
MÄTINSTRUMENT  
FÖR  YRKESPROFFS



Precision made easy

“Words like approximate  
or difficult does not exist in 
our vocabulary. We go for 
 accuracy and simplicity, 
straight down to the last 

 decimal. Call us nerds if you 
want to – we just think  
it should be easy to get  

things right.  
Or precise, to be exact.”



MÄTINSTRUMENT FÖR YRKESPROFFS
Arbetar du inom industri, bygg och konstruktion, service och underhåll, autosektorn 
eller lantbruk och har behov av mätinstrument som är precisa och enkla att använda?  
Då är sannolikheten stor att Limit är något för dig.

 INDUSTRI & PRODUKTION

 AUTO & LANTBRUK

 SERVICE & UNDERHÅLL

 BYGG & KONSTRUKTION

Precision Made Easy sammanfattar vår strävan att det ska vara lätt att mäta rätt.  
Det innebär att produkterna i sig är utvecklade för att vara så enkla att använda som 
möjligt, utan att göra avkall på kvalitet och precision. Samtidigt är det viktigt att du 
hittar en produkt som passar just dina behov och därför har vi inom många produkt-
grupper flera olika varianter. 

Limit har ett av marknadens bredaste sortiment av mätprodukter inom segmenten:

INSPEKTION ELTEST VÅGAR

VERKSTADSMÄT LASERINSTRUMENT KLIMAT- & MILJÖINSTRUMENT



INDUSTRI, VERKSTAD OCH PRODUKTION
Inom industri, verkstad och produktion behöver man ofta i det dagliga arbetet mät-
produkter som klarar en tuff miljö och är enkla att använda och alltid gör jobbet med 
korrekt resultat. Verkstadsmät är vårt bredaste sortiment och är framtaget efter 
många års samarbete med just yrkesproffs som ställer höga krav på precision och 
 användarvänlighet. På så sätt jobbar vi löpande med att göra det enklare och smidiga-
re för er inom industri, verkstad och produktion att enkelt kunna mäta exakt, eller som  
vi på Limit säger, Precision Made Easy. Sortimentet innehåller över 500  artiklar, alltifrån 
skjutmått och  mikrometrar till vinklar och indikatorklockor. Vi följer självklart de gällande 
DIN-standarderna så du kan vara trygg i att produkterna håller en  mycket hög kvalitet.

Mikrometer
Art. nr. 27237-0206

Lupp
Art. nr. 16780-0200

Digitalt skjutmått Flex 
Art. nr. 26399-0103

Vattenpass digitalt LDA150
Art. nr. 17426-0208

Inställningskuber

Maskinvattenpass

Mätsatser

Vippindikatorer

Indikatorklockor

Passbitsatser

Profilmall

Slipmall

Vinkelhakar

Kombinationsvinklar

Svettsmått

Hålmått

Skalor

Parallellanslag

Radiemätare 

Gängmätare

Vinklar

Stämplar 

Höjdritsmått

Tolkstål

Analoga skjutmått

Digitala skjutmått

Djupmått

Teleskopstickmått

Indikatorstativ

Kantavkännare

Linjaler

Ritsverktyg

Mikrometrar

Gradskivor

Bladmått

Gängmallar

V-Block

Anslagsvinklar

Indikatorklockor

Planskivor

VÅRA PRODUKTGRUPPER INOM VERKSTADSMÄT

NÅGRA AV VÅRA MEST POPULÄRA PRODUKTER FÖR 
INDUSTRI, VERKSTAD OCH PRODUKTION

Besök vår hemsida limit-tools.com/sv  
för att bekanta dig mer med alla våra 

 produkter inom våra sex produktsegment.



Digitalt skjutmått 150
Art. nr. 19014-0400

Skjutmått för bromsskivor
Art. nr. 10910-0107

Refraktometer AdBlue 
Art. nr. 23383-0306

Att jobba med reparation och service av lastbilar, bussar, bilar och traktorer innebär 
ofta att man måste jobba i tuffa, svårtillgängliga och ibland smutsiga utrymmen. 
Samtidigt är det viktigt att säkerställa och mäta att det jobb man utför blir helt perfekt. 
Därför är kraven på tillförlitliga, smidiga och användarvänliga mätinstrument en viktig 
del i verktygsuppsättningen. Vi på Limit utvecklar mätverktyg och instrument för er 
som jobbar med reparation och service av fordon och tar vi hänsyn till allt detta. För 
det är först när dessa krav uppfylls som vi kan stå för vårt mantra Precision Made Easy. 
I vårt sortiment hittar du mätprodukter, allt från finmekanik till eltesinstrument och in-
spektionskameror, som fyller de höga krav som ni kräver för att få hjulen att rulla igen.

AUTO OCH LANTBRUK

NÅGRA AV VÅRA MEST POPULÄRA PRODUKTER FÖR  
AUTO OCH LANTBRUK



Att under sin arbetsdag förflytta sig mellan olika platser och samtidigt alltid ha med sig 
de verktyg man behöver, kräver planering. Samtidigt ställer det höga krav på kvalitet och 
användarvänlighet på de verktyg man använder i vardagen. Det gäller inte minst mätin-
strumenten.  De måste vara tåliga, enkla och smidiga att transportera och använda och 
inte minst precisa och tillförlitliga. Därför fokuserar vi på Limit på just detta, kort och gott 
– Precision Made Easy – för er som jobbar inom service och underhåll. Med smarta och 
intuitiva produkter, tåliga boxar, väskor och fickmodeller osv. är vi säkra på att du kom-
mer hitta just de mätinstrument som passar dig och dina behov, oavsett om du jobbar 
med eltest, inspektion, laserinstrument eller klimat- och miljöinstrument.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

NÅGRA AV VÅRA MEST POPULÄRA PRODUKTER FÖR   
SERVICE OCH UNDERHÅLL

IR Mätare 94
Art. nr. 27284-0109

Multimeter 310
Art. nr. 12860-0111

Inspektionskamera 
Art. nr. 19011-0106

Besök vår hemsida      limit-tools.com/sv
för att bekanta dig      mer med alla våra  
produkter inom våra   sex produktsegment.



NÅGRA AV VÅRA MEST POPULÄRA PRODUKTER FÖR   
BYGG OCH KONSTRUKTION

Besök vår hemsida      limit-tools.com/sv
för att bekanta dig      mer med alla våra  
produkter inom våra   sex produktsegment.

BYGG OCH KONSTRUKTION
Vår erfarenhet säger oss att yrkesproffs inom bygg och konstruktion väljer 
smarta, enkla, smidiga och tillförlitliga produkter. När det kommer till mät-
instrument måste de vara precisa och lätta att använda i vått och torrt, vinter 
som sommar. Ofta måste man bära med sig en hel del verktyg och annan 
utrustning till olika arbetsplatser, så smidiga och lätta produkter är också en 
klar fördel. I vår strävan att göra det enkelt att mäta rätt, Precision Made Easy, 
har vi tänkt på allt detta.  Därför känner vi oss säkra på att du kan hitta det du 
behöver i vårt breda sortiment.

Korslaser grön
Art. nr. 27746-0200

Avståndsmätare LDM 40 
Art. nr. 28113-0104

Digitalt skjutmått  
med storskärm

Art. nr. 28047-0105
Digital vinkelmätare 
Art. nr. 27250-0109



LIMIT     
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info@limit.se 
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