MÅL OG MERK

UTEN AVLESING
TALMETER – VI TAR MÅLING ETT SKRITT VIDERE

Enklere måling
og merking.
De unike merkmålerne fra Hultafors har gjort jobben enklere for håndverkere i flere tiår. Med den nye generasjonen TALMETER-merkmålere
blir måling og merking enda enklere.
Det som gjør TALMETER-merkmåleren så spesiell, er at du kan ta et
mål og deretter merke av direkte på arbeidsstykket. Du trenger ikke
engang lese av skalaen for å bekrefte lengden. Takket være de kombinerte måle- og merkepiggene og den kraftige låsen kan du beholde
målet og enkelt overføre det på et annet arbeidsstykke. Igjen og igjen.
Det er óg like enkelt å ta både innvendige og utvendige mål, tegne
sirkelbuer og – avhengig av modell – måle diameter og omkrets.
Utforsk mulighetene. Ta målingen ett skritt videre med en TALMETERmerkmåler fra Hultafors.

Automatisk lås.
Låsen beholder
målene eller de
angitte lengdene.

Innvendig og utvendig skala.
Slitesterkt stålbånd med både
innvendig og utvendig skala.

Innvendige mål. Måletunge
som er lett å slå ut for innvendige mål.

Merke og måle PIGGER.
Kombinerte merke- og
målepigger lar deg både
måle og merke.

Ett verktøy – FLERE
bruksområder.
Er du vant med tradisjonelle målebånd eller tommestokker? I så fall vil
Hultafors TALMETER 2m/3m revolusjonere arbeidet ditt ved å forenkle
måling og merking i en rekke situasjoner. Se for deg følgende: Med en
merkmåler kan du måle og merke uten å lese av skalaen, ta innvendige
mål like enkelt som utvendige, tegne sirkelbuer og til og med måle
diameter og omkrets.
Alt dette med bare ett verktøy. For godt til å være sant? Ikke i det hele
tatt. TALMETER-merkmålerne fra Hultafors er designet for å forenkle
arbeidet ditt. Prøv selv.

TALMETER 3m
TALMETER 2m

Mål og merk

InnvendigE mål

Diameter og omkrets

TEGN SIRKELBUER

Med de kombinerte måle- og merkepiggene
tar du målet og overfører det med den samme
målepiggen på arbeidsstykket.

Det stive men likevel fleksible båndet gjør det
lett å måle nøyaktig omkrets og diameter ved
hjelp av skalaen på baksiden av bladet.

Slå ut måletungen og mål innvendige lengder
like raskt og enkelt som utvendige.

Bruk som passer og tegn inn nøyaktige
sirkelbuer med en hånd.

Den automatiske låsen sørger
for at de målte/angitte lengdene
holdes på plass.

Måletunge som slås
ut for innvendige mål.

For utvidet
funksjonalitet.
Med Hultafors TALMETER 6m er det blitt enda enklere å måle og merke.
Du kan måle og merke uten å lese av skalaen, ta innvendige og utvendige mål og tegne perfekte buer. Det slitesterke stålbåndet er dessuten
perfekt buet for å gi deg riktige mål, også når du tar lange mål. Den har
også en horisontal skala på baksiden for enklere avlesing når du tar
vertikale mål. Den har også en brems med automatisk låsefunksjon og
en praktisk belteklips for å sikre at du alltid har merkmåleren for linjeskift hånden, akkurat når du trenger den.

TALMETER 6m

Den praktiske belteklipsen
har en hurtigutløserfunksjon
som lar deg løse ut merkmåleren med én hånd.

Mål og merk

TEGN SIRKELBUER

InnvendigE mål

Lett å feste
– lett å lese av

Med de kombinerte måle- og merkepiggene
tar du målet og overfører det med den samme
målepiggen på arbeidsstykket.

Slå ut måletungen og mål innvendige lengder
like raskt og enkelt som utvendige.

Brems med
automatisk lås

Knapp med tre funksjoner:
1. Automatisk lås – båndet kan
justeres inn og ut.
2. Utløser – båndet går inn i huset
og er lett å trekke ut.
3. Brems – båndet låses.

Bruk som passer til å
og tegne inn nøyaktige
sirkelbuer med en hånd.

Endekroken er designet med
enkelt feste når du bruker
den vertikale skalaen på
baksiden av båndet.

Belteklips

Med hurtigutløserfunksjon som
lar deg løse ut merkmåleren med
én hånd.

Den horisontale skalaen på baksiden
sørger for enkel avlesing når du tar
vertikale mål.

Vi lytter.
I mer enn hundre år har Hultafors ledet an når det gjelder kvalitetsverktøy med best mulig funksjonalitet, sikkerhet og presisjon. Hvordan?
Vi utvikler verktøyet i tett samarbeid med hardtarbeidende fagfolk.
Vi studerer dem i arbeidet, lytter til deres behov og lar dem teste nye
prototyper til de er helt fornøyd. Derfor kan du være sikker på at våre
verktøy virkelig fungerer i praksis og hjelper deg i arbeidet. Verktøy til
å stole på, hver dag.

TALMETER 6m

TALMETER 3m
TALMETER 2m
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