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1089

VODOVÁhY 

Vodováhy zednické - typ 1080

Provedení: - citlivost 0,5 mm/1m
 - hliníkový profil 50 x 20 mm
 - støíbrnì eloxováno
 - pevnì zabudované akrylové libely doutníkového tvaru
 - typ 1080 M s magnetem

Typ Délka (mm)

1080 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000
1080 M  300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000

Vodováhy s úhlomìrem – typ 1085

Provedení: - citlivost 0,5 mm/1m
 - hliníkový profil 50 x 23 mm
 - støíbrnì eloxováno
 - na profil upevnìn štít s akrylovou libelou doutníkového tvaru
 - stupnice pro mìøení úhlù 4 x 90°
 - stupnice pro mìøení spádu 0-100 %
 - stupnice pro mìøení sklonù v pomìrech 1:1, 2:3, až 1:10
 - typ 1085 M s magnetem

Typ Délka (mm)

1085 400, 600, 1000
1085 M 400, 600, 1000

Na poptávku lze dodat samostatný štít se stupnicí.

Vodováhy s úhloměrem – typ 1089

Provedení: - citlivost 0,5mm/m
 - hliníkový profil 50x20mm
 - stříbrně eloxováno
 - dvě pevně zabudované akrylové libely doutníkového tvaru
 - úhloměr – přídavná otáčivá vertikální libela, nastavitelná ve stupních 

a procentech
 - typ 1089M s magnetem

typ Délka (mm)
1089 400 600 800 1000

1089M 400 600
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VODOVÁhY KAPESNÍ

Typ 1090 
akrylová libela, přívěšek, rozměry 40x15x15mm

Typ 1094 / 100mm
vodováha plastová černé barvy, horizontální a vertikální libela
rozměry: 100x35x13mm

Typ 2181 / 180mm
vodováha plastová červené barvy, horizontální libela

Typ 2120 / 200mm
Typ 2120M / 200mm – s magnetem
vodováha plastová torpédového tvaru červené barvy, tři libely

Typ 2125 / 250mm
vodováha plastová torpédového tvaru červené barvy, tři libely

Typ 1095 / 200mm
vodováha plastová, tři libely pro vertikální, horizontální a 45°měření, s magnetem 
na spodní základně

Typ 1091 / 250mm
Typ 1091M / 250mm – s magnetem
univerzální plastová vodováha černé barvy, 1 horizontální libela, 1 stavitelná libela 
pro měření úhlů, označení úhlů na vodováze 45, 60 a 120°. Na spodní hraně 
stupnice v mm

Typ 2127 / 80mm
vodováha plastová, se dvěma háčky pro zavěšení na provázek

Typ 2128 / 100mm
vodováha plastová, akrylátová a kruhová libela, 2 háčky pro zavěšení na provázek, 
s klipem

Typ 65 / 50x40mm
křížová vodováha plastová, 2 nerozbitné akrylové libely připevněny na základní 
desku, vzdálenost otvorů pro připevnění vodováhy 26mm

Typ 69 / 70x15x16mm
libela akrylová, s pružinami a šrouby, vzdálenost otvorů pro připevnění libely 
55mm

Typ 70 / 100x15x15mm
vodováha horizontální v bloku akrylátového skla
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VODOVÁhY KRABICOVé

Typ 48 / ∅ 20mm
hladká, pro vložení do otvoru, chromováno

Typ 49 / ∅ 24mm
se závitem pro našroubování, černý kov

Typ 50 / ∅ základny 20mm, ∅ libely 14mm
Typ 51 / ∅ základny 25mm, ∅ libely 17mm
Typ 52 / ∅ základny 30mm, ∅ libely 18mm
Typ 60 / ∅ základny 50mm, ∅ libely 34mm
se základnou k přišroubování, chromováno

Typ 53 
v lakovaném kovovém pouzdře, s otvory pro přišroubování

Typ 55 
v lakovaném kovovém pouzdře s úhlovým profilem, s otvory pro přišroubování

Typ 63 
v lakovaném kovovém pouzdře s úhlovým profilem, s otvory pro přišroubování, 
stavitelná libela

Typ 61 / ∅ základny 50mm, ∅ libely 36mm
Typ 62 / ∅ základny 76mm, ∅ libely 52mm
se základnou k přišroubování, s poklopem

Typ 57 / délka 57mm, rozteč děr 45mm
podélná s otvory pro přišroubování, chromováno

Typ 58 / délka 57mm, rozteč děr 45mm
podélná s otvory pro přišroubování, chromováno, se 2 náhledovými okénky

Typ 59 / délka 32mm
podélná v kovové objímce s otvory pro přišroubování

Typ 56 / ∅ 40mm
křížová, dvě libely kolmo k sobě, černý kov
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DL3011

Typ DL 
se základnou a třemi otvory pro přišroubování

∅ základny 20mm 26mm 30mm 43mm 60mm 80mm 100mm
∅ libely 14mm 17mm 20mm 30mm 34mm 60mm 75mm
výška 8mm 10mm 11mm 11mm 13mm 13mm 14mm
Obj. číslo DL2008 DL 2610 DL 3011 DL 4311 DL 6013 DL 8013 DL 10014

Typ DL 
válcové provedení pro vložení do otvoru

∅ libely 11,3mm 12mm 14mm 15mm 18mm 20mm 30mm 33mm 40mm 60mm
výška 6,2mm 7mm 8mm 8mm 9mm 9mm 10mm 15mm 10mm 12mm
Obj. číslo DL 1106 DL 1207 DL 1408 DL 1508 DL 1809 DL 2009 DL3010 DL 3315 DL 4010 DL 6012

DL6013 DL1809 DL4010
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Vodní váhy hadicové

Použití: k mìøení a orýsování sklonù a stoupání, nivelování, ustavování, mìøení 
pøevýšení atd.

Typ 6867S
Sada vèetnì hadice 20m, armatury z plastu, stupnice 170 mm, uzávìr na horním 
konci.

Typ 1122
Armatury z mosazi, stupnice 170 mm, uzavírací kohoutek na horním konci.

Náhradní plastová hadice 
- typ 6986/20m
- typ 6986/50m
    
Náhradní sklenìné trubice
- typ 3441, 1 pár

6867

1122
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KALIbRACE (na požádání)

Mìøidla  jsou  po  kalibraci opatøena kalibraèní  znaèkou  a  je k nim pøiložen  kalibraèní list. Na požádání zasíláme osvìdèení 
o akreditaci pøíp. schéma návaznosti pro kalibrovaná mìøidla a kopie ovìøovacích listù hlavních etalonù organizace.


