
RS 18, RS 30
Szögmérős ácsderékszög

Passion for Precision

A multifunkcionális derék-
szög a pontos jelöléshez és 
méréshez. 

Tulajdonságok
 ∙ Könnyű, robusztus, acél multifunkciós derékszög 
mm-es / cm-es skálával

 ∙ Multifunkciós: a szögmérős ácsderékszög ötvözi 
a vonalzó, a talpas derékszög, a gérvágó szög, a 
szögmérő, a tetőszarufa-mérő, az előrajzoló szer-
szám és a fűrészvezető funkcióját

 ∙ Lézerezett, kétoldali skálázás, fokozott kontraszt a 
mérési eredmények nagyon jó leolvasásához

 ∙ Talp a pontos 90°-os és 45°-os jelöléshez
 ∙ Szögek pontos jelölése 0° és 90° között

 ∙ A speciális skálák lehetővé teszik a normál, 
gerinc- és zugszarufák közötti váltást

 ∙ Előrajzoló a méretek kényelmes másolásához
 ∙ Robusztus él fűrészvezető

A robusztus talppal szerelt RS 18, ill. RS 30 szög-
mérős ácsderékszög ötvözi a vonalzó, a talpas 
derékszög, a gérvágó szög, a szögmérő és a te-
tőszarufa-mérő funkcióit, és előrajzoló szerszámként 
és fűrészvezetőként is használható. Alkalmas 45 és 
90°-os szögek kijelölésére és ellenőrzésére, 0-90°-
os szögek mérésére vagy egymással párhuzamos 
vonalak, ill. a talpra merőleges vonalak rajzolására. A 
speciális skálák lehetővé teszik a normál, gerinc- és 
zugszarufák közötti váltást.



A sokféle skálának és jelölésnek köszönhetően 
ideális megoldás vonalak és szögek jelölésére. 
A robusztus élnek köszönhetően a szögmérős 
ácsderékszög fűrészvezetőként is használható.

Passion for Precision

Műszaki adatok

Terméknév Szögmérős ácsderékszög

Anyag Alumínium

Felület bevonatos

Szín fekete

Skálázás mm/cm, lézerezett

Skálabeosztás 1 mm

Szögmérő
45°, 90°
0 és 90° között változó

Jelölő lyukak 0,5 cm

RS 18 méretei 185 x 260 x 22 mm

RS 30 méretei 305 x 430 x 28 mm
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SOLA-Messwerkzeuge GmbH 
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
Tel.: +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
Tel.: +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch, www.solasuisse.ch

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
Tel.: +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

Modell Cikksz.

RS 18 56160101

RS 30 56160201

Alkalmazások

 ∙  90°-os szög
 ∙ 45°-os szög
 ∙ 0-90° szögmérő
 ∙ Eltolási vonal (párhuzamosan eltolva)
 ∙ Jelölő és előrajzoló
 ∙ Fűrészvezető
 ∙ Normál szarufa (COMMON)
 ∙ Gerinc- és zugszarufa (HIP-VAL)
 ∙ Szelemen metszet


