Stereomikroskop SSM-3E
s USB kamerou
Objednací číslo Cena
Stereomikroskop SSM-3E
909.011
9.970 Kč
1/3“ USB kamera, rozlišení 0,3 Mpx 909.040
1.900 Kč
1/4“ USB kamera, rozlišení 1,3 Mpx 774.084
5.690 Kč
• plynulé zvětšení 10× až 40×
• maximální rozsah zvětšení 5× až 160×
(podle použitého příslušenství)
• otočná hlava mikroskopu 360 °
• okuláry s korekcí dioptrií ±5 dp
• spodní i horní osvětlení
• maximální výška dílce 110 mm
• poměr zvětšení / zorné pole: 10× / 얒23 mm, 40× / 얒5,5 mm

Mikroskop i kamery lze dodat také samostatně.
Informace o dalších typech mikroskopů a jejich
příslušenství Vám na vyžádání rádi zašleme.

• USB kamery pro zobrazení na PC
• vlastní zvětšení 60×
• maximální rozsah zvětšení 30× až 480×
(podle použitého příslušenství)
• možnost měření vzdáleností, průměrů
a úhlů (774.084)

Třídotekové dutinoměry
Sada
∅3,5–6,5 mm (4 kusy)
∅6–12 mm (3 kusy)
∅12–20 mm (2 kusy)
∅20–40 mm (4 kusy)
∅40–100 mm (6 kusů)
∅100–200 mm (4 kusy)
∅200–300 mm (4 kusy)

Sady obsahují uvedený počet dutinoměrů
a nastavovací kroužky. Prodloužení je dodáváno
v sadách od 6 do 100 mm.
Jednotlivé části sad lze objednat i samostatně.

•
•
•
•
•
•
•

Objednací číslo
836.730
836.735
836.740
836.745
836.750
836.755
836.760

∅3,5–12

mm, dělení stupnice 0,001 mm
mm, dělení stupnice 0,005 mm
přesnost pro ∅3,5–40 mm ±2 µm
přesnost pro ∅40–100 mm ±3 µm
přesnost pro ∅100–200 mm ±5 µm
přesnost pro ∅200–300 mm ±10 µm
měřicí plochy osazeny tvrdokovem
∅12–300
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Cena
14.960 Kč
9.590 Kč
8.380 Kč
14.960 Kč
23.980 Kč
41.790 Kč
75.060 Kč

Digitální úhloměr
a vodováha
• jednoduché měření úhlů, vodorovnosti
• měřicí rozsah 4×90 °
• rozlišení 0,1 °
• rozměry 150×52×33 mm
Objednací číslo
908.926

Cena
1.530 Kč

Digitální posuvná
měřítka s krytím IP54

•
•
•
•
•

provedení nerez ocel
přesnost podle DIN 862
rozlišení 0,01 mm
5místný LCD displej
odolné proti stříkající vodě,
oleji a prachu

Měřicí rozsah
0–150 mm
0–200 mm
0–300 mm

Digitální výškoměr
Měřicí rozsah
0–300 mm
0–450 mm
0–600 mm

Objednací číslo
Cena
906.263
7.520 Kč
906.264
8.720 Kč
906.265
11.310 Kč

•
•
•
•
•
•

Objednací číslo
Cena
907.900
910 Kč
907.901
1.150 Kč
907.902
1.780 Kč

rozlišení 0,01 mm
opakovatelnost 0,01 mm
absolutní a přírůstkové měření
funkce Hold
možnost nastavení tolerančních mezí
dodáváno včetně rýsovací jehly
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