
•	 Dois	modelos	com	linhas	vermelhas	ou	verdes	
•	 Função	de	autonivelamento	rápido	para	utilização	imediata	em	estaleiros	de	obras	
•	 Tempos	de	funcionamento	longos	graças	à	bateria	CAS	12	V

Os novos lasers multilinhas a bateria da STABILA LAX 600 e LAX 600 
G são ferramentas versáteis que tornam as medições em espaços 
interiores simples e fáceis. Três linhas de 360° permitem um 
nivelamento eficiente na posição horizontal e vertical em simultâneo, 
enquanto duas linhas verticais perpendiculares entre si permitem 
dividir o espaço em 4 x 90°. Possuem ainda uma linha de prumo em 
cima e em baixo, criada pelo ponto de interseção das linhas verticais, 
e uma linha horizontal para transferências de altura exatas e trabalho 
preciso. 

O novo laser foi concebido para tarefas de medição em diferentes áreas:
•	 Construções	em	gesso	cartonado: Trabalhos de assentamento, 

posicionamento de paredes divisórias e tetos falsos
•	 Instalações	elétricas: Transferência de alturas de forma rápida e 

fácil, alinhamento de tomadas, interruptores e dutos de cabos na 
horizontal e vertical 

•	 Marcenaria: Transferência de alturas de forma fiável, de furos 
com precisão, alinhamento rápido de bancadas, alinhamento e 
instalação de móveis e armários com precisão

•	 Colocação	 de	 azulejos: Marcação de layouts de azulejos, 
alinhamento e colocação de azulejos

•	 Canalização: Transferência de pontos de marcação com precisão 
para alinhar tubos na horizontal e vertical, posicionamento e 
instalação rápida de tubos de aquecimento

Linhas	vermelhas	ou	verdes?
A principal distinção entre os dois modelos é a cor das linhas: o LAX 
600 possui linhas vermelhas com alcance de medição até 30 metros, 
enquanto o LAX 600 G possui linhas verdes para uma visibilidade 
ainda melhor com um alcance de medição até 40 metros.
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(LAX 600 G). Ambos os modelos estão disponíveis 
com ou sem bateria CAS 12 V. Fotos: Stabila

O novo laser multilinhas 
da STABILA possui 
linhas vermelhas (LAX 
600) ou verdes

permitindo um nivelamento eficiente na posição 
horizontal e vertical em simultâneo. Fotos: Stabila

As linhas vermelhas do 
novo laser multilinhas 
LAX 600 da STABILA são 
visíveis até 30 metros 
graças aos díodos de 
elevado desempenho,



NOVOS LASERS MULTILINHAS DA STABILA
Laser multilinhas LAX 600/LAX 600 G: máxima visibilidade para 
nivelamento eficiente

É possível trabalhar diretamente nas linhas finas de laser de ambos 
os modelos, com díodos de elevado desempenho proporcionando 
máxima visibilidade. Ambos os lasers multilinhas funcionam da 
mesma forma e são igualmente simples de utilizar, pois cada botão 
possui apenas uma função. Com função rápida de autonivelamento 
e tecnologia de pêndulo concebida para o estaleiro de obras, o laser 
está pronto a utilizar. A estrutura estável em alumínio e vidro com 
revestimento suave anti-impacto STABILA protegem a ótica do laser 
contra sujidade e quedas. O laser também é impermeável e à prova 
de poeiras de acordo com a classe de proteção IP 65. 

Longa	vida	útil	com	bateria	CAS	potente
Os novos modelos são os primeiros lasers STABILA com alimentação 
por bateria CAS 12 V LI POWER (2,0 Ah). Isto significa que são 
compatíveis com todas as baterias e carregadores CAS 12 V de todos 
os parceiros CAS. A pensar nos profissionais que já utilizam outros 
equipamentos alimentados por baterias CAS, ambos os modelos 
estão disponíveis com ou sem bateria e carregador. 

A vida útil da bateria depende do modelo, chegando até 28 horas 
com o LAX 600 e até 15 horas com o LAX 600 G. O nível de carga 
pode ser verificado no visor de capacidade a qualquer momento. 
Para prolongar a vida útil da bateria, as linhas podem ser ligadas e 
desligadas individualmente, dependendo da aplicação. A bateria 
pode ser totalmente recarregada no máximo em 45 minutos com o 
carregador rápido SC 30. 

Os novos lasers multilinhas da STABILA possuem os seguintes 
acessórios: Placa-alvo com suporte magnético e mira para 
alinhamento do laser a um ponto alvo – para tetos falsos, a placa-
alvo pode ser fixada em guias metálicas com o suporte magnético; 
suporte universal SUB 10 com opções de posição flexíveis e suporte 
de parede SWB 10; estojo de transporte resistente para garantir um 
transporte conveniente e armazenamento seguro.
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Graças à tecnologia GreenBeam, é possível trabalhar 
diretamente nas linhas verdes do laser multilinhas LAX 
600 G da STABILA a distâncias até 40 metros. 
Fotos: Stabila

O suporte universal SUB 10 (com roscas 
de 1/4” e 5/8” para montagem em tripés 
e com ímanes) e o suporte de parede 
SWB 10 (com ajuste grosseiro e fino para 
alinhar com precisão a linha horizontal 
do laser) são fornecidos com os novos 
lasers multilinhas LAX 600 e LAX 600 G 
para um posicionamento de acordo com 
as necessidades. Fotos: Stabila

Características técnicas LAX 600/LAX 600 G
Classe de laser 2
Saída < 1 mW
Comprimento de onda do laser 635 nm/510–530 nm
Amplitude de autonivelamento +/- 4°
Precisão de nivelamento 0.3 mm/m
Precisão de ângulo de 90° 0.3 mm/m
Alcance de medição da linha visível 30 m*/40 m*
Tempo de funcionamento com bateria 
CAS 12 V

Até 28 horas/até 15 horas

Classe de proteção (sem bateria) IP 65
* Em espaços interiores em condições normais de funcionamento


