Digitální posuvná měřítka
• provedení nerez ocel
• přesnost podle DIN 862
• rozlišení 0,01 mm

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

Objednací číslo
Cena
907.537
670 Kč
907.538
1.030 Kč
907.539
1.650 Kč

Digitální tloušťkoměr
povrchových vrstev
• pro měření povrchových vrstev na magnetických
i nemagnetických podkladech
• s externí sondou
• měřicí rozsah 0–1250 μm
• rozlišení 0,1 μm (do 100 μm), 1 μm (nad 100 μm)
• přesnost ±3 % naměřené hodnoty, nebo 3 μm
• minimální měřená plocha 6×6 mm
• minimální tloušťka podkladu 0,3 mm
• datový výstup RS232C

Použití
Objednací číslo
Cena
Magnetický podklad
909.061
5.970 Kč
Nemagnetický podklad 909.071
6.540 Kč
Kombinovaný
909.072
7.560 Kč

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

Cena
12.470 Kč
8.060 Kč
7.000 Kč
13.030 Kč
21.510 Kč
40.160 Kč
70.340 Kč

∅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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Sady
analogových
třmenových
mikrometrů
• přesnost podle DIN 863/1
• dělení stupnice 0,01 mm
• jednotlivé rozsahy jsou stupňované po 25 mm
• dodáváno včetně nastavovacích měrek
Měřicí rozsah
0–75 mm
0–100 mm
0–150 mm
150–300 mm
0–300 mm

Objednací číslo
906.055
906.056
906.057
906.058
906.059

Cena
1.270 Kč
1.690 Kč
2.700 Kč
5.190 Kč
7.260 Kč

Stojánek
pro mikrometry
• robustní konstrukce
• hmotnost 1,1 kg
Objednací číslo
906.212

Cena
270 Kč

Digitální tvrdoměr HLD
•
•
•
•
•
•
•
•

se zabudovanou sondou
parametry měření HLD, HRC, HRB, HB, HV, HSD
měřicí rozsah 200–900 HLD
přesnost ±0,8 % (při 800 HLD)
paměť na 500 naměřených hodnot
výpočet průměrné hodnoty až ze 7 měření
rozměry 170×68×30 mm
hmotnost přístroje 250 g

Lze dodat i další dopadové moduly:
• se zvýšenou dopadovou silou (pro hrubé odlitky)
• se sníženou dopadovou silou (pro tenkostěnné díly
a měření tvrdosti povrchových vrstev)
• se sondou pro měření v drážkách a slepých dírách
Dodáváno
v kufříku včetně
zkušebního bloku.

Objednací číslo
906.804

Cena
29.750 Kč
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