
www.skydda.se
Det Israeliska företaget Kapro Industries Ltd., Kadarim har allt sedan i början av 1970-talet tillverkat och utveck-
lat vattenpass och andra grovmätningsverktyg. Kapro är certifierat enl. ISO 9002 och har det tyska VPA aproval. 
1997 utvecklade Kapro "Plumbsite®" en spegel som ger användaren möjlighet att se libellen vid lodrät avvägning 
även framifrån. Det ger en säkrare och effektivare mätmetod som spar tid för användaren och ger bästa ergonomi. 
"Plumbsite®" är det bästa som hänt ett vattenpass de senaste 50 åren. Från början kunde man få "Plumbsite®" 
på enbart GENESIS-serien. Numera är det en standard på alla Kapro vattenpass som är tillverkade för yrkesmässig 
användning. "Plumbsite®" är patenterat i de flesta länder. Kapro tillverkar själva alla pass och libeller i sin egen 
fabrik. Det garanterar att produkten möter de förväntningar som man skall ställa på ett kvalitetsverktyg. 

Viktiga ledstjärnor för Kapro: Oöverträffad kvalitet - inga reklamationer. Konkurrenskraftig prissättning - val-
uta för pengarna. Kontinuerlig produktutveckling - att ligga steget före. 

Kapro följer strikt sin miljöpolicy som tar hänsyn till allt som kan förbättra miljön för människorna i tillverkningen, 
såväl som val av insatsvaror för produkterna. Detta är ett arbete som utvecklas kontinuerligt och som medverkar 
till att höja miljömedvetandet. 

Kapro lämnar 12 månaders full garanti på alla sina produkter under förutsättning att de använts på rätt sätt. Re-
turnerade felaktiga varor bytes inom 12 månader från köp.

Wareco har valt samarbete med Kapro på Skandinavien då företaget och produkterna möter de krav vi ställer på 
en leverantör och som våra kunder normalt förväntar sig när de köper produkter ur Warecos sortiment.

Den israeliske virksomhed, Kapro Industries Ltd., Kadarim, har allerede siden begyndelsen af 1970'erne frem-
stillet og udviklet vaterpas og andre opmålingsværktøjer. Kapro er certificeret i henhold til ISO 9002 og har den 
tyske VPA - godkendelse. I 1997 udviklede Kapro "Plumbsite®", et spejl som giver brugeren mulighed for at se 
libellen ved lodret vater fra kanten af vaterpasset. Det giver en sikker og effektiv aflæsning, som sparer tid og sikrer 
optimal arbejdsstilling. "Plumbsite®" er det bedste, som er sket indenfor udviklingen af vaterpas gennem de sidste 
50 år. Fra begyndelsen kunne man kun få "Plumbsite®" på GENESIS - modellerne. I dag er det standard på alle 
Kapros vaterpas, som fremstilles til professionelt brug. "Plumbsite®" er patenteret i de fleste lande. Kapro frem-
stiller selv alle vaterpas og libeller på egne fabrikker. Det garanterer, at produkterne lever op til de forventninger, 
som man med rette stiller til kvalitetsværktøj.

Vigtige argumenter for Kapro: Uovertruffen kvalitet - ingen reklamationer. Særdeles konkurrencedygtige 
priser - fuld valuta for pengene. Kontinuerlig produktudvikling - tilgang til morgendagens teknologi.

Kapro følger strikt sin miljøpolitik, som tager hensyn til alt, hvad der kan forbedre arbejdsmiljøet for de 
ansatte i produktionen, såvel som i valget af materialer til produkterne.

Kapro giver 12 måneders fuld garanti på alle sine produkter under forudsætningen af, at de anvendes på en 
forsvarlig og korrekt måde. Varer med fabrikationsfejl returneres og ombyttes indenfor de første 12 måneder fra 
købsdagen.

Wareco har valgt at samarbejde med Kapro i hele Skandinavien, da virksomheden og produkterne lever op til de 
krav, vi stiller til en leverandør, og som vore kunder normalt forventer sig, når de køber produkter fra Warecos sor-
timent.
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Hercules™ 985 

Libellspegeln avläses från sidan vid lodrätt mätning, det ger 
säker och enkel avläsning och bättre arbetsställning.
Ergo-Grip handtagen ger passet ökad friktion mot underlaget 
vilket underlättar när man drar ritsar och sträck. 
Ändskydd med upphängningshål. Passet är tillverkat i alumin-
iumprofil som är pulverlackerad, röd som standard. Båda 
sidorna är planslipade på passen upp till 120 cm längd.
3 - 4 stora akryllibeller som är epoxyfixerade till passet. 
De är också kalibrerade elektroniskt.

Längder: 60 - 250 cm.
Noggrannhet: ± 0.5 mm/meter.

985-P standard.
985-PM med magnet.

Libellespejlet aflæses fra kanten af vaterpasset ved lodret 
vater, hvilket giver en sikker, og enkel aflæsning samt en bedre 
arbejdsstilling.
Ergo-Grip håndtagene giver vaterpasset øget friktion mod un-
derlaget, hvilket er en hjælp når man laver ridser og streger.
Vaterpasset er fremstillet i aluminiumsprofil, som er pulverlak-
eret i standard rød farve. Endebeskyttelse i stødabsorberede 
materiale med hul til ophæng.
Op til 120 cm længde er begge sider af vaterpasset glatslebne.
3 - 4 store akryllibeller som er epoxyfikseret til vaterpasset. 
De er samtidig kalibreret elektronisk.

Længder: 60 - 250 cm.
Nøjagtighed: ± 0.5 mm/meter.

985-P standard.
985-PM med magnet.

Genesis™ 781-P 

Libellspegeln avläses från sidan vid lodrätt mätning, det ger 
säker och enkel avläsning och bättre arbetsställning.
Passet är tillverkat i aluminiumprofil som är pulverlackerad, röd 
som standard. 
Det är planslipat på ena sidan upp till 120 cm längd.
2 - 3 libeller som är elektroniskt kalibrerade.
Ändskydd med upphängningshål.

Längder: 30 - 200 cm.
Noggrannhet: ± 0.5 mm/meter upp till 120 cm, ± 0.75 mm/me-
ter över 120 cm.

781-P standard.
781-PM med magnet.

Libellespejlet aflæses fra kanten af vaterpasset ved lodret 
vater, hvilket giver en sikker, og enkel aflæsning samt en bedre 
arbejdsstilling.
Vaterpasset er fremstillet i aluminiumsprofil, som er pulverlak-
eret i standard rød farve. 
Op til 120 cm længde er begge sider af vaterpasset glatslebne.
2 - 3 libeller som er elektronisk kalibreret.
Endebeskyttelse med hul til ophængning.

Længder: 30 - 200 cm.
Nøjagtighed: ± 0.5 mm/meter op til 120 cm, ± 0.75 mm/meter 
over 120 cm.

781-P standard.
781-PM med magnet.

Vattenpass/Vaterpas

- Hercules
- Genesis
- Shark

Längder upp till 2.5 
meter med planslipad bas 
som levereras med eller 
utan magnet.

Længder op til 2,50 
meter med planslebet 
bund, som leveres med 
eller uden magnet.

Typ/
Type

Längd cm/
Længde cm

Libeller Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

985-P 60 3 42784119 1
985-P 80 3 42784122 1
985-P 100 3 42784123 1
985-P 120 3 42784124 1
985-P 150 4 42784125 1
985-P 200 4 42784127 1
985-P 250 4 42784144 1

985-PM 80 3 42784132 1
985-PM 100 3 42784133 1
985-PM 120 3 42784134 1
985-PM 150 4 42784135 1
985-PM 180 4 42784136 1

Typ/
Type

Längd cm/
Længde cm

Libeller Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

781-P 30 2 42711340 1
781-P 40 2 42712347 1
781-P 60 3 42724340 1
781-P 80 3 42727445 1
781-P 100 3 42725323 1
781-P 120 3 42726344 1
781-P 150 3 42727341 1
781-P 180 3 42728843 1
781-P 200 3 42729840 1

781-PM 30 2 42770039 1
781-PM 40 2 42712330 1
781-PM 60 3 42724371 1
781-PM 120 3 42726313 1
781-PM 180 3 42728379 1
781-PM 200 3 42729376 1
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Vattenpass/Vaterpas
Genesis™ 781-PL 

Libellspegeln avläses från sidan vid lodrätt mätning, det ger 
säker och enkel avläsning och bättre arbetsställning.
Passet är tillverkat i aluminiumprofil som är pulverlackerad, röd 
som standard. 2-3 libeller som är elektroniskt kalibrerade.
Ändskydd med upphängningshål.

Längder: 30 - 200 cm.
Noggrannhet: ± 0.5 mm/meter upp till 120 cm, ± 0.75 mm/me-
ter över 120 cm.

Libellespejlet aflæses fra kanten af vaterpasset ved lodret 
vater, hvilket giver en sikker, og enkel aflæsning samt en bedre 
arbejdsstilling.
Vaterpasset er fremstillet i aluminiumsprofil, som er pulverlak-
eret i standard rød farve. 2-3 libeller som er elektronik kali-
breret.
Endebeskyttelse med hul til ophængning.

Længder: 30 - 200 cm.
Nøjagtighed: ± 0.5 mm/meter op til 120 cm, ± 0.75 mm/meter 
over 120 cm.

Serie™ 779-40

Passet är tillverkat i aluminiumprofil som är pulverlackerad, 
röd som standard. Planslipad basyta.
2 libeller, elektroniskt kalibrerade.
Ändskydd med upphängningshål.

Längder: 40 - 200 cm.
Noggrannhet: ± 0.5 mm/meter upp till 60 cm, ± 0.75 mm/meter 
över 60 cm.

Vaterpasset er fremstillet i pulverlakeret, rød, aluminium-
sprofil. Glatslebet basisoverflade. 
2 libeller, elektronisk kalibreret.
Endebeskyttelse med ophængningshul.

Længder: 40 - 200 cm
Nøjagtighed: ± 0.5 mm/meter op til 60 cm, ± 0.75 mm/meter 
over 60 cm.

Plastiminium Level 784/KaproLite 784

Specialtillverkat vattenpass för elektriker, icke ledande. 
Elektroniskt kalibrerade libeller.

Noggrannhet: ± 1.0 mm/meter.

Ikke-ledende, specialdesignet vaterpas til elektriker arbe-
jde. Ridser ikke og er robust udført så det kan tåle stød.

Nøjagtighed: ± 1.0 mm/meter.

Shark™ 920 Mason´s level

Helgjutet murarpass som har två slagplattor med gum-
mikuddar. Libellspegel ger säkrare och enklare avläsning samt 
spar nacke och tid. Planslipad basuta. Pulverlackerad, röd 
som standard.
2 stora akryllibeller; den horisontala är epoxyfixerad.
Libellerna är elektroniskt kalibrerade.

Längder: 40, 60 och 80 cm.
Noggrannhet: ± 0.5 mm/meter.

Helstøbt murervaterpas, som er udført med to slagplader 
og gummipuder. Libellespejlet giver en mere sikker og enkel 
aflæsning, hvilket sparer tid og giver en bedre arbejdsstilling.
Glatslebet basisoverflade. Pulverlakeret i standard rød farve.
2 store akryllibeller, hvor den horisontale er epoxyfikseret.
Libellerne er elektronisk kalibreret.

Længder: 40, 60 og 80 cm.
Nøjagtighed: : ± 0.5 mm/meter.

Cast magnetic torpedo level 923

Libellspegel ger säkrare och enklare avläsning samt spar 
nacke och tid.
Helgjutet torpedpass med planslipad bas och magneter. 
Pulverlackerat, röd som standard.
3 epoxyfixerade akryllibeller; horisontal, vertikal och 45°.

Noggrannhet: ± 0.5 mm/meter.

Libellespejlet giver en mere sikker og enkel aflæsning, 
hvilket sparer tid og giver en bedre arbejdsstilling.
Helstøbt torpedovaterpas med glatslebet basis og magneter. 
Pulverlakeret i standard rød farve.
3 epoxyfikseret akryllibeller, horisontalt, vertiklat og 45°.

Nøjagtighed: ±  0.5 mm/meter.

Typ/
Type

Längd cm/
Længde cm

Libeller Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

781-PL 60 2 42714363 1
781-PL 100 2 42715360 1
781-PL 120 2 42716369 1
781-PL 150 3 42727363 1
781-PL 180 3 42728360 1

Typ/
Type

Längd cm/
Længde cm

Libeller Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

779-40 40 2 42700137 1
779-40 60 2 42700138 1
779-40 80 2 42700139 1
779-40 100 2 42700140 1
779-40 120 2 42700141 1
779-40 150 2 42700147 1
779-40 180 2 42700148 1
779-40 200 2 42700149 1

Typ/
Type

Längd cm/
Længde cm

Libeller Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

784 40 2 42712423 1

Typ/
Type

Längd cm/
Længde cm

Libeller Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

920 40 2 42712366 1
920 60 2 42714369 1
920 80 2 42715365 1

Typ/
Type

Längd cm/
Længde cm

Libeller Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

923 25 3 42718404 1
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 Magnetic torpedo level 929

Libellspegel ger säkrare och enklare avläsning samt spar 
nacke och tid.
3 libeller; horisontal, vertikal och 45°.
Aluminiumbas med infälld magnet.
Noggrannhet: ± 0.5 mm/meter.

Libellespejlet giver en mere sikker og enkel aflæsning, 
hvilket sparer tid og giver en bedre arbejdsstilling.
3 libeller, horisontal, vertikal og 45°.
Base af aluminium med indbygget magnet.
Nøjagtighed: ± 0.5 mm/meter.

Vattenpass 227/Vaterpas 227

Vattenpass i plast. Stötabsorberande ändskydd med hål 
för upphängning.
3 st lättlästa epoxyfixerade libeller; horisontalt, vertikalt och 
45°.
Längd: 23 cm Bredd: 4 cm
V-formad magnet för bra fäste på t.ex. rör.
Noggrannhet: +- 0.5 mm/meter

Vaterpas i plast. Stødabsorberende endebeskyttelse , med 
hul til ophæng.
3 let læselige epoxyfikseret akryllibeller, horisontalt, vertikalt og 45°.
Længde 23 cm højde 4 cm
V-formet not magnet skinne beregnet til rør m.m. 
Nøjagtighed: ± 0.5 mm/meter.

Line level 440

Lätt linpass med clips för lina.
V-formad bas för arbete på rör.
Kan köpas separat eller i set med 20 meter nylonlina.

Let linevaterpas med clips til line.
V - formet basis, ideelt for arbejde på rør.
Kan købes separat eller i sæt med 20 meter nylonline.

Surface level 240

Bull´s Eye pass.
Monteras på maskiner som alltid skall operera i våg.
3 förborrade hål för montering.

Bull's Eye vaterpas.
Monteres på maskiner, som altid skal arbejde i vater.
3 forborede huller for montering.

Cross level 242

Monteringspass med både våg- och lodlibell.
Förborrade hål för enkel montering.

Monteringsvaterpas med både vater- og lodlibel.
Forborede huller for nem montering.

Postrite® 340 magnetic, folding super level 

Vikbart stolppass med fastspänningsband och magnet.
Positionsfixering på varje 15° vinkel.
Kan fällas ihop helt. 3 libeller; två för våg och en för lod.
Helt öppen kan den användas för horisontell avvägning.

Noggrannhet: ± 1.75 mm/meter.
Levereras i display om 6 st.

Bøjeligt stolpevaterpas med bånd til fastspænding og mag-
net.
Positionsfiksering på hver 15°.
Kan foldes helt sammen. 3 libeller, to for vater og en for lod.
Helt åben kan det anvendes for horisontal afvejning.

Nøjagtighed:  ± 1.75 mm/meter.
Leveres i display med 6 stk.

Typ/
Type

Längd cm/
Længde cm

Libeller Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

929 25 3 42730312 1

Typ/
Type

Längd cm/
Længde cm

Libeller Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

227 23 3 42700126 1

Typ/
Type

Förpackningsinnehåll/
Indhold

Libeller Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

440 set 1 inkl.20 m 1 42796020 1

Typ/
Type

Libeller Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

240 1 42792025 1

Typ/
Type

Libeller Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

242 2 42788882 1

Typ/
Type

Libeller Säljdisplay st/
Salgsdisplay stk

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

340 3 6 42785312 1
340 styckepack/
340 stykkepak

3 42785312B 1
56



www.skydda.se
Vattenpass/Vaterpas
Topgrade™ 105

Med libeller som är monterade för 1 eller 2% lutning.
Det perfekta passet för dragning av rör med avrinning och för 
golvlutning.
Ändskydd med upphängningshål.
Längder: 60 och 100 cm.

Noggrannhet: ± 0.5 mm/meter.

Med libeller som er monteret for 1 eller 2% hældning.
Det perfekte vaterpas for trækning af rør med afløb og for gulve 
med hældning.
Endebeskyttelse med hul for ophængning.
Længder: 60 og 100 cm.

Nøjagtighed: ±  0.5 mm/meter.

Kapro 985 Digiman

Kapro´s 985 Digiman samlar alla dom exklusiva fördelarna 
från det populära 985 Apollo vattenpasset. Allt i en användar-
vänlig digital modell. Du får en upplyst LCD display med digital 
läsning. På MODE funktionen kan du skifta mellan 
grader, procent och vinkel.
Minnet kan lagra 9 mätningar med en HOLD funktion, som 
lagras på displayen. Vid vågrätt,45 grader och lodrätt avger 
den en ljudsignal. Rekalibreringsfunktionen skapar en falsk 
nolla, för snabb och exakt överföring av mätningar. 
Ett enastående vattenpass med PlumSite, UV-resistens, stöt-
tåliga libeller, stöttåliga ändar, avancerad silikon chip teknologi 
(MEMS), fastställer en enastående digital precision.

Kapro's 985D Digiman samler alle de eksklusive fordele fra 
det populære 985 Apollo vaterpas i én brugervenlig digital 
model. Du får et oplyst LCD display med digital læsning. På 
MODE funktionen kan du skifte mellem grader, procent eller 
skråningsvinkel.
Hukommelsen kan lagre 9 målinger med en HOLD funktion, 
som beholder dem på displayet. Buzzeren lyder ved vater, 
45 gr. og lod. 
Rekalibreringsfunktionen skaber et falsk nul, for hurtig og 
præcis overførsel af målinger. PlumbSite, UV resistent, stød-
sikre libeller, stødsikre endekapper. Avanceret silicone chip 
teknologi (MEMS) sikrer enestående digital præcision.

Rätskiva 153-32/Rettholdt 153-32

Rätskiva med två handtag och två libeller. Pulverlackerad i 
röd färg. Lätt att hålla ren

Vaterpas med 2 greb og 2 libeller. Eloxeret aluminium.

Water level set

Komlett set, vattenslang med påfyllningstratt och proppar. 
Exakt kopiering av en höjd till en annan.

Komplet sæt med vandslange med påfyldningstragt og 
propper. Præcis kopiering af højde til en anden.

Typ/
Type

Längd cm/
Længde cm

Libeller Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

105 60 4 42744321 1
105 100 6 42755327 1

Typ/
Type

Längd cm/
Længde cm

Libeller Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

985D 60 2 42704355 1

Typ/
Type

Längd cm/
Længde cm

Libeller Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

153-32 180 2 42758007 1
153-32 200 2 42759801 1
153-32 250 2 42751805 1
153-32 240 2 42769008 1

Typ/
Type

Längdpå slang m/
Længde på slange m

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

406 10 42701337 1
406 20 42703331 1
406 30 42704338 1

www.wareco.com
a world of tools
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Palm II prolaser® 831

Palm II Prolaser är ett litet enkelt laserpass som ger både 
en horisontell punkt eller en linje som kan ställas in efter behov. 
Kan fixeras vid 0 och 90°. 
Ett utmärkt hjälpmedel vid alla slags arbeten i hemmiljö; 
tapetsering, taveluppsättning, skåpmontering, gardinuppsät-
tning mm.
Aluminiumbas med magnet.
650 nm diod, laserklass II.
Noggrannhet: ± 5 mm/20 meter.
Arbetsområde: 30 meter och 100°.
Batterier: 2 st AAA (ingår ej).

Palm II Prolaser er et lille og enkelt laservaterpas, som giver 
både et horisontal punkt og en linie, som kan indstilles efter be-
hov. Kan fikseres ved både 0 og 90°. 
Et udemærket hjælpemiddel ved al slags arbejde i hjemmet, så 
som tapetsering, montering af skabe, opsætning af billeder og 
gardiner m.v.
Aluminiumsbasis med magnet.
650 NM diode, laserklasse II.
Nøjagtighed:  ± 5 mm/20 meter.
Arbejdsområde: 30 meter og 100°.
Batterier: 2 stk. AAA (ekskl.).

Kryss Laser 892/Kryds Laser 892

Räckvidd inomhus upp till 20 meter
2 st laser-linjer; vertikal och horisontal, kan användas individu-
ellt.
Självnivellerande upp till 5°
Noggrannhet: 0.2 mm/meter
Transportsäkrad
Stötabsorberande kabinett
Storlek: Höjd 9,6 cm, Bredd 4,7 cm, Djup 7,1 cm
Batterier: 3 st AAA (ingår ej)
Användning: Avmärkning för lod- och våglinjer

Rækkevide indendørs op til 20 mtr.
2 laser linier 1 vertikal 1 horizontal, kan benyttes individuelt
Selv nivilerende op til 5°
Nøjagtighed 0,2 mm pr. mtr.
Transportsikring
Stød absorberende kabinet.
H. 9,6 cm B 4,7 cm. D 7,1 cm.
Batterier: 3 stk. AAA (ikke inkluderet.)
Anvendelse: Afmærkning af højder / fixpunkter.

Prolaser® Nail Gripper 810

Linjelaser med spik och skruvgrepp. Räckvidd upp till 6 
meter.
Verktyget har 2 st lättlästa epoxyfixerade libeller; våg och lod.
Lasern aktiveras med ett lätt tryck mot väggen.
Patenterad spik- och skruvhållare för alla storlekar.
Magnetband att sätta på armen för att hålla spik och skruv, 
medföljer.
Storlek: Bredd 7 cm Längd: 14,5 cm
Batterier: 3 st AAA (ingår ej)
Användningsområde: Det perfekta hjälpmedlet vid uppsättning 
av hyllor och tavlor. Vid uppmärkning med utgångspunkt från 
centrum har man allt samlat i ett verktyg.

Rækkevide op til 6 mtr.
Værktøjet har 2 let læselige epoxyfikseret akryllibeller, horison-
talt, vertikalt og 45°.
Laseren bliver aktiveret ved at trykke laseren mod emnet.
Patenteret gummiholder passer til alle str. Søm og skruer.
Magnetbånd til søm / nåle m.m. kan sættes på håndled med-
følger.
B. 7 cm. D. 14,5 cm.
Batterier: 3 stk. AAA (ikke inkluderet.)
Anvendelse: Det perfekte værktøj som hjælpemiddel ved op-
sætning af hylder og billeder. Ved opmåling og afmærkning, 
med udgangspunkt fra centrum, har man alt samlet i et værk-
tøj..

Prolaser® SET-A-SHELF 814

Set & Match med laser linje och regelfinnare.
Räckvidd upp till 6 meter.
Verktyget har 2 st lättlästa epoxyfixerade libeller; våg och lod.
Lasern sätt på med ett enkelt klick, magnetiskt.
Magneten finner gömda skruvar och spik. 
Batterier: 2 st AAA (ingår ej)
Användningsområde: Vid uppmärkning med utgångspunkt 
från centrum har man allt samlat i ett verktyg.

Rækkevide op til 6 mtr.
Værktøjet har 2 let læselige epoxyfikseret akryllibeller, horison-
talt, vertikalt og 45°.
Magneten kan benyttes til at finder skjulte skuer / søm m.m.
Batterier: 2stk. AAA (ikke inkluderet.)
Anvendelse: Det perfekte værktøj som hjælpemiddel ved op-
sætning af hylder og billeder. Ved opmåling og afmærkning, 
med udgangspunkt fra centrum, har man alt samlet i et værk-
tøj..

Typ/
Type

Libeller Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

831 2 42712226 1

Typ/
Type

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

892 42784094 1

Typ/
Type

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

810 42784048 1

Typ/
Type

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

814 42784095 1
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Prolaser® All-lines 890

Räckvidd inomhus upp till 20 meter.
Förstärkt ABS-hölje.
3 st virtikala laser-strålar; 90°, 180° och kryss.
Alla 3 strålar kan användas samtidigt.
Självnivellerande inom 3 sek.
360 gr variabel inst. rotation.
Noggrannhet: 0.2 mm/meter
Kan monteras på stativ.
Storlek: Höjd 20 cm Diameter 11,5 cm
Batterier: 3 st AAA (ingår ej)
Levereras i metallväska.
Användning: För inmätning av höjder/fix-punkter. Passar ut-
märkt vid bygg- och anläggningsarbeten.

Rækkevidde indendørs op til 20 mtr.
Forstærket ABS kappe.
3 vertikale laser stråler 90 gr. Og 180 gr. samt kryds.
Alle 3 stråler kan benyttes samtidig.
360 gr. Variabel Indstillelig rotation.
Nøjagtighed. 0,2 mm. Pr. mtr.
Kan monteres på trefod.
Str. H 20 cm Diameter 11,5 cm.
Batterier: laser 3 stk. AAA (ikke inkluderet.)
Leveres i metal opbevaringsbox.
Anvendelse: Til afsætning af højder / fix punkter. Inden for 
bygge & anlæg.

Prolaser® Rota line 898

Räckvidd: inomhus upp till 150 m, utomhus med mottagare 
upp till 150 m.
360° roterande laser-stråle med variabel hastighet: 0 - 150 
varv/min.
Noggrannhet: 0.2 mm/meter.
3 st lättlästa libeller.
Laser-mottagare ingår.
Kan monteras på stativ.
Storlek: Höjd 19 cm, Bredd 12 cm Djup 15,5 cm.
Batterier: laser 4 st C-cell Mottagare 1 st 9V. (ingår ej).
Levereras i metallväska.
Användning: För inmätning av höjder/fix-punkter.
Passar utmärkt vid bygg- och anläggningsarbeten.

Rækkevidde indendørs op til 150 mtr. / udendørs med 
modtager op til 150 mtr.
360 gr. Roterende laser stråle.
Variabel hastighed 0 - 150 omdrejninger i min.
Nøjagtighed. 0,2 mm. Pr. mtr.
3 let læselige libeller.
Laser modtager inkluderet.
Kan monteres på trefod.
Str. H 19 cm B 12 cm D 15,5 cm.
Batterier: laser 4 stk. C modtager 1 stk. 9V (ikke inkluderet.)
Leveres i metal opbevaringsbox.
Anvendelse: Til afsætning af højder / fix punkter. Inden for 
bygge & anlæg.

Typ/
Type

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

890 42784046 1
Adapter för trefotssstativ 886/
Adaptor for triefodsstativ 886

42784046A 1

Typ/
Type

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

898 42784047 1
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Prolaser® Vector 888

Prolaser Vector 888 ger 3 linjer samtidigt, två vertikala med 
90° vinkel samt en horisontal.
Den är självnivellerande och klar att använda omedelbart. 
Om den inte är i rätt läge blinkar en lampa och en varningssig-
nal hörs.
Kraftig konstruktion för att klara normala arbetsförhållanden.
Kan monteras på trefotstativ eller hängande på en vägg.

Noggrannhet: ± 0.3 mm/meter.
635 nm diod, laserklass II.
I setet ingår kontrastglasögon.
Batterier: 3 st AA ingår och ger 8 timmars kontinuerlig drift.

Pro laser Vector 888 giver 3 liner samtidig, to vertikale med 
90° vinkel samt en horisontal.
Det er selvnivillerende og klar til umiddelbar brug. 
Såfremt laseren ikke er i ret leje, blinker en lampe og et advar-
selssignal høres.
Kraftig konstruktion sikrer, at laseren har lang holdbarhed un-
der normale arbejdsforhold.
Kan monteres på et trefodsstativ eller hængende på væggen.

Nøjagtighed:  ±  0.3 mm/meter.
650 NM diode, laserklasse II.
I sættet indgår kontrastbriller.
Batterier: 3 stk. AAA inkl. hvilket giver 8 timers kontinuerlig 
drift.

Mottagningsplatta 845/Sikteskive 845

Trefotstativ 886-48/Trefodsstativ 886-48

Monteringsstång 886-30/Monteringsstang 886-30

Självklämmande mellan golv och tak. Max 2,5 meters höjd.

Klemmer sig fast mellem gulv og loft. Maks. 2,5 meters 
højde.

Basplatta 886-10/Monteringsplade 886-10

För montering på stativ, 5/8” skruv.

Til montering på stativ, 5/8” skrue.

Laserpass/Laser

"Prolaser Vector - 888"
Med tre individuella lin-

jegeneratorer och är 
självnivellerande.

"Prolaser Vector - 888"
Med tre individuelle 

linie-generatorer samt 
selvnivellerende.

Typ/
Type

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

888 42770046 1

Beskrivning/
Beskrivelse

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Mottagningsplatta 845/Sikteskive 845 42713509 1

Beskrivning/
Beskrivelse

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Trefotstativ 886-38/Trefodsstativ 886-38 42711110 1
Trefotstativ 886-48/Trefodsstativ 886-48 42711111 1

Beskrivning/
Beskrivelse

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Monteringsstång 886-30/Monteringsstang 886-
30

42799227 1

Beskrivning/
Beskrivelse

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Basplatta 886-10/Monteringsplade 886-10 42706372 1
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Measuring wheels 600

Mätningshjul, 480 mm i diameter. 
Hög noggrannhet, enkel att använda.
Lättvikt med teleskophandtag.
Mätverket anger upp till 9.999,9 meter.

Målehjul, 480 mm i diameter.
Høj nøjagtighed, enkel at anvende.
Letvægts med teleskophåndtag.
Måleværket angiver op til  9.999,9 meter.

Penta Square™ 323

Ställbar vinkelhake med 22.5, 45, 60 och 90° vinklar.
Roterbar libell. Stålskala med mm och tum.

Stilbar vinkelhage med 22.5, 45, 60 og 90° vinkler.
Roterende libel. Stålskala med mm og tommer.

Mätverktyg/Måleværk-
tøj

I Kapros mätverktyg-
sprogram finns förutom 
mäthjulet även meter-
stockar, måttband och 
teleskop i aluminiumprofil 
med mätkapasitet upp till 
5 meter.

I Kapro's program af 
måleværktøj findes udo-
ver målehjulet, linialer, 
målebånd og teleskop i 
aluminiumsprofil, med en 
målekapacitet på op til 5 
meter.

Beskrivning/
Beskrivelse

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Mätningshjul 600-19/Målehjul 600-19 42713004 1

Märkverktyg/Afmærkningsværktøj

Kapro har utvecklat en 
gipsvinkel som är ett helt 
paket av märkverktyg för 
gipsplattor. 
Vinkelhakar, smygvinkel, 
linjaler och snörslå. Mån-
ga enkla och smarta lösn-
ingar.

Kapro har udviklet en 
gipsvinkel, som er et spe-
cialværktøj til gipsplader.
Tømrervinkel, smigvinkel, 
linialer og kridtsnor. 
Mange enkle og smarte 
løsninger.

Beskrivning/
Beskrivelse

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Vinkelhake, ställbar 323/Vinkelhage, stilbar 323 42770035 1
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 Ledgend™ 309

Vinkelhake, exakt 90° med 22.5, 45 och 67.5° markering i 
handtagets infästning på bladet.
Utskjutande tunga på insidan av handtaget gör att bladet ligger 
platt och underlättar vid uppmärkning.
Längder: 20, 25 och 30 cm.

Vinkelhage, præcis 90° med 22.5, 45 og 67.5° markeringer 
i håndtagets fæstning på bladet.
Udstikkende tunge på indersiden af håndtaget bevirker, at 
bladet ligger fladt, hvilket letter opmærkningen.
Længder: 20, 25 og 30 cm.

Sliding T-Bevel 301

Smygvinkel med rostfritt blad.
Libell i handtaget.

Smigvinkel med rustfrit blad.
Libel i håndtaget.

Aluminium Ruler 306/Alunimium linialer 306

Linjaler i aluminium.
30 mm bredd och 2 mm tjock med tryckt skala som har en 
noggrannhet på 0.7 mm/meter.

Linialer i aluminium.
30 mm bred og 2 mm tyk med påtrykt skala, som har en nøjag-
tighed på 0.7 mm/meter.

Dry wall T-Square 316

Gipsvinkel 90° för uppmärkning och delning av gipsskivor.
Aluminiumprofil, längd 120 cm.

Gipsvinkel 90° til opmærkning og deling af gipsplader.
Aluminiumsprofil, længde 120 cm.

Set & Match™ 314

Det perfekta verktyget som hjälpmedel vid montering av 
hyllor och tavelhängning.
Vid mätning och märkning med utgångspunkt från centrum har 
man allt i ett.
Märkverktyget har både våg och lodlibeller på slädarna.

Det perfekte værktøj som hjælpemiddel ved opsætning af 
hylder og billeder.
Ved opmåling og afmærkning, med udgangspunkt fra cen-
trum, har man alt samlet i et værktøj.
Værktøjet har både vater- og lodlibeller på slæderne.

Geared chalk line 204

Snörslå med utväxling 3:1, ger en snabb upprullning av ut-
dragen lina. 30 meters bomullslina och magasin för krita. 
Tillverkad i slagtålig plast som är pulverlackerad, röd.

Kridtsnor med 30 meters bomuldsline. Magasin for afmær-
kningskridt. 3:1 drev ved oprulning gør denne kridtsnor meget 
hurtig at arbejde med.
Slagfast plast. Pulverlakeret i standard rød farve.

Beskrivning/
Beskrivelse

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Vinkelhake 309 20 CM/Vinkelhage 309 20 CM 42700026 1
Vinkelhake 309 25 CM/Vinkelhage 309 25 CM 42700033 1
Vinkelhake 309 30 CM/Vinkelhage 309 30 CM 42700040 1

Beskrivning/
Beskrivelse

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Smygvinkel 301/Smigvinkel 301 42755557 1

Typ/
Type

Längd cm/
Længde cm

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

306 30 42701825 1
306 40 42702822 1

Beskrivning/
Beskrivelse

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Gipsvinkel 316 42799931 1

Typ/
Type

Längd cm/
Længde cm

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

314 60 42784835 1
314 80 42785832 1

Beskrivning/
Beskrivelse

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Snörslå 204 utv. 3:1/Kridtsnor 204 udv. 3:1 42741166 1
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Geared chalk line 205

Snörslå med utväxling 3:1, ger en snabb upprullning av ut-
dragen lina. 30 meters bomullslina och magasin för krita. 
Tillverkad i galvaniserat stål som är pulverlackerad, silver.

Kridtsnor med 30 meters bomuldsline. Magasin for afmær-
kningskridt. 3:1 drev ved oprulning gør denne kridtsnor meget 
hurtig at arbejde med.
Galvaniseret stålkonstruktion. Pulverlakeret i standard sølv 
farve.

Chalk refill bottles 

Märkkrita i högsta kvalitet. 
Finns i 2 olika förpackningar; 113 och 336 gram.

Afmærkningskridt i højeste kvalitet.
Fås i 2 forskellige størrelser, 113 og 336 gram.

Beskrivning/
Beskrivelse

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Snörslå 205 utv. 3:1/Kridtsnor 205 udv. 3:1 42700042 1

Typ/
Type

Färg/
Farve

Storlek/
Størrelse

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Märkkrita/Kridt Röd/Rød 113 g 42787367 1
Märkkrita/Kridt Blå 113 g 42743373 1

www.wareco.com
a world of tools
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