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MĚŘICÍ TECHNIKA TESA PRODUKTY TESA
JEDINEČNÁ KOMBINACE
ODBORNOSTI, PŘESNOSTI A KVALITY

KVALITA PRO RYCHLÉ A PŘESNÉ MĚŘENÍ

Založena roku 1941 v Renens,
ve Švýcarsku – vyrábí a prodává
firma TESA kvalitní
a spolehlivé měřicí přístroje.
Již více než 75 let vyniká díky
svým výrobkům, jedinečné odborné
znalosti v oboru mikromechaniky,
přesného obrábění a také osvědčeným
zkušenostem v oblastech rozměrového měření.

TWIN-CAL IP40
Digitální posuvná měřítka
až do rozsahu 300 mm s datovým výstupem.
Cena od 2 200 Kč bez DPH.

Značka TESA je světovým lídrem v oblasti přesných výškoměrů, a také
průkopníkem díky širokému portfoliu produktů, včetně posuvných měřidel, mikrometrů, číselníkových a páčkových úchylkoměrů a indukčních
dotekových sond. TESA je uznávaným měřítkem pro kontrolu jakosti
výrobků ve výrobních provozech, stejně jako v laboratořích ověřujících
kvalitu výrobků.

inzerce

TESA IMICRO
Analogové i digitální
třídotekové dutinoměry.
V rozsazích 3,5–300 mm.
Patentovaný závitový kužel.
Cena od 9 200 Kč bez DPH.

Společnost se díky celosvětové síti prodejců zaměřuje na průmyslové
oblasti strojírenství, mikromechaniky, automobilového, leteckého, hodinářského průmyslu a zdravotnictví. V roce 2011 se společnost TESA
stala součástí skupiny Hexagon, předního globálního poskytovatele
informačních technologií.
Především dokonalá kombinace odbornosti, přesnosti a kvality odlišuje
společnost TESA Technology od ostatních výrobců přesných měřicích
přístrojů.
Technologie a zkušenosti společnosti TESA jsou zárukou spolehlivosti
a dlouhé životnosti. Výsledkem této jedinečné kombinace, čerpající z více
než 75 úspěšných let výzkumu, inovací a vášně pro přesnost, jsou vynikající metrologické přístroje.
Centrála i moderní výrobní továrna se nachází ve Švýcarsku v regionu
proslaveném vysoce kvalitním hodinářstvím. Toto centrum technických
znalostí a přesných přístrojů nabízí zákazníkovi správné řešení pro
každou metrologickou úlohu.

s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno, Česká republika
tel./fax: +420 541 243 897, meridla@whp.cz, www.whp.cz
www.technikaatrh.cz

TESA MICRO HITE
2D lineární výškoměr.
Měřicí rozsahy 350, 600 a 900 mm.
Ruční/motorizovaný pojezd.
Dotekový grafický displej s přehledným
a snadným ovládáním.
Cena od 142 500 Kč bez DPH.

TESATRONIC TWIN-T10
Zobrazovací jednotka pro
induktivní sondy TESA.
V kombinaci se sondou GT31
je častým řešením pro kontrolu přímosti,
rovinnosti a jiné.
Cena jednotky od 28 500 Kč bez DPH.

TESA RUGOSURF 20
Přenosný drsnoměr.
15 nejčastěji využívaných
parametrů drsnosti,
měřicí rozsah 16 mm (v ose X),
rozlišení 0,001 µm,
diamantový hrot s rádiusem 2 µm.
Cena 38 240 Kč bez DPH.
WHP TECHNIK – zastoupení TESA v České republice
www.whp.cz

