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Handverktyg
Mätverktyg
Millimeterstock Hultafors
Hultafors klassiska millimeterstock. Traditionellt tillverkad av glasbjörk med
led av svenskt stål, som möjliggör tunna stickor och en smidig meterstock.
Metrisk gradering i svart på båda sidor med röda decimetersiffror. Typgodkänd enligt EU klass III. Skyddslackad med vattenbaserad lack för ökad
motståndskraft mot smuts och fukt. Lederna är värmebehandlade, epoxylackerade och inoljade på tre punkter.
Art nr
550415

Benämning
Millimeterstock Hultafors

längd
2m

Millimeterstock
Dubbelsidig mm-graderad mätstock av plast med nollpunkt i båda ändar.
Ena sidan har även rätvänd skala.
Art nr
560046

Benämning
Millimeterstock

längd
2m

Talmeter Hultafors
Märkmätare Talmeter med vitt stryktåligt stålband, bandbredd 16 mm,
gradering i millimeter, med kapsel i ABS-plast. Kombinerade märk- och
mäteggar gör att du snabbt och enkelt kan mäta upp och märka ut både
utvändiga och invändiga längder. Diametermätning med skalan på bandets
baksida samt passarfunktion om du ska märka ut runda former.
Art nr
701468

Benämning
Talmeter Hultafors

längd
3m

Magnetvattenpass Hultafors
Starkt vattenpass med aluminiumprofil som mäter 49×23 mm och väger ca.
650 g/m, med magneter på undersidan. Okrossbara blocklibeller med
mycket hög genomskinlighet och hållbarhet. Våglibell med förstoringsglas
och självlysande reflektor. Libellens radie är 200 mm, vilket ger en känslighet
på 10 mm/m. Tolerans i normalläge ±0,5 mm/m, uppochner 0,75 mm/m.
Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Bubblan
påverkas inte av statisk elektricitet eftersom vätskan är antistatisk.
Art nr
550563
550564

Benämning		
Magnetvattenpass Hultafors		
Magnetvattenpass Hultafors		

längd
400 mm
600 mm

Torpedvattenpass Hultafors
Ett slagtåligt vattenpass i gul ABS-plast, med magneter på undersidan.
Okrossbara rörlibeller med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet.
Libellens radie är 150 mm, vilket ger en känslighet på 13 mm/m. Tolerans i
normalläge ±1,5 mm/m. Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Bubblan påverkas inte av statisk elektricitet eftersom
vätskan är antistatisk.
Art nr
550519

Benämning		
Torpedvattenpass Hultafors		

längd
200 mm

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.
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Handverktyg
Mätverktyg
Ställbar Vinkel Hultafors
Vinkelhake Quattro med millimetergradering som går att ställa in i tre lägen:
45°, 90° och 135°. Dessutom går den att fälla ihop vilket gör den lätt att
förvara och ha med sig i fickan på arbetsbyxorna. Anslaget är tillverkat i
eloxerat aluminium, klingan är 45 mm bred och tillverkad av rostfritt stål.
Graderingen är djupetsad och mycket tålig för nötning. Tolerans ±0,06°,
klinglängd 25 cm.
Art nr
550424

Benämning
Ställbar Vinkel Hultafors

Vinkelhake Hultafors
Vinkelhake med anslag av aluminium och millimetergradering i över- och
underkant på klingan. Klingan är tillverkad av rostfritt stål, med måttet
1,5×45 mm. Graderingen är djupetsad och mycket tålig för nötning. Tolerans
±0,03°, klinglängd 25 cm.
Art nr
852536

Benämning
Vinkelhake Hultafors

Anslagsvinkel
Vinkel i alminium med handtag. Gradering på skena och båda skänklarna.
Art nr
852380

Benämning
Anslagsvinkel

längd
1250 mm

Riktsnöre
Av kortfibrig nylon med rätt töjbarhet.
Art nr
550440
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Benämning
Riktsnöre

längd
165 m

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.

