
PRECISION  
MED RÄTT  

LÄNGD

Fem gånger så känsligt som vanliga 
pass och förlängningsbart från 310 mm  
till 3100 mm. Inte att undra på att att 
Hultafors Libella 2000 är en favorit 
bland professionella hantverkare. Det är 
precision de kan lita på.
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Hög känslighet,  
2 mm/m.

Kross-säkra block- 
libeller med själv-
lysande reflektor.

Gjutet aluminium-
hus med planfräst 
mätyta.

Skruv för snabb och 
enkel montering av 
förlängningskenor.

Libella 2000 har ett gjutet och planfräst aluminiumhus. Okrossbara blocklibeller med mycket hög 
genomskinlighet, hållbarhet, förstoringsglas och självlysande reflektor. Kan kompletteras med  
skena, förlängningar och fallkil – LIBELLA 2000 får då en maxlängd på 3100 mm, och möjlighet att 
kontrollera lutningar.

•  Libellens radie är 1000 mm, vilket 
ger en känslighet på 2 mm/m.

•  Tolerans i normalläge ±0,25 mm/m, 
upp och ner ±0,75 mm/m.

•  Libellvätskan är en lättflytande färgad 
oljeblandning som ger bubblan en 
optimal möjlighet att röra sig.

•  Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar.

•  Bubblan påverkas inte av statisk elektricitet eftersom vätskan är antistatisk.

PRECISION I RÄTT LÄNGD

VATTENPASS LIBELLA 2000

Best. nr Modell Längd Övrigt Ant/frp

407201 L 1200 1200 mm – 1 st

407301 L 1500 1500 mm – 1 st

407401 L 1800 1800 mm – 1 st

407861 EVS 2000 – End plug spirit level rail 1 st

407501 L 600+900 600-900 Extension rail set 1 st

407881 EFS 2000 – End plug extension rail 1 st

Best. nr. Modell Ant/frp

407601 F 2-40 1 st

Best. nr Modell Längd Övrigt Libeller Ant/frp

407001 LIBELLA 2000 310 mm – 2 1 st

407011 L 2000 – Spare vial – 1 st

407831 SP 2000 – Stress plate with nut – 1st

407841 SB 600+900 – Stress block with wing nut – 1 st

Med förlängningskenor 
kan Libella 2000 bli upp 
till 3100 mm lång.

Graderad 
kil för att 
mäta fall.

Vattenpasskena Libella

Vattenpasskenor av aluminium med spår för enkel och steglös 
montering på Libella 2000. Med skenor och förlängningar blir Libella 
2000 ett utdragbart vattenpass med en maxlängd på 3100 mm.

•  Tillverkade i anodiserad aluminium för att undvika nedsvärtning av händer 
eller omgivning.

•  Skenorna har skyddande beslag i ändarna.

Fallkil Libella

Med en fallkil monterad mellan 
vattenpasskenan och din Libella 
2000 har du möjlighet att 
kontrollera lutningar.

•  Tillverkad i ABS-plast som gör kilen både 
lätt och hållbar.

•  Lutningen mäts i millimeter per meter 
och fallkilen har 20 steg mellan 2 och 
40 mm/m.

•  Fästes enkelt i vattenpasskenan med en 
kraftig vingmutter i stål.


