
Sokféle mágneses vízmérték létezik. És van a mágneses zártszelvény 
RED M és BIG RED M vízmérték. A két erőbajnok nemcsak 
fáradhatatlan, hanem még ügyes is! Az egészen újfajta oldalsó mágnes 
beszerelésnek köszönhetően ugyanis meggyőző felhasználási előnyöket 
biztosítanak a felhasználó számára. 

RED M & BIG RED M 
AZ OKOS ERŐBAJNOKOK!

Kimagasló tapadóerő
A RED M és BIG RED M mágneses vízmérték az extra erős Neodym-
mágneseknek köszönhetően közvetlenül a beállítandó felületen helyezhető 
el – akár vízszintes, akár függőleges helyzetben. A szakemberek, illetve a 
barkácsolók mindkét keze szabaddá válik ezáltal a szerkezeti elemek, pl. 
egy fémprofi l vagy egy acélváz beigazításához.

Mindkét mágneses vízmérték-modell, a RED M és a BIG RED 
M is biztonságosan tart csöveken, valamint festett vagy kerek 
acélszerkezeteken is, ami az extra erős Neodym-mágneseknek 
köszönhető.

Folytonos, tiszta mérési felület
A mágneseknek a profi lba oldalról történő beszerelése folytonos 
sima mérési felületet biztosít a pontos és tiszta mérési eredmények 
eléréséhez. A sima mérési felületek könnyen tisztíthatók, 
megakadályozzák a felületek karcosodását és sérülését, amelyet a 
mágnesekre tapadó fémforgácsok okozhatnak.  

TULAJDONSÁGOK
   Annak köszönhetően, hogy a mágnesek a zártszelvény profi lba 

oldalról kerülnek beépítésre, a mérési felület teljesen sima, az eszköz 
könnyedén tisztítható, és tiszta, pontos munkavégzést tesz lehetővé. 

   A mágnesek nem lazulnak meg vagy vesznek el a mágnesek 
melegedése vagy rázkódás esetén sem.

   Az extra erős Neodym-mágnesek megakadályozzák az elcsúszást 
mérés közben, és szabad kezeket biztosítanak munka közben, pl. 
fémoszlopok vagy -tartók beigazítása vagy beszabályozása esetén. 
A mágneses vízmértékek csöveken, valamint festett vagy kerek acél 
szerkezeti elemeken is biztosan rögzülnek. 

   Az extra erős profi lnak köszönhetően a RED M és BIG RED M mágneses 
vízmértékek megfelelnek az építkezéseken előforduló legnagyobb 
igénybevételnek. 

NÁLUNK PROFIK

FEJLESZTENEK

PROFIKNAK.
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További tájékoztatás található a www.sola-metal.hu weboldalon.

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, A-6840 Götzis, Tel: +43 (0)5523 53380-0, Fax: +43 (0)5523 53385, sola@sola.at, www.sola.at
Ing. Guido Scheyer, SOLA-Meßwerkzeuge GmbH & Co., Wannental 50, D-88131 Lindau, Tel: +49 (0)8382 28585, Fax: +49 (0)8382 977002, sola@sola.de, www.sola.de
SOLA Suisse AG, Grenzstrasse 24, CH-9430 St. Margrethen, Tel: +41 (0)71740 1616, Fax: +41 (0)71740 1818, info@solasuisse.ch, www.solasuisse.ch
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RENDELÉSI INFORMÁCIÓ 
Modell Hosszúság Cikkszám

RedM 3 60 60 cm 01812801

RedM 3 80 80 cm 01813101

RedM 3 100 100 cm 01813301

Big RedM 3 120 120 cm 01816401

Big RedM 3 150 150 cm 01816501

Big RedM 3 180 180 cm 01816601

Big RedM 3 200 200 cm 01816701

MŰSZAKI ADATOK

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK
Cikk Hosszúság Cikkszám

Védőtáska 60 cm R316102

Védőtáska 120 cm R316115

RED M 3 BIG RED M 3

Anyag Alumínium Alumínium

Felület festett festett

Szín piros piros

Méret 63 x 27 mm 63 x 27 mm

Profil súly 890 g/m 890 g/m

Mérési tűrés standard pozíció 0.30 mm/m 0.30 mm/m

Mérési tűrés fordított pozíció 0.50 mm/m 0.50 mm/m

Vízszintes libella 1 1

Függőleges libella 2 2

Mágnes Neodym Neodym

Fogantyú - 2

Végdugó 2-K 2-K

Megbízható stabilitás 
A szárazépítészetben a mágneses vízmérték elengedhetetlen a fal- 
és födémprofilok pontos beigazításához. Az erős mágneses erőnek 
köszönhetően a vízmérték rázkódások esetén is magától a profilra tapadva 
marad. 

A hőnek sincs semmiféle hatása a SOLA mágneses vízmértékek 
megbízhatóságára. Az oldalról történő beszerelésnek köszönhetően a 
mágnesek meglazulása vagy elvesztése a mágnesek melegedése esetén 
sem lehetséges. 

A legnagyobb pontosság
A RED M és BIG RED M vízmérték nem utolsó sorban ugyanazok miatt 
a kiemelkedő tulajdonságok miatt meggyőző, mint a mágnes nélküli RED 
zártszelvény-vízmértékek:

   Jobb, gyorsabb és pontosabb leolvasás a szabadalmaztatott FOCUS 
libellának köszönhetően

   Törésálló akrilüveg blokklibella nagyítólencsével (+60%) és 30 év 
libellagaranciával

   Jobb leolvashatóság félhomályban is az optimalizált világító bevonatnak 
köszönhetőeng

  A legnagyobb pontosság normál és fordított méréseknél is.
   Extra erős alumínium profil merevítőbordákkal a maximális stabilitásért
   Ütéselnyelő 2-K végdugó nyújt optimális védelmet a károsodások ellen


