças às funções de cálculo integradas. Grava-se as constantes 
pessoais na memória, p. ex. dos custos por hora de mão-de-obra e o preço 
do metro quadrado de um material. Depois mede-se o espaço, calcula-se 
os custos com ajuda das suas constantes e apresenta-se a oferta num 
piscar de olhos.

Os dados sobre o 
alcance e a precisão 
encontram-se em 
conformidade com 
a nova ISO 16331-1 
para produtos 
STABILA fabricados 
a partir de 2012.

•  Em várias funções (Pitágoras, superfície, 
volume etc.) pode consultar informações 
adicionais: p. ex. perímetro, superfície da 
parede e de tectos etc.

•  Design adaptado às necessidades dos 
estaleiros de construção. O novo LD 420 está 
protegido contra a água e o pó segundo a 
IP 65 e possui um corpo resistente a impactos 
com revestimento Softgrip STABILA.

•  O LD 420 encontra-se em conformidade com 
a nova norma internacional ISO 16331-1. Pode 
confiar-se de facto nos dados do alcance e da 
precisão.

13 funções: 
Longitude, superfície, volume, 
tracking (medição de distância 
constante), medidas em série, 
Pitágoras com dois pontos de 
medição, Pitágoras com três 
pontos de medição, percurso 
parcial Pitágoras com três 
pontos de medição, tracking 
mínimo, tracking máximo, 
temporizador, função de 
marcação, trapézio.

equipamento standard: Medidor laser LD 420, bolsa para cinto, 
2 pilhas x AAA, com pega.

* Sem placa reflectora (com placa reflectora até 100 m).

IP 65

Medidor laser LD 420:  
o génio da medição.

Classe de 
laser

Potência Laser-compr. 
da onda

Precisão 
típica

Área de 
medição

Classe de 
protecção

2 ‹ 1 mW 635 nm ± 1,0 mm 0,05–80 m* iP 65

Duração das pilhas Pilha incl. N° do art. EAN

Até 5.000 medições 2 x AAA 18378/3 4005069183783



A classe compacta, para ter sempre à mão, 
com todas as funções básicas de medição. 
Os resultados de medição rápidos e um 
manuseamento fácil permitem um trabalho 
confortável.

Inclui todas as características que os 
profissionais mais exigentes necessitam.
•  Medições rápidas – funções de medição 

fáceis de manusear.
•  Boa legibilidade graças aos números grandes 

e o display iluminado.
•  Corpo resistente a impactos com 

revestimento Softgrip STABILA.
•  O LD 320 encontra-se em conformidade com 

a nova norma internacional ISO 16331-1.  
Pode confiar-se de facto nos dados do 
alcance e da precisão.

8 funções: 
Longitude, superfície, volume, tracking 
(medição de distância constante), Pitágoras 
com dois pontos de medição, Pitágoras com  
três pontos de medição, tracking mínimo, 
tracking máximo.

Classe
de laser

Potência Laser-compr.
da onda

Precisão
típica

Área de
medição

Classe de
protecção

2 ‹ 1 mW 635 nm ± 2,0 mm 0,05–40 m* iP 40

equipamento standard: Medidor laser LD 320, bolsa para cinto, 
2 pilhas x AAA, com pega.

* Sem placa reflectora (com placa reflectora até 50 m).

Duração das pilhas Pilha incl. N° do art. EAN

Até 3.000 medições 2 x AAA 18379/0 4005069183790

Os dados sobre o alcance e a precisão 
encontram-se em conformidade com a nova 
ISO 16331-1 para produtos STABILA fabricados 
a partir de 2012.

Medidor laser LD 320:  
A classe compacta.

Medir até 40 m (com placa reflectora até 50 m).

Bolsa para 
cinto para um 
transporte 
confortável.

todas as novidades em www.stabila.de 14–15
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Resistência máxima à abrasão da escala métrica graças ao 
revestimento em poliéster de alta qualidade. Marcas decimais 
vermelhas para uma leitura rápida. Recolha rápida e dinâmica 
da fita. O amortecimento especial da entrada da fita permite 
uma paragem suave da mesma. O gancho Spikes desliza 
controladamente para a sua posição fechada. Travão corrediço 
nos modelos com 3 e 5 m de comprimento Travão basculante nos 
modelos com comprimento de 8 e 10 m.

Compr. 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m

Largura 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 27 mm

N° do art. 17736/2 17740/9 17744/7 17745/4 17747/8

EAN 4005069 
177362

4005069 
177409

4005069 
177447

4005069 
177454

4005069 
177478

extremamente resistente:  
Fita métrica de bolso BM 40.

Fita métrica profissional: Cápsula de plástico resistente à ruptura com 
revestimento tipo Softgrip com alto factor de absorção de impacto. Base larga e 
plana oferece grande estabilidade. Traseira recta permite um trabalho sem mãos 
na posição de medição vertical. Manuseamento perfeito e estabilidade devido ao 
design ergonómico, cobertura em borracha Softgrip, alavanca de paragem segura 
e clipe para cinto. Com marcação CE e metrologia bem como certificado de ensaio 
CE. Classe de precisão II. Clipe para cinto.

O gancho 
Spikes impede 
o deslizamento 
da extremidade 
da fita.

Travão basculanteTravão corrediço

Escala métrica idêntica em ambos 
os lados da fita – leitura fácil em 
todas as situações de trabalho.

Compr. 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft

Largura 16 mm 19 mm 25 mm 27 mm

N° do art. 17737/9 17741/6 17746/1 17748/5

EAN 4005069 
177379

4005069 
177416

4005069 
177461

4005069 
177485



Set de laser LAX 300 + Lt 30
•  Laser de linhas cruzadas 

autonivelador LAX 300
• Placa para mira
• Suporte de parede
• Bolsa para cinto
• Apoio telescópico para laser LT 30

Set de laser LA-5P + Lt 30
• Laser de 5 pontos LA-5P
• Placa para mira
• Suporte de parede
• Bolsa para cinto
• Apoio telescópico para laser LT 30

Set oLS 26
• Nivelador óptico OLS 26
• Metro topográfico de dois metros de comprimento
• Prumo
• Mala de fibra resistente
•  Inclui corda, protecção contra chuva, ferramenta 

de ajuste
• Tripé BST-S com extremidade plana
• T-NL régua de nivelamento

Set de laser LAPr 150
• Laser rotativo LAPR 150
• Óculos para melhor visualização do laser
• Placa de mira
• Receptor
•  Mala robusta com compartimento para 

pilhas sobressalentes
• Tripé com coluna e alavanca BST-K-M
• NL régua de nivelamento

todas as novidades em www.stabila.de 18–19

N° do art. 18458/2

EAN 4005069184582

N° do art. 18460/5

EAN 4005069184605

N° do art. 18483/4

EAN 4005069184834

N° do art. 18482/7

EAN 4005069184827

Sets combinados StABiLA Os sets combinados disponibilizam o 
equipamento ideal para qualquer finalidade, 
na qualidade genuína da STABILA. 

As vantagens são evidentes: 
Equipamento completo e transporte fácil, 
para trabalho um perfeito.
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LAX 300, LA-5P, LD 320, LD 420

Lasers da classe 2: Os lasers da classe 2 não são considerados perigosos caso a exposição à radiação seja curta (duração < 0,25 seg.). É indispensável evitar olhar directamente 
para o laser mesmo usando óculos de protecção. Se, no entanto, o feixe de laser incidir nos olhos, vire a cabeça e evite o contacto directo com o mesmo.

correcção imediata: Com o nível de 
bolha portátil da STABILA tudo fica 
nivelado no estaleiro de construção. 
Para o alinhamento de elementos 
e acessórios em locais de difícil 
acesso. Ideal para os profissionais 
que desejam nivelar com precisão.

Pocket MagneticPocket Basic Pocket electric

A linha Pocket: Qualidade para profissionais em formato mini.

Nível de bolha em formato mini, 
ideal para qualquer profissional 
exigente. Corpo robusto com núcleo 
e dois perfis de alumínio. Com duas 
superfícies precisas de medição 
fresadas, de um lado e na base. 
Excelente ranhura complementar 
em V. Esta ferramenta profissional 
permite medições em superfícies 
planas e arredondadas. Perfil de 
alumínio (rugoso e endurecido) 
proporciona uma protecção 
permanente das áreas de medição 
do Pocket. Na superfície de medição 
da base e na lateral encontra-se um 
íman de terras raras extremamente 
potente. Mãos livres ao alinhar 
objectos metálicos. A área de 

Pocket Pro  Magnetic 

Compr. Largura Altura N° do art. EAN

7 cm 2 cm 4 cm 17953/3 4005069 
179533

Compr. Largura Altura N° do art. EAN

7 cm 2 cm 4 cm 18115/4 4005069 
181154

Compr. Largura Altura N° do art. EAN

7 cm 2 cm 4 cm 18116/1 4005069 
181161

Compr. Largura Altura N° do art. EAN

7 cm 2 cm 4 cm 18114/7 4005069 
181147

medição vertical encontra-se num 
ângulo de 90° em relação à área de 
medição horizontal. Isto permite 
realizar medições verticais com a 
bolha horizontal! Inclui robusto clipe 
para cinto.
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...sets standards

Cada Pocket 

possui clipe 

para cinto


