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• Sledování a kalibrace 
testovacího zařízení Sledování testovacího zařízení

• Stopky
• Tachometry/stroboskopy
• Tloušťkoměry • Tvrdoměry 
• Zvětšovací a zobrazovací 

zařízení
• Stupnice/svinovací metry 
• Baterie

• Inklinometr • Vodováhy
• Laserové systémy
• Dálkoměry
• Měřítka
• Siloměry pro měření tažné 

a tlačné síly
• Tlakové siloměry

• Úhloměry 
• Fóliové proužky 
• Spárové měrky
• Měřidla a šablony 
• Úchylkoměry na závity 
• Klíče pro tolerance ISO

• Pravítka a hranoly • Upínací 
prvky • Páry V bloků a upínací 
V bloky • Paralelní podložky 

• Měřicí, kontrolní, orýsovací 
a tušírovací desky • Tušírovací 
a orýsovací barva • Přístroje na
kontrolu obvodového házení 

• Výškové měřicí a označovací
přístroje • Vícesouřadnicové 
měřicí přístroje • Systémy
zaznamenávání naměřených 
údajů • Propojovací kabely

• Rýsovací nástroje

• Měřicí držáky
• Magnetické držáky
• Měřicí stojany
• Patky pro měřicí stojany
• Měřicí stoly
• Příměrné a kontrolní desky

• Číselníkové úchylkoměry 
a měřicí sondy • Snímače 
a zobrazovací jednotky 

• Hloubkoměry • Měřicí přístroje
pro měření vnějších a vnitřních
rozměrů • Drsnoměry

• Přístroje pro fyzické měření

• Koncové měrky 
• Měrky
• Sady měřicích kuliček
• Optické ploché kalibry
• Měřicí a válečkové kalibry
• Kalibr na drážky pro klíny

• Posuvná měřítka 
• Mikrometry
• Závitové měřicí dráty
• Nastavovací měrky
• Univerzální měřicí přístroje

Měřicí a testovací technologie
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= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz
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31.3

                                                                                       Momentová svorka                         Pojistný šroub                
         Měřicí  Upínací čelist    Odečítání     Hloubka                         31011            …                        31012            …
rozsah mm          délka mm              mm     měřicí tyčinka                       €                                               €                
             150                         40               0,05     Kulatý Ø 1,8                                             101                                                  101
             150                      40               0,05     Plochý                                                 102                                                  102

Používá se pro kapesní posuvná měřítka

                                                                                                                Pojistný šroub, nahoře                        Momentová svorka                          Pojistný šroub, dole                
        Měřicí rozsah              Délka čelistí            Odečítání                                              31007            …                              31008            …                                   31009            …
                         mm                             mm                      mm                                                      €                                                      €                                                           €                
                          100                                   27                        0,05                                                                           101                                                                                                                                    
                          150                                   40                        0,05                                                                           102                                                         101                                                              101
                         200                                   50                        0,05                                                                           104                                                         102                                                                     
                             300                                   60                        0,05                                                                           103                                                                                                                                    

Přesná kapesní posuvná měřítka
ß
Provedení
- Měřicí plochy jsou broušené a jemně lapované
- S tyčinkou pro měření hloubky
- Stupnice matně chromované
- Přesnost podle normy DIN 862
- Dílky po milimetrech a palcích

- Údaj 0,05 mm a 1/128“
- Tabulka závitů na zadní straně
- Dodáváno v kufříku
Použití
Pro externí, interní, hloubková a kontaktní nebo
límcová měření.

Kvalita
Nerezová ocel, kalená lišta a skluznice.

31007 31008 31009

31007 - 31009

Vnější měření Vnitřní měření Kontaktní nebo nákruž. měření Měření zahloubení

Měření hloubky pomocí
hloubkoměrného můstkuMěření průměru Vyznačení středu Měření hloubky

Přesná kapesní posuvná měřítka pro leváky
ß
Provedení  
- Kapesní posuvná měřítka pro leváky 
- S pojistným šroubem
- 4 měření 
- Odečet 0,05 mm a 1/128 palce

Kvalita
Nerezová ocel, kalená.

31010

                                                                                                                                                Pojistný šroub                
        Měřicí rozsah              Délka čelistí            Odečítání                                                                31010            …
                         mm                             mm                      mm                                                                       €                
                             150                               40                        0,05                                                                                               101

Přesná kapesní posuvná měřítka

0
Provedení  
- Měřicí plochy jsou broušené a jemně lapované
- Stupnice matně chromované
- Přesnost podle normy DIN 862
- Údaj 0,05 mm a 1/128“
- Dodáváno v kufříku
Použití
Pro externí, interní, hloubková a kontaktní nebo
límcová měření.

Kvalita
Nerezová ocel, kalená lišta a skluznice.

31011 101 + 31012 101
Provedení
- Tyčinka na měření hloubky, kulatá

31011 102 + 31012 102
Provedení
- Tyčinka na měření hloubky, plochá

31011 101

31012 101

31011 102

31012 102

31010

31011 - 31012

Info
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= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Hloubkové měřicí dorazy
Kvalita
Nerezová ocel, kalená a broušená.

31017 201

(
Použití
Pro digitální kapesní posuvná měřítka TESA
(měřicí rozsah 150 mm) a číselníková posuvná
měřítka (měřicí rozsah 150 mm).

31017 102
ß
Použití
Pro kapesní posuvná měřítka ATORN, HHW 
a TESA (měřicí rozsah 150 mm), digitální kapesní
posuvná měřítka (měřicí rozsah 150, 200 
a 300 mm) a číselníková posuvná měřítka
(měřicí rozsah 150 mm).

                                                                                                                                                                                        
      Kontaktní plocha                                                                                                                            31017            …
                            mm                                                                                                                                    €                
                         75 x 6                                                                                                                                                                   201
                         75 x 6                                                                                                                                                                   102

31017 102

31017

Přesná kapesní posuvná měřítka
ß
Provedení
-S odečítáním bez paralaxy
- Broušené měřicí plochy
- S tyčinkou pro měření hloubky
- Stupnice matně chromované
- Přesnost podle normy DIN 862
- Údaj 0,05 mm a 1/128“
- Tabulka závitů na zadní straně
- Dodáváno v kufříku
Použití
Pro externí, interní, hloubková a kontaktní nebo
límcová měření.

Kvalita
Nerezová ocel, kalená.

31026 

                                                                                       Momentová svorka                         Pojistný šroub                
     Měřicí rozsah          Délka čelistí      Odečítání                             31026            …                        31027            …
                      mm                        mm                mm                                    €                                               €                
                      150                             40                0,05                                                       101                                                  101

31027

Plochá noniová stupnice umožňuje
odečítání bez paralaxy

31026 - 31027

Přesná kapesní posuvná měřítka
ß
Provedení
- S odečítáním bez paralaxy 

a dvojitým vedením V (1)
- Měřicí plochy jsou broušené a lapované
- S tyčinkou pro měření hloubky
- Stupnice matně chromované
- Přesnost podle normy DIN 862
- Údaj 0,05 mm a 1/128“
- Tabulka závitů na zadní straně
- Dodáváno v kufříku
Použití
Pro externí, interní, hloubková a kontaktní nebo
límcová měření.

Kvalita
Nerezová ocel, kalená.

31030

                                                                                                                                                Pojistný šroub                
     Měřicí rozsah          Délka čelistí      Odečítání                                                                              31030            …
                      mm                        mm                mm                                                                                      €                
                      150                             40                0,05                                                                                                               101

(1)

Plochá noniová stupnice umožňuje
odečítání bez paralaxy

31030

                                                                                                                                                                                                                                    Pojistný šroub, nahoře                
    Měřicí rozsah                Délka čelistí                Odečítání                Odečítání             Hloubkové měřítko                                                                                      31013            …
                    mm                              mm                         mm                   palcový                                                                                                                                          €                
                        150                                     40                            0,05                         1/128              Úhlový                                                                                                                                                101
                       200                                     50                            0,05                         1/128              Úhlový                                                                                                                                                102
                       300                                     64                            0,05                         1/128              Úhlový                                                                                                                                                103

Přesná kapesní posuvná měřítka, MarCal 16 FN

[
Provedení
- Noniové stupnice a stupnice s matně chromo-

vaným povrchem pro odečet bez odlesků
- Měřicí povrch kalený
- Odstupňované měřicí zařízení
- Zvýšená vodítka na ochranu stupnice
- Přesnost podle normy DIN 862
- Tabulka závitů
- V pouzdru

Použití
Pro externí, interní, hloubková a kontaktní nebo
límcová měření.

Kvalita
Nerezová ocel, kalená lišta a skluznice.

31013

31013

Kapesní posuvná měřítka | Hloubkové měřicí dorazy | Pouzdro na posuvné měřítko
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Digitální kapesní posuvná měřítka
S
Provedení
- S datovým výstupem přes rozhraní Proximity

RS-232/USB
- Měřicí systém necitlivý na nečistoty, vodu 

a chladicí kapalinu
- Stupeň krytí IP 67
- Přídavná mm stupnice na liště
- LCD displej (výška číslic 6 mm)
- Přesnost podle normy DIN 862
- Jednorázové nastavení nulové polohy a měrné

jednotky do příští výměny baterie 
- Včetně baterie, 3 V (typ CR 2032), pro dlouho-

dobý provoz

Funkce:
- Přenos naměřených hodnot
- Přepínání mm/palce
- Funkce HOLD (paměť naměřených hodnot)
- Automatické/manuální vypnutí

Použití 
Pro externí, interní, hloubková a kontaktní nebo
límcová měření.
Vhodné i pro použití v dílnách (IP 67).

Kvalita 
Nerezová ocel, kalená a broušená. 

Upozornění: 
Zkušební kalibr viz obj. č. 32060 201. 
Spojovací kabel viz obj. č. 35200. 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31033

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Měřicí rozsah          Délka čelistí        Odečítání         Přesnost opakování             Průřez lišty    Tyčinka na měření hloubky                Výstup dat                 31033            …
                    mm                        mm                  mm                                    mm                          mm                                            mm    bezdotykový/USB                         €                
                    150                       40/20                   0,01                                        0,01                          16 x 3                                             4 x 1,4                                     x                                          201
                    200                       40/20                 0,01                                    0,01                          16 x 3                                             4 x 1,4                                 x                                          202
                    300                       65/24                 0,01                                    0,01                          16 x 3                                                        -                                 x                                          203

31033

Digitální kapesní posuvná měřítka

0
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 862
- Stupeň krytí IP 67
- S aretačním šroubem
- Vybaveno KEEPTRONIC (blokování nastavené

referenční hodnoty)
- Dodáváno v pouzdru s baterií , 3 V (t yp CR 2032)

Funkce:
- Nastavení nuly v libovolné poloze
- Přepínání mm/palce
- Zapnutí/vypnutí
- Funkce úspory energie (automatické vypnutí po

přibližně 10 minutách)
Použití
Pro externí, interní, hloubková a kontaktní nebo
límcová měření.

Upozornění:
Zkušební kalibr viz obj. č. 32060 201.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31034

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Měřicí rozsah                Délka čelistí               Délka příčných čelistí           Odečítání     Tyčinka na měření hloubky                                                                  31034            …
                    mm                              mm                                             mm                     mm                                            mm                                                                         €                
                       150                                    40                                                      16                      0,01                                                Ø 1,5                                                                                                 301
                       150                                    40                                                      16                      0,01                                             Plochý                                                                                                 302

31034

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     Měřicí rozsah                     Délka čelistí           Délka příčných čelistí            Odečítání      Tyčinka na měření hloubky        Výstup dat                                 31035            …
                      mm                                   mm                                         mm                      mm                                              mm         multiCOM                                         €                
                         150                                          40                                                 16                        0,01                                                  Ø 1,5                             -                                                            301
                         150                                          40                                                 16                        0,01                                               Plochý                             -                                                            302
                         150                                          40                                                 16                        0,01                                                  Ø 1,5                            x                                                            303
                         150                                          40                                                 16                        0,01                                               Plochý                            x                                                            304
                         300                                          64                                                 18                        0,01                                                          -                            x                                                            305

Digitální kapesní posuvná měřítka

0
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 862
- Třída ochrany IP 40
- S aretačním šroubem
- Vybaveno KEEPTRONIC (blokování nastavené

referenční hodnoty)
- Dodáváno v pouzdru s baterií 3 V (typ CR 2032)

Funkce:
- Nastavení nuly v libovolné poloze
- Přepínání mezi mm a palci
- Zapnutí/vypnutí
- Funkce úspory energie (automatické vypnutí po

přibližně 10 minutách)

Použití
Pro externí, interní, hloubková a kontaktní nebo 
límcová měření.

Upozornění:
Zkušební kalibr viz obj. č. 32060 201.
Spojovací kabel viz obj. č. 35200.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31035 301-302
- Bez datového výstupu

31035 303-305
- S datovým výstupem multiCOM 

(volitelně RS232, USB nebo Digimatic)

31035 303+305
- Také s funkcí PRESET 

(přednastavení naměřených hodnot)

31035

31035

                                                                                                                                                                                        
             Pro kapesní posuvné měřítko                                                                                                31031            …
                                 měřicí rozsah mm                                                                                                       €                
                                                                 150                                                                                                                                   102

Pouzdro posuvného měřítka
ß
Provedení
- Pouzdro posuvného měřítka z umělé kůže
- černá

31031

31031



MarCal – inovativní referenční systém
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Digitální kapesní posuvná měřítka

+
digiMax®

Provedení
- Vyrobeno z nekovových špičkových materiálů 

s 50% obsahem skelného vlákna, proto nekoro-
zivní, nemagnetické, elektricky izolační 
a s minimální tepelnou vodivostí

- Odolnost proti chemikáliím
- S tyčinkou pro měření hloubky
- Měřicí plochy chrání citlivé povrchy před poškoze-

ním

- 5číslicový LCD displej (výška číslic 7,5 mm)
- Vyhovuje směrnici CE
- Dodáváno v kufříku

Funkce:
- Přepínání mm/palce
- Automatické zapnutí/vypnutí

Použití
Pro externí, interní, hloubková a kontaktní nebo
límcová měření.

Upozornění:
Zkušební kalibr viz obj. č. 32060 201. 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 101.
Nelze kalibrovat!

31036

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah           Délka čelistí                Odečítání                                                                31036            …
                         mm                         mm                         mm                                                                       €                
                             150                               40                            0,01                                                                                               101

31036

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Měřicí rozsah       Typ     Délka čelistí      Délka příčných čelistí     Odečítání          Hloubkové měřítko     Druh krytí       Standard                                             31038            …
                 mm                                 mm                                    mm               mm                                                                                                                                           €                
                    150        ER                           40                                           16                0,01           Kulatý tvar                        -                          DIN 862                                                                            105
                    150        ER                           40                                           16                0,01           Úhlový                               -                          DIN 862                                                                            106
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                    150        EWRi                      40                                           16                0,01           Kulatý tvar                        IP 67                 DIN 862                                                                           101
                    150        EWRi                      40                                           16                0,01           Úhlový                               IP 67                 DIN 862                                                                            102
                    200        EWRi                      50                                           19                0,01           Úhlový                               IP 67                 DIN 862                                                                            103
                    300        EWRi                      64                                           19                0,01           -                                          IP 67                 Tovární norma                                                                 104

Digitální kapesní posuvná měřítka, MarCal 16 ER/EWRi
31038 

31038

[
Provedení
- Funkce zapnutí/vypnutí
- Funkce automatického zapnutí/vypnutí
- Přepínání mm/palce
- Referenční funkce uzamčení/odemknutí (zámek

klávesnice)
- Velký vysoce kontrastní LCD displej 

(výška číslic 11 mm)
- Zajišťovací šroub nahoře
- Lapované vodicí dráhy
- Odstupňované měřicí zařízení
- Připraveno k okamžitému měření pomocí 

referenčního systému
- Zvýšená vodítka na ochranu stupnice
- Škrabák na nečistoty v posuvném dílu
Rozsah dodávky:
- 3V baterie (typ CR 2032)
- Návod k obsluze
- V pouzdru

Použití
Pro externí, interní, hloubková a kontaktní nebo
límcová měření.

Kvalita
Nerezová ocel, kalená lišta a skluznice.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31038 105-106
Typ ER
Provedení
- Funkce RESET (resetování displeje)
- Napájení: Baterie, životnost přibližně 3 roky

31038 101-104
Typ EWRi
Provedení
- Reverzibilní směr počítání
- Funkce HOLD (paměť naměřených hodnot)
- Funkce PRESET (přednastavení naměřených

hodnot)
- Funkce DATA (přenos dat)
- Vynikající odolnost proti prachu, chladivům 

a mazivům
- Datové rozhraní: Integrované bezdrátové

připojení
- Napájení: Baterie, životnost přibližně 3 roky 

(přibližně 0,5 roku s možností bezdrátového
připojení)

Upozornění:
- Bezdrátový přijímač viz obj. č. 35200 410.

Lapované vodicí plochy

Bezdrátové připojení, integrova-
né bezdrátové připojení + IP67

31038 101-104

Info

Stisknout nebo Posunout
tlačítko ZAP jezdec

[
Všechna posuvná měřítka Mahr s referenčním logem jsou vybavena inovativním referenčním systémem. Po nastavení nulové polohy zůstane
uložena pro všechna další měření. To znamená, že přístroj je připraven k měření ihned po stisknutí tlačítka ON nebo po prostém posunutí jezdce.
Po zapnutí již není třeba zařízení resetovat na nulu, jako u konvenčních posuvných měřítek.

1. Spínač Číslo 2 udává rok používání. Výsledky měření
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Digitální kapesní posuvná měřítka, TWIN-CAL

(
Provedení
- Indukční systém měření
- LCD displej (výška číslic 11 mm)
- S integrovaným výstupním kanálem
- Životnost více než 12 000 hodin
- Kryt s povlakem PVD pro nejlepší možnou ochranu
- 3V baterie (typ CR 2032)
- Dodáváno v kufříku

Funkce:
- režim měření DIFF/ABS
- Nastavení nuly v libovolné poloze
- Přepínání mm/palce
- Zařízení se vypne po 2 hodinách a do pohotovost-

ního režimu se přepne po 10 minutách

Upozornění:
Zkušební kalibr viz obj. č. 32060 201.
Spojovací kabel viz obj. č. 35200.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31051
- Stupeň krytí IP 40

31050
- Stupeň krytí IP 67
- Vybavení Soft-Touch pro pohodlnou manipulaci

31051

31050

Vybavení Soft-Touch (obj. č. 31050)

                                                                                                                                                                                                                           IP 40                                IP 67                
Měřicí rozsah     Délka čelistí     Délka příčných čelistí      Odečítání       Pohon       Tyčinka na měření hloubky      Výstup dat           31051            …              31050            …
                 mm                   mm                                   mm                mm                                                                mm                 TLC                   €                                      €                
                    150                        40                                           16                0,01                   -                                                6 x 1,7                         x                                                                                101
                    150                        40                                           16                0,01                   -                                                  Ø 1,5                         x                                                                                102
                    150                        40                                           16                0,01                   -                                                6 x 1,7                         x                                   101                                             
                    150                        40                                           16                0,01                  x                                                  Ø 1,5                         x                                   102                                       103
                    200                        50                                          20                0,01                  x                                                6 x 1,7                         x                                   103                                       104
                    300                        64                                          22                0,01                  x                                                6 x 1,7                         x                                   104                                       105

31050 - 31051

Digitální kapesní posuvná měřítka, MarCal 16 ER/EWR

[
Provedení
- Funkce zapnutí/vypnutí
- Funkce automatického zapnutí/vypnutí
- Funkce RESET (resetování displeje)
- Přepínání mm/palce
- Referenční funkce uzamčení/odemknutí 

(zámek klávesnice)
- DATOVÁ funkce (ve spojení s kabelem pro datové

připojení)
- Velký vysoce kontrastní LCD displej (výška číslic

8,5 mm)
- Zajišťovací šroub nahoře
- Lapované vodicí dráhy
- Odstupňované měřicí zařízení
- Připraveno k okamžitému měření pomocí 

referenčního systému
- Zvýšená vodítka na ochranu stupnice
- Škrabák na nečistoty v posuvném dílu
- Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, 

Digimatic

- Napájení: Baterie, životnost přibližně 3 roky
Rozsah dodávky:
- Návod k obsluze
- 3V baterie (typ CR 2032)
- V pouzdru

Použití
Pro externí, interní, hloubková a kontaktní nebo
límcová měření.
Kvalita
Nerezová ocel, kalená skluznice a lišta.

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200 404-406.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31039 105-106+201-204
Provedení
- Vynikající odolnost proti prachu, chladivům 

a mazivům

31039 105
Použití
Vnější měřicí plochy z keramiky
pro měření tvrdých materiálů.

31039 106
Použití
Vnější měřicí plochy ze slinutého karbidu
pro měření tvrdých materiálů.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  Měřicí rozsah        Typ     Délka čelistí    Délka příčných čelistí    Odečítání    Hloubkové měřítko       Druh krytí    Standard                                                     31039            …
                   mm                                 mm                                   mm             mm                                                                                                                                            €                
                      150         ER                          40                                          16              0,01                      Kulatý tvar       -                       DIN 862                                                                                    101
                      150         ER                          40                                          16              0,01                             Úhlový       -                       DIN 862                                                                                     102
                      200         ER                          50                                          19              0,01                             Úhlový       -                       DIN 862                                                                                     103
                      300         ER                          64                                          19              0,01                                        -        -                       Tovární norma                                                                          104
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                      150         EWR                      40                                          16              0,01                      Kulatý tvar       IP 67              DIN 862                                                                                     201
                      150         EWR                      40                                          16              0,01                             Úhlový       IP 67              DIN 862                                                                                     202
                      200         EWR                      50                                          19              0,01                             Úhlový       IP 67              DIN 862                                                                                     203
                      300         EWR                      64                                          19              0,01                                        -        IP 67              Tovární norma                                                                          204
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                      150         EWR-C                  40                                          16              0,01                      Kulatý tvar       IP 67              DIN 862                                                                                     105
                      150         EWR-H                  40                                          16              0,01                      Kulatý tvar       IP 67              DIN 862                                                                                     106

31039

31039 



31.8
www.hhw.de

31.8 CZ/P

M
ěřicí a testovací 
technologie

a
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Digitální kapesní posuvná měřítka
S
Provedení
- S datovým výstupem přes rozhraní Opto 

RS-232/USB
- Přesnost opakování 0,01 mm
- Přesnost podle normy DIN 862
- LCD displej (výška číslic 6 mm)
- Stupeň krytí IP 54
- Včetně baterie, 3 V (typ CR 2032), pro dlouhodobý

provoz
- Dodáváno v kufříku
Funkce: 
- Zapnutí/vypnutí
- Nastavení nuly v libovolné poloze
- Přenos naměřených hodnot
- Funkce HOLD (paměť naměřených hodnot)
- Jednoruční přepínání mezi mm a palci

Použití
Pro externí, interní, hloubková a kontaktní nebo
límcová měření.

Kvalita
Nerezová ocel, kalená a broušená.

Upozornění:
Zkušební kalibr viz obj. č. 32060 201. 
Spojovací kabel viz obj. č. 35200. 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31053

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah                   Délka čelistí                Odečítání          Tyčinka na měření hloubky                      Výstup dat                                                           31053            …
                         mm                                 mm                         mm                                                 mm          Opto RS-232/USB                                                                  €                
                             150                                        40                            0,01                                                   4 x 1,4                                           x                                                                                         201
                             150                                        40                            0,01                                                      Ø 1,5                                           x                                                                                         204
                             200                                        40                            0,01                                                   4 x 1,4                                           x                                                                                         202
                             300                                        65                            0,01                                                              -                                            x                                                                                         203

31053

Kapesní posuvná měřítka | Příslušenství pro digitální posuvná měřítka | Dílenská posuvná měřítka

Sada příslušenství pro digitální posuvná měřítka31229

ß
Provedení
- Sada příslušenství vhodná pro všechna digitální

posuvná měřítka s tloušťkou čelistí až 3,5 mm 
- Dva páry držáků sond jsou k dispozici v různých

délkách pro montáž různých sond (závit M 2.5)
- K dispozici je šest různých párů sond pro širokou

škálu aplikací, pro které nejsou vhodná standardní
posuvná měřítka

- Sada příslušenství obsahuje pružinový systém pro
konstantní měřicí sílu

- Zjednodušuje se kontrola sériových dílů; díly jsou
vždy měřeny se stejnou kontaktní silou

- Vzdálenost mezi svislými otvory na spodní straně
držáku sondy je 10 mm

31229

       Obsah sady
  1  pár držáků sond, krátké
  1  pár držáků sond, dlouhé
  1  pár diskových sond, Ø 6 mm
  1  pár diskových sond, Ø 10 mm
  1  pár diskových sond, Ø 12,5 mm
  1  pár kuželových sond, 9 mm, 60°
  1  pár kuželových sond, 12 mm, 60°
  1  pár válečkových sond, Ø 1,5 x 9 mm
  1  pružinový systém pro konstantní měřicí sílu
  1  klíč na šestihrannou matici
  1  robustní plastová krabice

                                                                                                                                       
            Obsah                                                                                      31229            …
                                                                                                                     €                
                 19 ks                                                                                                                        101
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        Měřicí rozsah              Délka čelistí            Odečítání                                                                                   31075            …              31076            …              31078            …
                         mm                            mm                      mm                                                                                          €                                      €                                      €                
                             250                                   80                        0,05                                                                                                                    202                                       202                                       202
                             300                                   90                        0,05                                                                                                                    203                                       203                                       203
                             500                                 150                        0,05                                                                                                                    204                                       204                                       204

Přesná dílenská posuvná měřítka

&
Provedení
- Měřicí plochy a vodicí lišty jsou jemně
broušené

- Noniová stupnice s matně chromovaným
povrchem a vysoce přesnou laserem vyrytou
stupnicí

- Zalomené konce čelistí pro měření vnitřních
rozměrů

- Zkosené hroty pro měření úzkých bodů
- S pojistným šroubem nahoře a nastavitelnou

bronzovou kluznou pružinou
- Přesnost podle normy DIN 862
- Hlavní stupnice mírně snížená, aby se zabránilo

poškození a opotřebení
- Odečet 0,05 mm dole, 1/128 palce nahoře

(měřicí rozsah 500 mm bez vyznačení palců)

Kvalita 
Nerezová ocel.

31075 - 31078

31075
Provedení
- Bez hrotů posuvného měřítka
- Bez jemného nastavení

31076
Provedení
- S měřicími hroty
- Bez jemného nastavení

31078
Provedení
- S měřicími hroty
- S jemným nastavením

31075 31076 31078

Přesná dílenská posuvná měřítka
ß
Provedení
-S odečítáním bez paralaxy
- Jemně broušené měřicí plochy
- Zalomené konce čelistí pro vnitřní měření
- S pojistným šroubem a nastavitelnou posuvnou

pružinou
- Přesnost podle normy DIN 862 
- Stupnice: mm nahoře a dole, pro přímé odečítání

externích a interních naměřených hodnot 
- Odečítání: 0,05 mm nahoře a dole 

(noniová stupnice prodloužená na 39 mm)
- Vysoce přesná laserem gravírovaná noniová

stupnice a dílky, matně chromovaná

Kvalita
Nerezová ocel, kalená a broušená.

31080
Provedení
- S měřicími hroty
- Bez jemného nastavení

31081
Provedení
- S měřicími hroty
- S jemným nastavením

31080

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah              Délka čelistí            Odečítání                        31080            …              31081            …
                         mm                             mm                      mm                               €                                      €                
                         300                                   90                        0,05                                                 103                                       103

31081

31080 - 31081
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Dílenská posuvná měřítka 

Přesná digitální dílenská posuvná měřítka

0
Provedení
- Indukční měřicí systém odolný proti opotřebení, 

bez mechanických převodových prvků
- Datový výstup multiCOM (volitelně RS232, USB

nebo Digimatic)
- 6místný displej LCD (výška číslice 10 mm pro 

300 mm a 12,5 mm pro 500 mm a více)
- Vybaveno KEEPTRONIC (blokování nastavené

referenční hodnoty)
- Přesnost opakování 0,01 mm
- Přesnost podle normy DIN 862
- Baterie, 3 V (typ CR 2032), pro dlouhodobý provoz,

lze vypnout
- Dodáváno v dřevěném kufříku

Funkce:
- Přepínání mm/palce
- Nastavení nuly v libovolné poloze
- Zapnutí/vypnutí
- Funkce PRESET (přednastavení naměřených

hodnot)

Použití
Pro měření rozdílu, porovnání a tolerance bez
dalších složitých aritmetických operací.

Kvalita
Nerezová ocel, vodicí plochy kalené a broušené,
měřicí plochy indukčně kalené a broušené.

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31115

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah        Délka čelistí      Nástavec pro měření otvorů   Odečítání        Výstup dat                    31115            …               31116            …               31118            …
                         mm                      mm                                              mm             mm         multiCOM                           €                                      €                                      €                
                         300                            90                                                        10              0,01                           x                                            301                                       301                                       301
                         500                         125                                                       20              0,01                           x                                            302                                       302                                       302
                         800                         150                                                       20              0,01                           x                                            303                                       303                                       303
                        1000                         150                                                       20              0,01                           x                                            304                                       304                                       304

31116 31118

31115 - 31118

31115
Provedení
- Bez hrotů posuvného měřítka
- S jemným nastavením

31116
Provedení
- S měřicími hroty
- Bez jemného nastavení

31118
Provedení
- S měřicími hroty
- S jemným nastavením

Přesná digitální dílenská posuvná měřítka, TWIN-CAL

(
Provedení
- Se zaoblenými měřicími plochami pro vnitřní

rozměry a hroty posuvného měřítka
- Stupeň krytí IP 67
- Integrovaný výstupní kanál
- 6číslicový LCD displej (výška číslic 11 mm)
- Přesnost podle normy DIN 862
- Provozní teplota 10 °C až 40 °C
- Akumulátor, 3 V (typ CR 2032), určený pro

dlouhodobý provoz
- Dodáváno v pouzdru se zkušebním protokolem 

a s prohlášením o shodě

Funkce:
- Přepínání mm/palce
- Nastavení nuly v libovolné poloze
- Zapnutí/vypnutí
- Funkce HOLD (paměť naměřených hodnot)
- Automatické přepnutí od úsporného režimu po 

10 min, vypnutí přístroje po 2 hodinách

Použití
Pro absolutní, rozdílové, a porovnávací měření 
a měření tolerance bez dalších složitých aritme-
tických operací.
Kvalita
Nerezová ocel, kalená.

Upozornění:
Různá provedení jsou k dispozici na vyžádání. 
Spojovací kabel viz obj. č. 35200.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102. 

31120

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah                                 Rozměry                              Výstup dat                               31120            …
                         mm                         A x B x C mm                                         TLC                                       €                
                             300                                  5 x 90 x 37                                                    x                                                          201
                             500                             10 x 150 x 60                                                    x                                                          202
                             800                             10 x 150 x 56                                                    x                                                          203

31120

Řešení konektivity Twin & Link

(
Všechna posuvná měřítka TWIN-CAL jsou vybavena integrovaným
výstupním kanálem. Jednoduše připojte propojovací článek 
TESA (TLC) typu Plug-and-Play k TWIN-CAL a druhý konec 
k počítači, aby se načetla všechna vaše data pro optimální sledování
SPC. Pokud program SPC ještě není vyžadován, můžete provést
nastavení později pomocí rozšiřitelné technologie TWIN-CAL.
Jedinečný konektor TLC také zaručuje pro posuvné měřítko 
TWIN-CAL stupeň ochrany IP 67.

Info
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Digitální dílenská posuvná měřítka, MarCal 18 EWR

[
Provedení
- Funkce zapnutí/vypnutí
- Funkce automatického zapnutí/vypnutí
- Funkce PRESET (přednastavení naměřených

hodnot)
- Funkce RESET (resetování displeje)
- Přepínání mm/palce
- Referenční funkce uzamčení/odemknutí (zámek

klávesnice)
- DATOVÁ funkce (ve spojení

s kabelem pro datové připojení)
- Vysoce kontrastní LCD displej
- Zajišťovací šroub nahoře
- Připraveno k okamžitému měření pomocí 

referenčního systému
- Zvýšená vodítka na ochranu stupnice
- Vynikající odolnost proti prachu, chladivům 

a mazivům
- Škrabka na nečistoty v posuvném dílu
- Podniková norma
- Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, 

Digimatic
- Napájení: Baterie, životnost přibližně 3 roky

Rozsah dodávky:
- 3V baterie (typ CR 2032)
- Návod k obsluze
- V pouzdru

Použití
Pro měření rozdílu, porovnání a tolerance bez
dalších složitých aritmetických operací.
Kvalita
Nerezová ocel, kalená skluznice a lišta.

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200 404-406.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31121

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     Měřicí rozsah      Délka čelistí        Nástavec pro měření otvorů        Délka příčných čelistí             Odečítání              LCD displej                                       31121            …
                      mm                     mm                                                 mm                                       mm                       mm                           mm                                               €                
                         300                          90                                                          10                                              40                         0,01                              10,0                                                                   101
                         500                        150                                                          20                                              55                         0,01                              12,5                                                                   102
                         750                        150                                                          20                                              55                         0,01                              12,5                                                                   103
                       1000                        150                                                          20                                              60                         0,01                              12,5                                                                   104

31121

Digitální dílenská posuvná měřítka, MarCal 18 ESA

[
Provedení
- Funkce zapnutí/vypnutí
- Funkce HOLD (paměť naměřených hodnot)
- PRESET (přednastavení měření) 

pro měřicí rozsah 500 mm a více
- Funkce RESET (resetování displeje)
- Přepínání mm/palce
- Posuv a lišta z lehkého hliníku, tvrdě eloxova-

ného (1100 HV)
- Měřicí plochy z nerezové oceli, kalené
- Vysoce kontrastní LCD displej
- Zajišťovací šroub nahoře
- Vodítko ve tvaru V pro lehký a plynulý chod
- Škrabák na nečistoty v posuvném dílu
- Podniková norma
- Datové rozhraní: Opto RS-232C 

(pouze 300mm verze)
- Napájení: Baterie, životnost přibližně 2 roky

Rozsah dodávky:
- 3V baterie (typ CR 2032)
- Návod k obsluze
- V pouzdru

Použití
Pro měření rozdílu, porovnání a tolerance bez
dalších složitých aritmetických operací.

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31122

31122

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     Měřicí rozsah      Délka čelistí            Nástavec pro měření otvorů           Délka příčných čelistí       Odečítání              LCD displej                                       31122            …
                      mm                     mm                                                     mm                                         mm                 mm                           mm                                               €                
                         300                          90                                                              10                                                 33                  0,01                                6,0                                                                   101
                         500                        150                                                              15                                                 42                  0,01                              10,5                                                                   102
                         800                        150                                                              15                                                 42                  0,01                              10,5                                                                   103
                       1000                        150                                                              15                                                 42                  0,01                              10,5                                                                   104
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    Měřicí rozsah             Délka čelistí         Odečítání        Celková délka       Hmotnost                                                                                                                     31123            …
                    mm                           mm                   mm                         mm            přibl. g                                                                                                                            €                
                       200                                 90                    0,05                             350                 1000                                                                                                                                                          101
                       300                                 90                    0,05                             450                 1500                                                                                                                                                          102
                       500                                 90                    0,05                             650                 2000                                                                                                                                                          103
                       700                                 90                    0,05                             850                 2200                                                                                                                                                          104
                       900                                 90                    0,05                          1050                 2500                                                                                                                                                          105

Dílenská posuvná měřítka (lehká)31123

ß
Provedení
- S odečítáním bez paralaxy a výměnnými měřicími

čelistmi 
- Interní dvojité V-vodítko pro optimální kluzné

vlastnosti
- Vysoký kontrast díky bílé stupnici na černém

povrchu
- Plochá noniová stupnice
- Přesnost podle normy DIN 862
- Údaj 0,05 mm a 1/128“
- Dodáváno v plastovém boxu

Kvalita
Měřicí čelisti jsou vyrobeny z kalené nerezové
oceli, přesně broušené.

31123

IP stupeň ochrany / IP třídy ochranyInfo
Podle EN 60529 se označuje ochrana proti pronikání cizích těles  
a vlhkosti podle stanoveného klíče. Klíč se skládá ze dvou písmen 
IP a následují 2 číslice. První číslice udává stupeň ochrany proti 
prachu a druhá číslice proti vodě. V níže uvedené tabulce lze 
vyčíst stupeň ochrany podle číslic.

Příklad: Přístroj se stupněm ochrany (třídou ochrany) IP54 je 
(5) chráněn proti prachu a (4) chráněn proti stříkající vodě.
Čím větší číslo, tím lepší ochrana.

V katalogu se třídy ochrany označují pomocí 
piktogramu.

První ukazatel
Cizí těleso > 50,0 mm IP 1.

Ochrana Cizí těleso > 12,0 mm IP 2.
proti Cizí těleso > 2,5 mm IP 3.

Cizí těleso Cizí těleso > 1,0 mm IP 4.
a prach Chráněn proti prachu IP 5.

Prachotěsný IP 6.

Druhý ukazatel
Žádná ochrana IP .0

Ochrana Déšť kolmý IP .1
proti Déšť šikmý IP .2
Vlhko Vodní mlha IP .3

Stříkající voda IP .4
Tryskající voda IP .5
Intenzivně tryskající voda IP .6
Dočasné ponoření IP .7

Digitální dílenská posuvná měřítka (ultra lehká)
S
Provedení
- S datovým výstupem přes rozhraní PROXIMITY
- Přesnost opakování 0,02 mm
- Vnější měřicí čelisti, délka 175 mm, tloušťka 8 mm,

z kalené oceli, s titanovým povlakem
- Válcové hroty sond pro vnitřní měření ze slinutého

karbidu, Ø 8 mm, délka 30 mm
- S posuvnou a uzamykatelnou levou měřicí čelistí
- Konstantní měřicí síla pro vnější a vnitřní měření

(5–10 N)
- Měřicí lišta je dutý hliníkový profil vyztužený čtyřmi

ocelovými tyčemi, kalenými a broušenými. Tím je
zajištěno dokonalé vedení jezdce a ochrana lišty
proti nárazům

- Stupnice vyrobená z oceli, odolná vůči chladicí
kapalině

- LCD displej (výška číslic 20 mm)
- Nízká hmotnost pro snadnější manipulaci a vyšší

spolehlivost měření
- Baterie, 3 V (typ CR 2032), s adaptérem pro

dlouhodobý provoz

Funkce:
- Interní a externí měření s funkcí PRESET 

pro oba typy měření
- Min./max. rozsah
- Zobrazení tolerančních mezí

Upozornění:
Zkušební kalibr viz obj. č. 32060 201.
Spojovací kabel viz obj. č. 35200.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.
Na vyžádání lze dodat příslušenství.

31127

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Měřicí rozsah         Měřicí rozsah        Celková délka            Mez chyby                    Výstup dat               Hmotnost                                                                   31127            …
         vnější mm             vnitřní mm                         mm                        mm                  PROXIMITY                            kg                                                                           €                
                  0 - 620                       26-646                          1001                          0,04                                          x                               1,6                                                                                                  301
               0 - 1030                    26-1056                           1411                          0,05                                          x                               1,9                                                                                                  302
               0 - 1545                     26-1571                          1926                          0,09                                          x                              2,3                                                                                                  303

31127

Dílenská posuvná měřítka | Posuvná měřítka s kruhovou stupnicí
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Posuvná měřítka s kruhovou stupnicí (posuvná měřítka s číselníkem)

ß
Provedení
- S křížovými čelistmi
- Zkosené konce čelistí pro měření jádra závitu
- Tyčinka na měření hloubky, váleček pro jemné

seřízení a pojistný šroub
- Číselník se zřetelnou stupnicí a dílky
- Chromovaný stavěcí kroužek
- Nastavitelný a uzamykatelný nulový bod
- Laserem vyryté stupnice s matně chromo-

vaným povrchem
- Nárazuvzdorné
- Přesnost podle normy DIN 862
- Dodáváno v kufříku

Použití
Pro externí, interní, hloubková a kontaktní nebo
límcová měření.

Kvalita
Nerezová ocel, kalená.

Upozornění:
Obj. č. 31200 302: jedna otáčka ukazatele = 1 mm,
aby se zabránilo chybným odečtům. 
Zkušební kalibr viz obj. č. 32060 201.

                                                                                                                                                                                        
     Měřicí rozsah                  Délka čelistí            Odečítání                1 otáčka ručičky                   31200            …
                      mm                                mm                      mm                                      mm                           €                
                      150                                      40                        0,02                                                2                                            301
                         150                                      40                        0,01                                                1                                            302
                         200                                      50                        0,02                                                2                                            303
                         300                                      60                        0,02                                                2                                            304

31200 301

31200 302

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     Měřicí rozsah      Délka čelistí        Nástavce na měření     Odečítání     Odečítání          31191            …           31192            …          31193            …           31194            …
                      mm                     mm    vnitřních rozměrů mm                mm        palcový                 €                                   €                                 €                                   €                
                         300                          90                                          10                0,05            1/128                                 101                                                                           101                                   101
                         500                        150                                          20                0,05                       -                                 102                                                                           102                                   102
                         800                        150                                          20                0,05                       -                                 103                                                                           103                                   103
                       1000                        150                                          20                0,05                       -                                                                                                                   104                                   104
                       1500                       200                                          30                0,05                       -                                                                           105                                                                           105
                       2000                       200                                          30                0,05                       -                                                                           106                                                                           106

311940
Provedení
- Stupnice a nonius s matně chromovaným

povrchem
- S aretačním šroubem
- Přesnost podle normy DIN 862
- Snížená hlavní stupnice
- Vysoce přesná laserem vyrytá stupnice pro vnější 

a vnitřní měření
Kvalita
Nerezová ocel. 

31191
- Bez měřicích hrotů, bez jemného nastavení

31192
- Bez měřicích hrotů, s jemným nastavením

31193
- S měřicími hroty, bez jemného nastavení

31194
- S měřicími hroty, s jemným nastavením

Dílenská posuvná měřítka31191 - 31194

31200

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah              Délka čelistí            Odečítání                    1 otáčka ručičky                                                                           31224            …              31228            …
                         mm                             mm                      mm                                         mm                                                                                  €                                      €                
                          150                                   40                        0,01                                                    1                                                                                                101                                             
                             150                                   40                        0,02                                                    2                                                                                                                                                        201
                             200                                   50                        0,02                                                    2                                                                                                                                                        202
                             300                                   64                        0,02                                                    2                                                                                                                                                        203

Posuvná měřítka s kruhovou stupnicí (posuvná měřítka s číselníkem)

(
Provedení
- Otočný číselník s pojistným šroubem
- Patentovaná ochrana proti nárazům
- Vysoká přesnost díky kalenému a broušenému

měřicímu stojanu
- Přesnost podle normy DIN 862
- Dodáváno v pouzdru se zkušebním protokolem 

a prohlášením o shodě

Použití
Pro externí, interní, hloubková a kontaktní nebo
límcová měření.

Kvalita
Nerezová ocel, kalená.

Upozornění:
Zkušební kalibr viz obj. č. 32060 201.

31224
Provedení
Jedna otáčka ukazatele = 1 mm, aby se zabránilo
chybným odečtům.

31228
Provedení
Jedna otáčka ručičky = 2 mm.

31224 101 31228 20231228 201

31224 - 31228
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Posuvná měřítka na drážky | Univerzální posuvná měřítka

A
I C

B

Přesná posuvná měřítka na vnitřní drážky

&
Provedení
- S odsazenými křížovými měřicími čelistmi
- Měřicí plochy kalené a jemně zbroušené
- Stupnice matně chromované
- Snížená stupnice na měřicí liště
- Hlavní stupnice a laserem vyrytá stupnice na

posuvné části zajišťují vysokou přesnost
- Jezdec s pojistným šroubem a nastavitelnou

posuvnou pružinou z fosforového bronzu
- Přesnost podle tovární normy

Použití
Pro měření vnitřních bezpečnostních drážek 
v otvorech.

Kvalita
Nerezová ocel.

31235

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah              Délka čelistí            Odečítání                Odsazení                     Tyč T           Celková délka                                                                31235            …
                     B mm                           l mm                      mm               C x A mm                         mm                             mm                                                                       €                
                  10 - 160                                   25                        0,05                        3 x 0,9                     16 x 3,5                                250                                                                                               101
                  20 - 160                                   40                        0,05                        5 x 2,0                     16 x 3,5                                250                                                                                               102
                  26 - 200                                   60                        0,05                        7 x 3,0                     20 x 5,0                                284                                                                                               103
                  35 - 300                                 100                        0,05                     10 x 5,0                     20 x 5,0                                386                                                                                               104

31235

Digitální posuvná měřítka na vnitřní drážky

0
Provedení
- S aretačním šroubem
- Odsazené křížové měřicí čelisti
- Datový výstup multiCOM (volitelně RS232, 

USB nebo Digimatic)
- Vybaveno KEEPTRONIC (blokování nastavené

referenční hodnoty)
- Baterie, 3 V, lithium (typ CR 2032), 

pro dlouhodobý provoz
- Dodáváno v pouzdru

Funkce:
- Nastavení nuly v libovolné poloze
- Přepínání mm/palce
- Funkce PRESET (přednastavení naměřených

hodnot)
- Funkce úspory energie (automatické vypnutí po

přibližně 10 minutách)

Použití
Pro měření vnitřních bezpečnostních drážek v otvorech.

Kvalita
Nerezová ocel.

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31241

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah              Délka čelistí            Odečítání                Odsazení                    Výstup dat                                                                                             31241            …
                         mm                             mm                      mm                         mm                     multiCOM                                                                                                    €                
                     10 - 160                                   25                        0,01                    3,0 x 0,9                                          x                                                                                                                               301
                     20 - 160                                   40                        0,01                    5,0 x 2,0                                          x                                                                                                                               302

31241

Sada digitálních univerzálních posuvných měřítek31242

0
Provedení
- Speciálně navržená posuvná měřítka pro měření

široké škály tvarů obrobků
- Vybaveno KEEPTRONIC (blokování nastavené

referenční hodnoty)
- Lze individuálně přizpůsobit pomocí vyměnitelných

měřicích vložek a prodlužovacích kusů pro
číselníkové úchylkoměry

- Vhodné pro vnitřní a vnější měření
- S aretačním šroubem
- Pro závit měřicí vložky M 2.5
- Datový výstup multiCOM (volitelně RS232, 

USB nebo Digimatic)

Funkce:
- Nastavení nuly v libovolné poloze
- Přepínání mm/palce
- Funkce PRESET (přednastavení naměřených

hodnot)

Rozsah dodávky:
- Posuvná měřítka
- Měřicí vložky (kulové vložky Ø 5,0 mm, 

čelní vložky Ø 4,8 mm)
- Nastavovací měrky, 50 mm
- Baterie 3 V lithiová (typ CR 2032)
- V pouzdru

Kvalita
Nerezová ocel.

Upozornění:
Měřicí vložky viz obj. č. 33114.
Spojovací kabel viz obj. č. 35200.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah                   Délka čelistí                Odečítání                      Výstup dat                                                                                                                   31242            …
                         mm                                 mm                         mm                       multiCOM                                                                                                                          €                
                             150                                        40                            0,01                                           x                                                                                                                                                         101

31242
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Sada univerzálních posuvných měřítek, digitální

0
Provedení
- Speciálně navržená posuvná měřítka pro měření

široké škály tvarů obrobků
- Vybaveno KEEPTRONIC (blokování nastavené

referenční hodnoty) 
- Lze individuálně přizpůsobit pomocí vyměnitelných

měřicích vložek a prodlužovacích kusů pro
číselníkové úchylkoměry

- Vhodné pro vnitřní a vnější měření
- S aretačním šroubem
- Pro závit měřicí vložky M 2.5
- Datový výstup multiCOM (volitelně RS232, 

USB nebo Digimatic)
- 10mm LCD displej pro 300 mm
- 12,5 mm LCD displej pro 500 mm

Funkce:
- Nastavení nuly v libovolné poloze
- Přepínání mm/palce
- Funkce PRESET (přednastavení naměřených

hodnot) 
- Paměť pro 2 referenční hodnoty
- Funkce úspory energie (automatické vypnutí po

přibližně 10 minutách)

Rozsah dodávky:
- Posuvná měřítka
- Měřicí destičky
- Baterie 3 V lithiová (typ CR 2032)
- V pouzdru

Upozornění: 
Měřicí vložky viz obj. č. 33114. 
Spojovací kabel viz obj. č. 35200. 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31243

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah                Odečítání     Délka měřicího ramene                 Výstup dat                31243            …
                         mm                         mm                                      mm                  multiCOM                       €                
                             300                            0,01                                              90                                      x                                        301
                             500                            0,01                                           100                                      x                                        302

31243

Digitální univerzální posuvná měřítka, Multimar 25 EWR31255 - 31256

[
31255
Provedení
- Vyměnitelná měřicí ramena
- Díky patentovanému doplňku pro montáž měřicích

prvků na horní a dolní podélnou stranu držáků
měřicích ramen je digitální displej vždy čitelný ze
strany obsluhy

- Rozsah použití lze rozšířit otáčením měřicích
ramen

- Oba držáky měřicích ramen lze na kolejnici
posunout, což vede k rovnoměrnému rozložení
hmotnosti při malých rozměrech

- Připraveno k okamžitému měření pomocí refe-
renčního systému

- Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digima-
tic, bezdrátové

- Napájení: Baterie, životnost přibližně 3 roky

Funkce:
- Zapnutí/vypnutí
- Automatické zapnutí/vypnutí
- DATA (ve spojení s kabelem pro přenos dat)
- PRESET (přednastavení naměřených hodnot)
- RESET (nastavení displeje na nulu)
- Zamknutí/odemknutí
- Přepínání mm/palce

Rozsah dodávky:
- 3V baterie (typ CR 2032)
- Montážní a skladovací bloky
- Návod k obsluze
- V dřevěné skříňce
- Bez měřicích ramen, montážních úchytů 

a měřicích vložek

Použití
Pro měření vnitřních a vnějších průměrů, 
středicích hran, úzkých výstupků, vnějších 
a vnitřních kuželů, čepování, zahloubení 
a rozestupů otvorů.

Kvalita
Nerezová ocel, kalená lišta a skluznice.

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200 404-406.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31256
Příslušenství pro digitální univerzální posuvná
měřítka Obj. č. 31255 101-104.

Upozornění:
Na vyžádání lze dodat i další příslušenství.

31255

31256 101-102

31256 103

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah                Odečítání                                                                                                31255            …
                         mm                         mm                                                                                                       €                
                             300                            0,01                                                                                                                                   101
                             600                            0,01                                                                                                                                   102
                           1000                            0,01                                                                                                                                   103
                           1250                            0,01                                                                                                                                   104

                                                                                                                                                  Příslušenství                
                                                                                                                                                               31256            …
                                                                                                                                                                      €                
                  Měřicí hroty pro rozteč otvorů 25 Eba Ø 2–20 mm                                                                                          101
                  Měřicí hroty pro rozteč otvorů 25 Eba Ø 10-40 mm                                                                                         102
                  Nastavovací měrka 25 Eel, vnitřní 50 mm / vnější 25 mm                                                                              103

25 ±0,003

10

25

50 ±0,005

90
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Univerzální posuvná měřítka | Orýsovací posuvná měřítka | Trojbodová a pětibodová
posuvná měřítka | Hloubková posuvná měřítka

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah                   Délka čelistí                   Délka příčných čelistí                Odečítání                Hloubkové měřítko                                                   31244            …
                         mm                                 mm                                                 mm                         mm                                                                                                          €                
                             200                                        48                                                       16,5                            0,01                  Úhlový                                                                                                        101
                            200                                        48                                                       16,5                            0,01                  Úhlový                                                                                                        102

Digitální univerzální posuvná měřítka, MarCal 16 EWR-V

[
Provedení
- Funkce zapnutí/vypnutí
- Funkce automatického zapnutí/vypnutí
- Funkce HOLD (paměť naměřených hodnot)
- Funkce PRESET (přednastavení naměřených hodnot)
- Funkce RESET (resetování displeje)
- Přepínání mm/palce
- Referenční funkce uzamčení/odemknutí (zámek

klávesnice)
- DATOVÁ funkce (ve spojení s kabelem pro datové

připojení)
- Velký vysoce kontrastní LCD displej (výška číslic

8,5 mm)
- Zajišťovací šroub nahoře
- Lapované vodicí dráhy
- Měřicí hrany pro vnitřní měření
- Odstupňované měřicí zařízení
- Připraveno k okamžitému měření pomocí 

referenčního systému
- Zvýšená vodítka na ochranu stupnice
- Datové rozhraní: USB, Opto RS232C, Digimatic
- Vynikající odolnost proti prachu, chladivům 

a mazivům
- Škrabák na nečistoty v posuvném dílu
- Přesnost podle normy DIN 862

Použití
Lze použít jako standardní posuvná měřítka
(čtyřnásobné měřicí zařízení), se standardním
příslušenstvím pro měření prohlubní, drážek atd. 
a speciálním příslušenstvím pro měření závitů,
otvorů a převodů.

Kvalita
Nerezová ocel, kalená skluznice a lišta.

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200 404-406.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31244 101
Rozsah dodávky: 
- Nastavovací měrky pro vnitřní měření 

16 Eel (obj. č. 31244 208)
- Zařízení pro nastavení měřicí síly 

16 Ec (obj. č. 31244 209)
- Hloubkoměrný můstek 16 Em3
- Měřicí destičky pro externí měření 

16 Eea 1-3 (obj. č. 31244 201-203)
- Měřicí destičky pro vnitřní měření 

16 Eei 1-3 (obj. č. 31244 204-206)
- Hloubkoměrný můstek

16 Em 75 × 7 mm
- Návod k obsluze
- 3V baterie (typ CR 2032)
- V pouzdru

31244 102
Rozsah dodávky:
- 3V baterie (typ CR 2032)
- Návod k obsluze
- V pouzdru

31244 101-102

                                                                                                  Příslušenství                
                                                                                                               31244            …
                                                                                                                       €                
   Měřicí vložka pro vnější měření, 16 Eea 1                                                                   201
   Měřicí vložka pro vnější měření, 16 Eea 2                                                                   202
   Měřicí vložka pro vnější měření, 16 Eea 3                                                                   203
   Měřicí vložka pro vnitřní měření, 16 Eei 1                                                                   204
   Měřicí vložka pro vnitřní měření, 16 Eei 2                                                                   205
   Měřicí vložka pro vnitřní měření, 16 Eei 3                                                                   206

31244

16 Eea 1

                                                                                                  Příslušenství                
                                                                                                               31244            …
                                                                                                                       €                
   Měřicí vložka pro vnitřní měření, 16 Eei 4                                                                   207
   Nastavovací měrka pro vnitřní měření, 16 Eel                                                           208
   Zařízení pro nastavení měřicí síly, 16 Ec                                                                     209
   Montážní pouzdro pro závitové a                                                                                         
   kuličkové měřicí dotyky, 16 Eeb                                                                                    210
   Kónická hlava, nerezavějící, M 2 x 8                                                                             211

16 Eei 3 16 Eei 4 16 Eel 16 Ec 16 Eab

16 Eea 2 16 Eea 3 16 Eei 1 16 Eei 2

31244 201 31244 202 31244 203 31244 204 31244 205

31244 206 31244 207 31244 208 31244 209 31244 210

31244 201-211
Příslušenství pro digitální univerzální posuvná měřítka 
Obj. č. 31244 101–102
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Orýsovací posuvná měřítka
Provedení
- S aretačním šroubem
- Stupnice: mm, na tyči a kolejnici
- Údaje na stupnici 0,05 mm (noniová stupnice

rozšířená na 39 mm)

Kvalita
Speciální ocel, tvrzená orýsovací lišta.

31245

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah                Odečítání              Orýsovací lišta                                                        31245            …
                         mm                         mm                                 mm                                                               €                
                          160                            0,05                                      100                                                                                      101
                         250                            0,05                                      120                                                                                      102
                         300                            0,05                                      160                                                                                      103
                         500                            0,05                                      160                                                                                      105

Přesná 3bodová a 5bodová posuvná měřítka
Provedení
- Odečítání bez paralaxy s dílkováním po mm/pal-

cích, matně chromovaný povrch
- Údaje na stupnici 0,05 mm (noniová stupnice

rozšířená na 39 mm)
Použití
Pro měření průměru fréz, výstružníků, závitníků,
drážkových hřídelí, ozubených kol atd.
Kvalita
Nerezová ocel.

31247 101
Pro nástroje se 3 hranami.

31247 102
Pro nástroje s 5 hranami.

31247 101

                                                                                                                                                                                        
     Pro měřicí rozsah Ø                                                                                                                        31247            …
                                 mm                                                                                                                               €                
                              5 - 40                                                                                                                                                              101
                              5 - 40                                                                                                                                                              102

31245

31247

Přesná hloubková posuvná měřítka
ß
Provedení
- Stupnice matně chromované
- Stupnice v mm
- Měřicí lišta plně kalená
- S výměnným kaleným měřicím čepem 

a stupnicí na jedné straně
- Ø měřicího čepu: 1,0 mm
- Měřicí plochy kalené
- Přesnost podle normy DIN 862
- Dodáváno v kufříku

Použití
Pro měření malých a odsazených otvorů.
Kvalita
Nerezová ocel.

31305

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah         Délka můstku           Měřicí tyčinka T        Odečítání                                31305            …
                         mm                         mm                                 mm                  mm                                       €                
                           80                               50                                    8 x 3                   0,05                                                          101

5

ø1

8

57°

31305
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Hloubková posuvná měřítka | Měřicí můstky

Přesná hloubková posuvná měřítka
ß
Provedení
- Stupnice v mm
- Měřicí povrchy indukčně kalené
- S aretačním šroubem
- Stupnice matně chromované

Kvalita
Nerezová ocel.

31306
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 862
- Stupnice na dvou stranách pro změnu polohy 

měřítka
- Měřicí lišta plně kalená
- S výměnným kaleným měřicím kolíkem
- Ø měřicího čepu: 1,5 mm 

(pro měřicí tyč 8 x 3 mm) 
Ø měřicího čepu: 2,0 mm
(pro měřicí tyč 12 x 4 mm)

31321
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 862
- S rovnou, zkosenou měřicí tyčí

31326
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 862
- Dílky na dvou stranách pro změnu polohy váhy
- Délka x šířka úhlové odchylky: 

12,5 x 5 mm pro otvory od Ø 22 mm 
(pro měřicí tyč 8 x 3 mm) nebo 
16 x 10 mm pro otvory od Ø 28 mm 
(pro měřicí tyč 12 x 4 mm) 

31327
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 862
- Stupnice na dvou stranách pro změnu polohy 

měřítka 
- Měřicí tyč s dvojitým odsazením v pravém úhlu, 

pro měření šířky a vzdálenosti v otvorech nebo
drážkách od Ø 20 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
        Měřicí rozsah         Délka můstku      Měřicí tyčinka T     Odečítání                   31306            …              31321            …              31326            …              31327            …
                         mm                         mm                            mm              mm                           €                                      €                                      €                                      €                
                             150                             100                               8 x 3               0,05                                            101                                       101                                       101                                             
                             200                             100                               8 x 3               0,05                                            102                                       102                                       102                                       102
                             300                             100                             12 x 4               0,05                                                                                                                                                                                    104
                             300                             150                             12 x 4               0,05                                            104                                       104                                       104                                             
                             500                             150                             12 x 4               0,05                                                                                         106                                       106                                             
                           1000                             250                            20 x 5               0,05                                                                                         107                                                                                           

31321 3132631306

31306 - 31327

31327

Digitální posuvné hloubkoměry, MarCal 30 EWRi

[
Provedení
- Funkce zapnutí/vypnutí
- Funkce automatického zapnutí/vypnutí
- Funkce HOLD (paměť naměřených hodnot)
- Funkce PRESET (přednastavení naměřených

hodnot)
- Funkce RESET (resetování displeje)
- Přepínání mm/palce
- Reverzibilní směr počítání
- Referenční funkce uzamčení/odemknutí (zámek

klávesnice)
- Funkce DATA (přenos dat)
- Velký vysoce kontrastní LCD displej (výška číslic

11 mm)
- Zajišťovací šroub nahoře
- Lapované vodicí dráhy
- Měřicí plochy kalené

- Připraveno k okamžitému měření pomocí 
referenčního systému

- Zvýšená vodítka na ochranu stupnice
- Vynikající odolnost proti prachu, chladivům a mazivům
- Škrabák na nečistoty v posuvném dílu
- Podniková norma
- Datové rozhraní: Integrované bezdrátové

připojení
- Napájení: Baterie, životnost přibližně 3 roky

(přibližně 0,5 roku s možností bezdrátového
připojení)

Rozsah dodávky:
- 3V baterie (typ CR 2032)
- Návod k obsluze
- V pouzdru
Použití
Pro univerzální měření hloubky, šířky, stupňů 
a vzdálenosti.

Kvalita
Nerezová ocel, kalená skluznice a lišta.

Upozornění:
Bezdrátový přijímač viz obj. č. 35200 410.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31303

                                                                                                                                                  Příslušenství                
                                                                                       Délka                                                              31304            …
                                                                                          mm                                                                      €                
         Prodloužený měřicí můstek, 30 EXm                       200                                                                                             101
         Prodloužený měřicí můstek, 30 EXm                       300                                                                                             102
         Měřicí vložka, 30 ESa                                                           -                                                                                             103

31303 - 31304

31304 101-102

31304 103                                                                                                                                                                                        
       Měřicí rozsah              Délka můstku              Odečítání                                                              31303            …
                       mm                               mm                        mm                                                                      €                
                           150                                   100                          0,01                                                                                             101
                           200                                   100                          0,01                                                                                             104
                           300                                   150                          0,01                                                                                             102
                           500                                   150                          0,01                                                                                             103
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Digitální hloubkoměry, TWIN-CAL

(
Provedení
- S otočnou dorazovou destičkou
- Stupeň krytí IP 67
- Integrovaný výstupní kanál
- 6číslicový LCD displej (výška číslic 11 mm)
- Přesnost podle normy DIN 862
- Provozní teplota 10 °C až 40 °C
- Akumulátor, 3 V (typ CR 2032), určený pro

dlouhodobý provoz
- Dodáváno v pouzdru se zkušebním protokolem 

a prohlášením o shodě

Funkce:
- Nastavení nuly v libovolné poloze
- Přepínání mm/palce
- Funkce HOLD (paměť naměřených hodnot)
- Zapnutí/vypnutí
- Automatické přepnutí od úsporného režimu po 

10 min, vypnutí přístroje po 2 hodinách

Upozornění:
Různá provedení jsou k dispozici na vyžádání. 
Měřicí můstky viz obj. č. 31302. 
Spojovací kabel viz obj. č. 35200.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102. 

31301

                                                                                                                                                                                        
                Měřicí rozsah                             A                     B                      Výstup dat                        31301            …
                                 mm                         mm                  mm                                 TLC                               €                
                                      250                             150                     8,5                                           x                                                 201
                                      350                             150                     8,5                                           x                                                 202
                                      500                             150                     8,5                                           x                                                 203

31301

Připojitelný měřicí můstek

(
Provedení
- Vyrobeno podle tovární normy
- S prohlášením o shodě
- Dodáváno s upevňovacím materiálem

Použití
Hloubková posuvná měřítka viz obj. č. 31301.

31302

                                                                                                                                                                                        
                             A                             B                             C             Max. chyba                                31302            …
                         mm                         mm                         mm                          µm                                       €                
                             300                                  8                               16                                  5                                                           102

31302

Digitální hloubková posuvná měřítka

0
Provedení
- Se 3 vyměnitelnými měřicími vložkami
- Velký vysoce kontrastní LCD displej 

(výška číslic 7,5 mm)
- Datový výstup multiCOM (volitelně RS232, 

USB nebo Digimatic)
- Talířkový měřicí dotyk zvláště vhodný pro měření

vzdáleností a šířek drážek
- Vybaveno KEEPTRONIC (blokování nastavené

referenční hodnoty)
- Baterie, 3 V, lithium (typ CR 2032), 

pro dlouhodobý provoz
- Dodáváno v kufříku

Funkce:
- Nastavení nuly v libovolné poloze
- Přepínání mm/palce
- Zapnutí/vypnutí
- Funkce PRESET (přednastavení naměřených

hodnot)
- Funkce úspory energie (automatické vypnutí 

po přibližně 10 minutách)

Použití
Pro univerzální měření hloubky, šířky, 
stupně a vzdálenosti.

Kvalita
Nerezová ocel.

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31350

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah     Odečítání    Délka můstku      Ty na měření hloubky Ø       Výstup dat        31350            …
                        mm               mm                     mm                                        mm        multiCOM                €                
                            100                0,01                          85                                                  4                          x                                301

31350
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Hloubkoměry | Soupravy měřicích přístrojů | Mikrometry

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah             Délka můstku              Odečítání                  Výstup dat                                           31340            …              31341            …              31344            …
                         mm                             mm                        mm                    multiCOM                                                   €                                      €                                      €                
                         200                                  100                          0,01                                        x                                                                                                                    300                                             
                         300                                  150                          0,01                                        x                                                                       301                                       301                                       301
                         500                                  150                          0,01                                        x                                                                       302                                       302                                             
                        1000                                  250                          0,01                                        x                                                                                                                    303                                             

31344

Digitální hloubková posuvná měřítka

0 
Provedení
- Indukční měřicí systém odolný proti opotřebení, 

bez mechanických převodových prvků 
- Datový výstup multiCOM (volitelně RS232, 

USB nebo Digimatic)
- LCD displej 7,5 až 500 mm
- LCD displej 12,5 mm při 1000 mm
- Vybaveno KEEPTRONIC (blokování nastavené

referenční hodnoty)
- Přesnost opakování 0,01 mm
- S aretačním šroubem
- Baterie, 3 V (typ CR 2032), pro 

dlouhodobý provoz, lze vypnout
- Dodáváno v dřevěném kufříku

Funkce:
- Nastavení nuly v libovolné poloze
- Přepínání mm/palce
- Zapnutí/vypnutí
- Funkce PRESET (přednastavení naměřených

hodnot)

Použití
Pro absolutní, rozdílové, a porovnávací měření 
a měření tolerance bez dalších složitých aritme-
tických operací.

Kvalita
Nerezová ocel. 
Vodicí plochy kalené a broušené, měřicí plochy
indukčně kalené a broušené.

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200. 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31340 31341

31340
Provedení
- S odsazením měřicí tyče v pravém úhlu
- Přesnost podle normy DIN 862
Použití
Pro měření zahloubení, např. v otvorech 
(od Ø 28 mm) a osazeních.

31341
Provedení
- S rovnou, zkosenou měřicí tyčí
- Přesnost podle normy DIN 862 
Použití
Pro měření hloubky a vzdáleností.

31344
Provedení
- S odsazením měřicí tyče na obou stranách
- Přesnost podle tovární normy 
Použití
Pro měření šířek a vzdáleností, drážek a zahloubení
v otvorech od Ø 24 mm.

31340 - 31344

Malé digitální hloubkoměry31353

0
Provedení
- Nerezová ocel
- Kulatý měřicí čep, Ø 2 mm
- LCD displej (výška číslic 7,5 mm) 
- KEEPTRONIC (blokování nastavené referenční

hodnoty)
- Datový výstup multiCOM (volitelně RS232, 

USB nebo Digimatic)
- Podniková norma
- Baterie 3 V lithiová (typ CR 2032)
- Dodáváno v kufříku

Funkce:
- Nastavení nuly v libovolné poloze
- Přepínání mm/palce
- Zapnutí/vypnutí
- Funkce PRESET (přednastavení naměřených

hodnot)

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah             Délka můstku              Odečítání                  Výstup dat                                                                                                                           31353            …
                         mm                              mm                        mm                    multiCOM                                                                                                                                  €                
                               25                                     48                          0,01                                        x                                                                                                                                                                  101

31353
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Přesné mikrometry
ß
Provedení
- Měřicí plochy jsou osazené slinutým karbidem 

a lapované 
- Stupnice matně chromovaná
- Vřeteno plně kalené a broušené
- S pojistnou pákou, seřizovací maticí a rohatkou se

západkou
- Přesnost podle normy DIN 863
- Izolace pro ochranu před teplem z rukou
- Odečet 0,01 mm
- Stoupání vřetena 0,5 mm
- Průměr měřicího vřetena 6,5 mm
- Průměr měřicího bubnu 18 mm
- Sady a jednotlivé mikrometry obsahují klíče 

a nastavovací měrky, které jsou dodávány v úložné
krabici

Použití
Pro vnější měření.

31500 101

31500 102

31502

                                                                                                                                                                Sada                
        Měřicí rozsah                            Po 1 mikrometru                                                                       31500            …
                         mm                            mm                                                                                                     €                
                         0-100                                0–25 / 25–50 / 50–75 / 75–100                                                                          101
                         0-150                                0–25 / 25–50 / 50–75 / 75–100 / 100–125 / 125–150                                102

                                                      Jednotlivé                
        Měřicí rozsah                              31502            …
                         mm                                      €                
                     75 - 100                                                         104
                   100 - 125                                                         105
                   125 - 150                                                         106

                                                      Jednotlivé                
        Měřicí rozsah                              31502            …
                         mm                                      €                
                         0 - 25                                                         101
                       25 - 50                                                         102
                       50 - 75                                                         103

31500 - 31502

Sady měřidel
31355

                                                                                                                          2 ks                                 6 ks                
                                                                                                                       31355            …              31357            …
                                                                                                                               €                                      €                
         Sada měřicích nástrojů                                                                                                        301                                       301
       Dřevěné pouzdro                                                                                                                    501                                       501

31357

ß
Provedení
V dřevěném pouzdru.

31355 301
Sada standardních měřicích nástrojů
2 kusy, obsah sady:
1 x kapesní posuvné měřítko, 150 mm 
(obj. č. 31008 101),
1 x mikrometr, 0-25 mm 
(obj. č. 31502 101).

31355 501
Dřevěné pouzdro, prázdné, pro obj. č. 31355 301.

31357 301
Sada velkých měřicích nástrojů
6 ks, obsah sady:
1 x kapesní posuvné měřítko, 150 mm 
(obj. č. 31008 101),
1 x mikrometr,
0-25 mm (obj. č. 31502 101),
1 x měřítko, 200 mm (obj. č. 39800 102),
1 x plochý úhelník, 100 x 70 mm (obj. č. 36115 102),
1 x vlasové pravítko, 100 mm (obj. č. 36060 102),
1 x pružinové kružítko, 125 mm (obj. č. 35630 102).

31357 501 
Dřevěné pouzdro, prázdné, pro obj. č. 31357 301.

31355 - 31357
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Mikrometry

31510

h
Provedení
- Zahrnuje 50mm šroubovací nástavec opatřený

tvrdokovem, lapovaný po celé délce bloku
měřidla

- Nástavec zdvojnásobuje měřicí rozsah 50mm
nastavitelného vřetena

- Měření bez sčítání díky stoupání závitu 1 mm 
a dílkům po 100 mm, ideální pro velké měřicí
rozsahy

- Odečet na stupnici od 0,01 mm
- Ø vřetena 10 mm
- Měřicí plocha z tvrdokovu
- Pojistka Ø 24 mm
- Přesnost DIN 863
- Robustní rám z lehkého kovu
- S upínacím zařízením a třecí spojkou
- Dodáváno v dřevěném kufříku

Použití 
Snadné nasazení a odstranění prodlužovacích
šroubů. Mnohem jednodušší manipulace s vyšší
spolehlivostí měření v porovnání s mikrometry 
s výměnnými vložkami měrného čepu.

Upozornění:
Nastavovací sonda viz obj. č. 31579. 
Nástavce o velikosti 100 mm a 150 mm k prod-
loužení rozsahu měření je k dispozici na vyžádání.
Větší rozsahy k dodání na požádání.

                                                                                                                                         
        Měřicí rozsah             Max. chyba                                                31510            …
                         mm                          µm                                                       €                
                200 - 300                                  6                                                                            097
                300 - 400                                  7                                                                            098
                400 - 500                                  8                                                                            099

Přesné mikrometry

h
Provedení
- Měřicí rozsah 50 mm
- Měřicí plochy s karbidovým hrotem, 

planparalelně lapované
- Závit vřetene kalený a broušený
- Přesnost DIN 863
- Nastavení nuly a matice vřetene nastavitelné
- Upínací kroužek pro zajištění vřetena
- Spojka (ráčnový nástroj) umožňuje konstantní

měření tlaku
- Stupnice antireflexně matně chromovaná
- Čtení údajů na stupnici bez přičítání díky stoupání

závitu 1 mm a dílcích po 100 mm (tedy bez
falešných měření po 0,5 mm)

- Měřicí bubínek Ø 24 mm
- Vzdálenost dílků 0,65 mm
- Odečet na stupnici od 0,01 mm
- Dodává se s osvědčením o shodě, 

v dřevěném pouzdru

Použití
Vhodné zejména pro přesné měření na obráběcích
strojích a pro všeobecné použití v dílnách. Na
bruskách, pro obrábění litiny a nepřetržité použití.

Upozornění:
Nastavovací sonda viz obj. č. 31579.

31505 098-103
Provedení
- S robustním polokruhovým rámem z vysoce 

kvalitní litiny s kuličkovým grafitem
- S izolací proti teplu rukou, s účinným potahem
- Vřeteno a měřicí plochy Ø 8 mm

31505 104-107
Provedení
- S polokruhovým rámem vyrobeným z lehkého

kovu s účinnou povrchovou úpravou
- Vřeteno a měřicí plochy Ø 10 mm

Upozornění:
Izolace proti teplu rukou k dispozici na vyžádání.

31505 098

31505 104

31510

                                                                                                                                         
        Měřicí rozsah             Max. chyba                                                31505            …
                         mm                          µm                                                       €                
                  250 - 300                                  5                                                                             103
                  300 - 350                                  6                                                                             104
                  350 - 400                                  6                                                                             105
                  400 - 450                                  7                                                                             106
                  450 - 500                                  7                                                                             107

                                                                                                                                         
        Měřicí rozsah             Max. chyba                                                31505            …
                         mm                          µm                                                       €                
                         0 - 50                                  3                                                                            098
                     50 - 100                                  4                                                                            099
                   100 - 150                                  4                                                                             100
                   150 - 200                                  5                                                                             101
                  200 - 250                                  5                                                                             102

31505

Přesné mikrometry

0
Provedení
- Měřicí plochy jsou osazené slinutým karbidem 

a lapované
- Stupnice z chromovaného povrchu, plně kalená

a broušená
- S pojistnou pákou, seřizovací maticí a rohatkou se

západkou
- Přesnost podle normy DIN 863-1
- Izolace pro ochranu před teplem z rukou
- Odečet 0,01 mm 
- Stoupání vřetena 0,5 mm
- Průměr měřicího vřetena 6,5 mm
- Průměr měřicího bubnu 18 mm
- Sady a jednotlivé mikrometry obsahují klíče 

a nastavovací měrky
- V úložném pouzdru

31513 101-104
Mikrometry, jednotlivé.

31513 301
Obsah sady:
1 x přesný mikrometr, každý: rozsah měření
0-25 mm, 
25-50 mm, 
50-75 mm, 
75-100 mm.
Včetně nastavovacích měrek, 25, 50 a 75 mm.

31513 301

                                                      Jednotlivé                
        Měřicí rozsah                              31513            …
                         mm                                      €                
                         0 - 25                                                         101
                       25 - 50                                                         102

                                                               Sada                
        Měřicí rozsah                              31513            …
                         mm                                      €                
                       0 - 100                                                         301

31513

                                                      Jednotlivé                
        Měřicí rozsah                              31513            …
                         mm                                      €                
                       50 - 75                                                         103
                     75 - 100                                                         104



www.hhw.de

31.23CZ/P

M
ěř

icí
 a

 te
st

ov
ac

í 
te

ch
no

log
ie

( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Přesné mikrometry

(
ISOMASTER
Provedení
Celé a poloviční hodnoty milimetru se zobrazují na
stupnici objímky; setiny jsou zobrazeny na náprstku,
který má 50 dílků. Třecí účinek lze zrušit změnou
polohy omezovače měřicí síly vestavěného do
náprstku. Měřicí plochy s povlakem z tvrdokovu.
Přesnost v souladu s 1. částí normy DIN 863.
Odečet 0,01 mm, rozteč vřetena 0,5 mm, měřicí
vřeteno Ø 6,5 mm (měřicí rozsah 0-100 mm) nebo
8,0 mm (měřicí rozsah 100-300 mm). Zkušební
protokol s prohlášením o shodě.
Etiketa s individuálním výrobním číslem. Dodáváno
v kufříku.
Použití
Pro vnější měření.

Upozornění:
Vřeteno je upnuto pomocí upínacího kroužku pro
zajištění vysoké přesnosti. Nastavovací sonda viz
obj. č. 31579.

31515
Provedení
Obsah sady: 
1 x přesný mikrometr, každý: rozsah měření 
0-25 mm, 
25-50 mm, 
50-75 mm, 
75-100 mm.

31516
Mikrometry, jednotlivé.

31515

                                                               Sada                
        Měřicí rozsah                              31515            …
                         mm                                      €                
                       0 - 100                                                         201

31516

                                                      Jednotlivé                
        Měřicí rozsah                              31516            …
                         mm                                      €                
                   150 - 175                                                         207
                   175 - 200                                                         208
                  200 - 225                                                         209
                  225 - 250                                                         210
                  250 - 275                                                         211
                  275 - 300                                                         212

                                                      Jednotlivé                
        Měřicí rozsah                              31516            …
                         mm                                      €                
                         0 - 25                                                         201
                       25 - 50                                                         202
                       50 - 75                                                         203
                     75 - 100                                                         204
                   100 - 125                                                         205
                   125 - 150                                                         206

31515 - 31516

Přesné mikrometry, Micromar 40 A/SA

[
Provedení
- Matně chromované ovládací a zobrazovací prvky
- Tvrdý lakovaný ocelový rám
- Měřicí vřeteno a měrný čep z kalené oceli osazený

slinutým karbidem
- Tepelně izolační panely
- Rychlomontážní šroub s integrovanou spojkou

- Pojistka
- Přesnost podle normy DIN 863-1
- Návod k obsluze
- V pouzdru

31514 101-108
Mikrometry, jednotlivé
- Nastavovací měrka (měřicí rozsah 25–50 mm a více)

31514 101-108

31514 201-202

                                                                                                                                                                                                                                                          Jednotlivé                
        Měřicí rozsah                Odečítání              Mez chyby       Stoupavost vřetena        Hloubka rámu             Šířka rámu                        Standard                    31514            …
                         mm                         mm                          µm                                 mm                         mm                         mm                                                                  €                
                           0-25                            0,01                                  4                                       0,5                            25,5                               31                           DIN 863-1                                           101
                         25-50                            0,01                                  4                                       0,5                            34,5                               56                           DIN 863-1                                           102
                         50-75                            0,01                                  5                                       0,5                            47,5                               81                           DIN 863-1                                           103
                       75-100                            0,01                                  5                                       0,5                            58,5                             106                           DIN 863-1                                           104
                     100-125                            0,01                                  6                                       0,5                            71,5                             131                           DIN 863-1                                           105
                     125-150                            0,01                                  6                                       0,5                            83,5                             156                           DIN 863-1                                           106
                     150-175                            0,01                                  7                                       0,5                            95,5                             182                           DIN 863-1                                           107
                     175-200                            0,01                                  7                                       0,5                         108,5                             207                           DIN 863-1                                           108

                                                                                                                                                                                                                                                                   Sada                
        Měřicí rozsah                       Odečítání                                        Poč.                                                                                                                                           31514            …
                         mm                                 mm                            mikrometry                                                                                                                                                  €                
                         0-100                                     0,01                                                    4                                                                                                                                                                                    201
                     100-200                                     0,01                                                    4                                                                                                                                                                                    202

31514

31514 201
Obsah sady:
1 x přesný mikrometr, každý: rozsah měření
0–25 mm
25–50 mm
50–75 mm
75–100 mm
Nastavovací měrky, 25 mm / 75 mm

31514 202
Obsah sady:
1 x přesný mikrometr, každý: rozsah měření
100–125 mm
125–150 mm
150–175 mm
175–200 mm
Nastavovací měrky, 125 mm / 175 mm
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Přesné mikrometry

(
TESAMASTER
Provedení
- S extrémně malými odchylkami měření
- Čítač pro desetiny milimetru; chyby odečtu

o polovině milimetru jsou proto vyloučeny
- Tisíciny milimetru jsou vyznačeny na pouzdru

namontovaném na kuličkovém ložisku bez
paralaxy

- Třecí spojka na konci měřicího vřetena
- Vroubkovaný kroužek na náprstku umožňuje

měření jednou rukou bez omezovače měřicí síly
- Měřicí síla max. 10 N
- Odečet 0,001 mm na noniové stupnici, bez

paralaxy
- Měření stoupání závitu 0,5 mm
- Měřicí plocha Ø: 6,5 mm
- Přesnost přibližně o 50 % větší, než vyžadují

normy

- Dodáváno v pouzdru, včetně 2 seřizovacích klíčů
a zkušebního protokolu s prohlášením o shodě

- Označeno individuálním výrobním číslem
- Přesnost podle normy DIN 863/1

Použití
Pro vnější měření

Kvalita
Měřicí plochy s povlakem z tvrdokovu.

Upozornění:
Další velikosti jsou k dispozici až do 250 mm.
Nastavovací měrky viz obj. č. 31579.

31525

Měřicí rozsah Max. rozpětí odchylky Max. paralelní odchylka 31525 …
mm fmax µm µm €
0-25 2 1,0 201

25-50 2 1,5 202
50-75 3 1,5 203

75-100 3 1,5 204

31525

beweglicher Amboss

Feinzeiger mit einstellbaren 
Toleranzmarken

Betätigungshebel zur 
Ambossabhebung

Mikrometrická měřidla s přesným úchylkoměrem

0
Provedení
- Měřicí plochy jsou osazené slinutým karbidem

a jemně lapované.
- Měřicí bubínek a pouzdro broušené, matně

chromované, rámečkem, rám plně broušený,
matně chromovaný

- Tepelná izolace prostřednictvím plastových
izolačních destiček

- Přesnost podle normy DIN 863-3
- Stoupání vřetena 0,5 mm

- Průměr měřicího vřetena 7,5 mm
- Průměr měřicího bubnu 17,5 mm
- Dodáváno v kufříku
Použití
Pro přímé nebo diferenciální měření. Ideální pro
sériové testování malých přesných dílů.

Upozornění:
Větší měřicí rozsahy a verze se zobrazovací
hodnotou +/- 140 µm a hodnotou stupnice 2 µm
k dodání na vyžádání.
Nastavovací sonda viz obj. č. 31579.

31529

Měřicí rozsah Mez přesnosti, Mez přesnosti, Oblast zobrazení, Hodnota na stupnici, 31529 …
mm mikrometr mm přesný úchylkoměr mm přesný úchylkoměr mm přesný úchylkoměr mm €
0-25 0,002 0,001 +/- 0,065 0,001 301

25-50 0,002 0,001 +/- 0,065 0,001 302

31529

Mikrometry │ Mikrometrická měřidla s přesným úchylkoměrem

h
Provedení
- Přímé čtení 5 µm
- Maximální přesnost – přesahuje normu DIN 863
- Stoupání závitu 0,5 mm
- Měřicí vřeteno Ø 8 mm, měřicí plochy z tvrdokovu
- Třecí spojka Ø 25 mm vytažená dopředu na

pojistku
- S upínacím zařízením
- Dodáváno v kufříku

Použití
Díky přímému odečtu 5 µm je tento mikrometr
vhodný pro nejpřesnější měření, např. při kontrole
kvality.

Upozornění:
Nastavovací sonda viz obj. č. 31579.

Přesné mikrometry
31517

Měřicí rozsah Max. chyba 31517 …
mm µm €

0 - 25 1,5 101
25 - 50 1,5 102
50 - 75 2,0 103

75 - 100 2,0 104

31517

pohyblivá kovadlina

Číselník s nastavitelnými
tolerančními znakami

Ovládací páka pro
zvedání kovadliny
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Digitální mikrometry, Micromar 40 EWR / EWRi

[
Provedení
- Funkce RESET (resetování displeje)
- ABS (displej lze nastavit na nulu 

bez ztráty vztahu k hodnotám ORIGIN)
- Přepínání mm/palce
- ORIGIN (přednastavení měření)
- Funkce LOCK (zamknutí klávesnice)
- TOL (vstup tolerančních a výstražných mezí)
- DATA (ve spojení s kabelem pro přenos dat)
- HOLD (paměť naměřených hodnot)
- Velký vysoce kontrastní LCD displej 

(výška číslic 10 mm)
- Měřicí vřeteno, korozivzdorné, plně kalené 

a broušené
- Měřicí vřeteno a čep zesílený karbidem
- Rychlá jízda
- Ráčnový nástroj v přední části
- Ocelový rám s nátěrem, tepelně izolovaný
- Napájení: Baterie, životnost až 2 roky (při použití 

integrovaného bezdrátového rozhraní se sníží, 
obj. č. 31559 101-108 + 301)

Rozsah dodávky:
- 3V baterie (typ CR 2032)
- Návod k obsluze

- V pouzdru
- Nastavovací měrka 

(měřicí rozsah 25–50 mm a více)

Upozornění:
Pro rádiový přijímač i-Stick viz obj. č. 35200 410.
Pro spojovací kabel viz obj. č. 35200 415-416.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

Software: Bezplatné stažení aplikace MarCom
Professional: www.mahr.com/marcom (pouze pro
datové kabely Mahr a bezdrátové systémy 
s rozhraním USB a RS-232).

31558 101-108
Micromar 40 EWR, jednotlivé
Provedení
- Datové rozhraní: Digimatic, USB

31559 101-108
Micromar 40 EWRi, jednotlivé
Provedení
- Datové rozhraní: Integrované bezdrátové připojení
- Navíc s TOL 

(vstup tolerančních a výstražných mezí)

31558 101-108

                                                                                                                                                                                                       Typ 40 EWR                          Typ 40 EWRi                
        Měřicí rozsah        Odečítání       Mez chyby      Stoupavost vřetena  Měřicí síla    Hloubka rámu     Šířka rámu                   31558            …                      31559            …
                         mm                  mm                   µm                                 mm                 N                      mm                  mm                           €                                              €                
                           0-25                0,001                   +/- 2                                      0,5              5-10                           24                      32                                            101                                                101
                         25-50                0,001                   +/- 2                                      0,5              5-10                           36                      57                                            102                                                102
                         50-75                0,001                   +/- 3                                      0,5              5-10                           45                      82                                            103                                                103
                       75-100                0,001                   +/- 3                                      0,5              5-10                           57                    107                                            104                                                104
                  100-125              0,001                          6                                      0,5              5-10                           73                    132                                        105                                                105
                     125-150                0,001                          6                                      0,5              5-10                           82                    157                                            106                                                106
                     150-175                0,001                          7                                      0,5              5-10                           95                    182                                            107                                                107
                     175-200                0,001                          7                                      0,5              5-10                         106                    207                                            108                                                108

                                                                                                                                                                                                       Typ 40 EWR                          Typ 40 EWRi                
        Měřicí rozsah        Odečítání                            Poč.                                                                                                                       31558            …                      31559            …
                         mm                  mm               mikrometry                                                                                                                               €                                              €                
                         0-100                0,001                                     4                                                                                                                                                              301                                                301

31558 - 31559

31559 101-108

31558 301 + 31559 30131558 301
Micromar 40 EWR, sada
Obsah sady:
1 x digitální mikrometr, každý: rozsah měření
0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm, 75-100 mm
a nastavovací měrky

31559 301
Micromar 40 EWRi, sada
Obsah sady:
1 x digitální mikrometr, každý: rozsah měření
0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm, 75-100 mm
a nastavovací měrky
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Mikrometry

Digitální mikrometry, Micromar 40 EWR-L/EWRi-L31560

[
Provedení
- Velký vysoce kontrastní LCD displej výška číslic 

10 mm)
- Měřicí vřeteno, korozivzdorné, plně kalené 

a broušené
- Měřicí vřeteno a měrný čep zesílený karbidem
- Rychlé nastavení QUICK DRIVE
- Neotáčivé vřeteno
- Ráčnový nástroj v přední části
- Ocelový rám s nátěrem, tepelně izolovaný
- Napájení: Baterie, životnost až 2 roky (při použití

integrovaného bezdrátového rozhraní se sníží, 
obj. č. 31560 501–504)

Funkce:
- RESET (nastavení displeje na nulu)
- ABS (displej lze nastavit na nulu bez ztráty vztahu

k hodnotám ORIGIN)
- Přepínání mm/palce
- ORIGIN (přednastavení měření)
- Funkce LOCK (zamknutí klávesnice)
- TOL (vstup tolerančních a výstražných mezí)
- DATA (ve spojení s kabelem pro přenos dat)
- HOLD (paměť naměřených hodnot)

Rozsah dodávky:
- 3V baterie (typ CR 2032)
- Návod k obsluze
- V pouzdru
- Nastavovací měrka 

(měřicí rozsah 25-50 mm a více)

Použití
- Předcházení poškození obrobku: 

Nerotující vřeteno má dotykový kontakt, který
může zabránit poškrábání, např. v důsledku
zabrušování prachových částic na citlivých 
a jemně obrobených površích

- Ideální pro měření tenkých kovových 
fólií bez jejich kroucení a ohýbání

- Měření boků profilu závitu pomocí drátů pro
měření závitu: Díky nerotujícímu vřetenu zůstávají
oba držáky měřicích drátů vůči sobě vždy 
v zajištěné poloze

Upozornění:
Pro rádiový přijímač i-Stick viz obj. č. 35200 410.
Pro spojovací kabel viz obj. č. 35200 415-416.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

Software: Bezplatné stažení aplikace MarCom
Professional: www.mahr.com/marcom (pouze pro
datové kabely Mahr a rádiové systémy s rozhraním
USB a RS-232).

31560 401-404
Micromar 40 EWR-L
Provedení
- Datové rozhraní: Digimatic, USB

31560 501-504
Micromar 40 EWRi-L
Provedení
- Datové rozhraní: Integrované bezdrátové připojení

31560 401-404

31560 501-504

                                                                                                                                                                                                    Typ 40 EWR-L                       Typ 40 EWRi-L                
        Měřicí rozsah        Odečítání      Mez chyby    Stoupavost vřetena     Měřicí síla     Hloubka rámu     Šířka rámu                   31560            …                      31560            …
                         mm                  mm                   µm                              mm                    N                      mm                  mm                           €                                              €                
                         0 - 25                0,001                         2                                       5                 5-10                            24                      32                                            401                                                501
                       25 - 50                0,001                         2                                       5                 5-10                           36                      57                                            402                                                502
                       50 - 75                0,001                         3                                       5                 5-10                           45                      82                                            403                                                503
                     75 - 100                0,001                         3                                       5                 5-10                            57                    107                                            404                                                504



www.hhw.de

31.27CZ/P

M
ěř

icí
 a

 te
st

ov
ac

í 
te

ch
no

log
ie

( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Digitální mikrometry, Micromar 40 EWV

[
Provedení
- Referenční funkce uzamčení/odemknutí 

(zámek klávesnice)
- Velký vysoce kontrastní LCD displej 

(výška číslic 8,5 mm)
- Měřicí vřeteno, korozivzdorné, plně kalené 

a broušené
- Měřicí vřeteno a měrný čep zesílený karbidem
- Rychlá jízda
– Chromovaný ocelový rám, tepelně izolovaný
- Neotáčivé vřeteno
- S upínacím trnem pro měřicí destičky D = 3,5 mm
- Přesnost podle normy DIN 863-3
- Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, 

Digimatic
- Napájení: Baterie, životnost přibližně 2 roky
Rozsah dodávky:
- Lithiová baterie (3 V, typ CR 2032)
- Návod k obsluze
- V pouzdru

31561 101
Dodáváno bez měřicích vložek

31561 102
Dodáváno s měřicími vložkami
- Měřicí vložky, 40 Eak a 40 Eal

(obj. č. 31561 207 a 31561 206)
- Měřicí vložky, 40 Efk a 40 Efl

(obj. č. 31561 202 a 31561 201)
- Měřicí vložky, 40 Etk a 40 Etl

(obj. č. 31561 204 a 203)
- Měřicí vložka, 40 Epk

(obj. č. 31561 208)
- Měřicí vložka, 40 Esk

(obj. č. 31561 205)

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200 404-406.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31561 102

                                                                                                                                                                                       Bez měřicích vložek                  S měřicími vložkami                
    Měřicí rozsah        Odečítání           Mez chyby        Vřeteno       Měřicí síla       Hloubka rámu      Šířka rámu                         31561            …                         31561            …
                    mm                  mm                        µm   rozteč mm                      N                         mm                  mm                                 €                                                 €                
                          25                0,001                               4             0,635                    5-10                           23,0                    31,5                                                   101                                                   102

                                                                                                                                                  Příslušenství                
                                                                                                                                                               31561            …
                                                                                                                                                                      €                
     Plochá měřicí vložka, 40 Efl                                                                                                                                                201
     Plochá měřicí vložka, 40 Efk                                                                                                                                               202
     Měřicí destička, destička, 40 Etl                                                                                                                                        203
     Měřicí destička, destička, 40 Etk                                                                                                                                       204
     Měřicí destička s břitem, 40 Esk                                                                                                                                        205
     Měřicí destička se zmenšeným měřicím povrchem, 40 Eal                                                                                       206
     Měřicí destička se zmenšeným měřicím povrchem, 40 Eak                                                                                      207
     Měřicí destička s hrotem (60°), 40 Epk                                                                                                                            208
     Měřicí destička s vypouklým měřicím povrchem, 40 Erk                                                                                           209

31561

6

6,
5

2,8

3,
5

15,5

6,
5

2,8

3,
5

15,5

11
,3

2,8

3,
5

6

11
,3

2,8

3,
5

7

6

7

1,8

3,
5

0,
75

15,5

7

2,3

3,
52

6

7
2,3

3,
6 2

6

7 60 3,
5

2,8

3;
5

0,
3

6

7
R5

3,
5

2,8

40 Esk

40 Eal

40 Efk

40 Eak

40 Etk
40 Efl 40 Etl

31561 202 31561 201 31561 204 31561 20531561 203

31561 207 31561 206

31561 208 31561 209

40 Erk40 Epk



31.28
www.hhw.de

31.28 CZ/P

M
ěřicí a testovací 
technologie

a
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Přesné digitální mikrometry, systém capa µ

(
MICROMASTER
Provedení
- Ergonomický tvar pro snadné použití
- Úplné řízení měřicí síly 

prostřednictvím třecí spojky
- Patentovaný krystal capa µ
- Velký LCD displej (výška číslic 7 mm)
- Rozsah měření 0-30 mm má o 20 % větší rozsah
- Ovládání jednou rukou
- Číslicový krok 0,001 mm / 0,0005 palce
- Průměr měřicího vřetena 6,5 mm
- Měřicí plochy z cementového tvrdokovu
- Měřicí síla max. 10 N
- Přesnost podle normy DIN 863/1
- Baterie, 3 V (typ CR 2032), 

pro dlouhodobý provoz

Funkce:
- PRESET (přednastavení měření)
- Diferenciální měření
- Funkce HOLD (paměť naměřených hodnot)
- Přepínání mm/palce
- Nastavení nuly v libovolné poloze
- Automatické vypnutí

Rozsah dodávky:
- 3V baterie (typ CR 2032)
- Návod k použití a zkušební protokol 

s prohlášením o shodě
- Až do měřicího rozsahu 100 mm s certifikátem

SCS
- V pouzdru 

Použití
Pro vnější měření.

Upozornění:
Nastavovací sonda viz obj. č. 31579. 
Spojovací kabel viz obj. č. 35200. 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

31555
Provedení
- Stupeň krytí IP 40

31556
Provedení
- Odolné vůči vlhkosti podle stupně ochrany IP 54

31557
Provedení
- Odolné vůči vlhkosti podle stupně ochrany IP 54 
- S datovým výstupem přes Opto RS-232
- Pokud je připojena k vyhodnocovací jednotce, 

stupeň ochrany je IP 40

31556

                                Standard                        IP 54                    Opto RS-232                
Měřicí rozsah              31555            …      31556            …                31557            …
                 mm                      €                              €                                       €                
          150 - 175                                                                                                                          207
          175 - 200                                                                                                                          208
         200 - 225                                                                                                                          209
         225 - 250                                                                                                                          210
         250 - 275                                                                                                                          211
         275 - 300                                                                                                                          212

                                Standard                        IP 54                    Opto RS-232                
Měřicí rozsah              31555            …      31556            …                31557            …
                 mm                      €                              €                                       €                
                0 - 30                                       201                              201                                        201
              25 - 50                                                                           202                                        202
              50 - 75                                                                           203                                        203
            75 - 100                                                                           204                                        204
          100 - 125                                                                                                                          205
          125 - 150                                                                                                                          206

31555 - 31557

Nastavovací metrické měrky
Provedení
- Měření povrchů s planparalelním lapováním
- Rovnoběžnost menší nebo rovna 1 µ
- Přesnost podle normy DIN 863 (js2) do 175 mm;

překračuje DIN 863 počínaje 200 mm
- S izolovaným úchopem, který chrání ruce před

teplem, a sériovým identifikačním číslem
Použití 
Pro mikrometry se 2 plochými a rovnoběžnými
měřicími plochami. 
Kvalita 
Měřicí plochy jsou vyrobeny z oceli, kalené 
a vystárlé. 

Upozornění:  
Další délky v přírůstcích po 25 mm až do 1 500 mm
jsou k dispozici s krátkými dodacími lhůtami. 
Kombinace v sadě v pouzdru, stejně jako speciální
délky, lze dodat na vyžádání. 

31579

                                                                                                                                         
           Délka                Max. chyba             Měřicí plocha Ø                31579            …
              mm                        +/- µm                                 mm                       €                
                550                               3,50                                     10,0                                        122
                650                               4,00                                     10,0                                        126
                750                               4,00                                     10,0                                        130
                850                               4,00                                     10,0                                        134
                950                               5,00                                     10,0                                        138
              1050                               5,00                                     10,0                                        142
              1150                               6,00                                     10,0                                        146
              1250                                7,00                                     10,0                                        150
              1350                                7,00                                     10,0                                        154
              1450                                7,00                                     10,0                                        158
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                         
           Délka                Max. chyba             Měřicí plocha Ø                31579            …
              mm                        +/- µm                                 mm                       €                
                  25                                1,25                                   6,5                                     101
                  50                                1,25                                   6,5                                     102
                   75                                1,50                                   6,5                                     103
                100                               2,00                                   6,5                                     104
                125                               2,50                                   6,5                                     105
                150                               2,50                                       6,5                                        106
                175                               2,50                                   6,5                                     107
                225                               3,00                                   6,5                                     109
                275                               3,00                                   6,5                                     111
                350                               3,50                                 10,0                                     114
                450                               3,50                                 10,0                                     118

31579

Mikrometry | Nastavovací měrky | Závitové měřicí vložky
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                                                                                               Whitworth 55°                
                      Délka                                                                              31596            …
                         mm                                                                                      €                
                               25                                                                                                               101
                               50                                                                                                               102
                               75                                                                                                               103
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

Přesné mikrometry

0
Provedení
- Rám z kvalitní kujné litiny s nátěrem, s izolací proti

teplu rukou
- Závit vřetene kalený a broušený
- Nastavitelná matice vřetena
- S upínacím kroužkem a třecí spojkou (ráčnový

nástroj)
- Stupnice antireflexně matně chromovaná
- Odečet 0,01 mm, rozteč vřetena 0,5 mm
- Pojistka Ø 20 mm
- Přesnost v souladu s 3. částí normy DIN 863
- Dodáváno v pouzdru se seřizovacím klíčem 

a osvědčením o shodě

Použití
Pro měření průměru příruby vnějších závitů
pomocí vyměnitelných vložek pro měření závitů, 
obj. č. 31592 a 31593.

Upozornění:
Přesné mikrometry pro měření vnitřních závitů jsou
k dispozici na vyžádání.

31585

                                                                                                                                       
        Měřicí rozsah             Max. chyba                                              31585            …
                         mm                          µm                                                      €                
                      0 - 25                                  3                                                                           101
                    25 - 50                                  3                                                                           102
                    50 - 75                                  4                                                                           103
                  75 - 100                                  4                                                                           104

Závitové měřicí vložky

0
Provedení
- Upínací trn Ø 3,5 mm, délka 13,5 mm
- Dodáváno v párech (zářez a měrný čep)
Použití
Pro měření průměru příruby vnějších závitů
(nelze použít pro měření vnitřního závitu). Přesné
mikrometry viz obj. č. 31585.
Kvalita
Kalená ocel, broušená.

31592
Použití
Pro vnější závit 60° (metrický závit ISO).
Seřízení pomocí nastavovacích měrek obj. č. 31595.

31593
Použití
Pro vnější závit 55° (Whitworthův závit). Seřízení
pomocí nastavovacích měrek obj. č. 31596.

Upozornění:
Závitové měřicí vložky pro lichoběžníkový závit 30° 
k dodání na vyžádání.

31592 - 31593

                                                                                                  Metrický 60°                
                Stoupání                                                                              31592            …
                         mm                                                                                      €                
                  0,35 - 0,5                                                                                                               101
                     0,6 - 0,8                                                                                                               102
                   0,9 - 1,25                                                                                                               103
                     1,5 - 2,0                                                                                                               104
                     2,5 - 3,5                                                                                                               105
                     4,0 - 6,0                                                                                                               106
                                                                                                                                                         

                                                                                               Whitworth 55°                
        Počet závitů na 1 palec                                                              31593            …
                                                                                                                     €                
                                         60 - 48                                                                                             101
                                         40 - 32                                                                                             102
                                         28 - 22                                                                                             103
                                         20 - 16                                                                                             104
                                          14 - 11                                                                                             105
                                           10 - 7                                                                                             106
                                              6 - 4                                                                                             107

Nastavovací měrky pro závitové měřicí vložky

0
Provedení
- Jemně broušené a lapované
- S tepelnou izolací
- Přesnost v souladu s 3. částí normy DIN 863
- Zaoblený lapovaný otvor na jedné straně pro

snazší nastavení na hrotu.
Použití
Přesné mikrometry viz obj. č. 31585.
Kvalita
Kalená ocel.

31595
Použití
Pro vnější závit 60° (metrický závit ISO).

31596
Použití
Pro vnější závit 55° (Whitworthův závit).

Upozornění:
Nastavovací měrky pro 30° lichoběžníkový trapé-
zový závit k dodání na vyžádání.

31595

31596

                                                                                                  Metrický 60°                
                      Délka                                                                              31595            …
                         mm                                                                                      €                
                               25                                                                                                               101
                               50                                                                                                               102
                               75                                                                                                               103
                             100                                                                                                               104
                             125                                                                                                               105
                             175                                                                                                               106

                                                                                                                                       
        Měřicí rozsah             Max. chyba                                              31585            …
                         mm                          µm                                                      €                
                   100 - 125                                  4                                                                           105
                   125 - 150                                  4                                                                           106
                   150 - 200                                  5                                                                           107
                                                                                                                                                         

31585

31592 - 31593

31595 - 31596
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Podstavce mikrometrů | Mikrometry | Hloubkové mikrometry | Hlavy mikrometrů

Přesný mikrometr pro měření šířky zubu

Podstavec mikrometru
Provedení
- Robustní litinová základní deska 
- Upínací čelisti s nastavitelným úhlem sklonu

Použití
Zajišťuje pevný stojan pro upnutý mikrometr o měřicí
délce až 100 mm. Pro uchycení mikrometrických
měřidel pro vnější měření.

31599

                                                                                                                                                               31599            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                           101

Přesné mikrometry
ß
Provedení
S neotáčivým vřetenem. Stupnice antireflexně
matně chromovaná. Třecí spojka umožňuje
konstantní měření tlaku. Rám z kvalitní temperované
litiny nebo litiny s kuličkovým grafitem s povrchovou
úpravou s izolací proti teplu rukou. Odečet 
0,01 mm, měřicí plocha Ø 8 mm, stoupání vřetena
0,5 mm, pojistka Ø 20 mm, přesnost překračuje 

normu DIN 863. Dodáváno v pouzdru se seřizova-
cím klíčem. 
Použití
Pro měření úzkých zahloubení, např. pro pojistné
kroužky. Pro kontrolu průměru drátu u cívek nebo
pružin.

Upozornění:
Nastavovací sonda viz obj. č. 31579.

31614

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah         Měřicí povrch             Max. chyba                                                                31614            …
                         mm               Š x H mm                          µm                                                                       €                
                      0 - 25                  0,75 x 6,5                              3                                                                                               101
                    25 - 50                  0,75 x 6,5                                  3                                                                                               102

Přesné mikrometry
ß
Provedení
2 planparalelně lapované měřicí kotouče, spojitá
rovina bez zahloubení, objímka se stupnicí 
a pojistka s broušeným chromovaným povrchem,
třecí spojka, upínka vřetena s upínacím kroužkem.
Přesnost překračuje DIN 863, stoupání vřetena 

0,5 mm, odečet 0,01 mm, pojistka Ø 20 mm, 
v pouzdru se seřizovacím klíčem.
Použití
Pro měření šířky zubů na modulu 0.8 a vyšších 
a pro měření vzdáleností vybrání a středicích hran.

Upozornění:
Nastavovací sonda viz obj. č. 31579.

31620

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah          Měřicí kotouč Ø        Max. chyba                                                                31620            …
                         mm                             mm                      µm                                                                       €                
                      0 - 25                                     20                            4                                                                                               201
                    25 - 50                                     20                            4                                                                                               202
                    50 - 75                                     20                            5                                                                                               203
                  75 - 100                                     20                            5                                                                                     204
                100 - 125                                     30                            6                                                                                               205
                125 - 150                                     30                            6                                                                                     206

Přesný mikrometr
ß
Provedení
Měřicí vřeteno s kaleným měřicím povrchem 
Ø 6,5 mm, měřicí doraz z kalené oceli Ø 6,5 mm,
měřicí síla max. 10 N, ale vyšší povrchový tlak než 
u mikrometrických měřidel ve standardním provede-
ní se stejnou měřicí silou, odečet 0,01 mm,
přesnost v souladu s normou DIN 863, část 3. 
Dodáváno v pouzdru se seřizovacím klíčem. 

Použití
Kulová měřicí čep pro měření tloušťky stěn u trubek
a jiných zakřivených dílů.

31661

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah                                                                                                                               31661            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                      0 - 25                                                                                                                                                                       401

31599

31614

31620

31661

- Pro měření šířek zubů Wk, vzdáleností zahloubení a středicích kol
- Velké kotouče – ideální pro spolehlivé měření válečků
- Měřicí kotouč Ø 25, 35 nebo 50 mm, kalená ocel, souvislá rovina bez vybrání
- Odečet 0,01 mm bez přídavku díky stoupání závitu 1 mm 

a dílkování 100 mm

K dodání na vyžádání. Obraťte se na nás!

Info
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        Měřicí rozsah    Měřicí rozsah         Mez chyby        Opakovatelnost            Výstup dat        31725            …
                         mm              palcový                     mm                             mm         RS-232/USB               €                
                      0 - 25                         0-1                    0,005                             0,002                                 x                               201

S
- S datovým výstupem přes RS-232/USB, 

v kombinaci s externím napájením
- Patentovaný měřicí systém SYLVAC
- LCD displej (výška číslic 6 mm)
- Číselník Ø 44 mm, otáčivý přes 270°
- Převod Simplex, nerotující vřeteno,

měřicí plocha ze slinutého karbidu
- Upínací stopka 12 H6 o délce 15 mm
- Průměr vřetena 6,5 mm

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200. 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

3- a 5bodová mikrometrická měřidla
ß
Provedení
S prizmatickými uspořádanými měřicími plochami, 
s karbidovým hrotem. Odečet 0,01 mm. Přesnost
podle normy DIN 863. Lakovaný rám, matně
chromovaná pojistka/objímka se stupnicí. Se
snímací ráčnou. Dodáváno v pouzdru s nastavova-
cí měrkou.
Použití
Pro zkušební vzorky, jako jsou nerovnoměrně
drážkované frézy, výstružníky a závitníky, a také
drážkované hřídele a nerovnoměrné mnohoúhelní-
ky. Detekce odchylek kruhovitosti na válcových
površích. 

31672 101-107
Provedení
3 měřicí body, úhel rozevření hranolu 60°.
Použití
Pro třídílné zkoušené vzorky.

31672 108-112
Provedení
5 měřicích bodů, úhel rozevření hranolu 108°.
Použití
Pro pětidílné zkoušené vzorky.

31672 101-107

                                                                                                       3 body/60°                
        Měřicí rozsah                                                                               31672            …
                         mm                                                                                       €                
                         1 - 15                                                                                                                 101
                         5 - 20                                                                                                                 102
                       20 - 35                                                                                                                 103
                       35 - 50                                                                                                                 104
                       50 - 65                                                                                                                 105
                       65 - 80                                                                                                                 106
                       80 - 95                                                                                                                 107

                                                                                                     5 bodů/108°                
        Měřicí rozsah                                                                               31672            …
                         mm                                                                                       €                
                         5 - 25                                                                                                                 108
                       25 - 45                                                                                                                 109
                       45 - 65                                                                                                                 110
                       65 - 85                                                                                                                 111
                     85 - 105                                                                                                                 112

Přesné mikrometrické hloubkoměry
ß
Provedení
S třecí spojkou, objímkou a pojistkou se stupnicí,
matně chromovaným povrchem, s upínacím
kroužkem, výměnnýmiměřicími jehlami s dílky po
25 mm. Měřicí můstek a konce měřicí jehly (Ø 4 mm)
kalené a lapované. Přesnost přesahuje normu 
DIN 863, odečet 0,01 mm, měřicí rozsah 25 mm.

Rozteč vřetena 0,5 mm, v pouzdru, se seřizovacím
klíčem a osvědčením o shodě.

31690

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah                 Délka můstku                              Počet            Max. chyba                31690            …
                         mm                     Šířka x mm                    měřicí jehly                           µm                       €                
                      0 - 75                                50 x 17                                           3                                  5                                        301
                    0 - 150                                50 x 17                                           6                                  6                                        302
                    0 - 150                             100 x 17                                           6                                  6                                        304
                    0 - 300                             100 x 17                                        12                                  9                                        305

Hlavice přesného mikrometru
ß
Provedení
Měřicí vřeteno plně kalené, broušené, měřicí
bubínek a měřicí pouzdro z broušeného chromu. 
S ráčnovým nástrojem a rotačním vřetenem;
přesnost překračuje normu DIN 863.

Měřicí bubínek Ø 20 mm, měřicí plocha osazená
slinutým karbidem Ø 6,5 mm, rozteč vřetena 
0,5 mm, odečet 0,01 mm. Dodává se s osvědčením
o shodě.

31721

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah            d1        d2 h6            d3                      l2              l3                      l4                31721            …
                         mm          mm          mm          mm                  mm          mm                  mm                       €                
                      0 - 25             20             12            6,5       27,5 (při 0)             16       73,5 (při 0)                                        301

d
1

d
3

l2

d
2

l3 l4

0

Přesná digitální mikrometrová hlava

31725

31672

31690

31721

31725
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Vnitřní mikrometry | Srovnávací měřicí přístroj

                                                                                                                                                                Sada                
  Měřicí rozsah      Max. chyba             Nástavce koncových měrek                                                 31749            …
                   mm                    µm             délka mm                                                                                       €                
             50 - 300                           9               25/50/50/100                                                                                                       201
             50 - 450                        10              25/50/100/200                                                                                                    202
             50 - 850                        12              25/50/100/200/400                                                                                           203
           50 - 1450                        15              25/50/100/200/400/600                                                                                 204

Přesné vnitřní mikrometry dvoubodové
ß
Provedení
Odečet 0,01 mm, rozteč vřetena 0,5 mm. Průměr
bubínku: Měřicí rozsah 35-50 mm = 15 mm, 
měřicí rozsah 50-75 mm = 16 mm, měřicí rozsah 
75-100 mm = 17 mm, měřicí rozsah 100–300 mm =
20 mm. Provedení  z oceli, plně matně chromované
pro odečítání bez odlesků. Závit vřetene kalený 
a broušený. Přesnost překračuje normu DIN 863.
Se seřizovacím klíčem a osvědčením o shodě.
Použití
Pro měření vnitřních rozměrů ve formě válcových
otvorů, průměrů soustružených drážek, vzdálenosti
mezi dvěma rovinnými rovnoběžnými plochami atd.

Kvalita
Měřicí plochy s karbidovým hrotem a kruhově
lapované.

Upozornění:
Další kombinace sad, nástavce a držáky jsou 
k dispozici na vyžádání.

31749
Obsah sad: 1 vnitřní mikrometr 50-75 mm 
s koncovkou a nástavci (viz tabulka): Ocel, kalená 
a lapovaná, izolované rukojeti chrání ruce před
teplem. Připojovací závit M7. Dodáváno v kufříku.

31750 201-203
Jednotlivé vnitřní mikrometry, 
měřicí rozsah 35-100 mm: Bez upínacího kroužku.
Pevný závit vřetene pro prevenci nežádoucího
pohybu bubínku během měření. Měřicí povrch 
Ø 6 mm

31750 204-211
Jednotlivé vnitřní mikrometry, měřicí rozsah 
100-300 mm: S upínacím kroužkem a izolací proti
teplu rukou. Plynulý závit vřetene pro rychlé
nastavení na požadovaný rozměr. Upínací kroužek
pro zajištění měřicího bubínku během měření.
Měřicí povrch Ø 6 mm.

31749

31750 202

31750 205

Vnitřní mikrometry
ß
Provedení
- S měřicími čelistmi na jedné straně, hloubka

měření 5 mm 
- Měřicí pouzdro, měřicí bubínek n a měřicí čelisti 

s matně chromovaným povrchem
- Vypuklé měřicí plochy ze slinutého karbidu
- Snímací ráčna
- Pojistný šroub
- Odečet 0,01 mm
- Přesnost podle normy DIN 863

- Stoupání vřetena 0,5 mm, měřicí bubínek 
Ø 17 mm

- Dodáváno v kufříku
Použití
Pro vnitřní měření.

31754 101

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah         Max. chyba        Nastavovací kroužek                                                        31754            …
                         mm                       µm                                     mm                                                               €                
                      5 - 30                              5                                              5                                                                                      101
                    25 - 50                              6                                            25                                                                                      102
                    50 - 75                              7                                                -                                                                                      103
                  75 - 100                              8                                                -                                                                                      104

31754 102

31754 103

31754 104

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah             Max. chyba                                                                                               31770            …
                         mm                          µm                                                                                                       €                
                         5 - 55                              2,5                                                                                                                                   201
                       50 - 75                              3,0                                                                                                                                   202
                     75 - 100                              3,0                                                                                                                                   203

31770 203

Přesné vnitřní mikrometry

                                                      Jednotlivé                
  Měřicí rozsah      Max. chyba           31750            …
                   mm                    µm                   €                
           175 - 200                           4                                   207
           200 - 225                           4                                   208
           225 - 250                           4                                   209
           250 - 275                           4                                   210
           275 - 300                           4                                   211
                                                                                                   

                                                      Jednotlivé                
  Měřicí rozsah      Max. chyba           31750            …
                   mm                    µm                   €                
                35 - 50                           3                                   201
                50 - 75                           3                                   202
              75 - 100                           3                                   203
            100 - 125                           3                                   204
            125 - 150                           3                                   205
            150 - 175                           4                                   206

0
Provedení
- Měřicí plochy válcové, osazené slinutým karbi-

dem
- Malé čelisti jsou vyrobeny z robustního polokruho-

vého slinutého karbidu, který zajišťuje minimální
ohýbání

- Snadná obsluha díky vřetenu uloženého 
v kuličkových ložiskách

- Odečet 0,01 mm, stoupání závitu 0,5 mm,
přesnost opakování je nižší nebo rovna 2 µm

- Třecí spojka Ø 21 mm vytažená dopředu na
bubínek pro citlivé měření

- Přesnost překračuje normu DIN 863
- Dodáváno v kufříku 
Použití
Ideální pro měření otvorů při soustružení, frézování
a broušení. Přesná měření díky snadné manipulaci.
Nákladově efektivní alternativa k 3bodovým interním
měřicím přístrojům se stejnou přesností měření.

Upozornění: 
K dispozici také s měřicím rozsahem až 600 mm na
vyžádání. strukce

S čelistmi na obou stranách se 2 samostatnými
vnitřními vložkami se stupnicí pro snadné odečítání 
(měřicí rozsah 5-55 mm). 

31770 202-203
Provedení
S měřicími čelistmi na jedné straně.

31770 201

31749 - 31750

31754

31770



www.hhw.de

31.33CZ/P

M
ěř

icí
 a

 te
st

ov
ac

í 
te

ch
no

log
ie

( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Univerzální komparátor, UNICHECK31780 - 31781

0
31780 101
Základní jednotka
Provedení
- Rozsah měření základní jednotky 5-220 mm

(vnější)/15-230 mm (vnitřní); lze prodloužit 
až na 2000 mm pomocí nástavců, 
viz obj. č. 31781 101-103

- Zobrazení měření úchylkoměrem (nejlépe 25 mm
měřicí rozsah), přesným číselníkovým úchyl-
koměrem nebo elektronickou měřicí sondou 
(není součástí dodávky, viz obj. č. 33001 ff.)

- Robustní konstrukce trubky odolná proti zkroucení
- 1 nastavitelná pevná měřicí čelist
- 1 pohyblivé měřicí rameno pro vnitřní a vnější

měření, reverzibilní směr měření, měřicí dráha 18 mm
- Univerzálně použitelný a adaptabilní systém díky

širokému rozsahu měřicích ramen, 
měřicím kontaktům a dorazovým prvkům, 
viz obj. č. 31781 104-115

- Nastavení pomocí nastavovacího zařízení,
hlavního měřidla, kombinace měřicích bloků,
kroužkových kalibrů nebo mikrometru (není
součástí dodávky)

Rozsah dodávky:
- Základní jednotka v dřevěném pouzdru
- Bez číselníkového úchylkoměru a dorazových

prvků
Použití
Tento měřicí přístroj představuje univerzální řešení
pro širokou škálu přesných měření.
Příklady: Vnější a vnitřní měření děr a paralelních
ploch, závitů, ozubení, zápichů, drážek atd.

Upozornění:
Další porovnávací měřicí přístroje od jiných výrobců
jsou k dispozici na vyžádání.

31781 101-115
Příslušenství
Použití
Univerzální porovnávací měřicí přístroj 
UNICHECK viz obj. č. 31780 101.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Označení                                                                      Provedení/použití                                                                                           31780            …                   31781            …
                                                                                                                                                                                                                             €                                           €                
     Základní jednotka                                                               Měřicí rozsah 5–220 mm (vnější) / 15–230 mm (vnitřní)                                                             101                                                   
     Prodloužení                                                                          Délka 100 mm                                                                                                                                                                                          101
     Prodloužení                                                                          Délka 200 mm                                                                                                                                                                                          102
     Prodloužení                                                                          Délka 500 mm                                                                                                                                                                                          103
     Montážní úchyt (pár)                                                          Na měřicí sondu                                                                                                                                                                                       104
     Osazovací měřicí nástavce (pár)                                    Pro vnější měření                                                                                                                                                                                      105
     Osazovací měřicí nástavce (pár)                                    Pro vnitřní měření                                                                                                                                                                                     106
     Měřicí vložky (pár)                                                              S kulovými dotykovými plochami, délka 23 mm, Ø 6 mm                                                                                                                107
     Měřicí vložky (pár)                                                              S kulovými dotykovými plochami, délka 53 mm, Ø 6 mm                                                                                                                108
     Měřicí vložky (pár)                                                              Válcová, délka 52 mm                                                                                                                                                                             109
     Měřicí vložky (pár)                                                              Snížený střed s kulovými kontaktními plochami, délka 41 mm, Ø 6 mm                                                                                        110
     Měřicí vložky (pár)                                                              S měřicím kotoučem, délka 42 mm, Ø 12 mm                                                                                                                                    111
     Měřicí ramena (pár)                                                            Délka 40 mm                                                                                                                                                                                            112
     Měřicí ramena (pár)                                                            Délka 80 mm                                                                                                                                                                                            113
     Hloubkový doraz (pár)                                                       Pro měřicí ramena                                                                                                                                                                                    114
     Adaptér (pár)                                                                        5 mm pro speciální sondu, M 2.5 (viz obj. č. 33114)                                                                                                                          115

31780 101 + 31781 103

31781 101-103

31781 104

31781 105

31781 106

31781 109

31781 110

31781 111

31781 112-113

31781 114

31781 115

Používá se UNICHECK

31781 107-108
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Vnitřní mikrometry tříbodové

                                                                                                                                                                                                                                                                   Sady                
                      Rozsah použití        Hodnota dílku stupnice                Rozsah použití                       nastavovacích kroužků                                                           31899            …
                                         mm                                         mm                jednotlivé přístroje mm                                          mm                                                                  €                
                                           * 6-12                                           0,001                  6–8/8–10/10–12                                                         8/10                                                                                          118
                                           12-20                                           0,001                  12-16/16-20                                                                       16                                                                                          119
                                           20-50                                           0,005                  20–25/25–30/30–40/40–50                               25/40                                                                                         120
                                         50-100                                           0,005                  50-60/60-70/70-85/85-100                                   60/85                                                                                         121
* Není vhodné pro měření průměrů děr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vnitřní mikrometry tříbodové31899

0
Provedení
- Měřicí plochy s měřicím rozsahem 12 mm a více

osazené slinutým karbidem 
- S měřicími kolíky na přední straně pro měření 

k základně otvoru (Ø 12 mm a více)
- Měřicí hlava od Ø 40 mm v lehké konstrukci 

z eloxovaného hliníku
- Stupnice antireflexně matně chromovaná
- Třecí spojka pro konstantní opakovatelnou měřicí

sílu
- Rozteč 0,5 mm 
- Přesnost podle normy DIN 863-4

Použití
Pro průchozí a slepé otvory (Ø 12 mm a více) a pro
krátká středicí ramena. Větších hloubek měření 
je dosaženo pomocí standardních prodloužení, 
obj. č. 31899 122–125.

31899 101-117
Vnitřní mikrometry, jednotlivé
Rozsah dodávky:
- V pouzdru

31899 118-121
Sady vnitřních mikrometrů
Rozsah dodávky:
- Jednotlivá zařízení s nastavovacími kroužky 

v pouzdru

31899 101-117

31899 118-121

31899 122-125

31899 122-125
Prodloužení hloubky měření
Provedení
- Pro dosažení větších hloubek měření

Použití
Pro tříbodový vnitřní mikrometr 
Obj. č. 31899 101-121.

                                                                                                                                                       Jednotlivé                
      Rozsah použití        Hodnota dílku stupnice        Hloubka měření           Mez chyby                31899            …
                         mm                                         mm                             mm                       µm                       €                
                         * 6 - 8                                           0,001                                   58                              4                                        101
                       * 8 - 10                                           0,001                                   58                              4                                        102
                     * 10 - 12                                           0,001                                   58                              4                                        103
                       12 - 16                                           0,001                                   64                              4                                        104
                       16 - 20                                           0,001                                   64                              4                                        105
                       20 - 25                                           0,005                                   68                              4                                        106
                       25 - 30                                           0,005                                   68                              4                                        107
                       30 - 40                                           0,005                                   76                              4                                        108
                       40 - 50                                           0,005                                   76                              4                                        109
                       50 - 60                                           0,005                                   79                              5                                         110
                       60 - 70                                           0,005                                   79                              5                                         111
                       70 - 85                                           0,005                                   97                              5                                         112
                     85 - 100                                           0,005                                   97                              5                                         113
                   100 - 125                                           0,005                                132                              6                                         114
                   125 - 150                                           0,005                                132                              6                                         115
                   150 - 175                                           0,005                                132                              7                                         116
                   175 - 200                                           0,005                                132                              7                                         117
* Není vhodné pro měření průměrů děr.                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                        Prodloužení hloubky měření                
                Pro oblasti použití                   Délka a                          Ø b                                                31899            …
                                         mm                         mm                         mm                                                       €                
                                           6 - 12                               75                              5,8                                                                             122
                                         12 - 20                               75                            11,6                                                                             123
                                         20 - 30                             150                            18,5                                                                             124
                                       30 - 200                             150                            21,4                                                                             125
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                                                                                                                                                                Sady                
    Měřicí rozsah                Vnitřní mikrometr                                                                                      31900            …
                    mm                měřicí rozsah mm                                                                                             €                
                    6 - 10                  6-8/8-10                                                                                                                                          202
                  10 - 20                  10-12,5/12,5-16/16-20                                                                                                                203
                  20 - 50                  20-25/25-35/35-50                                                                                                                     204
                50 - 100                  50-65/65-80/80-100                                                                                                                   205

31902

31900 204ß
Provedení
- Rozsah měření 2-6 mm s 2bodovou měřicí hlavou 
- Měřicí čelisti pro měřicí rozsah až 12,5 mm ze

slinutého karbidu, od měřicího rozsahu 12,5 mm 
s destičkami ze slinutého karbidu

- Seřizovací ráčna pro konstantní měřicí sílu
- Vysoce přesné kalené a broušené měřicí vřeteno
- Hodnota noniové stupnice 0,005 mm
- Zobrazení stupnice matně chromované
- Přesnost podle normy DIN 863
- Zahrnuje kalibrační certifikát UKAS
Použití
Měřicí rozsah 2 až 6 mm:
Pro průchozí a slepé otvory
Rozměry mohou sahat k základně otvoru.

Měřicí rozsah 6 mm až 12,5 mm:
Pro průchozí a slepé otvory 
Rozměry mohou sahat až k 1,9 mm nad základnou
otvoru.

Měřicí rozsah 12,5 mm a více:
Pro průchozí a slepé otvory 
Rozměry mohou sahat k základně otvoru.

31900
Sady
- Dodáváno v pouzdru s nastavovacími kroužky 

a seřizovacím klíčem

31902
Jednotlivé vnitřní mikrometry
- Dodáváno v pouzdru se seřizovacím klíčem, 

bez seřizovacího kroužku

Přesné vnitřní mikrometry tříbodové, XT

                              Jednotlivé                
    Měřicí rozsah           31902            …
                    mm                   €                
               80 - 100                                   216
             100 - 125                                   217
             125 - 150                                   218
             150 - 175                                   219
             175 - 200                                   220

                              Jednotlivé                
    Měřicí rozsah           31902            …
                    mm                   €                
                  20 - 25                                   211
                  25 - 35                                   212
                  35 - 50                                   213
                  50 - 65                                   214
                  65 - 80                                   215

                              Jednotlivé                
    Měřicí rozsah           31902            …
                    mm                   €                
                      6 - 8                                   206
                    8 - 10                                   207
              10 - 12,5                                   208
              12,5 - 16                                   209
                  16 - 20                                   210

                              Jednotlivé                
    Měřicí rozsah           31902            …
                    mm                   €                
                   2 - 2,5                                   201
                   2,5 - 3                                   202
                      3 - 4                                   203
                      4 - 5                                   204
                      5 - 6                                   205

31900 - 31902

                                                                                                                                                       Jednotlivé                
    Měřicí rozsah           Mez chyby    Nastavovací kroužek        Hloubka měření bez (s)                 31923            …
                    mm                       µm                                 mm                   prodloužení mm                         €                
                      6 - 8                              4                                          6                                     55 (155)                                          101
                    8 - 10                              4                                          8                                     55 (155)                                          102
                  10 - 12                              4                                        10                                     55 (155)                                          103
                  12 - 16                              4                                        16                                     81 (231)                                          104
                  16 - 20                              4                                        16                                     81 (231)                                          105
                  20 - 25                              4                                       25                                      91 (241)                                          106
                  25 - 30                              4                                       25                                      91 (241)                                          107
                  30 - 40                              4                                       40                                   101 (251)                                          108
                  40 - 50                              5                                       40                                   101 (251)                                          109
                  50 - 63                              5                                       62                                   101 (251)                                           110
                  62 - 75                              5                                       62                                   115 (265)                                           111
                  75 - 88                              5                                       87                                   115 (265)                                           112
               87 - 100                              5                                       87                                   115 (265)                                           113

Vnitřní mikrometry tříbodové
Provedení
- DIN 863/4
- Nástavec poskytuje velkou hloubku měření
- Stupnice a ovládací prvky s matně chromovaným

povrchem
- Plně kalené a broušené měřicí vřeteno
- Ráčnové spojení pro opakovatelnou měřicí sílu
- Samostředicí měřicí hlava se třemi měřícími

sondami na straně
- Rozsah měření 12 mm a více s karbidovým hrotem
- Vůle a pro 6-12 mm = 1,4 mm,pro 12-100 mm =

0,5 mm

- Dělení stupnice s měřicím rozsahem až 12 mm = 
0,001 mm, od měřicího rozsahu 16 mm = 0,005 mm

- Dodává se v robustním přepravním pouzdru
včetně seřizovacího kroužku a nástavce

Použití
Pro průchozí a slepé otvory.

31923 101-113

31923 201-204

                                                                                                                                                                                                                                                                   Sady                
     Měřicí rozsah                     Vnitřní mikrometr                                     nastavovacích kroužků               Prodloužení                                                                   31923            …
                      mm                     měřicí rozsah mm                                    mm                                                              mm                                                                          €                
                      6 - 12                        6–8/8–10/10–12                                           6/8/10                                                                100                                                                                                  201
                    12 - 20                        12-16/16-20                                                     16                                                                         150                                                                                                  202
                   20 - 50                        20–25/25–30/30–40/40–50                    25/40                                                           2 x 150                                                                                                  203
                 50 - 100                        50-63/62-75/75-88/87-100                        62/87                                                                  150                                                                                                  204

31923
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Vnitřní mikrometry tříbodové | Vnitřní měřicí pistole tříbodové

                                                                                                                                                                Sady                
    Měřicí rozsah      Rozsah měření                    Nastavovací kroužky Ø      Výstup dat                 31935            …
                    mm      měřicích hlav mm               mm                                       PROXIMITY                       €                
                  6 - 10       6-8/8-10                                    8                                                 x                                                            301
                10 - 20       10-12,5/12,5-16/16-20         12,5/20                                    x                                                            302
               20 - 50       20-25/25-35/35-50               20/35                                       x                                                            303
              50 - 100       50-65/65-80/80-100             65/80                                       x                                                            304

Digitální tříbodové vnitřní mikrometry, XT3D
S
Provedení
- S datovým výstupem přes PROXIMITY
- Měřicí čelisti do měřicího rozsahu 12,5 mm ze

slinutého karbidu, od měřicího rozsahu 12,5 mm 
s destičkami ze slinutého karbidu

- Vyměnitelné měřicí hlavy
- Seřizovací ráčna pro konstantní měřicí sílu
- Vysoce přesné kalené a broušené měřicí vřeteno
- Displej LC (výška číslice 6 mm) pro bezchybné

čtení
- Akumulátor, 3 V (typ CR 2032), určený pro

dlouhodobý provoz
- Přepínání mm/palce
- Zadání 2 přednastavených hodnot
- Odečet lze přepnout z 0,01 mm na 0,001 mm
- Funkce podržení pro poslední naměřenou hodnotu
- Zadání tolerance
- Max./min. funkce
- Nastavení nulové hodnoty a přednastavené

nastavení
- Dodáváno v pouzdru se seřizovacím klíčem

Použití 
Měřicí rozsah až 12,5 mm:
Pro vytváření průchozích otvorů.
Rozměry mohou sahat až k 1,9 mm nad základnou
otvoru. 

Měřicí rozsah 12,5 mm a více:
Pro průchozí a slepé otvory 
Rozměry mohou sahat k základně otvoru. 

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200. 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102. 

31935
Obsah sad:
- Digitální zobrazovací jednotky
- Měřicí hlavy
- Nastavení prstenců, včetně kalibračního

certifikátu UKAS

31936
Jednotlivé vnitřní mikrometry
- Zahrnuje digitální displej, 

bez nastavovacích kroužků

31936

                                                      Jednotlivé                
Měřicí rozsah     Výstup dat               31936            …
                 mm     PROXIMITY                     €                
                  6 - 8      x                                                          301
                8 - 10      x                                                          302
           10 - 12,5      x                                                          303
           12,5 - 16      x                                                          304
              16 - 20      x                                                          305
              20 - 25      x                                                          306
              25 - 35      x                                                          307
              35 - 50      x                                                          308
              50 - 65      x                                                     309
            65 - 80      x                                                     310
          80 - 100      x                                                     311
          100 - 125      x                                                           312
          125 - 150      x                                                           313
          150 - 175      x                                                           314
          175 - 200      x                                                           315

31935 - 31936

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah                 Počet hlav          nastavovacích kroužků        Odečítání                   Zobrazovací jednotka                                                              31906            …
                         mm                                                                              mm                  mm                                                                                                                             €                
                         6 - 12                                     3                                               8/10                0,001                      MarCator 1086 R                                                                                                       101
                       12 - 20                                     2                                                   16                0,001                      MarCator 1086 R                                                                                                       102
                       20 - 50                                     4                                            25/40                0,001                      MarCator 1086 R                                                                                                       103
                     50 - 100                                     4                                            60/85                0,001                      MarCator 1086 R                                                                                                       104

Sady digitálních 3bodových vnitřních měřicích pistolí, Micromar 844 AS

[
Provedení
- Spojovací závit pro výměnu měřicích hlav
- Samostředicí měřicí hlava se třemi měřicími

sondami na straně, odsazení o 120°
- Měřicí sonda ze 12mm slinutého karbidu
- Od 12 mm: měřicí sonda pro měření 

na základně otvoru
- Od 40 mm: hliníková měřicí hlava s nízkou

hmotností
- Podniková norma
Rozsah dodávky:
- Zobrazovací jednotka DC1086 R
- Nastavovací kroužky
- Klíč pro výměnu měřicích hlav
- Návod k obsluze
- V pouzdru

Použití
Měření průchozích otvorů, 
slepých otvorů a středicích hran.

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200 404-406.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 202.
Zobrazovací jednotky viz obj. č. 33086.

31906

31906
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Digitální 3bodové vnitřní mikrometry, Micromar 44 EWR31925

[
Provedení
- Spojovací závit pro výměnu měřicích hlav
- Samostředicí měřicí hlava se třemi měřicími

sondami na straně, odsazení o 120°
- Připraveno k okamžitému měření pomocí refe-

renčního systému
- Měřicí sonda ze 12mm slinutého karbidu
- Měřicí hlavice od 40 mm vyrobená z lehkého 

hliníku
- LCD displej (výška číslic 8,5 mm)
- Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB
- Napájení: Baterie, životnost přibližně 2 roky
- Přesnost podle normy DIN 863-4

Funkce:
- RESET (nastavení displeje na nulu)
- ABS (zobrazení lze nastavit na nulu bez ztráty

vztahu k přednastaveným hodnotám)
- Přepínání mm/palce
- PRESET (přednastavení naměřených hodnot)
- DATA (ve spojení s kabelem pro přenos dat)
- Funkce LOCK (zamknutí klávesnice)

Použití
Měření průchozích otvorů, slepých otvorů a středi-
cích okrajů.

31925 101-117
Vnitřní mikrometry, jednotlivé
Rozsah dodávky:
- Základní jednotka, 44 EWg
- Měřicí hlava, 44 Ak
- 3V baterie (typ CR 2032)
- Návod k obsluze
- V pouzdru

31925 201-204
Sady vnitřních mikrometrů
Rozsah dodávky:
- Základní jednotka, 44 EWg
- Měřicí hlavy, 44 Ak
- Nastavovací kroužky
- 3V baterie (typ CR 2032)
- Návod k obsluze
- V pouzdru

31925 101-117

31925 203

                                                                                                                                                       Jednotlivé                
        Měřicí rozsah                Odečítání              Mez chyby     Hloubka měření                                31925            …
                         mm                         mm                          µm                         mm                                       €                
                           6 - 8                            0,01                                  4                               58                                                           101
                        8 - 10                            0,01                                  4                               58                                                          102
                       10 - 12                            0,01                                  4                               58                                                          103
                       12 - 16                            0,01                                  4                               64                                                          104
                       16 - 20                            0,01                                  4                               64                                                          105
                       20 - 25                            0,01                                  4                               68                                                          106
                       25 - 30                            0,01                                  4                               68                                                          107
                       30 - 40                            0,01                                  4                               76                                                          108
                       40 - 50                            0,01                                  4                               76                                                          109
                       50 - 60                            0,01                                  5                               79                                                           110
                       60 - 70                            0,01                                  5                               79                                                           111
                       70 - 85                            0,01                                  5                               97                                                           112
                     85 - 100                            0,01                                  5                               97                                                           113
                   100 - 125                            0,01                                  6                             132                                                           114
                   125 - 150                            0,01                                  6                             132                                                           115
                   150 - 175                            0,01                                  7                             132                                                           116
                   175 - 200                            0,01                                  7                             132                                                           117

                                                                                                                                                                                                                                                                   Sady                
        Měřicí rozsah                                  Vnitřní mikrometr                         nastavovacích kroužků                                                                                                   31925            …
                         mm                                 měřicí rozsah mm                                                         mm                                                                                                          €                
                         6 - 12                                       6–8/8–10/10–12                                                               8/10                                                                                                                                      201
                       12 - 20                                                 12-16/16-20                                                                   16                                                                                                                                      202
                       20 - 50                20–25/25–30/30–40/40–50                                                            25/40                                                                                                                                      203
                     50 - 100                    50-60/60-70/70-85/85-100                                                            60/85                                                                                                                                      204



s
31907
Vnitřní mikrometry, jednotlivé 
Provedení  
- Předimenzovaný měřicí rozsah Ø 30-1 150 mm 

pouze s 9 vnitřními mikrometry 
- Bezúdržbový s mikrotestovacím systémem, matně 

chromovaným krytem, jasně vyrytými stupnicemi
- Automatické samostředění
- 1µm úplné odečítání bez paralaxy 

(1 mm, 1/10 mm, 1/100 mm, 1/1000 mm)
- Jedna otáčka ukazatele = 1 mm, takže žádné

chyby odečítání a žádné výpočty
- Přesnost: Tovární norma překračuje normu 

DIN 863 
- Minimalizovaná vůle kuželového soukolí
- Optimalizované nucené zatažení sond
- Izolační ochrana proti znečištění 

a tepelnému roztažení
- Vybaveno pro digitální technologii
- Dodáváno v kufříku
- Vyrobeno ve Švýcarsku

Použití 
Slepé otvory lze měřit k základně otvoru. Vysoce
přesné měření i ve velkém měřicím rozsahu.
Optimalizovaná prodloužení pro velké hloubky
měření. 

31908 
Prodloužení
- Lze rozšířit až na 10 metrů bez ztráty 

přesnosti (lze použít až 15 metrů) 

31909 
Kontrolní měřidlo 
Provedení  
- Ø 40–240 mm, měřicí plochy s tvrdým chromováním
- V pouzdru
Použití 
Pro nastavení 6 vnitřních mikrometrů, 30-400 mm.
Nahrazuje řadu nastavovacích kroužků. 

Upozornění:
Další kontrolní přístroje až do maxima Ø 1 100 mm
k dodání na vyžádání, což šetří náklady na kalibraci
a certifikaci.
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Vnitřní mikrometry tříbodové

                                                                                                                                                              Vnitřní mikrometr                        Nástavec               Kontrolní měřidlo        
     Měřicí rozsah      Hloubka měření      Délka    Lineární přesnost    Přesnost opakování                             31907            …              31908            …             31909            …
                      mm                           mm         mm                        +/- µm                           +/- µm                                     €                                      €                                    €                
                   30 - 40                               110                 -                                     2                                     1,5                                                        101                                                                                         
                   40 - 60                               110                 -                                     2                                     1,5                                                        102                                                                                         
                   60 - 90                               110                 -                                     2                                     1,5                                                        103                                                                                         
                 90 - 140                              140                 -                                     2                                     1,5                                                        104                                                                                         
               140 - 240                              210                 -                                     3                                     1,5                                                        105                                                                                         
               240 - 400                              300                 -                                     3                                     1,5                                                        106                                                                                         
               400 - 650                              520                 -                                     5                                     2,5                                                        107                                                                                         
               650 - 900                              520                 -                                     7                                     3,5                                                        108                                                                                         
             900 - 1150                              520                 -                                     8                                     4,5                                                        109                                                                                         
                 30 - 400                                     -          200                                      -                                          -                                                                                                     101                                            
                 30 - 400                                     -          500                                      -                                          -                                                                                                     102                                            
                 30 - 400                                     -        1000                                      -                                          -                                                                                                     103                                            
                 30 - 400                                     -                 -                                      -                                          -                                                                                                                                                101

Přesné vnitřní mikrometry tříbodové 

31907

31908 31909

31907 - 31909

Přesné vnitřní mikrometry tříbodové

(
IMICRO
Provedení
- Samostředicí a samozarovnávací mikrometry 

s vysokou spolehlivostí měření
- Měřicí kolíky s vrstvou uhlíku podobnou diamantu

(ADLC, tvrdost HV 0,05 4000 až 6000 = měřicí
rozsah 11–100 mm) nebo s povlakem z tvrdokovu
(tvrdost HV 1300 = měřicí rozsah 100–300 mm)

- Přesnost podle normy DIN 863/4
- Vč. ráčnového nástroje
- Dodává se s klíčem k instalaci a protokolem 

o zkoušce s prohlášením o shodě

Použití
Pro měření válcových otvorů, pro velké měřicí
rozsahy a hloubky měření.

Upozornění:
Prodloužení viz obj. č. 31948.

31916

                                                                                                                                       
        Měřicí rozsah        Odečítání        Hloubka měření                   31916            …
                         mm                  mm                             mm                           €                
                       40 - 50                0,005                                   84                                            115
                       50 - 60                0,005                                   84                                            116
                       60 - 70                0,005                                   84                                            117
                       70 - 80                0,005                                   84                                            118
                       80 - 90                0,005                                   84                                            119
                     90 - 100                0,005                                   84                                            120
                   100 - 125                   0,01                                100                                            121
                   125 - 150                   0,01                                100                                            122
                   150 - 175                   0,01                                100                                            123
                   175 - 200                   0,01                                100                                            124
                  200 - 225                   0,01                                100                                            125
                  225 - 250                   0,01                                100                                            126
                  250 - 275                   0,01                                100                                            127
                  275 - 300                   0,01                                100                                            128

                                                                                                                                       
        Měřicí rozsah        Odečítání       Hloubka měření                    31916            …
                         mm                  mm                            mm                           €                
                        3,5 - 4                0,001                                  20                                             101
                        4 - 4,5                0,001                                  20                                             102
                     4,5 - 5,5                0,001                                  25                                             103
                     5,5 - 6,5                0,001                                  25                                             104
                           6 - 8                0,001                                  52                                             105
                         8 - 10                0,001                                  52                                             106
                       10 - 12                0,001                                  52                                             107
                        11 - 14                0,005                                  77                                             108
                       14 - 17                0,005                                  77                                             109
                       17 - 20                0,005                                  77                                             110
                       20 - 25                0,005                                  78                                             111
                       25 - 30                0,005                                  78                                             112
                       30 - 35                0,005                                  78                                             113
                       35 - 40                0,005                                  78                                             114

31916
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Prodloužení

(
Použití
Pro digitální tříbodové vnitřní mikrometry: 
- TESA IMICRO (obj. č. 31916)
- Dodáváno bez mikrometru a středicího zařízení

Upozornění:
Délky až 1 000 mm a středicí přístroje jsou 
k dispozici na vyžádání.

31948

                                                                                       
    Pro měřicí rozsah      Délka           31948            …
                            mm          mm                   €                
                          6 - 12           100                                   101
                        11 - 20           150                                   102
                       20 - 40           150                                   103
                     40 - 100           150                                   104

31948



31.40
www.hhw.de

31.40 CZ/P

M
ěřicí a testovací 
technologie

a
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz



www.hhw.de

32.1CZ/P

M
ěř

icí
 a

 te
st

ov
ac

í 
te

ch
no

log
ie

( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Rovnoběžné koncové měrky jsou dodávány v souladu s normou
DIN EN ISO 3650 v následujících třídách kalibrace/tolerance:

1. Kalibrační třída -K- pro primární standardní sady a zkušební
sady, určené ke stanovení velikosti koncových měrek z tříd 
s nízkou tolerancí a z měrek a pro nastavení měřicích přístrojů.

2. Toleranční třída -0- pro primární standardní sady nebo sady
srovnávacích testů pro kontrolu testovacích sad.

3. Toleranční třída -1- pro zkušební soupravy a pracovní rozměry,
které jsou vystaveny zvláště vysokým požadavkům (zkušební
oddělení).

4. Toleranční třída -2- pro pracovní rozměry.

Přípustné odchylky a tolerance jsou v souladu s normou 
DIN EN ISO 3650.
Referenční teplota, při které koncové měrky představují
přesný rozměr v přípustných mezích, je 20 °C/68 °F.
Koncové měrky ze slinutého karbidu se primárně dodávají 
v tolerančních třídách 0, 1 a 2.

Volba nejnižší dílčí třídy v sadě závisí na zamýšleném použití
přístroje. Pokud například chcete použít přístroj ke kontrole 
měřidel, doporučuje se vybrat sadu, která povoluje přírůstek tisíciny
milimetru. 

Využijte náš servis koncových měrek. 
Vaše soupravy koncových měrek zkontrolujeme v nejkratším
možném čase. Po provedení testu obdržíte zkušební zprávu 
s odhadem nákladů na koncové měrky, které je třeba vyměnit.

                                                                                           Toleranční třída 0                  Toleranční třída 1                
 Obsah sady          Materiál                                                                  32001            …                      32002            …
                                                                                                                       €                                              €                
               47 ks           Ocel                                                                                                         303                                                303
               87 ks          Ocel                                                                                                         304                                                304
             103 ks          Ocel                                                                                                         305                                                305
               47 ks          Slinutý karbid                                                                                        402                                                402
               87 ks          Slinutý karbid (HM)                                                                              403                                                403

32001 303
0
Provedení
- Třída tolerance paralelních koncových měrek

splňuje požadavky normy DIN EN ISO 3650 
- Dodává se v dřevěném pouzdru, s dohledatelným

kalibračním certifikátem z výroby

Upozornění:
Koncové měrky vyrobené ze speciální oceli 
v kalibrační třídě -K-, slinutý karbid v jiných tole-
rančních třídách a konfiguracích sad, doplňkové
sady metrických rovnoběžných koncových měrek 
a zprávy DAkkS k dodání na vyžádání.

Sady metrických rovnoběžných koncových měrek, ocel a slinutý karbid

                       Jednotlivé měrky     Počet    Přírůstky
  Obsah sady  mm                            ks          mm
  47 ks            1,005                      1           -
                       1,01-1,20               20        0,01
                       1,3-1,9                   7           0,1
                       1-9                         9           1,0
                       10-100                   10        10
  87 ks            1,001-1,009           9           0,001
                       1,01-1,49               49        0,01
                       0,5-9,5                   19        0,5
                       10-100                   10        10,0
  103 ks          1,005                      1           -
                       1,01-1,49               49        0,01
                       0,5-24,5                 49        0,5
                       25-100                   4           25,0

Sady metrických rovnoběžných koncových měrek, speciální ocel
Provedení
- Pečlivě vybraná, vysoce kvalitní legovaná speciál-

ní ocel, zušlechtěná, kalená a ručně lapovaná
- Třída tolerance paralelních koncových měrek

splňuje požadavky normy DIN EN ISO 3650
- V úložné krabici s pevným držákem koncové

měrky 
- Dodává se s kalibračním certifikátem z výroby

32004 - 32006

                                           Toleranční třída 0                  Toleranční třída 1                  Toleranční třída 2                
   Obsah sady                                       32004            …                      32005            …                      32006            …
                                                                       €                                              €                                              €                
                32 ks                                                                   101                                                101                                                101
                 47 ks                                                                   102                                                102                                                102
                87 ks                                                                   103                                                103                                                103
              103 ks                                                                   104                                                104                                                104

                       Jednotlivé měrky     Počet    Přírůstky
   Obsah sady  mm                            ks          mm
  32 ks            1,005                      1           -
                       1,01-1,09               9           0,01
                       1,1-1,9                   9           0,1
                       1-9                         9           1,0
                       10, 20, 30, 50         4           -
  47 ks            1,005                      1           -
                       1,01-1,20               20        0,01
                       1,3-1,9                   7           0,1
                       1-9                         9           1,0
                       10-100                   10        10,0
  87 ks            1,001-1,009           9           0,001
                       1,01-1,49               49        0,01
                       0,5-9,5                   19        0,5
                       10-100                   10        10,0
  103 ks          1,005                      1           -
                       1,01-1,49               49        0,01
                       0,5-24,5                 49        0,5
                       25-100                   4           25,0

32001 – 32002

32004 - 32006

Koncové měrky– reference pro přesnost – Info
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Provedení
Rozměry průřezů:
Rozsah jmenovitého rozměru do 0,3 mm =
20 x 9 mm, až do 10,1 mm = 30 x 9 mm, 
nad 10,1 mm = 35 x 9 mm.

Použití
K doplnění a výměně poškozených nebo opotřebo-
vaných koncových měrek.

Kvalita
Speciální ocel.

Upozornění:
Jmenovitý rozměr 125 mm a vyšší je dodáván 
v úložném boxu. Jednotlivé metrické koncové měrky
v kalibrační a toleranční třídě DIN EN ISO 3650 K 
a zkušební zprávy DKD jsou k dispozici na
vyžádání.

Další paralelní jednotlivé koncové měrky ze
slinutého karbidu a keramiky jsou k dispozici na
vyžádání.

32007 202
0
Provedení
- Třída tolerance paralelních koncových měrek

splňuje požadavky normy DIN EN ISO 3650
- Dodává se v dřevěném pouzdru, s dohledatelným

kalibračním certifikátem z výroby

Upozornění:
Sady v jiných tolerančních třídách 
jsou k dispozici na vyžádání.

Sady paralelních koncových měrek, keramické

Jednotlivé měrky     Počet    Přírůstky
   Obsah sady  mm ks          mm
  47 ks            1,005 1          -

1,01-1,20  20        0,01
1,3-1,9  7          0,1
1-9 9          1,0
10-100 10        10,0

  87 ks            1,001-1,009           9           0,001
1,01-1,49  49        0,01
0,5-9,5  19        0,5
10-100 10        10

Toleranční třída 0 Toleranční třída 1           
           Obsah sady 32007            … 32008            …

€          €          
47 ks 202 202
87 ks 205 205

32026 - 32028

Paralelní jednotlivé koncové měrky, speciální ocel

 Třída tolerance         0 1 2
 Jmenovitý        32026            …                32027            …             32028            …
 rozměr mm               €    € €
1,15                230            226            226

 1,16                231            227            227
 1,17                232            228            228
 1,18                233            229            229
 1,19               234            230            230
 1,2                  235            231            231
 1,21               236            232            232
 1,22               237            233            233
 1,23               238            234            234
 1,24               239            235            235
 1,25               240            236            236
 1,26                241            237            237
 1,27               242            238            238
 1,28               243            239            239
 1,29               244            240            240
 1,3                  245             241            241
 1,31               246            242            242
 1,32               247            243      243
 1,33               248            244            244
 1,34               249            245            245
 1,35               250            246            246
 1,36               251             247            247
 1,37               252            248            248
 1,38               253            249            249
 1,39               254            250            250
 1,4                  255             251            251
 1,41               256            252            252
 1,42               257            253            253
 1,43               258            254            254
 1,44               259            255            255

 Třída tolerance         0 1 2
 Jmenovitý        32026            …                32027            …             32028            …
 rozměr mm               € € €
0,5 200 200 200

 0,6 201 195 195
 0,7 202 196 196
 0,8 203 197 197
 0,9 204 198 198
 1 205 201 201
 1,0005 206 199 199
 1,001 207 203 203
 1,002 208 204      204
 1,003 209 205 205
 1,004 210 206 206
 1,005 211 207 207
 1,006 212 208 208
 1,007 213 209 209
 1,008 214 210 210
 1,009 215 211 211
 1,01 216 212 212
 1,02 217 213 213
 1,03 218 214 214
 1,04 219 215 215
 1,05 220 216 216
 1,06 221 217 217
 1,07 222 218 218
 1,08 223 219 219
 1,09 224 220 220
 1,1 225 221 221
 1,11 226 222 222
 1,12 227 223 223
 1,13 228 224 224
 1,14 229 225 225

32007 - 32008

32026 - 32028

Koncové měrky | Úhlové měrky

Pokračování .



www.hhw.de

32.3CZ/P

M
ěř

icí
 a

 te
st

ov
ac

í 
te

ch
no

log
ie

( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Paralelní jednotlivé koncové měrky, speciální ocel

 Třída tolerance         0 1 2      
 Jmenovitý        32026            …                32027            …             32028            …
 rozměr mm               €          € €   
17 300 296 296

 17,5 301 297 297
 18 302 298 298
 18,5 303 299 299
 19 304 300 300
 19,5 305 301 301
 20 306 302 302
 20,5 307 303 303
 21 308 304 304
 21,5 309 305 305
 22                310 306 306
 22,5 311 307 307
 23 312 308 308
 23,5 313 309 309
 24 314 310 310
 24,5     315 311 311
 25                316                 312 312
 30 317                 313 313
 40 318 314               314
 50 319 315          315
 60 320 316 316
 70             321 317 317
 75 322      318 318
 80 323 319 319
 90             324 320 320
 100 325 321    321
 125 326 322 322
 150 327 323 323
 175 328 324    324
 200 329 325 325
 250 330 326 326
 300 331 327 327
 400 332 329 329
 500 333 331 331
 600 334 332 332
 700 335 333 333
 800 336 334 334
 900 337 335 335
 1000 338 336 336

 Třída tolerance         0 1 2
 Jmenovitý        32026            …                32027            …             32028            …
 rozměr mm               € € €
1,45 260 256 256

 1,46 261 257 257
 1,47 262 258 258
 1,48 263 259 259
 1,49 264 260 260
 1,5 265 261 261
 1,6 266 262 262
 1,7 267 263 263
 1,8 268 264 264
 1,9 269 265 265
 2 270 266 266
 2,5 271 267 267
 3 272 268 268
 3,5 273 269 269
 4 274 270 270
 4,5 275 271 271
 5 276 272 272
 5,5 277 273 273
 6 278 274 274
 6,5 279 275 275
 7 280 276 276
 7,5 281 277 277
 8 282 278 278
 8,5 283 279 279
 9 284 280 280
 9,5 285 281 281
 10 286 282 282
 10,5 287 283 283
 11 288 284 284
 11,5 289 285 285
 12 290 286 286
 12,5 291 287 287
 13 292 288 288
 13,5 293 289 289
 14 294 290 290
 14,5 295 291 291
 15 296 292 292
 15,5 297 293 293
 16 298 294 294
 16,5 299 295 295

32026 - 32028
Pokračování .

Sada přesných úhlových měrek
Provedení
- 12 ks
- Složena z měrek s následujícími úhly: 0,25° (15´),

0,5° (30´), 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°,
30°

- Tolerance +/- 30 úhlových vteřin
- Dodáváno v kufříku

Použití
Pro rychlé vytvoření úhlu.

Kvalita
Ocel, kalená a broušená.

32035

   Obsah sady 32035            …
€

                 12 ks             201

32035
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   Obsah sady                Jmenovité rozměry                                                                                         Pro měřicí rozsah                                                                   32040            …
                                       mm                                                                                                                                          mm                                                                          €                
                3 ks                 30/41,3/131,4                                                                                                                                      0-200                                                                                                  200
                5 ks                 30/41,3/131,4/243,5/281,2                                                                                                             0-300                                                                                                  199
                8 ks                 30/41,3/131,4/243,5/281,2/481,1/550/700                                                                              0-800                                                                                                  203

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   Obsah sady                Jmenovité rozměry                                                                                         Pro měřicí rozsah                                                                   32050            …
                                       mm                                                                                                                                          mm                                                                          €                
                5 ks                  5,1/10,3/15/20,2/25                                                                                                                         0-25                                                                                                  200
               10 ks                  2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15/17,6/20,2/22,8/25                                                                          0-25                                                                                                  201
               11 ks                 25/27,5/30,1/32,7/35,3/37,9/40/42,6/45,2/47,8/50                                                        25-50                                                                                                  202
               11 ks                 50/52,5/55,1/57,7/60,3/62,9/65/67,6/70,2/72,8/75                                                 50-75                                                                                                  203
               11 ks                 75/77,5/80,1/82,7/85,3/87,9/90/92,6/95,2/97,8/100                                             75-100                                                                                                  204
                8 ks                 5,1/10,3/15/20,2/25/50/75/100                                                                                   0-100                                                                                                  205

Sada přesných kalibračních kuliček
Provedení
2 ks od každého jmenovitého rozměru, v jednom
pouzdru.

Kvalita
Kalená speciální ocel.

32036

                                                                                                                                                                                       
   Obsah sady          Měřicí rozsah                Přírůstky                     Mez chyby                                32036            …
                                                  mm                          mm                                µm                                        €                
                50 ks                            1-25                                  1                                         3                                                           101

Sady metrických paralelních koncových měrek (pro posuvná měřidla s noniem)
Provedení
Kalibrační sada pro posuvná měřidla s noniem.
Toleranční třída 1. Vybraná speciální ocel, vysoce
odolná vůči opotřebení, která zaručuje nejlepší
možnou odolnost vůči opotřebení a výjimečně
dlouhou rozměrovou stabilitu díky speciálnímu kalení.
Vysoká tvrdost měřicího povrchu 820 HV 1. Koefi-
cient roztažnosti: 11,5 x 10-6 K-1. Dodává se bez
posuvných měřidel s noniem a bez kalibračního
certifikátu. Náklady na kalibraci najdete u obj. 
č. 30105 (jednotlivé koncové měrky).
Použití
Pro kalibraci posuvných měřidel s noniem podle
VDI/VDE/DGQ 2618, list 8 .

Upozornění:
Další velikosti posuvných měřítek s noniem nebo
přírůstků jsou k dispozici na vyžádání. Měrky
obsažené v sadách jsou dodávány také samostatně.
Zkušební kalibr viz obj. č. 32060 201.

32040

Sady metrických rovnoběžných koncových měrek (pro mikrometry)
Provedení
Kalibrační sada pro mikrometry. Toleranční třída
1. Vybraná speciální ocel, vysoce odolná vůči
opotřebení, která zaručuje nejlepší možnou
odolnost vůči opotřebení a výjimečně dlouhou
rozměrovou stabilitu díky speciálnímu kalení.
Vysoká tvrdost měřicího povrchu 820 HV 1.
Koeficient roztažnosti: 11,5 x 10-6 K-1. Dodává se
bez mikrometru a bez kalibračního certifikátu.
Náklady na kalibraci najdete u kat. č. 30105 
(jednotlivé koncové měrky).

Použití
Pro kalibraci mikrometrů podle VDI/VDE/DGQ
2618, list 5.

32050

32036

32040

32050

Kalibrační kuličky| Koncové měrky | Zkušební zařízení k měření síly | Kontrolní měrka |
Příslušenství koncových měrek | Optické ploché kalibry

Zkušební zařízení k měření síly pro mikrometry
Provedení
Obsah sady:
Krabicový siloměr pro mikrometry s rozsahem
měření 0-25 mm, 3 našroubované nástavce
(25/50/75 mm) pro mikrometry s rozsahem měření
až 100 mm. Dodáváno v kufříku.

Použití
Pro jednoduchou kontrolu měření síly mezi měřicími
plochami mikrometrů (Ø až 8 mm). Měřicí síla musí
být v rozmezí 5 až 10 N v souladu s normou 
DIN 863 část 1.

Upozornění:
Kalibrace na vyžádání.

32055

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              32055            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                           101

32055
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Zkušební přístroj
Provedení
- Kalený, broušený a lapovaný 
- Přesnost výroby: 

Vnější Ø +/- 2 µm, 
Vnitřní Ø +/- 2 µm, 
Výška +/- 10 µm

- Dodáváno bez kalibračního certifikátu

Použití
Pro kontrolu indikace posuvných měřidel s noniem
(digitální displej nebo kruhová stupnice). Rozměro-
vou přesnost posuvných měřidel s noniem lze
zkontrolovat pomocí hrotů, měřicích čelistí 
a hloubkoměru. Pokud jsou zjištěny odchylky, lze
nulový bod předefinovat korekcí zobrazení.

32060

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                 Vnější Ø                      Vnitřní Ø                              Výška                                                                                                                                                     32060            …
                         mm                              mm                                 mm                                                                                                                                                             €                
                           30                                     10                                        10                                                                                                                                                                                                201

Sada příslušenství pro koncové měrky
Provedení  
Obsah sady:
3x nastavitelný držák koncové měrky

Velikost 0-50/0-100/0-200 mm, 
1x základna držáku koncové měrky, 
3x pár měřicích čelistí s válcovým nástavcem,

2/5/10 mm, 
1x orýsovací hrot, 
1x středicí hrot.
Dodáváno v dřevěném boxu.

Použití
Sadu příslušenství koncové měrky lze použít 
k sestavení vysoce přesných kontrolních zařízení 
a měřidel. Rovněž chrání koncové měrky, aby byla
zachována jejich přesnost.

32068

                                                                                                                                                                                        
           Obsah sady                                                                                                                               32068            …
                                                                                                                                                                      €                
                          12 ks                                                                                                                                                                       101

32060

32068

Optické ploché kalibry
Provedení
- Ze speciálního skla
- Max. úchylka rovinnosti 0,125 µm

Použití
Pro testování rovinnosti koncových měrek,
měřených předmětů, měřidel a všech lapovaných 
a leštěných povrchů obrobků. Interferenční proužky
ukazují odchylky testovacího kusu. K pozorování je
vyžadováno bílé nebo monochromatické světlo.

Upozornění:
Světelný box s monochromatickým světlem
je k dodání na vyžádání.

32097 101
Provedení
- Dodáváno v dřevěném kufříku

32097 202

(
Provedení
- Tloušťka 15 mm
- Dodáváno v dřevěném pouzdru, včetně prohlášení

o shodě

32097 202

32097 101

                                                                                                                                                                                        
                   Průměr                                                                                                                               32097            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                               45                                                                                                                                                                       101
                               50                                                                                                                                                                       202

32097
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Mezní válečkové kalibry, DIN 2245 (kalibr na měření děr)
Provedení
- Kalené, žíhané, broušené a lapované
- Měřící válečkový kalibr (dobrý a zmetkový), 

plně válcový, na rukojeti
Rozsah tolerance:
- ISO pro H7

Použití
Pro kontrolu otvorů.

Kvalita
Ocel na kalibry, kalená, 62 +/-2 HRC.

Upozornění:
Další rozměry, rozsahy tolerance, kvality a provede-
ní (např. tvrdé chromování, slinutý karbid, povlako-
vání, prodloužené měřicí prvky nebo rukojeti, větrací
otvory, vodicí nástavce a mezní ploché nebo
kontrolní kalibry) na vyžádání.

32100

Kuželové kalibry (Morseovy kužely), DIN 229
Provedení
- Maximální přesnost
- Bez jazýčků

Použití
Pro testování vnitřních a vnějších kuželů.

32150

                                                                           Kuželové válečkové kalibry                Kuželová kalibrová pouzdra
          Stopka Morseův kužel                                                                32150            …                      32155            …
                                                                                                                       €                                              €                
                                                   1                                                                                               102                                                102
                                             2                                                                                               103                                                103
                                             3                                                                                               104                                                104
                                             4                                                                                               105                                                105

32155

                                                              
      Jmenovitý             32100            …
 rozměr Ømm                    €                
                      48                                     156
                      50                                     157
                      52                                     158
                      55                                     159
                      60                                     161
                      62                                     162
                      65                                     163
                      68                                     164
                      70                                     165
                      75                                     167
                      80                                     169
                      85                                     171
                      90                                     173
                    100                                     177
                                                                      

                                                              
      Jmenovitý             32100            …
rozměr Ø mm                    €                
                      27                                     140
                      28                                     141
                      30                                     142
                      32                                     143
                      33                                     144
                      34                                     145
                      35                                     146
                      36                                     147
                      38                                     149
                      40                                     150
                      42                                     151
                      44                                     152
                      45                                     153
                      46                                     154
                      47                                     155

                                                              
      Jmenovitý             32100            …
rozměr Ø mm                    €                
                      12                                     125
                      13                                     126
                      14                                     127
                      15                                     128
                      16                                     129
                      17                                     130
                      18                                     131
                      19                                     132
                      20                                     133
                      21                                     134
                      22                                     135
                      23                                     136
                      24                                     137
                      25                                     138
                      26                                     139

                                                              
      Jmenovitý            32100            …
rozměr Ø mm                    €                
                     1                                     106
                   1,5                                     108
                     2                                     110
                  2,5                                     112
                     3                                     114
                  3,5                                     115
                     4                                     116
                  4,5                                     117
                     5                                     118
                     6                                     119
                     7                                     120
                     8                                     121
                     9                                     122
                    10                                     123
                    11                                     124

32100

32150 - 32155

Mezní válečkové kalibry | Kuželové kalibry | Třmenové kalibry

Mezní třmenové kalibry, DIN 2230
Provedení
- Oboustranně, kované
- Měřicí povrch kalený, žíhaný, broušený 

a lapovaný
- Toleranční třída: h 6

Použití
Pro kontrolu různých uložení hřídelí.

Kvalita
Zápustkově kované.

Upozornění:
Další rozměry a tolerance, jednostranné mezní
třmenové kalibry v kovaném provedení do 214 mm,
214 mm a více v ocelovém plechu, a měrky s tvrdým
chromovaným povrchem nebo s měřicími plochami
s povlakem z tvrdokovu k dodání na vyžádání.

32201

                                                              
      Jmenovitý            32201            …
rozměr Ø mm                    €                
                      70                                     162
                      75                                     164
                      80                                     166
                      85                                     168
                      90                                     170
                      95                                     172
                    100                                     174
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                              
      Jmenovitý            32201            …
rozměr Ø mm                    €                
                      32                                     140
                      35                                     143
                      40                                     147
                      45                                     150
                      46                                     151
                      50                                     154
                      55                                     156
                      60                                     158
                      65                                     160
                      68                                     161

                                                              
      Jmenovitý            32201            …
rozměr Ø mm                    €                
                      16                                     126
                      18                                     128
                      19                                     129
                      20                                     130
                      22                                     132
                      24                                     134
                      25                                     135
                      26                                     136
                      28                                     138
                      30                                     139

                                                              
      Jmenovitý            32201            …
rozměr Ø mm                    €                
                     3                                     111
                     4                                     113
                     5                                     115
                     6                                     116
                     7                                     117
                     8                                     118
                    10                                     120
                    12                                     122
                    14                                     124
                    15                                     125

32201
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Třmenové kalibry přesného úchylkoměru

0
Provedení
- Měřicí plochy s povlakem z tvrdokovu
- Odchylky plochosti a rovnoběžnosti v souladu 

s normou DIN 863
- Antireflexní leštěná chromovaná pojistka a trubka

se stupnicí
- Upnutí vřetena
- Odpruženě uložený pevný dotyk
- Stálá opakovatelná měřicí síla
- Babka zvedaná ovládací pákou
- Upínací stopka Ø 8 mm pro přesné úchylkoměry 

a číselníkové úchylkoměry a také elektronické
sondy pro měření délky

- Dodáváno v pouzdru,bez přesného úchylkoměru

Použití
Zvláště vhodné pro efektivní 
srovnávací měření sériových dílů.

Upozornění: 
Bezproblémové nastavení pomocí 
rovnoběžných měrek 
Přesné úchylkoměry najdete pod 
obj. č. 33071-33074. 

32340

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        Měřicí rozsah          Měřicí plocha Ø                   Měřicí dráha, pohyblivá podložka                                                                                                                  32340            …
                         mm                              mm                                                                     mm                                                                                                                          €                
                      0 - 25                                       8                                                                                   3                                                                                                                                                        201
                    25 - 50                                       8                                                                                   3                                                                                                                                                        202
                  50 - 100                                       8                                                                                   3                                                                                                                                                        203

32340

Třmenový kalibr přesného úchylkoměru, MaraMeter 840 F32341

[
Provedení
- Silná, kovaná ocelová rukojeť s tepelně 

izolovanými držadly
- Dlouhá měřicí sonda se zasunuje pomocí zvedací

páky
- Měřicí a vyvážená dotyková sonda z kalené

nerezové oceli; měřicí plochy s povlakem 
z tvrdokovu

- Nastavitelný středicí doraz pro úpravu středu
měřicí plochy

- Přesné nastavení sondy čítače
- Integrovaná měřicí přítlačná pružina pro zajištění

konstantní měřicí síly, takže výsledky měření
nezávisí na citlivosti uživatele při dotyku během
měření.

- Nízké opotřebení díky bezkontaktnímu zasunutí
kombinovanému s měřicími plochami opatřenými
tvrdokovem

Rozsah dodávky:
- Rovinná vložka z oceli 903
- Návod k obsluze
- Ve dřevěné skříňce
- Bez zobrazovací jednotky

Použití
Pro válcové díly, jako jsou hřídele, kolíky a stopky,
pro měření tloušťky a délky. Pro univerzální použití.
Každé zařízení pokrývá velký rozsah. V tomto
rozsahu lze rychle nastavit libovolný rozměr 
a lícování.

32341

c

b

d

e

g
f

h

k

l

a

Upozornění:
Přesný úchylkoměr Millimess 
najdete pod obj. č. 33073 101–201.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     Měřicí rozsah                    a                 b                 c                 d                 e                  f                 g                 h                 k                  l                                   32341            …
                      mm                mm             mm             mm             mm             mm             mm             mm             mm             mm             mm                                           €                
                      0 - 25                   5,0                 97                 34                   8                 54                 65                 12                 13                 23                 14                                                              101
                   25 - 60                   5,0              140                 68                   9                 60                 77                 13                 13                 25                 30                                                              102
                 50 - 100                   6,5              193               110                 10                 60              103                 14                 13                 28                 54                                                              103
               100 - 150                   6,5              258              162                 12                 70               141                 16                 12                 31                 81                                                              104
               150 - 200                   6,5               316               212                 12                 75               171                 16                 12                 31              106                                                              105

     Technické údaje:                      32341 101       32341 102        32341 103        32341 104        32341 105
     Dráha měřicí sondy v mm:         2,0                  2,0                    2,5                    2,5                    2,5
     Měřicí síla N:                              7,5                  7,5                    7,5                    9,0                    9,0
     Odchylka rovnoběžnosti v µm:   1                     2                       2                       2                       2
     Úchylka rovinnosti v µm:            0,2                  0,2                    0,2                    0,2                    0,2
     Opakovatelnost fw µm:               0,5                  0,5                    1,0                    1,0                    1,0
     Velikost snímku:                         1                     2                       3                       4                       5



0
Provedení
7 ks,ve dřevěném kufru.
Výhody povlaku TiN:
- Zlepšená odolnost proti korozi
- Tvrdost povrchu přibližně 2 500 dle Vickerse
- Přibližně 10krát větší odolnost vůči opotřebení než

u oceli běžného kalibru
- Dlouhodobě osvědčeno pro měření agresivních

materiálů, jako jsou neželezné kovy, vysokotlakově
odlitky ze slitiny a nerezové oceli

- Prodloužené kalibrační intervaly
- Snížení nákladů

Použití
- Pro standardní metrické závity ISO v souladu

s DIN 13

Kvalita
HSS-E. Povlak TiN na dobré straně kalibru.

Upozornění:
Kalibry s povlakem TiN, jednotlivé nebo v sadě. 
v jiných rozměrech, ve všech typech závitů, 
k dodání na vyžádání.

32410 101
Závitové mezní trny, sada

32411 101
Závitový kroužek dobrý, sada
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Závitové kalibry │Závitové mezní trny 

                                                                                                                                Mezní válečkové kalibry                                     Kroužkové kalibry s dobrou stranou                
                               Obsah sady                                                                                                           32410            …                                                                         32411            …
                               Velikost M                                                                                                                     €                                                                                                 €                
     7 ks                       3/4/5/6/8/10/12                                                                                                                                      101                                                                                                          101

3241132410

Sady závitových kalibrů, s povlakem HSS-E/TiN

Závitové mezní trny, standardní závit ISO, DIN 2280
Provedení
- Kalená ocel, jemně broušená
- Pravotočivý závit
- V souladu s normou DIN 2280 pro kvalitu a odpad
- Tolerance 6 H (M 1–M 1,4, tolerance 5 H)
- Dobrá strana kalibru s plným profilem závitu (je

nutné zašroubovat do testovacího kusu bez použití
síly)

- Zmetková strana kalibru se zkrácenými boky závitu
a pouze několika otáčkami (nesmí se zašroubová-
vat)

Použití
Pro standardní metrické závity ISO v souladu
s DIN 13

Kvalita
Nejlepší ocel na kalibry.

Upozornění:
Speciální měrky všech rozměrů, tolerancí 
a kombinací v sadě jsou k dispozici na vyžádání.

32413

                                                                                                                                         
       Jmenovitý Ø                                                                                  32413            …
       mm                                                                                                         €                

         M 9                                                                                                                                     217
         M 10                                                                                                                                   218
         M 12                                                                                                                                   220
         M 14                                                                                                                                   221
         M 16                                                                                                                                   222
         M 18                                                                                                                                   223
         M 20                                                                                                                                   224
         M 22                                                                                                                                   225
         M 24                                                                                                                                   226
         M 27                                                                                                                                   227
         M 30                                                                                                                                   228
         M 33                                                                                                                                   229
         M 36                                                                                                                                   230

                                                                                                                                         
       Jmenovitý Ø                                                                                  32413            …
       mm                                                                                                         €                

         M 1                                                                                                                                     201
         M 1,2                                                                                                                                  202
       M 1,4                                                                                                                                  203
       M 1,6                                                                                                                                  204
       M 2                                                                                                                                     206
       M 2,5                                                                                                                                  208
       M 3                                                                                                                                     209

         M 3,5                                                                                                                                  210
         M 4                                                                                                                                     211
         M 5                                                                                                                                     213
         M 6                                                                                                                                     214
         M 7                                                                                                                                     215
         M 8                                                                                                                                     216

32410 - 32411

32413
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Závitové kalibry, metrický závit ISO, DIN 13

j
Provedení
- Měření hloubky až 4 x D.
- Pravotočivý závit
- Tolerance 6 H
- Optimální kvalita povrchu a vysoká tvrdost díky

jemnému broušení a použití oceli na kalibry

Použití
- Testování válcových vnitřních závitů na shodu 

s průměrem příruby a na odchylky tvaru, rozteče 
a úhlu.

- Měření hloubky závitu pomocí stupnice nebo
měřidla s noniem

- Závitový trn s dobrou stranou musí být možné
našroubovat rukou bez použití zvláštní síly.

- Závitový trn se zmetkovou stranou nesmí být
možné našroubovat rukou bez použití zvláštní síly
o více než 2 otáčky.

Upozornění:
Přesnost závitového kalibru a hloubku závitu lze
zkontrolovat pomocí jediného měřicího zařízení.
Doba trvání kontrolního cyklu závitu se zkrátí
o 50 %. Další jmenovité průměry, rozteče, toleranční
třídy, levotočivé závity nebo jiné typy závitů, mezní
závitové kalibry a mezní válečkové kalibry pro
standardní metrické závity ISO jsou k dispozici na
vyžádání.

32414
Závitový mezní trn s odečtem hloubky (měřítko)
Provedení
- Přesnost odečtu stupnice 0,5 mm

32415
Závitový mezní trn s odečtem hloubky 
(měřidlo s noniem)
Provedení
- Přesnost odečtu noniové stupnice 0,1 mm

32414 - 32415

32414

                                                                                                                                                                                                        Se stupnicí                S noniovou stupnicí              
       Jmenovitý Ø                                                                                                                                                                                     32414            …                      32415            …
       mm                                                                                                                                                                                                            €                                              €                

         M 3                                                                                                                                                                                                                                                     101                                                101
         M 4                                                                                                                                                                                                                                                     102                                                102
         M 5                                                                                                                                                                                                                                                     103                                                103
         M 6                                                                                                                                                                                                                                                     104                                                104
         M 8                                                                                                                                                                                                                                                     105                                                105
         M 10                                                                                                                                                                                                                                                   106                                                106
         M 12                                                                                                                                                                                                                                                   107                                                107

32415

Výhody použití závitového mezního trnu MultiCheck

- Přesnost závitového kalibru a hloubku závitu lze kontrolovat
pomocí jediného nástroje

- Doba trvání kontrolního cyklu závitu se zkrátí o 50 %
- Hloubka závitu je čitelná až do 4 x D
- Použití standardních závitových trnů
- Válečkové kalibry, které již nejsou rozměrově přesné, se snadno

vyměňují
- Spolehlivé odečítání hloubky závitu na měřicím pouzdru nebo

digitálním displeji
K dodání na vyžádání.
Obraťte se na nás!

Dodatečné úpravy pro testování s využitím MultiCheck.

Kónická styčná plocha pro
speciální osazení otvorů.

Větší průměr pro větší
styčné plochy.

Zahnuté kontaktní povrchové
pouzdro pro šikmé otvory.

Snížení průměru 
u zapuštěných otvorů.

Prodloužení závitových
kolíků pro velmi hluboké
otvory.

Digitální závitový mezní trn, MultiCheckInfo
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Závitové kroužkové kalibry s dobrou a zmetkovou stranou, metrický závit ISO, DIN 13
32426
Závitové kroužkové kalibry s dobrou stranou
Provedení
- Pravotočivý závit
- Tolerance 6g (M 1-M 1.4 tolerance 6h)
- Konstrukční rozměry podle normy DIN 2285-1
- Optimální kvalita povrchu a vysoká tvrdost díky

jemnému broušení a použití oceli na kalibry

Použití
Testování válcových vnějších závitů na shodu 
s průměrem příruby a na odchylky tvaru, rozteče 
a úhlu. Závitový kroužek s dobrou stranou musí být
možné našroubovat rukou bez použití zvláštní síly.

32428
Závitové kroužkové kalibry se zmetkovou
stranou
Provedení
- Pravotočivý závit
- Tolerance 6g (M 1-M 1.4 tolerance 6h)
- Konstrukční rozměry podle normy DIN 2299-1
- Optimální kvalita povrchu a vysoká tvrdost díky

jemnému broušení a použití oceli na kalibry

Použití
Testování shody vnějších válcových závitů 
s průměrem příruby. Závitový kroužek se zmetkovou
stranou nesmí být možné našroubovat rukou bez
použití zvláštní síly o více než 2 otáčky.

32426

Závitové mezní trny, jemný metrický závit ISO, DIN 13
Provedení
- Pravotočivý závit
- Tolerance 6H
- Konstrukční rozměry podle normy DIN 2280
- Optimální kvalita povrchu a vysoká tvrdost díky

jemnému broušení a použití oceli na kalibry

Použití
Testování válcových vnitřních závitů na shodu 
s průměrem příruby a na odchylky tvaru, rozteče 
a úhlu. Závitový trn s dobrou stranou musí být
možné našroubovat rukou bez použití zvláštní síly.
Závitový trn se zmetkovou stranou nesmí být možné
našroubovat rukou bez použití zvláštní síly o více
než 2 otáčky.

32429

       Kroužkové kalibry s dobrou stranou            Kroužkové kalibry zmetkové           
       Jmenovitý Ø                          32426            …                              32428            …
       mm                                                 €                                                      €                

         M 8                                                                      216                                                         216
         M 9                                                                      217                                                         217
         M 10                                                                    218                                                         218
         M 12                                                                    220                                                         220
         M 14                                                                    221                                                         221
         M 16                                                                    222                                                         222
         M 18                                                                    223                                                         223
         M 20                                                                    224                                                         224
         M 22                                                                   225                                                         225
         M 24                                                                    226                                                         226
         M 27                                                                   227                                                         227
         M 30                                                                   228                                                         228
                                                                                                                                                          

       Kroužkové kalibry s dobrou stranou            Kroužkové kalibry zmetkové        
       Jmenovitý Ø                          32426            …                              32428            …
       mm                                                 €                                                      €                
       M 1                                                                      201                                                         201
       M 1,2                                                                   202                                                         202
       M 1,4                                                                   203                                                         203
       M 1,6                                                                  204                                                         204
       M 2                                                                      206                                                         206
       M 2,5                                                                  208                                                         208
       M 3                                                                      209                                                         209
       M 3,5                                                                   210                                                         210
       M 4                                                                      211                                                         211
       M 4,5                                                                   212                                                         212
       M 5                                                                      213                                                         213
       M 6                                                                      214                                                         214
       M 7                                                                      215                                                         215

                                                                                                                                         
       Jmenovitý Ø                                                                                  32429            …
       mm                                                                                                        €                
       M 5 x 0,50                                                                                                                         101
       M 6 x 0,50                                                                                                                         102
       M 6 x 0,75                                                                                                                         103
       M 8 x 0,50                                                                                                                         104
       M 8 x 0,75                                                                                                                         105
       M 8 x 1,00                                                                                                                         106
       M 10 x 0,50                                                                                                                       107
       M 10 x 0,75                                                                                                                       108

         M 10 x 1,00                                                                                                                       109
       M 12 x 0,50                                                                                                                       110
       M 12 x 1,00                                                                                                                       111
       M 12 x 1,50                                                                                                                       112
       M 14 x 1,00                                                                                                                       113
       M 14 x 1,50                                                                                                                       114
       M 16 x 1,00                                                                                                                       116
       M 16 x 1,50                                                                                                                       117

                                                                                                                                         
       Jmenovitý Ø                                                                                  32429            …
       mm                                                                                                        €                

         M 18 x 1,00                                                                                                                       118
         M 18 x 1,50                                                                                                                       119
         M 20 x 1,00                                                                                                                       121
         M 20 x 1,50                                                                                                                       122
         M 22 x 1,00                                                                                                                       124
         M 22 x 1,50                                                                                                                       125
         M 24 x 1,00                                                                                                                       127
         M 24 x 1,50                                                                                                                       128
         M 24 x 2,00                                                                                                                       129
         M 25 x 1,50                                                                                                                       130
         M 26 x 1,50                                                                                                                       131
         M 27 x 1,50                                                                                                                       132
         M 28 x 1,50                                                                                                                       133
         M 30 x 1,50                                                                                                                       134
         M 30 x 2,00                                                                                                                      135
                                                                                                                                                          

32426 - 32428

32429

32428

Upozornění:
Další jmenovité průměry, rozteče, toleranční třídy, levotočivé závity nebo jiné typy závitů a mezní závitové kalibry
pro standardní metrické závity ISO, jemné metrické závity ISO a mezní válečkové kalibry k dodání na vyžádání.

Upozornění:
Další jmenovité průměry, rozteče, toleranční třídy, levotočivé závity nebo jiné typy závitů, mezní závitové
kalibry a mezní válečkové kalibry pro jemné metrické závity ISO jsou k dispozici na vyžádání.

Závitové kroužkové kalibry | Závitové trny
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Závitové trny s dobrou stranou, jemný metrický závit ISO, DIN 13
Provedení
- Pravotočivý závit
- Tolerance 6H
- Konstrukční rozměry podle normy DIN 2281-1
- Optimální kvalita povrchu a vysoká tvrdost díky

jemnému broušení a použití oceli na kalibry

Použití
Testování válcových vnitřních závitů na shodu 
s průměrem příruby a na odchylky tvaru, rozteče 
a úhlu. Závitový trn s dobrou stranou musí být
možné našroubovat rukou bez použití zvláštní síly.

32430

                                                                                                                                         
       Jmenovitý Ø                                                                                  32430            …
       mm                                                                                                        €                

         M 42 x 2,00                                                                                                                      150
         M 42 x 3,00                                                                                                                       151
         M 45 x 1,50                                                                                                                       152
         M 45 x 2,00                                                                                                                      153
         M 48 x 1,50                                                                                                                       154
         M 48 x 2,00                                                                                                                      155
         M 50 x 1,50                                                                                                                       157
         M 50 x 2,00                                                                                                                      158
         M 52 x 1,50                                                                                                                       159
         M 52 x 2,00                                                                                                                      160
         M 55 x 2,00                                                                                                                      162
         M 56 x 1,50                                                                                                                       163
         M 56 x 2,00                                                                                                                      164
         M 56 x 4,00                                                                                                                      165
         M 58 x 2,00                                                                                                                      167
       M 60 x 1,50                                                                                                         168

         M 60 x 2,00                                                                                                         169
         M 64 x 1,50                                                                                                         171
         M 64 x 2,00                                                                                                         172
         M 65 x 1,50                                                                                                         173
         M 65 x 2,00                                                                                                         174
         M 68 x 2,00                                                                                                         176
         M 70 x 1,50                                                                                                         177
         M 70 x 2,00                                                                                                         178
         M 76 x 2,00                                                                                                         182
         M 80 x 1,50                                                                                                         183
         M 80 x 2,00                                                                                                         184
         M 85 x 2,00                                                                                                         186
         M 90 x 2,00                                                                                                         189
         M 90 x 3,00                                                                                                         190

                                                                                                                                         
       Jmenovitý Ø                                                                                  32430            …
       mm                                                                                                        €                
       M 12 x 1.50                                                                                                                       112
       M 14 x 1,00                                                                                                                       113
       M 14 x 1,50                                                                                                                       114
       M 16 x 1,00                                                                                                                       116
       M 16 x 1,50                                                                                                                       117
       M 18 x 1,00                                                                                                                       118
       M 18 x 1,50                                                                                                                       119
       M 20 x 1,00                                                                                                                       121
       M 20 x 1,50                                                                                                                       122
       M 22 x 1,00                                                                                                                       124
       M 22 x 1,50                                                                                                                       125
       M 24 x 1,00                                                                                                                       127
       M 24 x 1,50                                                                                                                       128
       M 24 x 2,00                                                                                                                       129
       M 25 x 1,50                                                                                                                       130
       M 26 x 1,50                                                                                                         131

         M 27 x 1,50                                                                                                         132
         M 28 x 1,50                                                                                                         133
         M 30 x 1,50                                                                                                         134
         M 30 x 2,00                                                                                                         135
         M 32 x 1,50                                                                                                         136
         M 33 x 1,50                                                                                                         138
         M 33 x 2,00                                                                                                         139
         M 35 x 1,50                                                                                                         140
         M 36 x 1,00                                                                                                         141
         M 36 x 1,50                                                                                                         142
         M 36 x 2,00                                                                                                         143
         M 39 x 1,50                                                                                                         144
         M 40 x 1,50                                                                                                         146
         M 42 x 1,50                                                                                                         149

32430

Upozornění:
Další jmenovité průměry, rozteče, toleranční třídy, levotočivé závity nebo jiné typy závitů, mezní závitové
kalibry a mezní válečkové kalibry pro jemné metrické závity ISO jsou k dispozici na vyžádání.
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Kroužkové kalibry │ Závitové kalibry │Nastavovací kroužky

Závitové kroužkové kalibry s dobrou a zmetkovou stranou, jemný metrický závit ISO, DIN 13
32433
Závitové kroužkové kalibry s dobrou stranou
Provedení
- Pravotočivý závit
- Konstrukční rozměry podle normy DIN 2285-1
- Optimální kvalita povrchu a vysoká tvrdost díky

jemnému broušení a použití oceli na kalibry

Použití
Testování válcových vnějších závitů na shodu 
s průměrem příruby a na odchylky tvaru, rozteče 
a úhlu.
Závitový kroužek s dobrou stranou musí být možné
našroubovat rukou bez použití zvláštní síly.

32434
Závitové kroužkové kalibry se zmetkovou
stranou
Provedení
- Pravotočivý závit
- Konstrukční rozměry podle normy DIN 2299-1
- Optimální kvalita povrchu a vysoká tvrdost díky

jemnému broušení a použití oceli na kalibry 

Použití
Testování shody vnějších válcových závitů 
s průměrem příruby. Závitový kroužek se zmetkovou
stranou nesmí být možné našroubovat rukou bez
použití zvláštní síly o více než 2 otáčky.

32433

       ZávitKroužkové kalibry s dobrou stranou        Kroužkové kalibry zmetkové      
       Jmenovitý Ø                               32433            …                         32434            …
       mm                                                     €                                                 €                

         M 5 x 0,50                                                               101                                                   101
         M 6 x 0,50                                                               102                                                   102
         M 6 x 0,75                                                               103                                                   103
         M 8 x 0,50                                                               104                                                   104
         M 8 x 0,75                                                               105                                                   105
         M 8 x 1,00                                                               106                                                   106
         M 10 x 0,50                                                             107                                                   107
         M 10 x 0,75                                                             108                                                   108
         M 10 x 1,00                                                             109                                                   109
         M 12 x 0,50                                                             110                                                    110
         M 12 x 1,00                                                             111                                                    111
         M 12 x 1,50                                                             112                                                    112
         M 14 x 1,00                                                             113                                                    113
         M 14 x 1,50                                                             114                                                    114
         M 16 x 1,00                                                             116                                                    116
         M 16 x 1,50                                                             117                                                    117
         M 18 x 1,00                                                             118                                                    118
         M 18 x 1,50                                                             119                                                    119
         M 20 x 1,00                                                             121                                                   121
         M 20 x 1,50                                                             122                                                   122
         M 22 x 1,00                                                             124                                                   124
         M 22 x 1,50                                                             125                                                   125
         M 24 x 1,00                                                             127                                                   127
         M 24 x 1,50                                                             128                                                   128
         M 24 x 2,00                                                      129                                                   129
         M 25 x 1,50                                                      130                                                   130
         M 26 x 1,50                                                      131                                                    131
         M 27 x 1,50                                                      132                                                   132
         M 28 x 1,50                                                      133                                                   133
         M 30 x 1,50                                                      134                                                   134
         M 30 x 2,00                                                      135                                                   135
         M 32 x 1,50                                                      136                                                   136
         M 33 x 1,50                                                      138                                                   138
         M 33 x 2,00                                                      139                                                   139
         M 35 x 1,50                                                      140                                                   140
         M 36 x 1,00                                                      141                                                    141

       ZávitKroužkové kalibry s dobrou stranou        Kroužkové kalibry zmetkové      
       Jmenovitý Ø                               32433            …                         32434            …
       mm                                                     €                                                 €                

         M 36 x 1.50                                                             142                                                   142
         M 36 x 2,00                                                             143                                                   143
         M 39 x 1,50                                                             144                                                   144
         M 40 x 1,50                                                             146                                                   146
         M 42 x 1,50                                                             149                                                   149
         M 42 x 2,00                                                             150                                                   150
         M 42 x 3,00                                                             151                                                    151
         M 45 x 1,50                                                             152                                                   152
         M 45 x 2,00                                                             153                                                   153
         M 48 x 1,50                                                             154                                                   154
         M 48 x 2,00                                                             155                                                   155
         M 50 x 1,50                                                             157                                                   157
         M 50 x 2,00                                                             158                                                   158
         M 52 x 1,50                                                             159                                                   159
         M 52 x 2,00                                                             160                                                   160
         M 55 x 2,00                                                             162                                                   162
         M 56 x 1,50                                                             163                                                   163
         M 56 x 2,00                                                             164                                                   164
         M 56 x 4,00                                                             165                                                   165
         M 58 x 2,00                                                             167                                                   167
         M 60 x 1,50                                                             168                                                   168
         M 60 x 2,00                                                             169                                                   169
         M 64 x 1,50                                                             171                                                    171
         M 64 x 2,00                                                             172                                                   172
         M 65 x 1,50                                                             173                                                   173
         M 65 x 2,00                                                             174                                                    174
         M 68 x 2,00                                                             176                                                    176
         M 70 x 1,50                                                             177                                                   177
         M 70 x 2,00                                                             178                                                   178
       M 76 x 2,00                                                      182                                                   182

         M 80 x 1,50                                                      183                                                   183
         M 80 x 2,00                                                      184                                                   184
         M 85 x 2,00                                                      186                                                   186
         M 90 x 2,00                                                      189                                                   189
         M 90 x 3,00                                                      190                                                   190
                                                                                                                                                           

32433 - 32434

32434

Upozornění:
Další jmenovité průměry, rozteče, toleranční třídy, levotočivé závity nebo jiné typy závitů, mezní závitové
kalibry a mezní válečkové kalibry pro jemné metrické závity ISO jsou k dispozici na vyžádání, stejně jako
odpovídající závitové trny s protizávitem (minimální a opotřebené zkušební trny) pro testování závitových
kroužkových kalibrů.

Speciální měřidla všech rozměrů, 
tolerancí a kombinací v sadě
jsou k dispozici na vyžádání. 

Obraťte se na nás!

Info
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Závitové kalibry, trubkový závit Whitworth, DIN EN ISO 228
32442 - 32444
Závitové měřicí trny
Provedení
- Pravotočivý závit
- Optimální kvalita povrchu a vysoká tvrdost díky

jemnému broušení a použití oceli na kalibry

Použití
Testování válcových vnitřních závitů na shodu 
s průměrem příruby a na odchylky tvaru, rozteče 
a úhlu. Závitový trn s dobrou stranou musí být
možné našroubovat rukou bez použití zvláštní síly.
Závitový trn se zmetkovou stranou nesmí být možné
našroubovat rukou bez použití zvláštní síly o více
než 2 otáčky.

32442
Mezní závitové trny
- Konstrukční rozměry podle normy DIN 2280

32443
Závitové trny s dobrou stranou
- Konstrukční rozměry podle normy DIN 2281-1

32444
Závitové trny se zmetkovou stranou 
- Konstrukční rozměry podle normy DIN 2283-2

32447 - 32448
Závitové kroužkové kalibry
Provedení
- Pravotočivý závit
- Třída tolerance A
- Optimální kvalita povrchu a vysoká tvrdost díky

jemnému broušení a použití oceli na kalibry

Použití
Testování válcových vnějších závitů na shodu 
s průměrem příruby a na odchylky tvaru, rozteče 
a úhlu. Závitový kroužek s dobrou stranou musí být
možné našroubovat rukou bez použití zvláštní síly.
Závitový kroužek se zmetkovou stranou nesmí být
možné našroubovat rukou bez použití zvláštní síly 
o více než 2 otáčky.

32447
Závitové kroužkové kalibry s dobrou stranou
- Konstrukční rozměry podle normy DIN 2285-1

32448
Závitové kroužkové kalibry se zmetkovou
stranou
- Konstrukční rozměry podle normy DIN 2299-1

32442

      Závit                                                Mezní válečkové kalibry                       Válečkové kalibry s dobrou stranou Válečkové kalibry se zmetkovou stranou    Kroužkové kalibry s dobrou stranou    Kroužkové kalibry zmetkové                   
      Jmenovitý Ø                                          32442            …              32443            …                              32444            …              32447            …                           32448            …
      palcový                                                          €                                      €                                                      €                                      €                                                   €                
      G 1/8                                                                                     101                                                                                                                                                   101                                                     101
      G 1/4                                                                                     102                                                                                                                                                   102                                                     102
      G 3/8                                                                                     103                                                                                                                                                   103                                                     103
      G 1/2                                                                                     104                                                                                                                                                   104                                                     104
      G 5/8                                                                                     105                                                                                                                                                   105                                                     105
      G 3/4                                                                                     106                                                                                                                                                   106                                                     106
      G 1                                                                                                                                     108                                                         108                                       108                                                     108
      G 1 1/4                                                                                                                               110                                                         110                                       110                                                      110
      G 1 1/2                                                                                                                               111                                                         111                                       111                                                      111
      G 2                                                                                                                                      112                                                         112                                       112                                                      112

32443

32447

32444

32442 - 32448

32448

Nastavovací kroužky, DIN 2250
Provedení
- V souladu s normou DIN 2250 -C- 
- Obecné použití
- Kalené, žíhané, broušené a lapované

Použití
Pro testování tenkostěnných hřídelí a jako nastavo-
vací měrky pro měřicí nástroje.

Upozornění:
Kvůli snadné manipulaci jsou velké kroužky 
o nominálním rozměru 70 mm a více dodávány 
v profilovaném provedení. Všechny nominální
velikosti, které nejsou uvedeny v tabulce, měřidla 
s číselnou tolerancí a kroužkové kalibry s dobrou
stranou jsou k dispozici na vyžádání.

32492

                                                              
      Jmenovitý Ø        32492            …
      mm                               €                
       40                                                    147
       42                                                    148
       42,5                                                 149
       45                                                    150
       47                                                    152
       48                                                    153
       50                                                    154
       55                                                    156
       60                                                    158
       62                                                    159
       62,5                                                 160
       70                                                    162
       72                                                    163
       75                                                    164
       78                                                    165

                                                              
      Jmenovitý Ø        32492            …
      mm                               €                
       18                                                    128
       19                                                    129
       20                                                    130
       22                                                    132
       23                                                    133
       24                                                    134
       25                                                    135
       26                                                    136
       28                                                    138
       30                                                    139
       32                                                    140
       33                                                     141
       35                                                    143
       36                                                    144
       38                                                    146

                                                                   
      Jmenovitý Ø        32492            …
      mm                               €                
      2                                                       105
      2,5                                                   107
      3                                                       109
      4                                                       111
      5                                                       113
      6                                                       114
      7                                                       115
      8                                                       116
      10                                                     118
      12                                                    120
      13                                                    122
      14                                                     123
      15                                                     124
      16                                                    125
      17                                                     126

32492

                                                              
      Jmenovitý Ø        32492            …
      mm                               €                
       80                                                    166
       87,5                                                 168
       90                                                    170
       100                                                  172
       112,5                                               173
       125                                                   174
       137,5                                               175
       162,5                                               199
       175                                                  176
       187,5                                               177
       225                                                  178
       275                                                  180
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Měřicí a zkušební kolíky | Číselníkové úchylkoměry

Sady měřicích a zkušebních kolíků

0
Provedení
Kalené a temperované, broušené a lapované.

Délka: 
- Do 0,99 mm Ø = 40 mm
- Od 1,00 mm Ø = 70 mm
- Podle normy DIN 2269

Označení pomocí značky Ø: 
- Od průměru 1,5 mm na dříku
- Od 3 mm Ø na přední straně

Obrábění hran: 
- Až do průměru 0,99 mm: oba konce ploché
- Do průměru 20,00 mm: zkosené konce

Zkosení usnadňuje vložení do otvoru a zabraňuje
poškození hran. Dodává se v úložném boxu s bílou
indikací Ø pro každý testovací kolík.

Použití
Pro širokou škálu kontrolních a měřicích prací 
v řídicích místnostech, při výrobě nástrojů a forem
nebo při tváření. Pro práce na souřadnicových
vyvrtávačkách nebo souřadnicových frézovacích
strojích. Pro měření rozměrové přesnosti a rovnosti
malých a velmi malých otvorů, a pro měření
šikmosti, rozestupů otvorů, vedení tvaru V, hloubek
profilu, úhlů, vodicích ploch a rozměrů drážek. Pro
nastavení měřicích nástrojů, např. mikrometrů nebo
ručkových měřidel.
Kvalita
Ocel na kalibry, vystárlá, kalená (HRC 58-62).

Upozornění:
Další kombinace v sadě, stejně jako jednotlivé
rozměry, jsou k dispozici na vyžádání.

32643
Stupeň přesnosti 1, tolerance +/- 0,001 mm,
kulatost 0,5 µm.

32644
Stupeň přesnosti 2, tolerance +/- 0,002 mm,
kulatost 1,0 µm

32643 - 32644

Držáky měřicích a zkušebních kolíků
Použití
Pro snadnou výrobu jednotlivých kalibrů s dobrou 
a zmetkovou stranou namontováním dvou měřicích
kolíků do držáku pro horní a dolní polohu rozsahu
tolerance.

Kvalita
Držáky z litého zinku, matně chromovaný
upínací šroub.

32649

                                                                                                                                                                                        
Velikost držáku           Rozsah upnutí Ø             Délka držáku          Upínací délka                        32649            …
                                                           mm                   přibl. mm                 přibl. mm                               €                
                         1                          1,00 - 1,99                                   60                                 26                                                 101
                         2                         2,00 - 4,50                                   68                                 30                                                 102
                         3                          4,51 - 6,99                                   76                                 33                                                 103
                         4                          7,00 - 9,50                                   84                                 35                                                 104
                         5                       9,51 - 12,00                                   92                                 37                                                 105

                                                                                     Stupeň přesnosti 1                   Stupeň přesnosti 2                
    Rozsah Ø           Přírůstky                      Počet                            32643            …                         32644            …
    mm                              mm     testovací kolíky                                    €                                                 €                
     1,00-5,00                        0,10                               41                                                 101                                                   101
    5,10-10,00                      0,10                               50                                                 102                                                   102
    1,00-10,00                      0,10                               91                                                       103                                                   103
    1,00-5,00                       0,05                               81                                                 104                                                   104
    5,05-10,00                     0,05                             100                                                 105                                                   105
    1,00-2,00                       0,01                             101                                                 106                                                   106
    2,01-3,00                       0,01                             100                                                 107                                                   107
    3,01-4,00                       0,01                             100                                                 108                                                   108
    4,01-5,00                       0,01                             100                                                 109                                                   109
    5,01-6,00                       0,01                             100                                                 110                                                    110
    6,01-7,00                        0,01                             100                                                 111                                                    111
     7,01-8,00                        0,01                             100                                                       112                                                    112
    8,01-9,00                       0,01                             100                                                 113                                                    113
    9,01-10,00                     0,01                             100                                                 114                                                    114
     1,00-10,00                     0,01                             901                                                       115                                                    115
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32643 - 32644

32649
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Číselníkové úchylkoměry (čtení 0,1 mm)
ß
Provedení
- Přesnost podle tovární normy
- Kovové pouzdro, poniklované
- Stupnice linie s vroubkovaným vnějším kroužkem,

otočná o 360° do nulové polohy
- 2 nastavitelné značky pro mezní hodnoty
- Upínací stopka Ø 8 mm h 6 kalená a broušená
- Vyměnitelné měřicí dotyky
- Rozměry v souladu s normou DIN EN ISO 463,

červen 2006

Upozornění:
Speciální sonda viz obj. č. 33114.

33001 101 
Malý číselníkový úchylkoměr

33001 102
Normální číselníkový 
úchylkoměr

33001 103
Normální číselníkový 
úchylkoměr
- Rovněž s lineárním zobrazením 

mm v absolutních hodnotách.

33001 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
           Odečet              Pouzdro Ø         Měřicí rozsah          1 otáčka ručičky                     Číselníková stupnice                                                                           33001            …
                 mm                         mm                         mm                                mm                                                                                                                                            €                
                   0,1                               40                               10                                       10                                                         0-10                                                                                                           101
                   0,1                               58                               10                                       10                                                         0-10                                                                                                           102
                   0,1                               58                               30                                       10                                                         0-10                                                                                                           103

33001 102 33001 103

Malé číselníkové úchylkoměry (odečet 0,01 mm)
ß
Provedení
- Stupnice linie s vroubkovaným vnějším kroužkem,

otočná o 360° do nulové polohy
- 2 nastavitelné značky pro mezní hodnoty
- Číselník s černými vzestupnými čísly a červenými

sestupnými čísly
- 2 ukazatele (malé ukazatele pro absolutní zobraze-

ní v mm)
- Upínací stopka Ø 8 mm h 6 kalená a broušená
- Vyměnitelné měřicí dotyky
- Rozměry v souladu s normou DIN EN ISO 463,

červen 2006

Upozornění:
Speciální sonda viz obj. č. 33114.

33003
- Rozměry v souladu s normou DIN EN ISO 878,

červen 2006
- Kovové pouzdro, poniklované
- Měřicí čep je lapován a vyroben z nerezové oceli

33004
- Rozměry v souladu s normou DIN EN ISO 878,

červen 2006
- Pouzdro vyrobené z lisované mosazi, matně

poniklované
- Měřicí čep z nerezové oceli

33005
- Rozměry v souladu s normou DIN EN ISO 878,

červen 2006
- S ochranou proti nárazu, měřicí vybavení

chráněné před tvrdými nárazy, přesnost zobrazení
prakticky neomezená

- Pouzdro vyrobené z lisované mosazi
- Měřicí čep a upínací stopka z nerezové oceli

33006
- Rozměry v souladu s normou DIN EN ISO 878,

červen 2006
- Zadní stěna navržená jako přilnavý magnet
- Kulatý magnet (přilnavost 120 N) nemá vliv na

mechanizmus ani přesnost
- Lze použít bez držáku nebo základny
- Kovové pouzdro, poniklované

33007
- Přesnost podle tovární normy
- Vodotěsné a olejotěsné v souladu s normou 

IP 67
- Měřicí vybavení chráněné proti kapalinám,

kontaminaci a silným nárazům, přesnost displeje je
zachována prakticky bez omezení

- Kovové pouzdro, poniklované

33005

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Odečet      Pouzdro Ø    Měřicí rozsah       1 ukazatel         Číselník            33003            …      33004            …        33005            …      33006            …      33007            …
            mm                 mm                     mm    otáčení mm        stupnice                    €                              €                                €                              €                              €                
            0,01                      32                            3                     0,5                 0-50                                     101                                                                                                                                                   
            0,01                      40                            5                     0,5                 0-50                                                                         101                                101                                                                         
             0,01                      40                            3                     0,5                 0-50                                                                                                                                                   101                                    
             0,01                      44                            3                     0,5                 0-50                                                                                                                                                                                       101

33003

33006

33004

33007

33001

33003 - 33007
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           Odečet        Pouzdro Ø    Měřicí rozsah        1 ukazatel         Číselník      33009            …      33010            …      33011            …      33015            …      33017            …
                 mm                   mm                     mm     otáčení mm        stupnice              €                              €                              €                              €                              €                
                0,01                     58,0                          10                          1               0-100                              101                              101                              101                              101                                    
                   0,01                     61,5                          10                          1               0-100                                                                                                                                                                              101

Číselníkové úchylkoměry (čtení 0,01 mm)
ß
Provedení
- Stupnice linie s vroubkovaným vnějším kroužkem,

otočná o 360° do nulové polohy
- 2 nastavitelné značky pro mezní hodnoty
- 2 ukazatele (malé ukazatele pro absolutní zobraze-

ní v mm)
- Upínací stopka Ø 8 mm h 6 kalená a broušená
- Vyměnitelné měřicí dotyky
- Rozměry v souladu s normou DIN EN ISO 463,

vydání z června 2006

Upozornění:
Speciální sonda viz obj. č. 33114.

33009
- Rozměry v souladu s normou DIN EN ISO 878,

červen 2006
- S kovovým pouzdrem
- Upínací stopka z nerezové oceli

33010
- Rozměry v souladu s normou DIN EN ISO 878,

červen 2006
- Kovové pouzdro, poniklované
- Upínací stopka a lapovaný měřicí čep z nerezové

kalené oceli
- Vytočte černá čísla, která postupují vpřed, 

a červená vracející se čísla

33011
- Rozměry v souladu s normou DIN EN ISO 878,

červen 2006
- S ochranou proti nárazu, měřicí vybavení

chráněné před tvrdými nárazy, přesnost zobrazení
prakticky neomezená

- Kovové pouzdro, poniklované
- Upínací stopka a lapovaný měřicí čep z nerezové

kalené oceli
- Číselník s černými vzestupnými čísly a červenými

sestupnými čísly

33015
- Přesnost v souladu s normou DIN EN ISO 878,

vydání z června 2006
- Voděodolné
- Odečet bez vrhání stínu 
- Krycí deska z čirého nárazuvzdorného plastu,

otočná o 360° k nulovému nastavení ukazatele
- Vytočte černá čísla, která postupují vpřed, 

a červená vracející se čísla

33017
- Přesnost podle normy DIN 878
- Vodotěsné, olejotěsné se stupněm krytí IP 67
- S ochranou proti nárazu
- Měřicí vybavení chráněné proti kapalinám,

kontaminaci a silným nárazům, přesnost displeje je
zachována prakticky bez omezení

- Kovové pouzdro, poniklované
- Vytočte černá čísla, která postupují vpřed, 

a červená vracející se čísla
33010 33011 3301733009 33015

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Odečet        Pouzdro Ø      Měřicí rozsah     1 otočení ukazatele    Číselníková stupnice        Ochrana proti                                                                          33024            …
            mm                   mm                      mm                                mm                                                            nárazu                                                                                  €                
             0,01                        40                              5                                     0,5                                     0-50                                  x                                                                                                           097
             0,01                        58                            10                                      1,0                                  0-100                                  x                                                                                                           098
             0,01                        40                            10                                      1,0                                  0-100                                   -                                                                                                           099
             0,01                        58                            10                                      1,0                                  0-100                                  x                                                                                                           100
             0,01                        58                           25                                      1,0                                  0-100                                  x                                                                                                           101

Číselníkové úchylkoměry (čtení 0,01 mm)

0
Provedení
- Praktické, velké zvedací pouzdro s dodatečnou

funkcí ochrany proti prachu
- Měřicí dotyk s keramickým hrotem (minimální

opotřebení, elektricky nevodivý)
- Barevné toleranční značky pro optimální identifikaci
- Přesnost podle tovární normy
- Rozměry v souladu s normou DIN EN ISO 463,

červen 2006

Upozornění:
Speciální sonda viz obj. č. 33114.

33024 099-101
Provedení
- S koncentrickým zobrazením v mm pro velký 

a jasný odečet

33024 101
Provedení
- Stejně kompaktní pouzdro jako u 10mm číselníko-

vého úchylkoměru

33024 10133024 097 33024 098 33024 10033024 099

33009 - 33017

33024

Úchylkoměry
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                Odečet                         tělo Ø                 Měřicí rozsah              1 otáčka ručičky        Číselníková stupnice           Upínací stopka Ø                              33025            …
                      mm                             mm                                 mm                                  mm                                                                           mm                                      €                
                     0,01                               58,0                                        30                                            1                                      0-100                                    8 h 6                                                         101
                     0,01                               58,0                                        50                                            1                                      0-100                                    8 h 6                                                         102
                     0,01                               58,0                                        80                                            1                                      0-100                                    8 h 6                                                         103
                     0,01                               58,0                                      100                                            1                                      0-100                                  10 h 6                                                         104
                     0,01                                61,5                                        30                                            1                                      0-100                                    8 h 6                                                         105

Číselníkové úchylkoměry se speciální konstrukcí (odečet 0,01 mm)

ß
Provedení
- Stupnice s vroubkovaným vnějším kroužkem,

otočný o 360° (obj. č. 33035 pouze o 36°)
k nastavení ukazatele na nulu

- 2 nastavitelné značky pro mezní hodnoty
- Upínací stopka Ø 8 mm h 6 kalená a broušená
- Vyměnitelné měřicí dotyky
- Rozměry v souladu s normou DIN EN ISO 463,

vydání z června 2006

Upozornění:
Speciální sonda viz obj. č. 33114.

33035
Bezpečnostní číselníkové úchylkoměry
Provedení
- Přesnost v souladu s normou DIN EN ISO 878,

vydání z června 2006
- S velkým volným zdvihem a zařízením na

ochranu proti nárazům
- Rozsah zobrazení omezen na méně než 

1 otáčku ukazatele, aby se zabránilo chybným
odečtům

- Kovové pouzdro, poniklované, upínací stopka 
a měřicí čep z nerezové oceli

- S kovovým zvedacím pouzdrem
Použití
Volný zdvih usnadňuje vkládání vzorků do měřicího
zařízení, protože měřicí čep lze zdvihnout daleko za
měřicí rozsah.

33040
Velký číselníkový úchylkoměr
Provedení
- Přesnost podle tovární normy

- Pouzdro vyrobeno z lisované mosazi, matně
chromované

- 2 ukazatele (malý ukazatel funguje jako zobrazení
mm pro jasné odečítání)

- Upínací a měřicí čep je lapován z kalené nerezové
oceli

33050
Provedení
- Přesnost podle tovární normy
- S vratným dotykem
- Kovové pouzdro, poniklované, číselník s černými

vzestupnými čísly a červenými sestupnými čísly
- 2 ukazatele (malé ukazatele pro absolutní zobraze-

ní v mm)
- Montáž na upínací stopku nebo na zkosení 

Ø 28 mm h 6
Použití
Zvláště vhodné pro použití s měřidly nebo pro
instalaci do přístrojů, nástrojů a strojů, pokud je
nutná dobrá čitelnost shora.

33055
Magnetický úchylkoměr
Provedení
- Přesnost v souladu s normou DIN EN ISO 878,

vydání z června 2006
- Zadní stěna navržená jako přilnavý magnet,

kulatý magnet (přilnavost 220 N) nemá vliv na
mechanizmus ani na přesnost a lze použít bez
držáku nebo základny

- Kovové pouzdro, poniklované
- Vytočte černá čísla, která postupují vpřed, 

a červená vracející se čísla
- 2 ukazatele (malé ukazatele pro absolutní zobraze-

ní v mm)

3304033035

33050 33055

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Odečet    Pouzdro Ø     Měřicí rozsah    1 otáčka ručičky        Číselníková     Volný zdvih        33035            …      33040            …      33050            …      33055            …
            mm                mm                      mm                         mm             stupnice                   mm               €                              €                              €                              €                
            0,01                    40                          0,4                               0,5                20-0-20                       4,5                               101                                                                                                             
            0,01                    58                          0,8                               1,0                40-0-40                       9,0                               102                                                                                                             
            0,01                    80                        10,0                               1,0                    0-100                            -                                                                    101                                                                         
            0,01                  100                        10,0                               1,0                    0-100                            -                                                                    102                                                                         
            0,01                    40                          5,0                               0,5                      0-50                            -                                                                                                        101                                    
            0,01                    58                        10,0                               1,0                    0-100                            -                                                                                                                                            102

33025 101 33025 105

Číselníkové úchylkoměry – s velkým měřicím rozsahem – (odečet 0,01 mm)
ß
Provedení
- S větším měřicím rozsahem
- Přesnost podle tovární normy
- Kovové pouzdro, poniklované
- Stupnice linie s vroubkovaným vnějším kroužkem,

otočná o 360° do nulové polohy
- 2 nastavitelné značky pro mezní hodnoty
- 2 ukazatele (malý ukazatel je uspořádán koncentri-

cky jako absolutní mm zobrazení pro jasný odečet)
- Základní body měřicího prvku jsou zality do

safírových, rubínových nebo keramických
ložisek

- Tvrzená a broušená upínací stopka a měřicí čep 
z nerezové oceli, vyměnitelné měřicí dotyky

Upozornění:
Speciální sonda viz obj. č. 33114.

33025 104
Použití
Číselníkový úchylkoměr s měřicím rozsahem 
100 mm je určen k použití ve svislé poloze. Při
použití v jiných polohách je nutné zvýšit měřicí sílu 
z důvodu vysoké hmotnosti měřicího čepu. Objedná-
vejte samostatně.

33025 105
Provedení
Vodotěsné a olejotěsné, s ochranou proti
nárazům. Měřicí vybavení chráněné proti kapali-
nám, kontaminaci a silným nárazům.

33025

33035 - 33055
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Přesné číselníkové úchylkoměry (odečet 0,001 mm)
ß
Provedení
- Stupnice s vroubkovaným vnějším kroužkem, 

otočná o 360° do nulové polohy
- 2 nastavitelné značky pro mezní hodnoty
- 2 ukazatele (malé ukazatele pro absolutní zobraze-

ní v mm)
- Upínací stopka Ø 8 mm h 6 kalená a broušená
- Vyměnitelné měřicí dotyky

Upozornění:
Speciální sonda viz obj. č. 33114.

33060
Provedení
- Přesnost podle tovární normy
-Provedení  měřicího prvku podobná jako 

u přesných úchylkoměrů
- Dráha měřicího čepu se zvětšuje pomocí páčky 

a přenáší se na ukazatel
- Díky přeběhu poskytuje měřicí prvek účinnou

ochranu proti nárazům
- Kovové pouzdro, poniklované
- Vytočte černá čísla, která postupují vpřed, 

a červená vracející se čísla
- Se zvedacím pouzdrem

33064
Provedení
- Přesnost podle tovární normy
- Základní body měřicího prvku jsou vloženy do

safírových, rubínových nebo keramických
ložisek

- Kovové pouzdro, poniklované
- Vytočte černá čísla, která postupují vpřed, 

a červená vracející se čísla
- S kovovým zvedacím pouzdrem

3306433060

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                           Odečet        Pouzdro Ø           Měřicí rozsah           1 otáčka ručičky       Číselníková stupnice                                         33060            …         33064            …
                                 mm                   mm                           mm                               mm                                                                                           €                                 €                
                              0,001                        58                                   1                                       0,1                                     0-100                                                                     101                                        
                              0,001                        40                                   1                                       0,1                                     0-100                                                                     102                                        
                              0,001                        58                                   2                                      0,2                         0-100/0-100                                                                                                             101
                              0,001                        58                                   5                                      0,2                         0-100/0-100                                                                                                             102

Zvedací páka, drátová spoušť a náhradní sklíčka
33068
Zvedací páka
Pro zvedání dotykového čepu.
Použití
Pro číselníkové úchylkoměry s průměrem 58 mm 
a maximálním rozsahem měření10 mm.

33069
Drátová spoušť
Provedení
Délka 10 mm, celková délka včetně přítlačného dílu
160 mm.
Použití
Pro zvedání tyče sondy. 
Přesné úchylkoměry viz obj. č. 33074.

33070
Náhradní sklíčka pro číselníkové úchylkoměry
Použití
Číselníkové úchylkoměry viz obj. č. 33001-33064.

33068

                                                                                                                                                                                        
              Pro pouzdro Ø                                       33068            …              33069            …              33070            …
                                 mm                                               €                                      €                                      €                
                                      -                                                                    101                                       101                                             
                              57/58                                                                                                                                                              103

33070

33069

33060 - 33064

33068 - 33070

Číselníkové úchylkoměry │ Přesné úchylkoměry

Přesné úchylkoměry
Provedení
- Chráněno proti nárazu díky mechanicky rozpoje-

nému měřicímu mechanismu
- Kompaktní rozměry, výška pouze 18,6 mm
- 7 ložiskových kamenů pro nejvyšší přesnost
- Kuličková sonda s manžetou pro ochranu před

olejem a dalšími znečišťujícími látkami
- Upínací stopka Ø 8 mm (h6)
- Nastavitelné značky pro mezní hodnoty
- Šroub pro jemné nastavení, přístupný shora,

uzamykatelný

Upozornění:
Speciální sonda viz obj. č. 33114.

33071 101
Mytast
Přesnost podle normy DIN 879-1

33071 102
Centitast
Přesnost podle tovární normy

33071 101 33071 102

                                                                                                                                                                                        
    Typ                    Odečet       Měřicí rozsah     Volný zdvih                  Etiketa    Měřicí síla           33071            …
                                    mm                        mm                  mm       přesnost mm                  N                   €                
    Mytast                    0,001                             0,1                      3,0                       0,001                     1                                   101
    Centitast                  0,01                            0,5                      2,5                      0,005                     1                                   102

33071
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Měřicí rozsah    Hodnota dílku Číslování  Volný zdvih   Mez chyby   Mez opakovatelnosti  Chyba zpátečky   Stupeň krytí    Upínka                                             33074            …
                 mm      stupnice mm   stupnice                mm              mm                               mm                      mm                           Ø stopky mm                                          €                
                     0,1                     0,001      50-0-50                      3          0,0012                             0,0005                   0,0005               Žádná     8                                                                                101
                     0,1                     0,001      50-0-50                      3          0,0012                             0,0005                   0,0005                 IP 53     8                                                                               102
                     0,5                       0,01      25-0-25                   2,5             0,012                               0,003                     0,003               Žádná     8                                                                       103
                     0,5                       0,01      25-0-25                   2,5             0,012                               0,003                     0,003                 IP 53     8                                                                               104

Přesné úchylkoměry

0
Provedení
- Měřicí ústrojí uložené v rubínech
- Přesná válečková měrka
- Vysoce robustní a odolné proti opotřebení
- S přesným nastavením ručičky (krytka brání

neúmyslnému přenastavení)
- Odečet bez vrhání stínu
- Přehledné červené značky tolerance
- Nárazuvzdorné, volný zdvih
- Se závitovým otvorem pro drátové spouště
- V pouzdru 

Upozornění:
Speciální sonda viz obj. č. 33114.
Drátové spouště viz obj. č. 33069 101.

33074 102+104
Provedení
Třída ochrany IP 53

33074

33074

Přesný úchylkoměr Millimess

[
Provedení
- Velký číselník s vysokým kontrastem
- Nastavitelné značky pro mezní hodnoty
- S jemným uzamykatelným nastavením
- Měřicí mechanismus odolný proti nárazům
- Upínací stopka a měřicí čep z nerezové kalené

oceli
- Necitlivé na síly působící bočně na měřicí čep
- Vysoká citlivost a přesnost dotyku díky upevnění

os měřicího mechanismu do kamenů
a kolům a pastorkům s přesnými zuby

- Samočinný měřicí mechanismus lze snadno
vyměnit jako jednotku

- Ochranný kryt ve tvaru kvádru
- Konstantní upínací síla
- Zdvihání měřicího čepu pomocí šroubovací

drátové spouště nebo zdvihacího tlačítka
- V pouzdru

Upozornění:
Třmenový kalibr přesného úchylkoměru MaraMeter
840 F obj. č. 32341.

33073 101-103
Provedení
- Přesné kuličkové vedení měřicího čepu pro chybu

nízkého obrácení směru

33073 101 33073 102

33073 103

33073

33073 201

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Měřicí rozsah     Typ     Hodnota dílku stupnice    Číslování stupnice    Opakovatelnost     Chyba zpátečky     Volný zdvih    Měřicí síla     Standard              33073            …
                 mm                                                 mm                                                           mm                          mm                  mm                   N                                          €                
                   0,50      1002                                  0,0005                         25-0-25                     0,0003                       0,0003                     2,8                      1     tovární norma                                101
                   0,10      1003                                     0,001                         50-0-50                     0,0005                       0,0005                     2,8                      1     DIN 879-1                                      102
                   0,26      1004                                     0,005                     130-0-130                        0,001                         0,001                     2,5                      1     tovární norma                                103
                   0,50      1010                                        0,01                         25-0-25                       0,002                         0,002                     2,5                      1     tovární norma                                201
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Číselníkové úchylkoměry digitální

0
Provedení
- Hliníkové pouzdro
- Přední panel z polyamidu, otočný o 270°
- Indukční systém měření
- Bezdotykový výstup dat, RS/USB
- Digitální displej LC, výška číslic 11 mm
- Třída ochrany IP 51
- Opakovatelnost 0,002 mm (+/- 2 s)

(pro kat. č. 33082 301–304)
- Měřicí vřeteno z nerezové oceli, kalené a broušené
- Dodávános 3V baterií (typ CR 2032)
- Číselníkové úchylkoměry s rozlišením 0,001 mm

s kalibračním certifikátem

Funkce:
- ABS/Set (přepínání mezi absolutním a porovnáva-

cím měřením)
- Přepnutí směru počítání
- Uložení min./max./delta
- Volba mezí tolerance, barevné zobrazení při

překročení mezí tolerance, odečet hodnot na
displeji a odečet přednastavených hodnot a hodnot
tolerance

- Nastavení nuly
- Přepínání mm/palce
- Přidržení (HOLD)
- Přenos dat
- Ref. I/Ref. II
- Přednastavená hodnota

Upozornění:
Speciální sonda viz obj. č. 33114.
Spojovací kabel viz obj. č. 35200.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.
Zvedací páka je k dispozici na vyžádání.

33082

Měřicí rozsah Odečet Mez chyby A B C Měřicí síla Dotykový 33082 …
mm mm mm mm mm mm N €
12,5 0,01 0,01 +/- 1 číslice 56,6 66,1 36,6 0,65-0,9 x 297
25,0 0,01 0,01 +/- 1 číslice 69,3 79,0 49,4 0,65-1,15 x 298
50,0 0,01 0,02 +/- 1 číslice 121,0 142,0 88,0 1,0-2,6 x 299

100,0 0,01 0,02 +/- 1 číslice 172,0 244,0 139,0 1,8-3,0 x 300
12,5 0,001 0,003 56,6 66,1 36,6 0,65-0,9 x 301
25,0 0,001 0,004 69,3 79,0 49,4 0,65-1,15 x 302
50,0 0,001 0,005 121,0 142,0 88,0 1,0-2,6 x 303

100,0 0,001 0,006 172,0 244,0 139,0 1,8-3,0 x 304

A
B

C

A

C

B

Ø4
Ø5 (150mm)

Ø12

19
2

8h6

19

Číselníkové úchylkoměry digitální

33082

Malé číselníkové úchylkoměry digitální

0
Provedení
- Utěsněno podle stupně krytí IP 65 proti prachu,

kovovým částicím, stříkající vodě a oleji
- Plastové pouzdro z ABS Ø 44 mm
- Rybinové uložení, držák pro hřídel 8 mm (h6)
- Indukční systém měření
- S datovým výstupem RS 232/USB,

v kombinaci s externím posuvem
- Přepínání mm/palce
- Nastavení nuly na libovolném místě (RESET)
- Automatické vypnutí

- Multifunkční LC displej (výška číslic 6 mm)
- Dodává se s 3V baterií, (typ CR 2032),

v pouzdru

Upozornění:
Speciální sonda viz obj. č. 33114.
Upínací příslušenství pro rybinovou montáž viz
obj. č. 33255.
Spojovací kabel viz obj. č. 35200.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

33077 201

Kombinované zobrazení
stupnice/číslic
(pouze pro obj. č. 33077 202)

Měřicí rozsah Odečet Opakovatelnost Mez chyby Měřicí síla 33077 ...
mm mm mm mm N €
12,5 0,01 0,005 0,02 0,5-0,9 200
12,5 0,001 0,002 0,005 0,5-0,9 201
5,0 0,001 0,002 0,004 0,6-0,65 202

Technické údaje: 33077 200 33077 201 33077 202
Přepínání mm/palce: x x x
Nastavení nuly na libovolném místě (RESET): x x x
Reverzibilní čtení (0,001/0,01 mm): - x x
Funkce předvolby: x x -
Funkce HOLD: x x -
ABS (srovnávací měření): x x -
Režim měření: MIN/MAX/MAX-MIN: - - x
Automatické vypnutí: x x x
Datový výstup RS 232 / USB: x x x
Měřicí vřeteno s manžetami: - - x

33077

Měřicí rozsah 12,5 a 25 mm Měřicí rozsah 50 a 100 mm

MODE MINMAX PRESET TO LINPUT

OK

IN
mm

f (x)
H

B

2 x1
Maßeinheit 

mm/inch

Zeichen +/-

Batterie 
schwach

Anzeige des 
Menüs Mode

PRESET
Modus

MIN/MAX/DELTA 
Modus

Toleranz
Modus

Anzeige von
0.00005”

Einfrieren des 
Messwerts

Tastatursperre

Referenz 
aktiv

Toleranz-
anzeiger

Multiplikations-
faktor

Datenversand

Reference
aktivní

Jednotka měření
mm/palec

Zobrazení
nabidky

Zobrazení
nabidkyPRESET režim

Toleranční
režim

MIN/MAX/DELTA
režim

Slabá baterie

Znaky +/-

Ukazatel
tolerance

Multiplikační
faktor

Přenos dat

Zámek klávesnice

Zmrazte naměřenou
hodnotu

Zobrazení
0.00005“
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    Měřicí rozsah                Odečet             Mez chyby              Měřicí síla             Výstup dat                                                                                                          33085            …
                    mm                      mm                         mm                             N               multiCOM                                                                                                                  €                
                      12,5                        0,01                            0,02                           0,5-1                                  x                                                                                                                                               201
                      12,5                      0,001                         0,005                           0,5-1                                  x                                                                                                                                               202

Číselníkové úchylkoměry digitální

0
Provedení  
- Kapacitní princip měření
- KEEPTRONIC (blokování nastavené referenční

hodnoty)
- Digitální LC displej s vysokým kontrastem 12 mm
- Datový výstup multiCOM (volitelně RS 232,

USB nebo Digimatic)
- Max. rychlost pojíždění 1,5 m/s
- Provozní teplota 10–40 °C
- Stupeň krytí IP 52 podle normy IEC 60529
- Dodává se s 3V baterií (typ CR 2032) 

a návodem k obsluze

Funkce:
- Zapnutí/vypnutí
- RESET (resetování displeje)
- Přepínání mm/palce
- Reverzibilní směr počítání
- PRESET (přednastavení naměřených hodnot)
- DATA (ve spojení s kabelem pro přenos dat)
- Funkce LOCK: Klávesy jsou uzamčeny
- Automatické vypnutí (volitelné)

Upozornění: 
Speciální sonda viz obj. č. 33114. 
Spojovací kabel viz obj. č. 35200. 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102. 

33085

33085 

Systém KEEPTRONIC

0
Zapnutí měřicího systému:
Stisknutím tlačítka ON nebo pouhým dotykem na displeji se displej okamžitě zapne.
Elektronika je vybavena paměťovou funkcí pro poslední zobrazenou hodnotu, což
zajišťuje uložení poslední nulové polohy.

Uzamknutí:
Aby se zabránilo náhodnému nastavení nulové polohy nebo jednotek měření (mm/palce),
lze rovněž uzamknout ovládací klávesy. To znamená, že měřicí
nástroj nelze vyměnit, stejně jako analogový měřicí přístroj.

Info

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                           Měřicí rozsah                    Odečet                Mez chyby                    Výstup dat                                                                                          33090            …
                                                         mm                         mm                           mm                 Opto RS 232                                                                                                  €                
         DIGICO 705 MI                           12,5                         0,001                           0,004                                          x                                                                                                                             601

Digitální číselníkový úchylkoměr TESA DIGICO

(
Provedení
- Rozměry podle normy DIN 878
- Průměr uložení 57 mm
- LC displej, výška číslic 10 mm
- Nastavení nuly displeje v jakékoli poloze v celém

rozsahu měření
- Měření síly menší než 2 N
- Datový výstup Opto RS 232
- Zapnutí/vypnutí
- Přepnutí směru počítání
- Zobrazení stupnice
- Značky pro mezní hodnoty
- Funkce předvolby
- Zablokování klávesnice
- Převádění mm/palce
- Otáčení displeje

- Číslicové tolerance
- Režim měření pro kontrolu otvorů
- Měřicí režim ABS/REL
- Úplný návrat na výchozí nastavení
- Dynamické měření (Min/Max/Max-Min)
- Měření vnitřních rozměrů (Min/Max)
- 3V baterie (typ CR 2032)
- Dodává se s protokolem o zkoušce v úložném

boxu

Upozornění:
Speciální sonda viz obj. č. 33114.
Spojovací kabel viz obj. č. 35200.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

K dispozici jsou také verze pouze pro metrické
jednotky a verze se standardním palcovým zobraze-
ním.

33090

33090
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1075 R
Měřicí rozsah Odečet Mez chyby Měřicí síla 33086 …

mm mm mm N €
12,5 0,01 0,02 0,5-1,0 097
12,5 0,005 0,015 0,5-1,0 098
12,5 0,001 0,005 0,5-1,0 099

Digitální číselníkové úchylkoměry MarCator33086

33086 101-201 + 301-302
MarCator 1086 Ri
Provedení
- Funkce zapnutí/vypnutí
- Funkce RESET (vynulování displeje)
- Přepínání mezi mm a palci
- Reverzibilní směr počítání
- Funkce PRESET (přednastavený rozměr)
- Funkce TOL (vstup tolerance)
- Funkce ABS (displej lze vynulovat bez ztráty

vztahu k přednastaveným hodnotám)
- Funkce <0> (režim zobrazení tolerance)
- Funkce DATA (ve spojení s kabelem pro datové

připojení)
- Faktor (nastavitelný)
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- Integrovaný rádiový vysílač
- Velký vysoce kontrastní LCD displej

(výška číslic 11 mm)

- Díl s ovládacími prvky a displejem lze otočit
o 280°

- Zvednutí víčka na konci měřicího čepu
- Upínací stopka a měřicí čep z kalené nerezové

oceli
- Okamžitě připraveno k měření díky referenčnímu

systému
- Datové rozhraní: USB, Opto RS232C, Digimatic,

integrované bezdrátové rozhraní
- Tovární norma
Rozsah dodávky:
- 3V baterie (typ CR 2450)
- Návod k obsluze

Upozornění:
Bezdrátový přijímač viz obj. č. 35200 410.
Spojovací kabel viz obj. č. 35200 404-406.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 202.
Další velikosti k dodání na vyžádání.

1086 Ri
Měřicí rozsah Odečet Opakovatelnost Mez chyby Měřicí síla 33086 ...

mm mm mm mm N €
50,0 0,0005 0,001 0,007 1,25-2,7 101

100,0 0,0005 0,001 0,008 1,8-3,5 102
12,5 0,0005 0,001 0,004 0,65-0,9 201
25,0 0,0005 0,001 0,004 0,65-1,15 202
12,5 0,01 0,01 0,02 0,65-0,9 301
25,0 0,01 0,01 0,02 0,65-1,15 302

33086 101-202 + 301-302

[
33086 097-099
MarCator 1075 R
Provedení
- Funkce zapnutí/vypnutí
- Funkce RESET (resetování displeje)
- Přepínání mm/palce
- Reverzibilní směr počítání
- Funkce PRESET (přednastavení naměřených

hodnot)
- DATOVÁ funkce (ve spojení s kabelem pro datové

připojení)
- Funkce LOCK (zamknutí klávesnice)
- Funkce automatického zapnutí/vypnutí

- Velký vysoce kontrastní LCD displej (výška číslic
12 mm)

- Ochranná krytka na konci měřicího čepu
- Upínací stopka a měřicí čep z nerezové kalené

oceli
- Datové rozhraní: USB, Opto RS232C, Digimatic
- Napájení: Baterie, životnost přibližně 2 roky
- Podniková norma
Rozsah dodávky:
- 3V baterie (typ CR 2032)
- Návod k obsluze

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200 404-406.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

33086 097-099

1075 R

1086 Ri

Jasný displej
Zobrazení tolerance pomocí zobrazení naměřených
hodnot. Zobrazení aktuální hodnoty a polohy
tolerance.

Znázornění tolerance bez zobrazení měření
Překročení nebo nedosažení tolerance je
indikováno výhradně symboly.

33086 203
MarCator 1087 Ri
Provedení
- S funkcemi dynamického měření MAX/MIN/MAX-MIN
- Funkce 0 (nastavení analogového displeje na nulu)
- Funkce ABS (displej lze nastavit na nulu bez ztráty

vztahu k přednastaveným hodnotám)
- Funkce automatického zapnutí/vypnutí
- Funkce DATA (ve spojení s kabelem pro datové

připojení)
- Faktor (nastavitelný)
- Funkce LOCK (zamknutí klávesnice)
- Max./Min. paměť pro vyhledávání bodu obratu
- Funkce zapnutí/vypnutí
- Funkce PRESET (přednastavení naměřených

hodnot)
- Funkce RANGE (přepínání rozsahu měření

a hodnoty dílku stupnice)
- Funkce RESET (resetování displeje)
- TIR (max.-min.) pro kontrolu soustřednosti

a rovinnosti
- Funkce TOL (vstup tolerance)

- Reverzibilní směr počítání
- Přepínání mm/palce
- Integrovaný bezdrátový vysílač
- Velký vysoce kontrastní LCD displej (výška číslic

8,5 mm)
- Ovládací a zobrazovací jednotku lze otočit o 280°
- Zvednutí víčka na konci měřicího čepu
- Upínací stopka a měřicí čep z nerezové kalené

oceli
- Připraveno k okamžitému měření pomocí refe-

renčního systému
- Datové rozhraní: USB, Opto RS232C, Digimatic,

integrované bezdrátové rozhraní
- Napájení: provoz na baterii
- Podniková norma
Rozsah dodávky:
- 3V baterie (typ CR 2450)
- Návod k obsluze
Upozornění:
Bezdrátový přijímač viz obj. č. 35200 410.
Spojovací kabel viz obj. č. 35200 404-406.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 202.

1087 Ri
Měřicí rozsah Odečet Opakovatelnost Mez chyby Měřicí síla 33086 ...

mm mm mm mm N €
12,5 0,0005 0,001 0,005 0,65-0,85 203

33086 203

1087 Ri

Digitální číselníkové úchylkoměry | Speciální sondy pro číselníkové a přesné úchylkoměry
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Speciální sondy pro číselníkové úchylkoměry, přesné úchylkoměry
Provedení
Připojovací závit M 2.5.

Použití
Pro speciální měřicí úkony lze nahradit normálním
dotykovým čepem. 33114

                                                                                                                                         
   Sonda                                                                                                  33114            …
                                                                                                                       €                
   15       Normální sonda               -                                                                                           118
   16a    Prodloužení                      Délka 10 mm                                                                   119
   16b    Prodloužení                      Délka 20 mm                                                                   120
   16c    Prodloužení                      Délka 30 mm                                                                   121
   16d    Prodloužení                      Délka 50 mm                                                                   122
   16e    Prodloužení                      Délka 100 mm                                                                 123
   19a    Válečkový senzor             odchylka soustřednosti 0,002 mm                              124
   19b    Válečkový senzor             odchylka soustřednosti 0,005 mm                              125
   20       Zvedací páka                    -                                                                                          126
   21       Plochá sonda                   plochá Ø 20 mm                                                             129
   22       Plochá sonda                   destička ze slinutého karbidu Ø 4,8 mm                            130
   23       Posuvné měřidlo              zkrácená jehla                                                                 131
   24       Posuvné měřidlo              boční odsazení                                                                 132
   25       Posuvné měřidlo              rozsah výkyvu 210°                                                        133
   26       Plochá sonda                   Ø 7,5 x 1,0 mm                                                                134
   27       Kotoučová měřicí destička Ø 7,5 x 0,5 mm                                                               135
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                         
   Sonda                                                                                                  33114            …
                                                                                                                       €                
   1         Ostrá sonda                45°                                                                                          101
   2         Ostrá sonda                Poloměr 0,5                                                                          102
   3         Plochá sonda              Ø 4,8 mm                                                                               103
   4         Plochá sonda              Ø 7,8 mm                                                                               104
   5         Stylus                           Ø 1,5 mm                                                                               105
   7         Kuličková sonda         Ø 3 mm                                                                                  107
   8a       Kuličková sonda         Ø 2 mm                                                                                  108
   8b      Kuličková sonda         Ø 4 mm                                                                                  109
   8c       Kuličková sonda        destička ze slinutého karbidu, Ø 2 mm                             110
   8d      Kuličková sonda         destička ze slinutého karbidu, Ø 4 mm                             111
   9         Plochá sonda              Ø 10 mm                                                                                112
   11       Měřicí kužel                 -                                                                                                114
   12a    Kuličková sonda         destička ze slinutého karbidu, Ø 3 mm                             115
   12b    Kuličková sonda         keramická destička, Ø 3 mm                                             127
   12c    Kuličková sonda         plastová vložka, Ø 3 mm                                                     128
   13       Válečková sonda        odchylka soustřednosti 0,007 mm                                   116
   14       Ostrá sonda                -                                                                                                117
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Digitální zobrazovací jednotka Millimar C120033100

[
Provedení
- Kompaktní uložení
- Barevný displej s vysokým rozlišením a vysokým

kontrastem
- Displej lze neomezeně naklápět pro nejlepší

možný zorný úhel
- Velmi jednoduchá obsluha
- Lze napájet ze sítě nebo z baterie
- Vhodné i pro mobilní použití díky provozu na

baterie
- Možnost montáže na stěnu

Rozsah dodávky:
- Zásuvná napájecí jednotka
- Návod k obsluze

Funkce:
- Zapnutí/vypnutí
- Přepínání mm/palce
- Reverzibilní směr počítání
- Přepínání měřicího rozsahu
- TOL (vstup tolerance)
- PRESET (přednastavení naměřených hodnot)
- Faktor (nastavitelný)
- DATA (přenos dat)
- Funkce dynamického měření MIN/MAX/MAX-MIN

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200.

33100

    Technické údaje:                                   
    Displej:                                                     Barevný displej TFT, 11 cm (4,3 palce), 480 x 272 pixelů
    Rozsah zobrazení digitálního displeje:    +/- 5000 µm
    Rozsah zobrazení stupnice:                    +/- 5000 µm, +/- 2000 µm, +/- 1000 µm, +/- 300 µm, 
                                                                    +/- 100 µm, +/- 30 µm, +/- 10 µm, +/- 3 µm
    Číselný přírůstek:                                    0,1 µm
    Hodnota dílku stupnice:                           200 µm, 100 µm, 20 µm, 10 µm, 2 µm, 0,2 µm
    Vstupy sondy:                                          1
    Kompatibilita:                                           Mahr
    Mez přesnosti digitálního displeje:          0,3 % (min. 0,2 µm)
    Mez přesnosti zobrazení stupnice:          0,25 % konečné hodnoty stupnice / 0,3 % zobrazené hodnoty
    Datové rozhraní:                                      Opto RS232C, USB, Digimatic, bezdrátové
    Napájení:                                                 Zásuvná napájecí jednotka, 230 V / 115 V, 50/60 Hz, provoz na baterie
    Stupeň krytí:                                            IP 42

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                Rozměry                                                                                                                                                                                                                                  33100            …
         Š x V x H mm                                                                                                                                                                                                                                          €                
       130 x 170 x 150                                                                                                                                                                                                                                                                                       101

Indukční měřicí sonda Millimar P200433105

[
Provedení
- Měřicí čep uložen v kuličkovém ložisku
- Vynikající linearita v celém měřicím rozsahu
- Vynikající elektromagnetické stínění (EMC)
- Lze přestavět z axiálního na radiální kabelový

výstup pomocí dodané krytky

Rozsah dodávky:
- Měřicí sonda
- Krytka pro boční kabelový výstup
- Tlačítko pro nastavení před zdvihem
- Návod k obsluze

33105

    Technické údaje:                                                              
    Vzdálenost horního dorazu:                                              +2,2 až 4,4 mm
    Vzdálenost dolního dorazu:                                               -2,2 až 0 mm
    Měřicí síla:                                                                         0,75 N +/- 0,15 N
    Zvýšení měřicí síly:                                                            0,2 N/mm
    Odchylka citlivosti:                                                             0,3 %
    Opakovatelnost fw:                                                            0,1 µm
    Naměřená hodnota chyby obrácení fu:                              0,5 µm
    Odchylka od linearity v rozsahu +/- 0,5 mm:                     0,4 µm
    Odchylka od linearity v rozsahu +/- 1,0 mm:                     1,5 µm
    Odchylka od linearity v rozsahu +/- 2,0 mm:                     3,0 µm
    Stupeň krytí:                                                                      IP 64
    Délka kabelu:                                                                     2,5 m
    Teplotní koeficient:                                                             0,15 µm/°C
    Kompatibilita:                                                                     Mahr-VLDT

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah                              a                      b                      c                      d                      e                       f                      h                      g                           33105            …
                         mm                         mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                                                          €                
                           +/- 2                            88,7                      28                   21,3                         6                     9,2                         8                      14                 M 2.5                                                     101
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Digitální zobrazovací jednotka | Indukční měřicí sondy
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Indukční měřicí sonda Millimar 131833106

[
Provedení
- Páčkový indukční úchylkoměr
- Úhel sondy lze flexibilně přizpůsobit povrchu

měřicího předmětu
- Vysoká provozní robustnost, protože měřicí systém

je oddělen od vodítka a upínací stopky
- Vynikající upínací vlastnosti
- Informace o chemické odolnosti: odolné vůči oleji,

benzínu, vodě a tukům. Středně odolné vůči
kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

        Technické údaje:                                                         
        Vzdálenost horního dorazu:                                          +1,6 mm
        Vzdálenost dolního dorazu:                                           -0,37 mm
        Měřicí síla:                                                                     0,25 N +/- 0,05 N
        Zvýšení měřicí síly:                                                        0,04 N/mm
        Odchylka citlivosti:                                                         0,5
        Opakovatelnost fw:                                                        0,03 µm
        Naměřená hodnota chyby obrácení fu:                         0,5 µm
        Odchylka od linearity v rozsahu +/- 0,3 mm:                 0,9 µm
        Stupeň krytí:                                                                  IP 50
        Délka kabelu:                                                                1,5 m
        Teplotní koeficient:                                                        0,15 µm/°C
        Kompatibilita:                                                                 Mahr-VLDT

                                                                                                                                         
         Měřicí rozsah                                                                               33106            …
         mm                                                                                                       €                
          -0,3 až 1                                                                                                                          101
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Měřicí počítač Millimar C 1700 PC33107

[
33107 101-102
Provedení
- Interaktivní software s dotykovým ovládáním
- Velmi snadné a intuitivní ovládání
- Uživatelsky příjemné nastavení měřicích úloh
- Jednoduchá obsluha pomocí předdefinovaných 

šablon vzorců
- Správa měřicích úloh (paměťová a nabíjecí funkce)
- Spojování měřicí úlohy s obrázky nebo výkresy
- Statický a dynamický záznam měření
- Podpora prostřednictvím grafických ovládacích

prvků
- Živá vizualizace naměřených hodnot
- Digitální zobrazení a zobrazení stupnice s až 128

charakteristiky současně
- Zapojení modulů Millimar N 1700 ve spojení 

s indukční měřicí sondou a nástroji pro měření
Mahr s datovým rozhraním

- Připojení měřicích nástrojů Mahr s integrovaným
bezdrátovým připojením

- Export dat ve formátu MS-Excel nebo qs-Stat
(formát dfq nebo dfx nebo dfd)

- Uživatelské úrovně chráněné heslem (3stupňové)
- Online nápověda (návod k obsluze) může být

vyvolána přímo ze softwaru

33107 101
Software Millimar Cockpit
Rozsah dodávky:
- Licenční klíč Mahr
- Instalační paměť USB
- 16GB obnovovací paměť
- Návod k obsluze (online nápověda)

33107 102
Měřicí počítač Millimar C 1700 
Včetně softwaru Millimar Cockpit
Rozsah dodávky:
- Software Millimar Cockpit včetně 10,1palcového

dotykového počítače s předinstalovaným systé-
mem Windows 10 IoT Enterprise

- Licenční klíč Mahr
- Instalační paměť USB
- 16GB obnovovací paměť
- Návod k obsluze (online nápověda)
- Zásuvná napájecí jednotka
- Standardní držák VESA 100

Moduly Millimar N 1700

33107 103-106
Provedení
- Sběrnicové moduly, které lze flexibilně kombinovat
- Výkonné připojovací moduly pro vyhodnocování

měřicích senzorů
- Synchronní dotaz na data několika připojených

měřicích sond
- Připojení modulů N 1700 přes rozhraní USB 

k inteligentnímu, univerzálnímu softwaru pro
vyhodnocování a konfiguraci Millimar Cockpit

- Připojení všech kompatibilních měřicích sond 
prostřednictvím jednoho a stejného modulu

- Flexibilní a modulární kombinace produktů pro
řešení specifických úkolů měření

- Maximální teoretická rychlost dat sběrnice 
4149 hodnot/s (v závislosti na počtu 
připojených kanálů)

Rozsah dodávky:
- Návod k obsluze

   Technické údaje:                                               33107 103 (N 1702 M)             33107 104 (N 1701 USB)       33107 105 (N 1701 PS)       33107 106 (N 1704 I/O)
    Číselný přírůstek:                                                0,1 µm                                     -                                              -                                           -
    Měřicí rozsah indukční sondy:                            +/- 2000 µm, +/- 5000 µm       -                                              -                                           -
    Vstupy sondy:                                                     Mahr, Mahr 1340,                   -                                              -                                           -
                                                                                Poloviční můstek Mahr,                                                                                                     
                                                                                Mahr LVDT, Mahr VLDT                                                                                                     
    Rychlost přenosu dat, hodnoty/sekundu:            4189                                        -                                              -                                           -
    Mez přesnosti:                                                     0,3 % (min. 0,2 µm)                 -                                              -                                           -
    Datové rozhraní:                                                  RS485                                     RS485                                    RS485                                 RS485
    Napájení:                                                             -                                               -                                              230 V/115 V, 50/60 Hz        -
    Napájení:                                                             -                                               430 mA                                  2000 mA                             -
    Spotřeba energie:                                               110 mA                                    -                                              -                                           70
    Řídicí vstupy:                                                       -                                               -                                              -                                           4 vstupy ovládání, 10-30 V
    Řídicí výstupy:                                                     -                                               -                                             -                                          4 výstupy
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                                                                                                                                                                                                                                       33107            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
     Software Millimar Cockpit                                                                                                                                                                                                                                                                    101
     Měřicí počítač Millimar C 1700 včetně softwaru Millimar Cockpit                                                                                                                                                                                           102
     Millimar N 1702 M (modul pro 2 indukční sondy)                                                                                                                                                                                                                          103
     Millimar N 1701 USB (připojovací modul USB)                                                                                                                                                                                                                             104
     Millimar N 1701 PS (napájecí modul)                                                                                                                                                                                                                                                105
     Millimar N 1704 I/O (vstupní/ výstupní modul)                                                                                                                                                                                                                               106

33107 101

33107 102

33107 103 33107 104 33107 105 33107 106

Měřicí počítače | Digitální zobrazovací jednotky | Měřicí sondy
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Digitální zobrazovací jednotka TWIN-T1033115

(
Provedení
- Velký a vysoce kontrastní displej (66 × 57 mm)
- Kombinovaná stupnice a digitální displej
- Jeden vstup měřicí dotykové sondy pro jednu

funkci měření
- Zřetelný a bezchybný odečet
- Funkce MAX, MIN, MAX-MIN a TOL
- Automatická kalibrace
- Výjimečně dlouhá provozní doba
- Indikace stavu nabití baterie

Rozsah dodávky:
- Zobrazovací jednotka TWIN-T10
- 4 baterie (typ AA)
- Návod k obsluze

Použití
Pro intenzivní používání v dílnách.
Ideální pro měření přímosti, házivosti nebo geome-
trických tvarů při nastavování, zarovnávání nebo
konfiguraci mechanických součástí.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.

33115

       Technické údaje:                                     
       Rozsah měření:                                        +/- 5 µm–+/- 5000 µm
       Rozsah zobrazení stupnice:                      +/- 5000 µm, +/- 2000 µm, +/- 500 µm, +/- 200 µm,
                                                                        +/- 50 µm, +/- 20 µm, +/- 5 µm
       Číselný přírůstek:                                      0,1 µm
       Hodnota dílku stupnice:                            0,1 µm, 1 µm
       Vstupy sondy:                                           1
       Kompatibilita:                                            TESA
       Datové rozhraní:                                        RS232 prostřednictvím připojení TLC
       Provozní doba:                                          340–400 hodin
       Napájení:                                                  4 baterie (typ AA)
       Stupeň krytí:                                             IP 63
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Rozměry                                                                                                                                                                                                                                           33115            …
       Š x V x H mm                                                                                                                                                                                                                                           €                

         100 x 170 x 38                                                                                                                                                                                                                                                                                        101

3

Elektronická sonda pro měření

(
Provedení
- Polomůstková měřicí sonda se 2 indukčními

cívkami
- Robustní konstrukce, stupeň krytí IP 65
- Odolné vůči výkyvům teploty a rušivým elektro-

magnetickým vlivům
- Měrky uložené v kuličkových ložiskách
- Vyměnitelný měřicí dotyk s kuličkou ze slinutého

karbidu Ø 3 mm
- Broušený a pochromovaný válcový hřídel Ø 8 mm

(h 6)
- Dodává se v pouzdru včetně instalačního klíče 

a zkušebního protokolu s prohlášením o shodě

Upozornění:
Typ GT 21 HP a typ GT 22 HP ve vysoce přesném
provedení nebo s jinou měřicí silou a měřicí sondou
se 3 indukčními cívkami k dispozici na vyžádání.
Univerzální měřicí sondy pro vícebodové měřicí
zařízení, obráběcí stroje a další vybavení jsou 
k dispozici na vyžádání jako testovací přístroje 
v procesu. 
Zobrazovací jednotky a další sondy jsou 
k dispozici na vyžádání.

33116

33116

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ              Měřicí rozsah               Měřicí síla                                                                                                                                                                                   33116            …
                                         mm                    max. N                                                                                                                                                                                          €                
    GT 21                                   4                            0,63                                                                                                                                                                                                                                 101
    GT 22                                   4                            0,63                                                                                                                                                                                                                                 102
    GT 27                                   4                            0,63                                                                                                                                                                                                                                 103
    GT 28                                   4                            0,63                                                                                                                                                                                                                                 104

33116 101 33116 102

33116 103 33116 104

33116 101
GT 21
- Kabelový výstup, axiální

33116 102
GT 22
- Kabelový výstup pod úhlem 90°
- Měřicí kolík se zvedá pomocí podtlaku

33116 103
GT 27
- Kabelový výstup, axiální
- S velkým zpětným zdvihem

33116 104
GT 28
- Kabelový výstup pod úhlem 90°
- Měřicí kolík se zvedá pomocí podtlaku
- S velkým zpětným zdvihem
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Měřicí sondy USB | Hloubková měřítka | Hloubkoměrné můstky

(
33110
Měřicí sonda USB
Provedení
- Vysoká přesnost v celém rozsahu měření
- Snadné použití
- Široký rozsah použití
- Přímé připojení přes rozhraní USB
- Zvýšená kompatibilita
- Protokol RS 232 bez úpravy
- Jednoduchý komunikační protokol je kompatibilní

se softwarovým nástrojem 
DATA-DIRECT (obj. č. 33112 101) 
a STAT-EXPRESS (obj. č. 33112 102) a rovněž
nabízí vysokou úroveň uživatelské přívětivosti

Použití
Pro vysokou přesnost klasického nebo vícebodové-
ho měření.

33110 101
GTL 21 USB
- Kabelový výstup, axiální

33110 102
GTL 22 USB
- Kabelový výstup pod úhlem 90°

33112 101
Software Data-DIRECT Advanced
Použití
Software pro přenos dat. 
V kombinaci s měřicími sondami USB obj. č. 33110.

33112 102
Software STAT-EXPRESS
Použití
Software pro sběr dat a statistické zpracování
měřených hodnot. V kombinaci s měřicími sondami
USB obj. č. 33110.

Příklady použití 1 měřicí sondy TESA USB a vícebodového měření s více měřicími sondami TESA USB ve
spojení s číselníkovými úchylkoměry. 

33112 101

33110 101 

Měřicí sondy a software USB 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                                                Měřicí rozsah          Mez přesnosti*           Mez přesnosti MPE     Opakovatelnost (2 s)                   33110            …              33112            …
                                                                         mm                              µm                                      µm                                   µm                           €                                      €                
   GTL 21 USB                                                       +/- 2                   0,2 + 0,2 · L                                            1,2                                      0,10                                            101                                             
   GTL 22 USB                                                       +/- 2                   0,2 + 0,2 · L                                            1,2                                      0,10                                            102                                             
   Software DATA-DIRECT                                         -                                        -                                                 -                                             -                                                                                         101
   Software STAT-EXPRESS                                     -                                        -                                                 -                                             -                                                                                         102
   * L: Měřicí dráha v mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   

33110 - 33112 

33112 102
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- Vysoce přesná, kompaktní a tenká měřicí sonda
- Vhodné pro instalaci do strojů
- Magnetický princip
- Vynikající odolnost v dílenských podmínkách
- Odolné vůči prachu, kapalinám (IP 67) a vibracím
- Přesnost: od +/- 0,6 µm až do +/- 3 µm
- Rozlišení: od 0,1 µm do 10 µm
- Rozsah měření: 2 mm do 205 mm
- Rozsah měření až 30 mm, kompaktní a tenký
- Průměr upnutí 8 mm
- Malá měřicí síla
- Vřeteno s tlačným typem lze vysunout stlačeným vzduchem
- Prachové a vodotěsné manžety
- Snadná instalace
- Měřicí sonda je k dispozici také s přírubou.

Měřicí sonda, řada DK

t

Rozměry DK 830

Info

Hloubkoměr s číselníkovým úchylkoměrem
Provedení
Dodává se se speciálním číselníkovým úchyl-
koměrem a hloubkoměrem měřicímmůstkem.
Polohovací otvor pro číselníkový úchylkoměr Ø 8 mm
H7. Měřicí můstek pobronzovaný, povrch kalený,
broušený a jemně lapovaný. Rovinnost podle normy
DIN 874/0. Dodáváno v kufříku.

Použití
Pro kontrolu hloubky slepých otvorů, prohlubní 
a drážek všech druhů, např. měření rytých značek
pomocí ostré sondy (obj. č. 33114 101).

33230

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah                    Odečet               Měřicí síla           Kontaktní plocha                        33230            …
                         mm                         mm                             N                                  mm                               €                
                            10                            0,01                              1,2                               80 x 16                                                 101

33230

ø 6,5

ø 8
ø 28

16
32

80

33236 202-20333236 20333236 202

                                                                                       
         Měřicí plochy                             33236            …
                                                                     €                
         Prizmatický                                                           201
         Úroveň                                                                    202
         Úroveň                                                                    203

Hloubkoměrné můstky, samostatné
33236 201
Provedení
S prizmaticky uspořádanými měřicími plochami.
Úhel rozevření měřicích ploch 120°, kalená ocel,
matně chromovaný měřicí můstek, měřicí plocha
jemně lapovaná, šířka 16 mm, montáž s upínacím
zařízením pro Ø 8 mm H7.
Použití
Pro měření hloubky klínových drážek ve válcových
hřídelích o průměru 10 až 100 mm, odchylek
kruhovitosti atd.

33236 202-203
Provedení
S rovnou měřicí plochou. Polohovací otvor pro
číselníkový úchylkoměr Ø 8 mm H7. Měřicí můstek
pobronzovaný, povrch kalený, broušený a jemně
lapovaný. Rovinnost podle normy DIN 874/0.

33236 20133236 201

ø 6,5

66
56

ø 8
ø 28

6,
5

120°

47
,5

31
,5

33236
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Páčkové úchylkoměry a příslušenství

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Měřicí rozsah                Odečet             Dělení stupnice                    Tělo Ø      Délka měřicí sondy                                                                                          33245            …
                    mm                      mm                                                                 mm                                 mm                                                                                                  €                
                         1,0                        0,01                             0–50–0                               32                                     16,6                                                                                                                             105
                         1,0                        0,01                             0–50–0                               40                                     16,6                                                                                                                             106
                         0,5                        0,01                               0-25–0                               32                                    35,7                                                                                                                             107
                         0,5                        0,01                               0-25–0                               40                                    35,7                                                                                                                             108
                         0,2                     0,002                             0-100–0                               32                                     12,8                                                                                                                             103
                         0,2                     0,002                             0-100–0                               40                                     12,8                                                                                                                             104
                         0,2                     0,001                             0-100–0                               40                                     12,8                                                                                                                             101
                         0,2                     0,001                             0-100–0                               58                                     12,8                                                                                                                             102

Páčkové úchylkoměry s odečtem µm nebo 10 µm

0
Provedení
Maximální přesnost v novém formátu XXL: První
páčkové úchylkoměry s přesností odečtu k nejbližší
hodnotě µm!
- Antimagnetické zobrazení (běžná magnetická pole

nemají žádný vliv)
- Chromované tělo se 3 vyfrézovanými rybinovými

vedeními pro upnutí stopky a/nebo přímo na měřicí
stojan s odpovídajícím držákem číselníkového
úchylkoměru

- Automatické přepínání směru měření
- Základní body měřicího prvku jsou zasazeny do

rubínových, safírových nebo keramických ložisek
- Dosah měřicí sondy 240°
- Přesnost podle normy DIN 2270
Rozsah dodávky:
- Páčkový úchylkoměr
- Měřicí sonda s kuličkou ze slinutého karbidu,

průměr 2 mm
- Upínací stopka Ø 8 mm pro montáž na měřicí

stojany
- Klíč na měřicí sondy
- V pouzdru

33245 101
Provedení
S velkým ochranným sklem odolným proti prachu 
a vodě (IP 53). Kroužek se stupnicí z plastu.

33245 102
Provedení
Extra velký číselník a mimořádně velké číslice pro
optimální odečet. Kroužek se stupnicí z kovu.

33245 105 33245 107 33245 101 33245 102

33245

Páčkové úchylkoměry MarTest 800

[
Provedení
- Vysokokontrastní číselník, utěsněný O-kroužkem
- Ochranný kryt s chromovaným povrchem se 

3 integrovanými rybinovými lištami
- Měřicí mechanismus odolný proti nárazům
- Antimagnetické provedení
- Automatické přizpůsobení směru snímání, což

vede k bezchybnému čtení
- Dvojitá páka podepřená kuličkovými ložisky,

ochrana proti přetížení třecí spojkou
- Měřicí dotyk s kuličkou ze slinutého karbidu

Rozsah dodávky:
- Měřicí dotyk Ø 2 mm
- Upínací stopka 800a8
- Tlačítko pro výměnu měřicích dotyků
- Návod k obsluze
- V pouzdru

Použití
Měření odchylek soustřednosti, čelního házení,
paralelnosti a plochosti. Středění hřídelí nebo otvorů
a rovnoběžné nebo kolmé zarovnání obrobků.

Upozornění:
Měřicí sonda viz obj. č. 33243.

33240 101-105
Provedení
- Standardní provedení

33240 201-203
Provedení
- S dlouhou snímací vložkou
- 6- a 8mm upínací stopka

33240 301-303
Provedení
- S vysokou přesností

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
         Měřicí   Verze                             Typ            Odečet    Stupnice Ø  Dělení stupnice       Měřicí síla      Slinutý karbid      Měřicí sonda     Standard             33240            …
 rozsah mm                                                                  mm                mm                                                  N     Ø kuličky, mm      délka mm                                               €                
               0,80    standardní                        800 SR            0,01                     38                  40-0-40                   0,15                               2       14,5                      tovární norma                              103
               0,40    standardní                        800 S               0,01                     28                  40-0-40                   0,15                               2       14,5                      DIN 2270                                     101
               0,40    standardní                        800 SG            0,01                     38                  40-0-40                   0,15                               2       14,5                      DIN 2270                                     102
               0,25    standardní                        800 SA            0,01                     28                  25-0-25                      0,1                               2       14,5                      tovární norma                              104
               0,25    standardní                        800 SGA         0,01                     38                  25-0-25                      0,1                               2       14,5                      tovární norma                              105
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
               0,50    plochá snímací vložka    800 SGB         0,01                     38                  50-0-50                   0,07                               2       32,3                      tovární norma                              201
               0,25    plochá snímací vložka    800 SL             0,01                     28                  25-0-25                   0,07                               2       41,24                    tovární norma                              202
               0,25    plochá snímací vložka    800 SGL          0,01                     38                  25-0-25                   0,07                               2       41,24                    tovární norma                              203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
               0,20    vysoká přesnost              800 SRM      0,002                     38                  10-0-10                   0,15                               2       14,5                      tovární norma                              303
               0,10    vysoká přesnost              800 SM        0,002                    28            100-0-100                  0,15                              2       14,5                      DIN 2270                                     301
               0,10    vysoká přesnost              800 SGM     0,002                    38            100-0-100                  0,15                              2       14,5                      DIN 2270                                     302

33240

33240 101-105 33240 201-203

33240 301-303
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Páčkové úchylkoměry MarTest 800

[
Provedení
- Vysokokontrastní číselník, utěsněný O-kroužkem
- Ochranný kryt s chromovaným povrchem se 

3 integrovanými rybinovými lištami
- Měřicí mechanismus odolný proti nárazům
- Antimagnetické provedení
- Automatické přizpůsobení směru snímání, což

vede k bezchybnému čtení
- Dvojitá páka podepřená kuličkovými ložisky,

ochrana proti přetížení třecí spojkou
- Měřicí dotyk s kuličkou ze slinutého karbidu

Rozsah dodávky:
- Měřicí dotyk Ø 2 mm
- Upínací stopka 800a8
- Tlačítko pro výměnu měřicích dotyků
- Návod k obsluze
- V pouzdru

Použití
Měření odchylek soustřednosti, čelního házení,
paralelnosti a plochosti. Středění hřídelí nebo otvorů
a rovnoběžné nebo kolmé zarovnání obrobků.

Upozornění:
Měřicí sonda viz obj. č. 33243.

33241 101
Provedení
- S velkým měřicím rozsahem

33241 102
Provedení
- Vertikální provedení

33241 103
Provedení
- Vertikální provedení 

s vysokou přesností

33241 104
Provedení
- Horizontální provedení

33241 101 33241 102

33241 103

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
          Měřicí  Verze                                       Typ                 Odečet     Stupnice Ø          Dělení    Měřicí síla    Slinutý karbid   Měřicí sonda    Standard             33241            …
  rozsah mm                                                                                mm                  mm      stupnice                   N   Ø kuličky, mm        délka mm                                        €                
                0,07   větší měřicí rozsah                      800 SGE            0,001                      38         70-0-70                  0,2                            2                      9,1     tovární norma                              101
                  0,4   vertikální                                       800 V                    0,01                      28         40-0-40                  0,2                            2                    14,5     DIN 2270                                     102
                  0,1   vertikální, vysoká přesnost        800 VGM           0,002                      38     100-0-100                0,25                            2                    14,5     DIN 2270                                     103
                  0,4   horizontální                                  800 H                    0,01                      28         40-0-40                0,25                            2                    14,5     DIN 2270                                     104

33241

33241 104

Měřicí sondy pro páčkové úchylkoměry MarTest

[
Provedení
- Závit M2

Použití
Pro sondy páčkového úchylkoměru 
obj. č. 33240-33241

                                                                                                                                                                                        
       Typ         Ø dotykové kuličky          Posuvné měřidlo          Dotyková kulička                        33243            …
                                                 mm                      Délka mm          vyrobená z materiálu                          €                
         800 ts                                        1                                  14,50            slinutý karbid                                                            101
         800 ts                                        2                                  14,50            slinutý karbid                                                            102
         800 ts                                        3                                  14,50            slinutý karbid                                                            103
         800 tsr                                       2                                  14,50            rubín                                                                           104
         800 tb                                        1                                 32,30            slinutý karbid                                                            105
         800 tb                                        2                                 32,30            slinutý karbid                                                            106
         800 tb                                        3                                 32,30            slinutý karbid                                                            107
         800 tbr                                       2                                 32,30            rubín                                                                           108
         800 tl                                         1                                  41,24            slinutý karbid                                                            109
         800 tl                                         2                                  41,24            slinutý karbid                                                            110
         800 tl                                         3                                  41,24            slinutý karbid                                                            111
         800 tlr                                        2                                  41,24            rubín                                                                           112
         800 te                                        1                                    9,10            slinutý karbid                                                            113
         800 te                                        2                                    9,10            slinutý karbid                                                            114
         800 te                                        3                                    9,10            slinutý karbid                                                            115
         800 ter                                       2                                    9,10            rubín                                                                           116
         Klíč                                              -                                            -            -                                                                                   117

33243

Slinutý karbid

Rubín
d

l

M
2

33243 117
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Páčkové úchylkoměry a příslušenství

Pro páčkové úchylkoměry s vyměnitelnou měřicí sondou ze slinutého karbidu
ß
Standardní model
Provedení
- Přesnost měření podle normy DIN 2270
- Směr otáčení po směru hodinových ručiček 

s automatickým přepínáním směru měření
- Pouzdro se třemi frézovanými rybinovými vodítky

pro bezpečné upnutí
- Chromováno na ochranu před poškozením
- Základní body měřicího prvku jsou zasazeny do

rubínových, safírových nebo keramických ložisek
- Necitlivé na nárazy
- Stupnice na profilovaném vnějším prstenci, otočná

- S vyměnitelnou měřicí sondou Ø 2 mm 
ze slinutého karbidu

- Dodáváno v pouzdru s upínací stopkou Ø 8 mm 
h 6 a klíčem pro výměnu měřicí sondy.

33246

                                                                                                                                                                                        
Měřicí rozsah         Odečet       Dělení stupnice               A             B             C             D                33246            …
                 mm              mm                                             mm          mm          mm          mm                       €                
                  0,8               0,01                          0-40-0               32            5,6             7,1          12,8                                        101
                  0,8               0,01                          0-40-0               40            6,0             7,5          12,8                                        102
                  0,5               0,01                          0-25-0               32            5,6             7,1          35,7                                        103
                  0,5               0,01                          0-25-0               40            6,0             7,5          35,7                                        104
                  0,2             0,002                        0-100-0               32            5,6             7,1          12,8                                        105
                  0,2             0,002                        0-100-0               40            6,0             7,5          12,8                                        106

ß
Standardní model
Provedení
Viz obj. č. 33246, ale s vyměnitelnou rubínovou
měřicí sondou, Ø 2 mm.

33247

                                                                                                                                                                                        
Měřicí rozsah         Odečet       Dělení stupnice               A             B             C             D                33247            …
                 mm              mm                                           mm         mm         mm         mm                       €                
                  0,8               0,01                          0-40-0               32            5,6             7,1          12,8                                        101
                  0,2             0,002                     0-100-0               40            6,0             7,5          12,8                                        102

Páčkové úchylkoměry s vyměnitelnou rubínovou měřicí sondou

Pro páčkové úchylkoměry s vyměnitelnou měřicí sondou ze slinutého karbidu
ß
Paralelní model
Provedení
Viz obj. č. 33246, avšak číselník je na uložení
umístěn bočně.

33248

                                                                                                                                                                                        
Měřicí rozsah         Odečet       Dělení stupnice         A            B             C             D              E        33248            …
                 mm              mm                                    mm       mm         mm         mm          mm               €                
                  0,8               0,01                          0-40-0        32          5,6             7,7          12,8          69,5                               101
                  0,8               0,02                     0-100-0        40          6,0             8,1          35,7          73,5                               102
                  0,2             0,002                     0-100-0        32          5,6             7,7          12,8          69,5                               103

Pro páčkové úchylkoměry s vyměnitelnou měřicí sondou ze slinutého karbidu
ß
Vertikální model
Provedení
Viz obj. č. 33246, avšak číselník je umístěn kolmo
k ose pouzdra.

33249

                                                                                                                                                                                        
Měřicí rozsah         Odečet       Dělení stupnice               A             B             C             D                33249            …
                 mm              mm                                           mm         mm         mm         mm                       €                
                  0,8               0,01                          0-40-0               32            5,6             7,5          12,8                                        101
                  0,5               0,01                       0-25-0               32            5,6             7,5          35,7                                        102
                  0,2             0,002                     0-100-0               40            6,0             7,9          12,8                                        103

33246

33247

33248

33249
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                                                                                                                                                                                                                0                           ß                
  Dotyková kulička       Posuvné měřidlo      Dotyková kulička           Pro páčkový úchylkoměr                                                            33253            …              33253            …
                     Ø mm                   délka mm       vyrobeno z                      měřicí přístroje obj. č.                                                                         €                                      €                
                                 1                                 12,3        slinutý karbid                      33246–33249 (bez měřicího rozsahu 0,5 mm)                                                                                                  201
                                 1                                35,2        slinutý karbid                      33246–33249 (pouze měřicí rozsah 0,5 mm)                                                                                                     204
                                 2                                 12,8        slinutý karbid                      33245 (měřicí rozsah 0,2 mm)                                                                                   202                                             
                                 2                                 12,8        rubín                                     33245 (měřicí rozsah 0,2 mm)                                                                                   207                                             
                                 2                                 16,6        slinutý karbid                      33245 (měřicí rozsah 1,0 mm)                                                                                   208                                             
                                 2                                 16,6        rubín                                     33245 (měřicí rozsah 1,0 mm)                                                                                   209                                             
                                 2                                35,7        slinutý karbid                      33245 (měřicí rozsah 0,5 mm)                                                                                   205                                             
                                 2                                35,7        rubín                                     33245 (měřicí rozsah 0,5 mm)                                                                                   210                                             
                                 3                                 13,3        slinutý karbid                      33246–33249 (bez měřicího rozsahu 0,5 mm)                                                                                                  203
                                 3                                36,2        slinutý karbid                      33246–33249 (pouze měřicí rozsah 0,5 mm)                                                                                                     206

Příslušenství pro páčkové úchylkoměry

ß
33255 101-102
Upínací stopky
S rybinovým upnutím.

33255 103
Upínací stopka
Válcová, s úchytným čepem, Ø 6 mm.

33255 105
Držák
Krátký, otočný, s válcovým hřídelem a rybinovým
upnutím.

33255 106
Držák
Dlouhý, otočný, s válcovým hřídelem a rybinovým
upnutím.

33255 107
Úhlový držák
Válcová stopka, polohovací otvor Ø 8 mm.

33255 108
Středicí objímka
Válcová stopka s upínacím bodem pro upínací
stopkou Ø 4 mm a rybinovým spojením.

33255 109
Oboustranná příchytka
S upínacím bodem a rybinovým spojením.

33255 110
Klíč
Pro měřicí dotyky.

33255 111
redukční pouzdro
Pro obj. č. 33260, upínací stopka od Ø 4 mm do 
Ø 8 mm.

                                                                                                                                                                                        
                                                                            Ø                      Délka                                               33255            …
                                                                         mm                         mm                                                       €                
   Upínací stopka                                                    4,0                                   -                                                                             101
   Upínací stopka                                                    8,0                                   -                                                                             102
   Upínací stopka                                                    8,0                               80                                                                             103
   Držák                                                                      8,0                               25                                                                             105
   Držák                                                                      8,0                               90                                                                             106
   Úhlový držák                                                        8,0                               25                                                                             107
   Středicí objímka                                                 8,0                               25                                                                             108
   Oboustranná příchytka                                    6,0                                   -                                                                             109
   Klíč                                                                               -                                   -                                                                             110
   Redukční objímka                                             4/8                                   -                                                                             111

33255 110

33255 109

33255 108 33255 107

33255 10333255 101-102

33255 10533255 106

33255 111

Provedení
- Závit M 1.6

Použití
Pro páčkové úchylkoměry 
Obj. č. 33245-33249.

Upozornění:
Není-li délka správná, může mít úhlový pohyb za
následek chyby měření.

Měřicí dotykové sondy pro páčkové úchylkoměry

33253 204

33253 202

33253 207

33253 208

33253 209

33253 205

33253 210

33253 206

33253

33255

33253 201

33253 203
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Páčkové úchylkoměry | Tloušťkoměry | Vnější posuvná měřítka

Tloušťkoměr
Provedení  
- Se zvedacím zařízením, proto s tlakem nezávislým

na uživateli
- Praktický lehký třmen
- Měřicí dotyky lze vyměnit za speciální měřicí

dotyky s jinými průměry
- Díky nastavitelnému třmenu, který je k dispozici na

vyžádání, lze ruční nástroj rychle a snadno
přeměnit na svislý nástroj (nastojato)

Upozornění:
Náhradní číselníkové úchylkoměry jsou k dispozici
na vyžádání. 

33300

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                           Odečet                 Měřicí rozsah             Hloubka třmenu           Posuvné měřidlo                Kontaktní síla                                                           33300            …
                                 mm                                 mm                                 mm                              Ø mm                                     N                                                                   €                
                                     0,01                                         10                                        50                      10 na plocho                                       0,8                                                                                         101

33300 

Páčkové úchylkoměry s velkým rozsahem měření

(
Provedení
Měření ve 2 směrech díky automatickému přepínání
v měřicím ústrojí. Spolehlivé odečítání díky stálému
směru pohybu ukazatele a dodatečnému druhému
ukazateli. Otočný číselník. Robustní kovové pouzdro
monobloku se 3 frézovanými rybinovými lištami 
a další trvale připevněnou otočnou upínací stopkou
s Ø 4 mm. Necitlivé vůči magnetickým polím.
Přesný měřicí mechanismus se 7 rubínovými
ložisky. Pákový systém uložený v kuličkových
ložiskách s dosahem výměnného dotyku 210°.
Třecí spojka pro ochranu proti přetížení. Měřicí síla
0,12 N (0,01 mm) nebo 0,25 N (0,002 mm). Dodává
se s 1 měřicím dotykem ze slinutého karbidu, 
Ø 2 mm (připojovací závit M 1.7), 1 klíčem 
a prohlášením o shodě.

Upozornění:
Redukční objímka, viz obj. č. 33255 111. 
Oprava změřené hodnoty (nula) při úhlu stoupání
12° měřicího dotyku: Při 12° úhlu stoupání měřicího
dotyku vůči povrchu obrobku je naměřená hodnota
přesná bez korekce (obrázek A). Při jakémkoli jiném
úhlu měřicího dotyku k povrchu obrobku (obrázek
B), včetně paralelní polohy, musí být naměřené
hodnoty, které se čtou, opraveny (viz návod 
k použití).
Na vyžádání je k dispozici verze ve svislém prove-
dení.

33260

                                                                                                                                                                                        
Měřicí rozsah      Pouzdro Ø            Odečet      Dělení stupnice     Délka držáku posuvného       33260            …
                 mm                  mm                  mm                                                          měřidla mm               €                
                     1,6                   30,0                   0,01                         0-40-0                                             16,5                               201
                     1,6                   37,5                   0,01                         0-40-0                                             16,5                               202
                     0,4                   30,0                0,002                         0-10-0                                             15,2                               203
                     0,4                   37,5                0,002                         0-10-0                                             15,2                               204

Digitální páčkové úchylkoměry

0
Provedení  
Utěsnění podle stupně ochrany IP 65 proti prachu,
kovovým částicím, stříkající vodě a oleji. Otočná
zobrazovací jednotka. Sonda s karbidovou kuličkou
Ø 2 mm, otočný více než 270°. Přepínatelný
číslicový krok (0,001/0,01 mm). Datový výstup RS
232/USB kombinovaný s externím posuvem. 3
rybinové montážní plochy, upínací stopka Ø 8 mm.
Přepínání mm/palce. Kombinovaná stupnice
a digitální displej. Nastavení nuly v libovolném bodě,
předvolba faktoru intervalu stupnice: 1/2/5/10/20/50
µm. Režim měření: Normální, MIN, MAX, MAX-
MIN. Automatické vypnutí, baterie 3 V, typ CR 2032. 

Upozornění: 
Spojovací kabel viz obj. č. 35200. 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.
Kompatibilní s veškerým příslušenstvím TESATAST. 

33265 301

Kombinované zobra-
zení stupnice/číslic

                                                                                                                                                                                        
         Měření    Měřicí sonda    Slinutý karbid           Digit           Zobrazovací         Měřicí síla      33265            …
  rozsah mm         délka mm    Ø kuličky, mm  kroky mm      jednotka Ø mm                         N              €                
                0,8                     12,5                          2,0           0,001                               44    0,13 (+/- 15 %)                             301
                  0,5                     36,5                          2,0           0,001                               44   0,07 (+/- 15 %)                             302

33260

33265
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Vnější hmatadlo, analogové

=
POCO 2 K
Provedení
- Praktický absolutní měřicí přístroj s převodem 

z ocelového lanka pro vyšší přesnost a delší
životnost

- Čisté, snadno čitelné stupnice, chráněná proti
nečistotám a kapající vodě

- Dodává se v pevné lepence s návodem k obsluze

Použití
Univerzální kapesní zařízení.

33416

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Typ           Měřicí rozsah       Dělení stupnice     Měřící dotyk   Mez chyby  Opakovatelnost    Hloubka měření                  Měřicí síla     Měření                     33416            …
                                       mm            hodnota mm         délka mm               mm                       mm                        mm   včetně tolerance N    tvar kontaktu                 €                
       POCO 2K                   0-10                                0,1                           5                   0,1                        0,05                              36                           0,3-1,3     kulička Ø 2                                       402

Vnější hmatadlo, analogové

=
D220S
Provedení
- Praktický absolutní měřicí přístroj 
- O 50 % vyšší rozlišení displeje ve srovnání 

s předchozími generacemi
- Spolehlivá reprodukovatelnost displeje
- Jasná, snadno čitelná stupnice a značky tolerance
- Chráněno proti nečistotám a kapající vodě
- Stupeň krytí IP 65
- Dodává se v pevné lepence včetně certifikátu 

o továrním testu a návodu k obsluze

Použití
Pro měření tloušťky a vnějších drážek.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Typ       Měřicí rozsah     Dělení stupnice     Měřící dotyk    Mez chyby    Opakovatelnost     Hloubka měření                Měřicí síla     Měření                         33430            …
                                   mm          hodnota mm         délka mm               mm                        mm                         mm  včetně tolerance N     tvar kontaktu                      €                
       D220S                    0-20                           0,01                     24,6                0,03                          0,01                               85                          1,1-1,6     řezná hrany R 0,4                                201

33416

33430

Vnější hmatadlo, digitální

=
Provedení
- Vnější hmatadla s digitálním displejem
- Prachotěsné a odolné proti stříkající vodě se

stupněm krytí IP 67, vhodné pro dílny
- Měřicí programy specifické pro aplikaci a měřicí

kontakty
- Program absolutního a relativního měření
- Červené/zelené zobrazení pro měření tolerance
- Přepnutí z mm na palce
- Nezávislé napájení z baterie
- Přepínání digitálních přírůstků

- Dodává se s certifikátem o kalibraci z výroby,
baterií a návodem k obsluze

Použití
Pro měření tloušťky a vnějších drážek.

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200 307-308. 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303. 
Přístroje s dlouhými rameny sondy jsou k dispozi-
ci na vyžádání. Bezdrátové rozhraní je k dispozici 
na vyžádání.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Typ      Měřicí rozsah   Dělení stupnice   Hloubka měření (L)          Měřící dotyk  Mez chyby  Opakovatelnost                  Měřicí síla     Měření                    33413            …
                                   mm        hodnota mm                    max. mm   délka Hb/Hf mm             mm                      mm   včetně tolerance N     tvar kontaktu                €                
       C110                      0-10                       0,005                                   35                 19,1/18,6            0,015                     0,005                           0,8-1,2      kulička Ø 1,5                                  201
       C110T                    0-10                       0,005                                   35                21,7/14,8              0,02                     0,005                           0,8-1,2      destička Ø 6                                   202
       C220                      0-20                          0,01                                   85                24,6/24,6              0,03                        0,01                            1,1-1,6      kulička Ø 1,5                                  203
       C2R20                   0-20                          0,01                                   85                  24,6/2,5              0,03                        0,01                            1,1-1,6      kulička Ø 1,5                                  204
       C450                      0-50                         0,02                                 167                30,0/30,0              0,06                        0,04                           0,8-1,7      kulička Ø 3                                      206
       C4R50                   0-50                         0,02                                 169                  30,0/4,3              0,06                        0,04                           0,8-1,7      kulička Ø 3                                      207
       C450T                   0-50                         0,02                                 167                36,0/24,0              0,08                        0,04                           0,8-1,7      destička Ø 50                                 208

33413 201-204

33413 206

C450TC2R20/C4R50

C110TC110/C220/C450

33413

33430



33.22
www.hhw.de

33.22 CZ/P

M
ěřicí a testovací 
technologie

a
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Externí hmatadla │ Vnitřní hmatadla

Vnější hmatadlo, analogové

=
Provedení
- Absolutní měřicí přístroj s tlumeným pohonem 

a přenosem ocelového lanka pro vyšší přesnost 
a delší životnost

- Jasná, dobře čitelná stupnice
- Dvě nastavitelné značky pro mezní hodnoty
- Chráněno proti nečistotám a kapající vodě
- Dodává se v pevné lepence včetně certifikátu 

o továrním testu a návodu k obsluze

Použití
Pro odolné použití v dílnách pro 
měření tloušťky a vnější měření.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ        Měřicí rozsah    Dělení stupnice   Hloubka měření L            Měřící dotyk   Mez chyby   Opakovatelnost                 Měřicí síla    Měření                    33435            …
                                   mm         hodnota mm                 max. mm     délka Hb/Hf mm             mm                mez mm   včetně tolerance N    tvar kontaktu                 €                
     D220                       0-20                          0,01                                85                   24,7/24,6               0,03                          0,01                           1,1-1,6    kulička Ø 1,5                                   201
     D2R20                    0-20                          0,01                                85                     24,7/2,5               0,03                          0,01                           1,1-1,6    kulička Ø 1,5                                   202
     D450                       0-50                          0,05                              167                  30,0/30,0               0,05                       0,025                           0,8-1,7    kulička Ø 3,0                                   203
     D4R50                    0-50                          0,05                              169                     30,0/4,3               0,05                       0,025                           0,8-1,7    kulička Ø 3,0                                   204

D220/D450

D2R20/D4R50

33435 203-204

33435 201-202

33435

3bodová interní hmatadla, digitální33438

=
Provedení
- Velký digitální displej s analogovou stupnicí
- Lepší vystředění díky 3bodovému měření, které

vede k rychlému měření hodnoty, spolehlivému
měření a přesným výsledkům měření

- Měřicí programy specifické pro aplikaci a měřicí
kontakty

- Stupeň ochrany IP 67, vhodný pro použití v dílně
- Přepínání mm/palce
- Červené/zelené zobrazení pro měření tolerance
- Program absolutního a relativního měření

Použití
Pro přímé měření děr, zápichů a vnitřních drážek na
těžko přístupných místech.

33438 101

Kulička Ø 1,0 mmKulička Ø 0,6 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ      Měřicí rozsah   Hodnota dílku  Hloubka měření   Hloubka/šířka  Mez chyby Opakovatelnost                Měřicí síla  Měřící dotyk    Měření               33438            …
                                 mm     stupnice mm              max. mm       drážky mm              mm                     mm  včetně tolerance N      délka mm    tvar kontaktu            €                
     G107P3                 7-14                   0,002                            34                2,2/0,8               0,01                    0,004                          1,0-1,4                    2,5     kulička Ø 0,6                             101
     G210P3              10-20                   0,005                             75                3,5/1,6               0,02                       0,01                          1,1-1,6                    4,6     kulička Ø 1,0                              102
     G215P3              15-30                   0,005                            77                5,0/1,6               0,02                       0,01                          1,1-1,6                    5,8     kulička Ø 1,0                              103
     G225P3              25-45                   0,005                            84                 7,0/1,6               0,02                       0,01                          1,1-1,6                    7,3     kulička Ø 1,0                              104
     G240P3              40-60                   0,005                            84                8,0/1,6               0,02                       0,01                          1,1-1,6                 12,2     kulička Ø 1,0                              105
     G255P3              55-75                   0,005                            84                8,0/1,6               0,02                       0,01                          1,1-1,6                 12,2     kulička Ø 1,0                              106
     G270P3              70-90                   0,005                            84                8,5/1,6               0,02                       0,01                          1,1-1,6                 12,2     kulička Ø 1,0                              107
     G285P3            85-105                   0,005                            84                9,0/1,6               0,02                       0,01                          1,1-1,6                 12,2     kulička Ø 1,0                              108

33438 103

33438 106
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Vnitřní hmatadlo, digitální

=
Provedení
- Vnitřní hmatadla s analogovým a digitálním

displejem
- Odolné vůči prachu a stříkající vodě podle

stupně krytí IP 67, vhodné pro použití v dílnách
- Měřicí programy specifické pro aplikaci a měřicí

kontakty
- Program absolutního a relativního měření
- Červené/zelené zobrazení pro měření tolerance
- Přepnutí z mm na palce
- Nezávislé napájení z baterie
- Přepínání digitálních přírůstků
- Dodává se s certifikátem o kalibraci z výroby,

baterií a návodem k obsluze

Použití
Pro měření otvorů a vnitřních drážek.

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900. 
Přístroje s dlouhými rameny sondy jsou k dispozici
na vyžádání. Bezdrátové rozhraní je k dispozici 
na vyžádání.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ    Měřicí rozsah    Hodnota dílku  Hloubka měření  Hloubka/šířka  Mez chyby  Opakovatelnost   Měřící dotyk  Měřicí síla včetně      Měření                  33439         …
                              mm      stupnice mm              max. mm       drážky mm              mm                      mm       délka mm             tolerance N      tvar kontaktu               €             
   G102             2,5-12,5                     0,005                             12               0,7/0,4            0,015                     0,005                     0,9                        0,8-1,2       řezná hrana R 0,1                     201
   G105             5,0-15,0                     0,005                            35               2,3/0,8            0,015                     0,005                     2,5                        0,8-1,2       kulička Ø 0,6                             202
   G210          10,0-30,0                        0,01                            85                5,2/1,2              0,03                        0,01                     5,3                         1,1-1,6       kulička Ø 1,0                              203
   G220          20,0-40,0                        0,01                            85                7,0/1,2              0,03                        0,01                     7,3                         1,1-1,6       kulička Ø 1,0                              204
   G230          30,0-50,0                        0,01                            85                7,0/1,2              0,03                        0,01                     7,3                         1,1-1,6       kulička Ø 1,0                              205
   G240          40,0-60,0                        0,01                            85                8,3/1,2              0,03                        0,01                     8,5                         1,1-1,6       kulička Ø 1,0                              206
   G250          50,0-70,0                        0,01                            85                8,3/1,2              0,03                        0,01                     8,5                         1,1-1,6       kulička Ø 1,0                              207
   G260          60,0-80,0                        0,01                            85                8,3/1,2              0,03                        0,01                     8,5                         1,1-1,6       kulička Ø 1,0                              208
   G270          70,0-90,0                        0,01                            85                8,3/1,2              0,03                        0,01                     8,5                         1,1-1,6       kulička Ø 1,0                              209

Kulička Ø 1,0 mmŘezná hrana R 0,1 mm

33439

Kulička Ø 0,6 mm

33439

Vnitřní hmatadlo, analogové

=
Provedení
- Praktický absolutní měřicí přístroj 
- O 50 % vyšší rozlišení displeje ve srovnání 

s předchozími generacemi
- Spolehlivá reprodukovatelnost displeje
- Jasná, dobře čitelná stupnice a značky tolerance
- Chráněno proti nečistotám a kapající vodě
- Stupeň krytí IP 65
- Dodává se v pevné lepence včetně certifikátu 

o továrním testu a návodu k obsluze

Použití
Pro měření drážek a otvorů. 33449 201

Řezná hrana R 0,1 mm

33449 203

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ    Měřicí rozsah Hodnota dílku Hloubka měření  Hloubka/šířka Mez chyby   Opakovatelnost     Měřící dotyk    Měřicí síla včetně      Měření                  33449         …
                              mm   stupnice mm             max. mm       drážky mm             mm                       mm         délka mm              tolerance N      tvar kontaktu               €             
   H102             2,5-12,5                  0,005                            12               0,7/0,5            0,015                      0,005                       0,9                          0,8-1,2       řezná hrana R 0,1                     201
   H105             5,0-15,0                  0,005                           35               2,3/0,8            0,015                      0,005                       2,5                          0,8-1,2       kulička Ø 0,6                             202
   H210           10,0-30,0                    0,01                           85               5,2/1,2              0,03                         0,01                       5,3                          1,1-1,6       kulička Ø 1                                 203
   H220          20,0-40,0                    0,01                           85                7,0/1,2              0,03                         0,01                        7,3                          1,1-1,6       kulička Ø 1                                 204
   H230          30,0-50,0                    0,01                           85                7,0/1,2              0,03                         0,01                        7,3                          1,1-1,6       kulička Ø 1                                 205
   H240          40,0-60,0                    0,01                           85               8,3/1,2              0,03                         0,01                       8,5                          1,1-1,6       kulička Ø 1                                 206

Kulička Ø 0,6 mm
Kulička Ø 1,0 mm

33449
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Vnitřní hmatadla | Vnitřní srovnávací dutinoměry | Přesné dutinoměry

Vnitřní hmatadlo, analogové

=
Provedení
- Absolutní měřicí přístroj s přenosem ocelovým

lankem pro větší přesnost a delší životnost
- Jasná, dobře čitelná stupnice
- Dvě nastavitelné značky pro mezní hodnoty
- Chráněno proti nečistotám a kapající vodě

Dodáváno v pevném kartonu včetně certifikátu 
o továrním testu a návodu k obsluze

Použití
Pro robustní použití 
v dílnách pro měření 
drážek a otvorů.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ Měřicí rozsah    Hodnota dílku  Hloubka měření   Hloubka/šířka  Mez chyby  Opakovatelnost    Měřící dotyk  Měřicí síla včetně    Měření                    33454         …
                           mm     stupnice mm              max. mm        drážky mm               mm                       mm         délka mm             tolerance N     tvar kontaktu                 €             
   H415              15-65                       0,05                          188                 5,5/1,9               0,05                      0,025                       6,0                        0,9-1,9     kulička Ø 1,5                               201
   H440              40-90                       0,05                          192                8,3/2,4               0,05                      0,025                       8,5                        0,9-1,9     kulička Ø 2,0                               202
   H470            70-120                       0,05                          192                8,3/2,4               0,05                      0,025                       8,5                        0,9-1,9     kulička Ø 2,0                               203

H415 H440/H470

33454 201

33454 202-203

33454

=
Provedení
- Hmatadla pro rychlé měření v nejmenším provedení
- Akumulátor Li-ion s indukčním nabíjením
- Vylepšený displej pro optimální čitelnost:
- Nový displej s 250° analogovou zobrazovací

plochou
- Delší analogý ukazatel 
- Rozhraní USB a Digimatic
- Vhodné pro použití v dílně, IP 67
- O 20 % větší záznamník dat 

(100 naměřených hodnot)
- Měřicí programy specifické pro aplikaci 

a měřicí kontakty
- Přepínání mm/palce

Rozsah dodávky:
- Nabíjecí podložka
- Odborný zkušební certifikát
- Návod k obsluze

Upozornění:
Propojovací kabel, viz 
Obj. č. 35200 317+318.

Digitální interní/externí hmatadla s nabíjecí podložkou pro baterie Li-ion33455

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ   Měřicí rozsah   Hodnota dílku    Hloubka měření   Hloubka/šířka Mez chyby  Opakovatelnost  Měřící dotyk  Měřicí síla včetně   Měření                      33455         …
                              mm     stupnice mm                max. mm        drážky mm             mm                      mm       délka mm            tolerance N   tvar kontaktu                   €             
     C015                   0-15                    0,001                               45                  15/2,5           0,010                     0,005                      17                        1,3-1,5    kulička Ø 1,5                                 101
     C015S                0-15                    0,001                               45                  11/1,5           0,015                     0,005                      12                        1,3-1,5    řezná hrany R 0,4                         102
     C0R15                0-15                    0,001                               45                             -            0,010                     0,005                    0,9                        1,3-1,5    kulička Ø 1,5                                 103
     G002           2,5-12,5                    0,001                               12                0,7/0,6           0,010                     0,005                    0,9                       0,8-1,3    řezná hrana R 0,12                       104
     G005                  5-20                    0,001                               44                2,2/0,8           0,010                     0,005                    2,2                       0,8-1,3    kulička Ø 0,6                                 105
     G010                10-25                    0,001                               46                    4/1,5           0,010                     0,005                    4,4                       0,8-1,3    kulička Ø 1,0                                 106

33455 101-102

33455 103

33455 104-106

C015 C015S C0R15

G002 G005 G010

Bezdrátové nabíjení
díky indukčnímu nabíjení

Typ R1 Typ S1
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Dvoubodové vnitřní srovnávací dutinoměry, sada IRA 2

(
Provedení
- Integrovaný přesný úchylkoměr s hodnotou

dílku stupnice 0,01 mm
- Zvláště velký měřicí rozsah 10–150 mm díky

měřicím ramenům s nastavitelnými úhly
- Bezpečná manipulace při měření díky nízké

hmotnosti a optimálnímu tvarování
- Automatické středění pro 3bodová měření 

a středicí pomůcky pro dvoubodová měření.

Nastavení displeje: 
- Nastavení měřicích ramen pomocí šroubu 

(aretační zařízení) a zařízení pro jemné nastavení
na přesném ukazateli

- Opakovatelnost fw: 
10–30 mm = 6 µm, 
30–80 mm = 8 µm, 
80–120 mm = 10 µm, 
120–150 mm = 12 µm

- Meze přesnosti: 
10–90 mm = +/- 10 µm, 
100 mm = +/- 15 µm, 
120 mm = +/- 24 µm, 
150 mm = +/- 54 µm.

- Dodává se v pouzdru s normálním příslušenstvím,
návodem k obsluze a prohlášením o shodě

- Každý měřicí přístroj je označen individuálním
výrobním číslem.

Použití
Ideální pro měření průchozích a slepých otvorů,
zahloubení a soustružených drážek. Vnitřní měření
na obrobcích s planparalelními povrchy, např. šířky
drážek. Zaznamenávání odchylek tvaru a polohy.

Kvalita
Měřicí plochy z oceli, kalené.

Upozornění:
Speciální příslušenství k dodání na vyžádání.

33466

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah        Hodnota dílku stupnice     Rozsah zobrazení      Zdvihací dráha měřicího ramene      Měřicí síla                                                           33466            …
                         mm                                        mm                            mm                                                      mm           přibl. N                                                                   €                
                       10-150                                              0,01                         +/- 0,20                                                                 10                    3,5                                                                                         102

        Běžné příslušenství:
   3   posuvná měřidla Ø 3,0 mm, kruhové měřicí plochy, r = 2 mm
   3   posuvná měřidla Ø 1,0 mm na 2,5 mm délce, kruhovité měřicí plochy, r = 0,9 mm
   3   posuvná měřidla Ø 1,4 mm na délce 5,0 mm, kruhovité měřicí plochy, r = 0,9 mm
   2   otočné měřicí dotyky pro měření od Ø 7 mm
   1   malý držák měřicích dotyků pro 3bodový kontakt
   1   velký držák měřicích dotyků pro 3bodový kontakt
   1   středicí můstek pro Ø 15-30 mm
   1   středicí můstek pro Ø 30-150 mm
   1   speciální šroubovák

33466

Y
33820
Sady dotykových hlav
Provedení
Rozsah dodávky: Dotykové hlavy, trojhrany a držák
číselníkového úchylkoměru, bez číselníkového
úchylkoměru. Dodává se v dřevěném pouzdru se
zahloubeními pro příslušné dotykové hlavy, trojhra-
ny, držáky a nastavovací kroužky.

Použití
Přístroje pro měření otvorů pro určování průměrů
otvorů a identifikaci chyb vrtání. Modulární
systém zařízení DIATEST umožňuje měření většiny
otvorů, které se vyskytují v praxi. Komplexní řada
příslušenství umožňuje použití dotykových hlav pro
ruční měření, použití měřicích stojanů a instalaci
měřicích přístrojů dle potřeby. Měřicí přístroje lze
proto používat pro sériové a individuální kontroly
otvorů v měřicí místnosti, pro příchozí a dočasné
kontroly a nejlépe přímo na výrobním stroji během
provozu.

Kvalita
Kalené a tvrdě chromované dotykové hlavy
(přibl. 1000 HV), trojhrany jako převodový prvek
z kalené speciální oceli (přibližně 63–65 HRC).

Upozornění:
Další zařízení a příslušenství k dispozici na
požádání. Sady dotykových hlav DIATEST jsou 
k dispozici také ve stejných rozsazích měření 
v provedení s karbidovým hrotem a v provedení
s tvrdým chromováním ve slepé díře. 

33821
Sady nastavovacích kroužků
Použití
Umožňuje spolehlivé nastavení nuly měřicích
nástrojů s dotykovou hlavou.

Kvalita
Extrémně trvanlivá ocel na kalibry 
(přibl. 63 HRC). Přesnost produkce podle tovární
normy (lepší než DIN 2250, list 2).

Sady přesných dutinoměrů

                                                                                              Dotykové hlavy                Nastavovací kroužky             
        Měřicí rozsah               Počet hlav/kroužků                               33820            …                      33821            …
                         mm                                                                                       €                                              €                
                  1,5-3,95                                                    9                                                           101                                                101
                  3,7-9,80                                                  12                                                          102                                                102
                9,4-20,60                                                  11                                                          103                                                103

33820

33820 - 33821

33821
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Sady přesných dutinoměrů

0
Provedení
- Mez opakovatelnosti 0,002 mm
- Pevné měřicí čepy z kalené oceli
- Pohyblivý dotykový čep ze slinutého karbidu
- Dodáváno v dřevěném pouzdru (bez přesného

úchylkoměru)

Snadné použití:
Přesný dutinoměr ATORN se sám vystředí v otvoru
pomocí středicího talíře s pružinou. Opakovatelný
bod obratu (výsledek měření) je přesně stanoven
oscilací nástroje v otvoru. Jednoduchou výměnou
měřicích čepů a kotoučů lze zařízení rychle přes-
tavět na jiné průměry.

Kontrola tvarových odchylek:
Otáčením a/nebo posunutím přístroje v otvoru lze
získat všechny informace o odchylkách kruhovitosti
nebo válcovitosti. 

Použití
Pro určení průměrů otvorů pomocí 2bodové metody
porovnávacího měření.

33828 101
Sada, měřicí rozsah 18–35 mm

33828 102
Sada, měřicí rozsah 35-60 mm

33828 103
Sada, měřicí rozsah 50-150 mm

33828 201
Velká sada, měřicí rozsah 18–150 mm
Provedení
Skládá se ze 2 základních zařízení. 
Rozšíření měřicího rozsahu pokrývajícího celý
měřicí rozsah.

Upozornění:
Přesný úchylkoměr 
viz obj. č. 33074.

33828

                                                                                                                                                                                        
     Oblast použití     Hloubka měření (od středu dotykového čepu ke spodní hraně rukojeti)      33828            …
                      mm                                                                                                                      mm              €                
                      18-35                                                                                                                                      176                              101
                    35 - 60                                                                                                                                      178                              102
                 50 - 150                                                                                                                                      178                              103
                    18-150                                                                                                                             176/178                              201

33828

Měrka na vnitřní fazety33826

Y
Provedení
- Měřicí plochy a měřicí kužel z kalené oceli
- Číselníkové úchylkoměry chráněné proti nárazu
- Dělení stupnice číselníkového úchylkoměru 0,01 mm
- Kalibrace z výroby nebo s hlavním nastavením

Rozsah dodávky:
- Zařízení IKT včetně mechanického speciálního

číselníkového úchylkoměru odolného proti
nárazům s certifikátem

- Dřevěné pouzdro
- Návod k obsluze

Použití
Měrka na vnitřní fazety přímo měří největší průměr
kuželového otvoru nebo kuželové drážky. Díky tomu
tento měřicí přístroj často nahrazuje náročné 
a zdlouhavé metody měření.

Princip funkce:
Měřicí kužel je zaveden do otvoru a měřicí přístroj je
přitlačen na povrch obrobku až na doraz. Naměřený
průměr lze zjistit přímo na speciálním číselníkovém
měřidle.

Pozor:
Číselníkové úchylkoměry IKT jsou speciální
číselníkové úchylkoměry s převodovým poměrem.
Převodový poměr závisí na použitém měřicím
kuželu. Číselníkový úchylkoměr je kontrolován 
v souladu s tovární normou.

Upozornění:
Různá provedení jsou k dispozici na vyžádání.

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah                      Kužel                                                                                               33826            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                        0,5-20                             90°                                                                                                                                   101
                         10-30                             90°                                                                                                                                   102
                      20-40                             90°                                                                                                                                   103

33826

Měrka na vnitřní fazety│ Přesné dutinoměry
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                                                                                                                                                    Ocel                Slinutý karbid          Rozš. rozsahu               Rozš. hloubky           
Měřicí rozsah          Hloubka                Počet                   Počet       Tloušťka    Délka         33830            …         33831            …              33834            …           33835            …
                 mm     měření mm      měřicí čepy   měřicí kotouče               mm       mm                 €                                 €                                      €                                   €                
               4,5-6                      80                           9                               -                        -               -                                                                         101                                                                                       
                  6-8                    100                           7                               -                        -               -                                                                         102                                                                                       
                   8-12                    100                           9                               -                        -               -                                                                         103                                                                                       
                12-20                    110                           9                              1                  0,5              -                                                                         104                                                                                       
                18-35                    110                           9                              2              0,5/1              -                                 105                                 105                                                                                       
                35-60                    177                           6                              3                  1/2              -                                 106                                 106                                                                                       
              50-100                    177                         11                              3             1/2/3              -                                 107                                 107                                                                                       
              18-100            110-177                        28                              8                        -               -                                 108                                 108                                                                                       
            100-160                   234                           7                              4         1/2/3/6              -                                 109                                 109                                                                                       
              50-160           180-234                         18                              7                        -               -                                  110                                  110                                                                                       
            160-290                   234                           7                              4         1/2/3/6              -                                  111                                  111                                                                                       
            280-510                    417                           7                              4         1/2/3/6              -                                  112                                  112                                                                                       
            400-800                    417                         11                              4                      5               -                                  113                                  113                                                                                       
                         -                          -                             -                               -                        -          50                                                                                                                      101                                          
                         -                          -                             -                               -                        -          70                                                                                                                      102                                          
                         -                          -                             -                               -                        -        250                                                                                                                                                                101
                         -                          -                             -                               -                        -        500                                                                                                                                                                102
                         -                          -                             -                               -                        -        750                                                                                                                                                                103
                         -                          -                             -                               -                        -      1000                                                                                                                                                                104

Sady přesných dutinoměrů

L
Typ SU
Provedení
S automatickým vystředěním a přenosem pohybu
dotykového čepu na číselníkový úchylkoměr bez
vůle, tepelně stabilizované. Nastavení na jmenovitý
rozměr s nastavovacím přístrojem obj. č. 33845,
nastavovacími kroužky obj. č. 32492 pomocí
dodaných měřicích čepů a měřicích kotoučů. Měřicí
kotouče, vyměnitelné měřicí čepy a dotykové šrouby
opatřené slinutým karbidem se používají k záznamu
všech mezilehlých velikostí. Hodnota 0,01 nebo
0,001 mm v závislosti na použitém číselníkovém
úchylkoměru. Číselníkové úchylkoměry viz obj. 
č. 33001–33064, přesné úchylkoměry obj. č. 33071-
33074 (speciální sonda obj. č. 33114 č. 7 se
požaduje jako prodloužení měřicího čepu). Rozsah
odchylky max. 0,002 mm, opakovatelnost max.
0,0005 mm (pro měřicí rozsah až 290 mm), bez
číselníkového úchylkoměru, v dřevěném pouzdru.
Použití
Pro rychlé stanovení průměru a kontrolu odchylek
tvaru.

Upozornění:
Měřicí rozsah 18-100 mm, obsahuje měřicí kolíky 
o velikostech 18-35/35-60 a 50-100 mm. 
Měřicí rozsah 50-160 mm zahrnuje měřicí kolíky 
o velikostech 50-100 a 100-160 mm. 
Měřicí rozsah 160-290 je také vybaven rozšířením
70 mm. 
Nastavovací přístroj ESU viz obj. č. 33845.
Na vyžádání je k dispozici podrobný prospekt. 
Další verze, např. pro vnitřní zuby a další hloubky
měření a také úhlové verze, jsou k dispozici na
vyžádání. 

33830
Kompletní sada,
měřicí kolíky s ocelovými kuličkami.

33831
Kompletní sada,
měřicí čep, s povlakem ze slinutého karbidu. 

33834
Prodloužení rozsahu měření
Pouze pro měřicí rozsahy 18-100 mm a 50-100 mm,
pro příležitostné měření přes 100 mm.

33835
Prodloužení hloubkoměru
Upínací stopka Ø 8 mm, použitelná od otvoru 
Ø 35 mm.

33830 - 33831

33830 - 33835

Sady přesných dutinoměrů

L
Provedení
Viz obj. č. 33830–33835, ale se 2 vyměnitelnými
spodními díly, dotykovými čepy s karbidovým
hrotem, pevnými měřicími kolíky pro velikost 1 jako
standard, pro velikost 2 s volitelně karbidovým
hrotem; rozsah odchylek ≤ 0,002 mm, opakovatel-
nost ≤ 0,0005 mm. Kompletní sada obsahuje horní
díl, 2 dotykové hlavy, měřicí čepy, měřicí kotouče,
nástavce měřicího rozsahu (pro velikost 2) a různé
klíče, bez číselníkového úchylkoměru,
v dřevěném pouzdru.
Použití
Ideální pro pracoviště, kde je nutné často měřit
otvory různých typů.

33837
Typ SV
Kompletní sada, pevné měřicí čepy s ocelovými
kuličkami.

33837 103
Typ SVS
Také s hlavami se slepým otvorem pro měření
slepých otvorů.

33838
Typ SV
Kompletní sada, pevné měřicí čepy, osazené
slinutým karbidem.

33838 103
Typ SVS
Také s hlavami se slepým otvorem pro měření
slepých otvorů.

Upozornění:
Nastavovací přístroj ESU viz obj. č. 33845.

                                                                                                                                                                                                                               Ocel                               HM                
  Velikost   Měřicí rozsah      Rozsah měření   Hloubka měření               Počet       Měřicí kotouč        Délka prodloužení                      33837            …           33838            …
                                   mm    slepých děr mm                        mm     měřicí čepy         tloušťka mm                                mm                              €                                   €                
             1                     6-18                                   -                            100                       17                  0,25/0,5                                            -                                                                                         101
             2                18-160                                   -                            145                       20                0,5/1/2/3                                  16/55                                               102                                   102
               2                18-160                       20-140                           145                       20                0,5/1/2/3                                  15/55                                                103                                   103

33837 103

33837 - 33838
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Přesné dutinoměry | Nastavovací přístroje | Přístroje pro měření délky | Destičky na vzorky povrchu

Náhradní díly a rozložené výkresy přesných dutinoměrů L k dispozici na vyžádání.

Info

                                                                                       
                Měřicí rozsah                      33845            …
                                 mm                              €                
                          4,5–160                                                101
                          18 - 160                                                103
                          18 - 290                                                104

                                                                                       
                Měřicí rozsah                      33845            …
                                 mm                              €                
                        160 - 510                                                105
                        160 - 800                                                106
                          20 - 300                                                107

Přesné dutinoměry

L
Typ SS
Provedení
Viz obj. č. 33830–33834. Přístroj dokáže určit
průměry až do 1,5 mm (h2) na základně otvoru.
Průměr, který má být testován, je předem nastaven
pomocí posuvného měřítka s karbidovým hrotem 
a milimetrovou stupnicí. Posuvný díl je ozubený 
a vyměnitelný. Každé zařízení ve standardním
vybavení obsahuje několik posuvných měřítek
rozdělených na konkrétní rozsahy měření. Jemné
nastavení rozměru pro zkoušku otvoru se provádí
pomocí nastavovacího zařízení (viz obj. č. 33845
107) nebo nastavovacích kroužků. 

Číselníkové úchylkoměry obj. č. 33009–33025 jsou
vhodné pro odečet 0,01 mm, číselníkové úchyl-
koměry obj. č. 33060-33064 nebo 33071 174 jsou
vhodné pro odečet 0,001 mm (speciální sonda obj.
č. 33114, č. 7 se vyžaduje jako prodloužení), rozsah
odchylky ≤ 0,004 mm (měřicí rozsah do 50 mm) 
a ≤ 0,0025 mm (měřicí rozsah do 110 mm),
opakovatelnost ≤ 0,001 mm, bez číselníkového
úchylkoměru, v dřevěném pouzdru.
Použití
Pro určení průměru slepých otvorů a středicích
nástavců.

Upozornění:
Nastavovací přístroj ESU viz obj. č. 33845 107.
Měřicí rozsah 110 mm a provedení 
s h2 = 1,0 mm k dispozici na vyžádání. 

33840

                                                                                                                                                                                        
      Měřicí rozsah (l1)      Hloubka měření (h1)      Rozsahy měření posuvných měřítek (l1)           33840            …
                            mm                                mm                                                                 mm                   €                
                         20-50                                        77                                         20–30/30–40/40–50                                   101
                        50-110                                        55                                                         50-80/80-110                                   102
                      110-300                                        45                                                                                  -                                103

Nastavovací přístroje ESU

L
Provedení
Rozsah dodávky: Rám s nastavitelným držákem
čelistí, pár nastavitelných čelistí, měřicí rameno ze
sllinutého karbidu v kvalitě koncové měrky, upínací
prvek, bez základny, bez koncových měrek.
Použití
Jsou použitelné horizontálně (a vertikálně se
základnou). Pro přesné jemné nastavení dutinoměrů
typu SU/SK/SW/SMT/SP/SV na požadovaný
jmenovitý rozměr pomocí koncových měrek.

33845 107
Pro typ SS.

Upozornění:
Měřicí rozsahy do 4,5–30 mm k dodání na požádá-
ní. Dřevěné pouzdro k dispozici na vyžádání.

33845

l1

h
1

h
2

33840

33845

L

Typ KT:   Pro měření vnitřních zubů, 

Typ SN: Pro měření drážek a prohlubní,
Typ ST:  Pro měření pouzder ložisek s podstavcem, drážek a prohlubní,
Typ SL:  Pro měření otvorů se zataženou vrtací tyčí.

Dodání na vyžádání, kontaktujte nás.

Typ ST

Typ KT

Typ SN Typ SL

Měřicí nástroje pro speciální aplikaceInfo
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Krátká měřicí stolice PRECIMAR SM 6033846

[
Provedení
- Precimar SM 60 je snadno použitelná malá měřicí

lavice pro rychlé a přesné vnější měření obrobků
- Jednoduchý design zařízení
- Rychlé přizpůsobení na nové obrobky
- Volně volitelné měřicí zařízení (např. digitální

číselníkový úchylkoměr)
- Integrovaná spojka chrání měřicí zařízení
- Použití široké řady různých měřicích nástavců

Upozornění:
Volitelné příslušenství k dodání na požádání.

33846

    Technické údaje:                                                                                   
    Rozsah použití:                                                                                        0 - 60 mm
    Pohyblivé pouzdro rozsahu měření:                                                        25 mm
    Měřicí povrchy Ø:                                                                                    6 mm H7
    Měřicí síla (bez číselníkového úchylkoměru nebo měřicí sondy):           1 N +/- 0,2 N
    Rovnoběžnost měřicích ploch:                                                                < 1 µm
    Velký podpěrný stůl, plynulé výškové nastavení:                                     prům. 60 mm
    Držák pro číselníkový úchylkoměr nebo měřicí dotykovou sondu:          prům. 8 mm

                                                                                       
    Typ                                                   33846            …
                                                                     €                
     Precimar SM 60                                                         101

Sady povrchových destiček na vzorky
RUGOTEST
Provedení
Drsnost je rozdělena na 12 tříd – N0 až N11. 
Použití
Pro srovnávací test kvality povrchu vizuální 
a dotykovou metodou (nehtem) v souladu s norma-
mi ISO/R468, ISO 2632/1 1975 a NFE 05-051.

Upozornění:
Tyto destičky vzorků racionálně znázorňují různé
typy povrchů, kterých se dosahuje pomocí strojů
používaných v průmyslu.

33890 101
Použití
Pro celou řadu metod obrábění:
válcování, broušení, čelní frézování, lapování,
hoblování/soustružení, honování. Vč. tabulek pro
různé typy obrábění.

33890 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Oblast použití                                          Počet     Rozměry destiček vzorků         Rozsahy porovnání              Třídy drsnosti ISO                                           33890            …
                                             Porovnávací vzorek                                        mm                             Ra µm                                                                                                 €                
    Obecné                                                                 27                                      120 x 90                             0,05-12,5                N 2–N 10                                                                                          101
    Tryskání                                                                18                                      120 x 90                             0,80-25,0                N 6–N 11                                                                                          103
    Hoblování                                                               6                                      110 x 50                             0,80-25,0                N 6–N 11                                                                                          106
    Soustružení                                                           6                                      110 x 50                             0,40-12,5                N 5–N 10                                                                                          107
    Čelní frézování                                                      6                                      110 x 50                             0,40-12,5                N 5–N 10                                                                                          108
    Broušení naplocho                                              8                                      130 x 50                             0,025-3,2                N 1–N 8                                                                                            109
    Broušení válcových ploch                                8                                      130 x 50                             0,025-3,2                N 1–N 8                                                                                            110
    Eroze elektrickou jiskrou                                  6                                     110 x 50                            0,40-12,5                N 5–N 10                                                                                          111

33890 107 33890 110

33890
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Drsnoměry a příslušenství

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                                                                                                                                                                                       33902            …                      33903            …
                                                                                                                                                                                                                         €                                              €                
     Zařízení Waveline W5 pro měření drsnosti                                                                                                                                                                               101                                                      
     Tiskárna Waveline P5                                                                                                                                                                                                                                                                             101

S
33902
Provedení
- Velký barevný displej s hodnocením tolerance
- Zobrazení polohy sondy pro přesné seřízení

měřicího přístroje
- Intuitivní ovládání kolečkem pro výběr parametrů 

a provoz všech funkcí zařízení
- Podsvícená ochrana sondy
- Interní paměť pro 5 měřicích programů 

a max. 10 000 výsledků měření
- Integrovaný akumulátor Li-ion pro až 800 měření
- Rozhraní USB a Bluetooth
- Vyměnitelný snímač s klouzátkem
- Snímací dráhy podle ISO/JIS/MOTIF, 

max. 17,5 mm
- Odříznutí: 0,25/0,8/2,5 mm
- Filtr: fázově vhodný profilový filtr, dvojitý Gaussův

filtr, filtr Ls
- Měření a vyhodnocování následujících parametrů

drsnosti: 
Ra, Rz, Rmax (Rt), Rq, RSm, Rmr(c), Rk, Rpk,
Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, R, AR, Rx, Rp, Rpm,
RZ(JIS), Ry, tp, RPc, R3z.

Rozsah dodávky:
- Waveline W5
- Sonda pro měření drsnosti T1E (2 µ/90°) 

s měřicím rozsahem +/- 100 µm
- Podpěrný hranol pro malé hřídele
- USB kabel
- Nabíječka
- Návod k obsluze
- Kalibrační certifikát z výroby
- V pouzdru

33903 101
TISKÁRNA Waveline P5
- Termotiskárna s rozhraním Bluetooth pro záznam

parametrů
- Podmínky měření a profily drsnosti jako grafická

prezentace s vysokým rozlišením
- Včetně 5 rolí termopapíru, nabíječky a úložného

pouzdra

Upozornění:
Termopapír pro tiskárnu P5
viz obj. č. 33930 120.

Mobilní drsnoměr Waveline W5

33903

33902 - 33903

Mobilní drsnoměr Waveline W10

S
Provedení
- Mobilní drsnoměr třídy přesnosti 1 pro měření na

klouzátek
- Měření všech běžných parametrů drsnosti pomocí

bezdrátového podávacího zařízení
- Intuitivní ovládání prostřednictvím 4,3palcové

dotykové obrazovky
- Integrovaná tepelná tiskárna a integrovaný

drsnoměr
- Provoz ze sítě nebo akumulátoru
- Rozhraní USB pro připojení k počítači
- Osm měřicích programů s rozsáhlými programova-

cími možnostmi nabízí přizpůsobené funkce
měřicího programu

Rozsah dodávky:
- Základní zařízení Wieline W10
- Bezdrátový podávací přístroj LV17 

s axiálním a příčným snímáním
- Podsvícená ochrana sondy
- Sonda pro měření drsnosti T1E 2 µm/

90°, měřicí rozsah 100 µm
- Síťový adaptér
- 2 role tiskového papíru
- Schvalovací certifikát z výroby
- Návod k obsluze
- Úložné pouzdro

33925

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    33925            …
                                                                                                                                                                      €                
     Zařízení pro měření drsnosti Waveline W10                                                                                                                   101

  Technické údaje:                                     
  Rozsah měření:                                        Max. 320 µ (-210/+110) v závislosti na sondě pro měření drsnosti
  Sonda:                                                      Indukční snímač s klouzátkem, 2 µm / 90 stupňů
  Dráha skenování:                                      17,5 mm (1,5/4,8/ 15 mm)
  Počet jednotlivých délek měření:              Lze vybrat 1 až 5
  Ic:                                                              0,25/0,8/2,5 mm
  Filtr Iamda S:                                            nezávisle na lc lze vypnout
  Filtr:                                                           ΩDIN EN ISO 11562, DIN EN ISO 16610-21, ISO 13565-1, 
                                                                    filtr λs dle normy DIN EN ISO 3274
  Rychlost rozpoznávání:                             0,15/0,5/1,0 mm/s, návrat 3 mm/s.
  Parametry povrchu DIN EN ISO 4287:     Ra, Rz, Rt, Rmax, Rp, Rpm, Rv, RPc, RSm, Rq, RSk,
                                                                    Rku, Rdq, Rdc, Rmr(c)[%], Rmr(c)[µm], R3z, Rz ISO
  Parametry povrchu DIN EN ISO 13565:   Rpk*, Rpk, Rk, Rvk, Rvk*, Mr1, Mr2
  Parametry povrchu MOTIF ISO 12085:    R, Rx, Ar, Nr, CR, CF, CL, W, Wx, Aw, Nw
  Parametry povrchu DIN EN ISO 10049:   RPc, Ra
  Speciální parametry:                                 Parametry utěsnění: Rmr(c), Pmr(c) s 
                                                                    c = faktor x parametr (faktor: 0,01–1,00)
                                                                    Parametr: Rt, Tmax, Rz, Ra, Pt, Pmax, Pz, Pa)

33925

33902
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S
Provedení
Počítačový vyhodnocovací program 
pro mobilní drsnoměry:
- Waveline W5 (obj. č. 33902 101),

Waveline W10 (obj. č. 33925 101) 
a Waveline W20 (obj. č. 33925 201+301)

- HOMMEL-ETAMIC T1000basic, T1000wave od
roku výroby 1999

- Lze spustit v operačním systému Windows 
7 / 64 bitů, Windows XP

Výkonové charakteristiky:
- Vytvoření plánu testu
- Měření a vyhodnocování
- Automatické vytváření tabulek výsledků
- Editor zaznamenávání/protokolu
- Funkce vícenásobného tisku
- Automatické postupy měření
- Správa objektů / síťové schéma
- Systémová nastavení
- Dostupné jazyky: němčina, angličtina, francouzšti-

na, španělština, polština, ruština, čínština

Vyhodnocení:
- Všechny běžné parametry v souladu s normami

DIN EN ISO 4287, 13565, MOTIF ISO 12085, 
JIS B601, ASME B46 DIN EN 10049

- Filtr v souladu s normou DIN EN ISO 11562, 3274,
ISO 13565-1, robustní Gaussův filtr ISO 16610-31

- Vyhodnocení profilů P/R/W
- Interaktivní Abbottova křivka
- Komplexní editor protokolů
- Výkonná nápověda online

Rozsah dodávky:
CD nosiče dat, licenční soubor softwaru, hardwa-
rový klíč USB

Software Evovis pro Waveline W5+W10+W20

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                                                                                                                                                                                                                                       33910            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
     Mobilní software Waveline Evovis                                                                                                                                                                                                                                                     201

33910

Mobilní drsnoměr Waveline W20

S
Provedení
- Kompletní – mobilní měření všech běžných

parametrů drsnosti, zvlnění a profilu díky systému
bez vztažné plochy

- Automatické – motorizované nastavení výšky pro
automatické polohování a zvedání sondy z povrchu
obrobku

- Mobilní – vestavěná baterie pro provoz bez
externího zdroje napájení

- Informativní – zobrazení parametrů, grafiky
profilu, Abbottových křivek a statistických údajů

- Snadné – přímočaré ovládání pomocí dotykové
obrazovky s funkcemi kontextově závislých tlačítek

- Praktické – integrovaná tiskárna pro okamžitou
dokumentaci výsledků měření

- Spolehlivé – okamžitá kontrola měřicího přístroje
prostřednictvím integrovaného standardu drsnosti

Podávací zařízení WavelineTM 20 pro přesné
měření hrubosti a zvlnění
- Integrované tlačítko spouštění pro ovládání jednou

rukou
- Vysoce přesné lineární vedení pro přesné měření

přímosti a zvlnění
- Variabilní rychlost měření
- Měření ve všech polohách (také nad hlavou)
- Pro všechny naše snímače základní plochy

Motorizované spouštění sondy
- Automatické umístění hrotu sondy na povrch

obrobku a nastavení vybraného měřicího rozsahu
- Ochrana proti nežádoucímu poškození hrotu sondy

při výměně obrobků v důsledku automatického
zvedání na konci měření

Kontextově závislé ovládání prostřednictvím
dotykové obrazovky
- 8 měřicích programů
- Panel funkčních kláves se 4 základními funkcemi
- Vyhodnocení všech běžných parametrů drsnosti,

zvlnění a profilu
- Komplexní možnosti pro hodnocení tolerance
- Rychlé a pohodlné zadání dalších uživatelských

vstupů
- Přehledná prezentace výsledků: Charakteristiky,

znázornění profilu, interaktivní znázornění Abbot-
tovy křivky, komplexní statistická funkce

Rozsah dodávky:
- Základní zařízení Waveline W20 
- Podávací zařízení Waveline 20
- Ochrana sondy
- Integrovaný standard drsnosti s datovým listem
- Měřicí přístroj s kalibračním certifikátem z výroby
- 2 role tiskového papíru
- Nabíječka / 100V až 240V síťový adaptér
- USB kabel
- Návod k obsluze
- Úložné pouzdro

33925 201
Rozsah dodávky:
- Sonda pro měření drsnosti TKL300L 2 µm/90°, 

rozsahy měření 300 µm

33925

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                                                                                                                                                                                                                                                         33925            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
   Měřicí zařízení pro měření drsnosti Waveline W20                                                                                                                                                                                                                        201
   Drsnoměr Waveline W20 (bez sondy pro měření drsnosti)                                                                                                                                                                                                         301

33925

33910
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S
33903 103
Stojan pro měření výšky HS300 pro
W5+W10+W20
- S litinovou základnou stojanu a tříbodovým

uložením 
- Rozsah nastavení výšky 300 mm, 

rozsah naklonění +/- 180°

Upozornění:
Adaptér W5 (obj. č. 33903 104) je nutný pro montáž
mobilních drsnoměrů W5+W10.

33903 104
Adaptér W5 pro HS300
Použití
Pro montáž mobilních měřicích zařízení Waveline
W5+W10 na stojan pro měření výšky HS300.

33903 106
Sonda T1E (2 μm/90°) pro W5+W10
- S ližinou pro měření na rovných plochách,

hřídelích a v otvorech

33903 107
Sonda T1E (2 μm/90°) odolná vůči olejům pro
W5+W10 
- S ližinou pro měření na rovných plochách,

hřídelích a v otvorech

33903 108
Sonda T3E (5 μm/90°) pro W5+W10
- S ližinou pro měření na rovných plochách, 

hřídelích a v otvorech

33930 105
Sonda T1K (5 μm/90°) pro W5+W10
- S úzkým skluzem pro měření na konvexních 

a konkávních površích, např. na drážkách vá-
lečkových ložisek. Poloměr skluzu = 0,2 mm

33930 106
Sonda T1E (5 μm/90°) odolná vůči olejům pro
W5+W10 
- S ližinou pro měření na rovných plochách,

hřídelích a v otvorech

33930 107
Sonda T1E (5 μm/90°) pro W5+W10
- S ližinou pro měření na rovných plochách,

hřídelích a v otvorech

33930 108
Sonda TK050 (2 μm/90°) pro W5+W10 
- S odsazeným skluzem pro otvory o průměru od 

2 mm

33930 109
Sonda T1D (5 μm/90°) pro W5+W10
- S hrotem sondy před skluzem pro měření 

v bezprostřední blízkosti čelních ploch, slepých
otvorů a zahloubení

33930 122
Sada sond TKU300 se 2 µm pro W20
- Základní sonda TKU300
- Rameno sondy pro otvory od 4 mm
- Rameno sondy pro měření přímo na čelních

plochách
- Rameno sondy pro drážky
- Hloubka sondy 10 mm

Upozornění:
Další sondy k dodání na vyžádání.

33930 112
Nástavec sondy AZZ 55
- Nástavec pro 6kolíkovou sondu, délka 55 mm, 

Ø stopky přibližně 11 mm

33930 113
Sešit pro drsnost, teorie a praxe

33930 118
Stacionární měřicí stanice pro W5+W10+W20
S T drážkou, včetně měřicích stojanů, měřicí desky
a plynule nastavitelného otočného zařízení +/- 180°,
rozsahu nastavení výšky 300 mm. Rozměry 
(D x Š x V) 400 x 280 x 483 mm.

Upozornění:
Adaptér W5 (obj. č. 33903 104) je nutný pro montáž
mobilních drsnoměrů W5+W10.

33930 119
Standard drsnosti RNDH 3 pro W5+W10+W20
Geometrický standard z niklu. 
Trojúhelníkové/sinusové drážky. 
Včetně certifikátu z výroby.
Ra: přibl. 3,2 µm,
Rz: přibl. 10,0 µm.

33930 120
Termopapír pro W10 a tiskárnu P5

33930 121
Upínací stopka 8X46/M6 pro W5+W10

33930 123
Adaptér W20
Použití
Pro montáž podávacího zařízení Waveline 20 na
stojan pro měření výšky HS300.

                                                                                         
                                                                    33903        …
                                                                            €           
   Stojan pro měření výšky HS300                              103
   Adaptér W5 pro HS300                                               104
   Sonda T1E (2 µm/90°)                                                 106
   Sonda T1E, odolná vůči oleji (2 µm/90°)               107
   Sonda T3E (5 µm/90°)                                                 108
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                                                                    33930        …
                                                                            €           
   Nástavec sondy AZZ 55                                              112
   Sešit pro drsnost                                                          113
   Stacionární měřicí stanice                                    118
   Standard drsnosti RNDH 3                                        119
   Termopapír (10 rolí)                                                     120
   Upínací stopka 8X46/M6                                             121
   Adaptér W20 pro HS300                                             123

Příslušenství pro drsnoměry Waveline W5+W10+W20

33903 103
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33930 106-107

33930 108

33930 109

33930 105

33930 119

33930 118

                                                                                         
                                                                    33930        …
                                                                            €           
   Sonda T1K (5 µm/90°)                                                 105
   Sonda T1E, odolná vůči olejům (5 µm/90°)          106
   Sonda T1E (5 µm/90°)                                                 107
   Sonda TK050 (5 µm/90°)                                             108
   Sonda T1D (5 µm/60°)                                                 109
   Sada sond TKU 300                                                     122
                                                                                                     

33903 - 33930

33930 122



[
33932 102
MarSurf PS 10
Provedení
- Velký podsvícený 4,3palcový dotykový displej TFT
- Snadná a intuitivní obsluha: Stejně snadné jako

používání chytrého telefonu
- Odnímatelné podávací zařízení
- Integrovaný kalibrační normál (odnímatelný)
- Funkce kalibrace: dynamická, Ra, Rz a RSm
- Zálohování dat ve formátu TXT, X3P a PDF
- Tlačítko Start je také tlačítko domovské obrazovky,

které umožňuje přímý přístup na domovskou
obrazovku

- Výpočet 31 velikostí jader
- Gaussův filtr v souladu s normou ISO 16610-21 

(dříve ISO 11562)
- Speciální filtr podle normy DIN EN ISO 13565-1
- Filtr Ls v souladu s normou DIN EN ISO 3274 

(lze deaktivovat)
- Automatická funkce pro standardizovaný výběr

filtrů a dráhy skenování
- Rozhraní USB, MarConnect, paměťová karta

microSD
- Interní paměť, rozšiřitelná pomocí karty microSD
- 16 dostupných jazyků
- přepínatelné mezi µm a µpalci

Rozsah dodávky:
- Podávací zařízení s délkou sledování 

až 17,5 mm
- Sonda s klouzátky s měřicím rozsahem 

350 µm, diamantovým hrotem 2 µm/90°, 
měřicí sílou 0,7 mN

- Standardní (integrované a odnímatelné)
- Ochrana sondy
- Nastavení výšky
- Napájení se 3 adaptéry
- USB kabel
- Brašna
- Kalibrační certifikát z výroby

33932 430
adaptéry
Použití
Pro montáž MarSurf PS 10 v měřicích stojanech /
rýsovacích jehlách s Ø 8 mm.

33932 431
Provedení
Držák pro kompletní MarSurf PS 10 na měřicích
stojanech.
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       Typ                                                                                                 Rozměry                                                                                                                                  33932            …
                                                                                                                         mm                                                                                                                                          €                
         MarSurf PS 10                                                                                   160 x 77 x 50                                                                                                                                                                           102
         Adaptér                                                                                                         -                                                                                                                                                       430
       Držák pro MarSurf PS 10 na měřicích stojanech ST                                 -                                                                                                                                                       431

Mobilní drsnoměr MarSurf PS 1033932

33932 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                                                  Rozměry                                                 Rozměry                                                                                                                  33932            …
                                          podávací zařízení mm                vyhodnocovací zařízení mm                                                                                                                          €                
         MarSurf M 300                            130 x 70 x 50                                             190 x 140 x 75                                                                                                                                                        201

Mobilní drsnoměr MarSurf M 300

[
33932 201
MarSurf M 300
Provedení
- Bezdrátové připojení Bluetooth
- Automaticky pro nastavení zařízení podle norem
- Integrovaná tepelná tiskárna s vynikající kvalitou

tisku
- Výstup profilu R přes termotiskárnu
- Zaznamenejte výstup stisknutím tlačítka nebo

automaticky
- Přenos dat výsledků do počítače prostřednictvím

rozhraní USB
- Vyhodnocení nejběžnějších vlastností v souladu 

s normou ISO/JIS a charakteristickými křivkami,
seznamy vlastností (např. podíl materiálu)

- Integrovaná paměť pro výsledky a profily
- Sledování tolerance
- Tisk profilu R (ISO/ASME/JIS), profilu P (MOTIF),

křivky podílu materiálu a protokolu výsledků
- Nastavení asymetrických úrovní řezu pro výpočet

vrcholu
- 15 dostupných jazyků
- Volitelné jednotky měření (µm/µpalce) a normy 

(ISO/JIS/ASME/MOTIF)
- Lze vybrat jednotlivé délky měření a zkrácené

odříznutí
- Zámek pro nastavení zařízení
- Vestavěná baterie s řízením spotřeby

- Napájení s vyměnitelnými adaptéry pro použití 
po celém světě

- Datum a čas pro zaznamenávaní

Rozsah dodávky:
- Vyhodnocovací zařízení M 300
- Podávací zařízení RD 18 s 

integrovaným standardem
- Standardní sonda 

PHT6-350/2 µm 
(odpovídá normám)

- Nastavení výšky
- Ochrana sondy
- 2x USB kabel
- Přenosná brašna

33932

33932 201

33932 430

adaptéry

33932 431
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Mobilní drsnoměr MarSurf M 300 C33932

[
33932 301
MarSurf M 300 C
Provedení
- Automaticky pro nastavení zařízení podle norem
- Integrovaná tepelná tiskárna s vynikající kvalitou

tisku
- Výstup profilu R přes termotiskárnu
- Zaznamenejte výstup stisknutím tlačítka nebo

automaticky
- Přenos dat výsledků do počítače prostřednictvím

rozhraní USB
- Vyhodnocení nejběžnějších vlastností v souladu 

s normou ISO/JIS a charakteristickými křivkami,
seznamy vlastností (např. podíl materiálu)

- Integrovaná paměť pro výsledky a profily
- Sledování tolerance
- Tisk profilu R (ISO/ASME/JIS), profilu P (MOTIF),

křivky podílu materiálu a protokolu výsledků
- Nastavení asymetrických úrovní řezu pro výpočet

vrcholu
- Volitelné jednotky měření (µm/µpalce) a normy

(ISO/JIS/ASME/MOTIF)

- 15 dostupných jazyků
- Lze vybrat jednotlivé délky měření a zkrácené odříznutí
- Zámek pro nastavení zařízení
- Vestavěná baterie s řízením spotřeby
- Napájení s vyměnitelnými adaptéry pro 

použití po celém světě
- Datum a čas pro zaznamenávaní
Rozsah dodávky:
- Vyhodnocovací zařízení M 300 C
- Válcový zaváděcí přístroj RD 18 C
- Standardní sonda PHT6-350/2 µm 

(odpovídá normám)
- Povrchová norma PRN10 s 

kalibračním certifikátem Mahr
- Nastavení výšky
- Ochrana sondy
- Kabel USB (pro připojení k počítači)
- Přenosná brašna 

Upozornění:
K dispozici je navíc samostatné podávací zařízení
MarSurf RD18 C2 pro příčné skenování modelu 
M 300 C.

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                                     Rozměry                                         Rozměry                    33932            …
                                             podávací zařízení mm         vyhodnocovací zařízení mm                            €                
         MarSurf M 300 C                                     139 x 26                                     190 x 140 x 75                                             301

Měření 
na předních plochách Měření nad hlavou

33932 301

                                                                                                                                         
                                                                                                                     33932      …
                                                                                                                             €          
   Nástavec sondy PHT (80 mm)                                                                                        401
   Standardní sonda PHT 6-350/2 µm                                                                               402
   Standardní sonda PHT 6-350/5 µm                                                                               403
   Standardní sonda PHT 6-350/10 µm                                                                             404
   Sonda pro otvory od 3 mm PHT 3-350                                                                         405
   Sonda pro drážky PHT 11-100                                                                                        406
   Sonda pro konkávní a konvexní povrchy PHTR-100                                               407
   Sonda pro boky zubů PHTF 0,5–100                                                                            408
   Sonda pro plechy PT 50                                                                                                   409
   Adaptér pro příčné skenování PHT AQ                                                                        410
   Prizmatická konzola s prizmatickým nástavcem PS1 php                                     411

                                                                                                                                         
                                                                                                                     33932      …
                                                                                                                             €          
   Držák pro MarSurf PS1/RD18 na měřicí stojany STST-a1                                      412
   Měřicí stojany 300 mm s litinovou základnou ST-D                                                 413
   Měřicí stojan 300 mm se základovou deskou ST-F                                                  414
   Měřicí stojan 300 mm se základovou deskou a T drážkou, ST-F                         415
   Otočný držák na Digimar 814 SR 814 Sh                                                                     416
   Vyhodnocovací software SW PS1/M300 Explorer                                                    417
   Geometrický standard se sinusoidním profilem drážky PGN 1                           418
   Geometrický standard se sinusoidním profilem drážky PGN 3                           419
   Geometrický standard se sinusoidním profilem drážky PGN 10                         420
   Držák pro MarSurf RD 18 C na měřicí stojany ST PST-a2                                      421
                                                                                                                                                           

33932 401 33932 402-404 33932 405

33932 406 33932 407 33932 408

33932 412 33932 413 33932 414 33932 415

Příslušenství pro MarSurf PS 10 + M 300 + M 300 C33932

[

33932 409

Drsnoměry a příslušenství
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Mobilní drsnoměr MarSurf M 400, sada33933

[
Vyhodnocovací zařízení MarSurf M 400
Provedení
- Jednoduchý. Rychlý. Inovativní
- Čím dál častěji je třeba vyhodnotit povrch, což

vyžaduje volné skenování, a to nejen v měřicí
místnosti, ale také ve výrobní oblasti

- Obecně to znamená vyšší požadavky na kvalifikaci
uživatele, vyšší časovou náročnost a větší úpravy.

- Požadovaný rozsah výkonu zajišťuje řada mobil-
ních technologií Mahr pro měření povrchu se
stejně jednoduchým a rychlým ovládáním

Zaváděcí přístroj SD 26
Vybavení
- Volné skenování s vysoce přesným snímacím

systémem
- Rychlejší přepínání dotykového ramene díky

magnetickému držáku ramene sondy
- Ochrana před zničením
- Pouze několikasekundové nastavení díky motorizo-

vanému nastavení výšky podávacího zařízení 
s automatickým nastavením nuly

- Flexibilní manipulace díky bezdrátovému připojení
Bluetooth

- Transparentní, jasný a jednoduchý díky jasnému
barevnému displeji pro prezentaci výsledků 
a pokyny k obsluze

- Mobilní použití díky napájení ze sítě a provozu na
baterie

- Mezinárodní aktualizace se všemi běžnými 

charakteristikami v souladu s integrovanými
normami ISO, JIS, ASME a mnoha jazyky

- Kvalitní dokumentace díky integrované termotis-
kárně pro tisk profilu a výsledků

- Měření bodové hustoty v souladu s normami
navzdory zvýšené rychlosti měření

Rozsah dodávky:
- Vyhodnocovací zařízení MarSurf M 400
- Podávací zařízení MarSurf SD 26 včetně systému

sondy BFW 250
- Standardní dotykové rameno
- 1 role termopapíru
- Širokopásmový napájecí zdroj se 3 adaptéry
- 2x kabel USB (pro připojení k počítači a použití 

s kabelem)
- Návod k obsluze
- Přepravní vak

33933
   Technické údaje:                                                                Vyhodnocovací zařízení MarSurf M 400
   Určení profilu:                                                                       Primární, zvlněný a drsnost
                                                                                                Indukční systém bez vztažné plochy s vyměnitelnými dotykovými rameny,
                                                                                                Hrot sondy 2 µm, měřicí síla asi 0,7 mN (standardní)
   Normy:                                                                                  Volitelné DIN/ISO/JIS/ASME/MOTIF
   Parametry:                                                                            54 ks
   Dráhy skenování Lt (v souladu s ISO/JIS):                           1,75/5,6/17,5 mm, automatické, volný vstup
   Dráha skenování (podle normy MOTIF):                              1/2/4/8/12/16 mm
   Celková vzdálenost lm (v souladu s normou ISO/JIS):        1,25/4,0/12,5 mm
   Rychlost rozpoznávání:                                                        0,2/1,0 mm/s
   Rozsah měření:                                                                    +/- 250 µm = 8 nm, +/- 25 µm = 0,8 nm (standardní délka ramene sondy)
   Jazyky:                                                                                 Lze vybrat až 15
   Možnosti využití úložného prostoru:                                     max. 30 profilů nebo max. 40 000 výsledků
                                                                                                Integrovaná tiskárna

  Technické údaje:                          Zaváděcí přístroj SD 26
  Měřicí dráha:                                  26 mm
  Nastavení sklonu:                          +/- 1,5° (funkce zarovnání s návodem ve vyhodnocovacím zařízení)
  Rozhraní:                                       Podřízené USB, MarConnect (RS232)
                                                                                                                                                                                          
                            Typ                                                                                                                              33933            …
                                                                                                                                                                        €                
Sada MarSurf M 400                                                                                                                                                                      101

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                33933            …
                                                                                                                                                                        €                
         Sonda se skloněným hrotem BFW A 2,8-45-2/60°-s32°                                                                                             108
         Sonda pro otvory od měřicího rozsahu 4,5 mm +/-500 µm BFW A 4-90-2/90°                                                   109
         Držák pro Marsurf SD 26/SD 26 C na měřicí stojany ST-D/-F/-G                                                                             115

Systém sondy BFW 250 pro sadu MarSurf M 40033933

[

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                33933            …
                                                                                                                                                                        €                
         Sonda pro otvory od 11 mm BFW A 10-45-2/90°                                                                                                          105
         Sonda pro otvory 4 mm BFW A 4-45-2/90°                                                                                                                    106
         Sonda pro otvory 0,8 mm BFW A 0,7-45-2/90°                                                                                                             107

33933 105 33933 106 33933 107

33933 108 33933 109

33933 115
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Měřicí přístroje v kapesním formátu

Info

Kompaktní
- Několik součástí
- Ovládání pomocí dotykové obrazovky
- Software MarWin v kombinaci

s mobilními podávacími zařízeními
- Výkonný základní software

Cenově výhodné řešení
- Nízká vstupní cena

Komfortní práce
- Samoinstalace zákazníkem
- Plug & play
- Software lze rozšířit

o softwarové možnosti
- Více podávacích zařízení lze připojit

pomocí kabelu nebo Bluetooth

Měření kolenního kloubu
pomocí podávacího zařízení MarSurf
RD 18 a snímacího systému s klouzát-
kem PHTR-100

Přenos dat podávacích zařízení do počítače
- Připojení libovolného počtu podávacích zařízení pomocí adaptéru podávacího zařízení
- Případně: U podávacího zařízení MarSurf RD 18 a MarSurf SD 26 je možné připojení

k počítači přes rozhraní Bluetooth. Stačí jednorázové připojení.
Při spuštění měřicího programu se spustí podávací zařízení, které je s ním spojeno.

Měření hřídele se stupnicí
pomocí podávacího zařízení MarSurf
SD 26 a/nebo MarSurf RD 18

Software MarSurf XR1
Softwarová platforma MarWin uživateli nabízí
služba, která se vyznačuje snadným použitím, 
s širokou škálou měření a výběrových kritérií.
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Měřicí přístroje pro vlhkost materiálu, vlhkost vzduchu a teplotu TESTO 606-1 a 606-2

.
33942 101-102
Provedení
Přesné měření vlhkosti dřeva díky uloženým
charakteristikám, např. pro buk, modřín, dub,
borovici a javor. Vlastnosti betonovou stěrku, beton,
sádrokarton atd. S funkcí přidržení a autodiagnosti-
kou. Provozní teplota -10 až 50 °C.

Rozsah dodávky:
Testo 606, kalibrační protokol, poutko na ruku, pouzdro
na opasek, ochranná krytka, baterie (2x AAA).
Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

33942 102
TESTO na 606-2
Další měření teploty a vlhkosti vzduchu pro vyhod-
nocení procesů sušení.

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    33942            …
                                                                                                                                                                      €                
     TESTO 606-1                                                                                                                                                                             101
     TESTO 606-2                                                                                                                                                                             102

    Technické údaje:                              TESTO 606-1                                 TESTO 606-2
    Rozsah měření vlhkosti materiálu:     0 až 90 %                                        0 až 90 %
    Rozlišení:                                           0,1                                                   0,1
    Přesnost:                                            +/-1 procento podle hmotnosti        +/-1 procento podle hmotnosti
    Jednotky:                                            % r. v., vlhký teploměr, rosný bod   % r. v., vlhký teploměr, rosný bod
    Rozsah měření vlhkosti:                     -                                                      r. v. 0 až 100 %
    Rozlišení:                                           -                                                      r. v. 0,1 %
    Přesnost:                                            -                                                      r. v. +/-2,5 % (r. v. 5 až 95 %)
    Jednotky:                                            -                                                      % r. v., vlhký teploměr, rosný bod
    Rozsah měření teploty vzduchu:        -                                                      -10 až +50°C
    Rozlišení:                                           -                                                      0,1°C
    Přesnost:                                            -                                                      +/- 0,5 °C
    Jednotky:                                            -                                                      °C/°F
    Rozměry (včetně ochranné krytky):   119 x 46 x 25 mm                           119 x 46 x 25 mm

Měřicí přístroj pro měření teploty vzduchu a povrchu TESTO 810

.
Infračervené měření s 1bodovým laserem,
označením měřeného bodu a optikou 6:1. Měření
teploty vzduchu, zobrazení rozdílu teplot, např. mezi
povrchem a vzduchem. Funkce podržení a maximál-
ní/minimální hodnoty. Provozní teplota -10 až 50 °C.

Rozsah dodávky:
Testo 810, kalibrační protokol, poutko na ruku,
pouzdro na opasek, ochranná krytka, baterie (2x
AAA).

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

    Technické údaje:                                        TESTO 810
    Rozsah měření teploty povrchu:                  -30 až +300°C
    Rozlišení:                                                     0,1 °C
    Přesnost:                                                      +/-2,0 °C (-30 až +100 °C) +/-2 % (zbývající rozsah měření)
    Vzhled:                                                         6:1
    Jednotky:                                                      °C/°F
    Rozsah měření teploty vzduchu:                  -10 až +50 °C
    Rozlišení:                                                     0,1 °C
    Přesnost:                                                      +/- 0,5 °C
    Jednotky:                                                      °C/°F
    Rozměry (včetně ochranné krytky):             119 x 46 x 25 mm
                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    33940            …
                                                                                                                                                                      €                
     TESTO 810                                                                                                                                                                                 101

Měřicí přístroj pro teplotu a vlhkost TESTO 610

.
Provedení
Snímač vlhkosti, který je dlouhodobě stabilní, 
s přesností relativní vlhkosti 2,5 % a kalibračním
protokolem. Včetně výpočtu rosného bodu a vlhkého
teploměru. Funkce podržení a maximální/minimální

hodnoty. Provozní teplota -10 až 50 °C.
Rozsah dodávky:
Testo 610, kalibrační protokol, poutko na ruku, pouzdro
na opasek, ochranná krytka, baterie (2x AAA).

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

    Technické údaje:                                        TESTO 610
    Rozsah měření teploty:                                -10 až +50 °C
    Rozlišení:                                                     0,1 °C
    Přesnost:                                                      +/- 0,5 °C
    Jednotky:                                                     °C/°F
    Rozsah měření vlhkosti:                               r. v. 0 až 100 %
    Rozlišení:                                                     r. v. 0,1 %
    Přesnost:                                                      r. v. +/-2,5 % (r. v. 5 až 95 %)
    Jednotky:                                                     % r. v., vlhkost, rosný bod
    Rozměry (včetně ochranné krytky):             119 x 46 x 25 mm
                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    33941            …
                                                                                                                                                                      €                
     TESTO 610                                                                                                                                                                                 101

33940

33941

33940

33941

33942

33942 10233942 101
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Měřicí přístroje v kapesním formátu

Měřicí přístroje pro proudění vzduchu, teplotu a vlhkost TESTO 410-1 a 410-2

.
33943 101-102
Provedení
- Integrované měření průtoku ≤s 40mm rotorem
- Průměrování času
- Funkce Hold
- Maximální/minimální hodnoty
- Výpočet studeného větru pro venkovní prostory
- Provozní teplota -10 až 50 °C

Rozsah dodávky:
- TESTO 410
- Kalibrační protokol
- Poutko na ruku
- Pouzdro na opasek
- Ochranná krytka
- Baterie (2 x AAA)

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

33943 102
TESTO na 410-2
Provedení
Další měření vlhkosti.

    Technické údaje:                                     TESTO 410-1                          TESTO 410-2
    Rozsah měření průtoku:                            0,4 až 20 m/s                          0,4 až 20 m/s
    Rozlišení:                                                  0,1 m/s                                    0,1 m/s
    Přesnost:                                                   +/-(0,2 m/s + 2% mv)              +/-(0,2 m/s + 2% mv)
    Jednotky:                                                  m/s, km/h, fpm, mph, uzly,      m/s, km/h, fpm, mph, uzly,
                                                                     vnímaná teplota °C/°F          vnímaná teplota °C/°F 
                                                                     (studený vítr), Beaufort           (studený vítr), Beaufort
    Rozsah měření teploty:                             -10 až +50°C                          -10 až +50°C
    Rozlišení:                                                  0,1°C                                      0,1°C
    Přesnost:                                                   +/-0,5 °C                                +/-0,5 °C
    Jednotky:                                                  °C/°F                                     °C/°F
    Rozsah měření vlhkosti:                            -                                              r. v. 0 až 100 %
    Rozlišení:                                                  -                                              r. v. 0,1 %
    Přesnost:                                                   -                                              r. v. +/-2,5 % (r. v. 5 až 95 %)
    Jednotky                                                   -                                              % r. v., vlhký teploměr, rosný bod
    Rozměry (včetně ochranné krytky):          133 x 46 x 25 mm                   133 x 46 x 25 mm
                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    33943            …
                                                                                                                                                                      €                
     TESTO 410-1                                                                                                                                                                             101
     TESTO 410-2                                                                                                                                                                             102

33943

33943 101 33943 102

Měřicí přístroj pro diferenciální tlak TESTO 510
33944

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    33944            …
                                                                                                                                                                      €                
     TESTO 510                                                                                                                                                                                 101

    Technické údaje:                                     TESTO 510
    Rozsah měření tlaku:                                0 až 100 hPa
    Rozlišení:                                                  0,01 hPa
    Přesnost:                                                   ±0,03 hPa (0 až 0,30 hPa)
                                                                     ±0,05 hPa (0,31 až 1,00 hPa)
                                                                     +/-(0,1 hPa +1,5 % naměřené hodnoty)
                                                                     (1,01 hPa až 100 hPa)
    Jednotky:                                                  HPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, 
                                                                     InH2O, inHg, psi, m/s, fpm
    Rozměry (včetně ochranné krytky):          119 x 46 x 25 mm

33944

.
Provedení
- Je možné zobrazení v pascalech v celém 

rozsahu měření
- Kompenzace teploty
- Magnety na zadní straně zařízení umožňují 

obsluhu bez použití rukou
- Měření průtoku Pitotovou trubicí
- Kompenzace hustoty vzduchu
- Provozní teplota 0 až 50 °C.

Rozsah dodávky:
- TESTO 510
- Kalibrační protokol
- Poutko na ruku
- Pouzdro na opasek
- Ochranná krytka
- Spojovací hadice, silikonová
- Baterie (2 x AAA)

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.
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Měřicí přístroj pro absolutní tlak, barometrický tlak a nadmořskou výšku TESTO 511

.
Provedení
- Přesnost absolutního tlaku +/- 3 hPa
- Výpočty barometrického tlaku vzduchu
- Měření barometrické nadmořské výšky
- Provozní teplota 0 až 50 °C.

Rozsah dodávky:
- TESTO 511
- Kalibrační protokol
- Poutko na ruku
- Pouzdro na opasek
- Ochranná krytka
- Baterie (2 x AAA) 

Upozornění: 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

    Technické údaje:                                TESTO 511
    Rozsah měření tlaku:                            300 až 1,200 hPa
    Rozlišení:                                              0,1 hPa
    Přesnost:                                              ±3,0 hPa
    Jednotky:                                              HPa, mbar, Pa, mmH2O,
                                                                 MmHg, inH2O, inHg, psi, m, ft
    Rozměry (včetně ochranné krytky):      119 x 46 x 25 mm
                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    33945            …
                                                                                                                                                                      €                
     TESTO 511                                                                                                                                                                                 101

33945

33945

Měřicí přístroj pro osvětlení TESTO 540

.
Provedení
- Snímač je přizpůsoben spektrální citlivosti 

oka
- Funkce podržení pro pohodlné odečítání 

naměřených hodnot
- Maximální/minimální hodnoty
- Provozní teplota 0 až 50 °C.

Rozsah dodávky:
- TESTO 540
- Kalibrační protokol
- Poutko na ruku
- Pouzdro na opasek
- Ochranná krytka
- Baterie (2 x AAA)

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

33947

    Technické údaje:                                TESTO 540
    Rozsah měření osvětlení:                     0 až 99 999 luxů
                                                                 1 lx (0 až 19 999 luxů)
                                                                 10 lx (20,000 až 99,999 luxů)
    Přesnost:                                              ±3 % (v porovnání s ref. hodnotou)
    Jednotky:                                              lux, stopová kandela
    Rozměry (včetně ochranné krytky):      133 x 46 x 25 mm
                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    33947            …
                                                                                                                                                                      €                
     TESTO 540                                                                                                                                                                                101

.
Provedení
- Optické 

LED označení měřicího bodu
- Maximální/minimální hodnoty
- Provozní teplota 0 až 50 °C.

Rozsah dodávky:
- TESTO 460
- Kalibrační protokol
- Poutko na ruku
- Pouzdro na opasek
- Ochranná krytka
- Baterie (2 x AAA)

Upozornění: 
Reflexní značkovače viz obj. č. 39120 102.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304. 

Měřicí nástroj pro rychlost otáčení, optický TESTO 460

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    39121            …
                                                                                                                                                                      €                
     TESTO 460                                                                                                                                                                                101

    Technické údaje:                                TESTO 460
    Rozsah měření:                                    100 až 29 999 ot/min
    Rozlišení:                                              0,1 ot/min (100 až 999,9 ot/min)
                                                                 1,0 ot/min (1,000 až 29,999 ot/min)
    Přesnost:                                              +/- (0,02 % naměřené hodnoty) +1 číslice
    Jednotky:                                              ot/min, ot/s
    Rozměry (včetně ochranné krytky):     119 x 46 x 25 mm

39121

33947

39121
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Proužky pro měření teploty | Infračervené teploměry | Nástroje pro infračervené měření teploty

Proužky pro měření teploty

.
Provedení
- Samolepicí fólie s tepelně citlivými prvky
- Nevratná změna barev během 2–3 sekund
- Přesnost do + 150 °C: ±1,5 °C, od +150 °C: ±1 %

příslušné hodnoty teploty
- Praktická brožurka s měřicími proužky 

s 10 proužky
- D x Š 50 x 18 mm

Použití 
Pro sledování a řízení teploty, např. pro měření na
pohyblivých částech, pro dlouhodobé sledování a na
malých objektech.

Upozornění:
Na vyžádání jsou k dispozici měřicí proužky na roli,
např. pro štítkovací stroje, a další provedení. 

33951

                                                                                                                                                                                        
                        Měřicí rozsah                                                                                                               33951            …
                                           °C                                                                                                                       €                
                                +37…+65                                                                                                                                                     102
                              +71…+110                                                                                                                                                     103
                            +116…+154                                                                                                                                                     104
                            +160…+199                                                                                                                                                     105
                           +204…+260                                                                                                                                                     106

33951

Infračervený teploměr 830-T2/-T4

.
33958 202-203
Provedení
- Emisivita nastavitelná v rozsahu 0,1 až 1,0
- Provozní teplota -20 až +50°C.
- Nastavitelné alarmové mezní hodnoty
- Osvětlený displej
- Snadná manipulace
- S akustickou výstrahou při překročení mezní

hodnoty
- 9V bloková baterie
- Za příplatek dostupné s osvědčením

Použití 
Pro bezkontaktní měření, např. u rotujících měřicích
objektů (1). S volitelnými externími senzory, např. na
lesklých kovových površích (2).

Upozornění: 
Další příslušenství viz obj. č. 33971.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 405. 

33958 202
TESTO 830-T2 
Provedení  
- Se 2 laserovými měřicími bodovými značkami

a držákem pro externí snímače TE
- Měřicí optika 10:1

33958 203
TESTO 830-T4
Provedení
- Se 2 laserovými měřicími bodovými značkami

a držákem pro externí snímače TE
- Měřicí optika 12:1, aby byl bod měření ve vzdále-

nosti jednoho metru pouze 3,6 cm. Proto lze měřit 
i malé předměty na velkou vzdálenost.

- Zobrazení min. a max. hodnot

                                                                                                                                                                                        
       Typ                           Měřicí rozsah                                                    Přesnost     Rozlišení       33958            …
                                                           °C                                         (-30 až +400 °C)                 °C               €                
         TESTO 830-T2              -30 až +400       +/-1,5 °C/ +/-1,5 % naměřené hodnoty                  0,1                               202
         TESTO 830-T4              -30 až +400                +/-1°C/ +/-1% naměřené hodnoty                  0,1                               203

(1) (2)

33958 202 33958 203

33958
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Nástroje pro infračervené měření teploty TESTO 835

.
Provedení
- Spolehlivé a přesné měření až do rozsahu

vysokých teplot
- 4bodový laser označuje přesný měřicí rozsah 

a zabraňuje chybným měřením
- Optika 50:1 umožňuje spolehlivé měření na velkou

vzdálenost
- Integrované měření emisivity pro absolutní

přesnost měření
- Přehledné procházení nabídky s ikonami 

a pákovým ovladačem
- Naměřená hodnota a umístění, ukládání 

a vyhodnocování dat v počítači se softwarem
EasyClimate (bezplatné stažení)

Rozsah dodávky:
- Nástroje pro infračervené měření teploty se 

4bodovým laserovým značením
- Správa měřených údajů
- Včetně baterií a kalibračního protokolu

Upozornění:
Další příslušenství viz obj. č. 33971. 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.

33959 101
TESTO 835-T1
Provedení
Vstup do inteligentní technologie infračerveného
měření. Tento praktický infračervený teploměr
nabízí maximální spolehlivost a přesnost při měření
teploty malých objektů z přiměřené vzdálenosti,
např. při sledování teploty na stěnách, vyhledávání
problémů v topných a klimatizačních jednotkách
nebo řízení kvality výrobků z průmyslové výroby.

33959 102
TESTO 835-T2
Provedení
Profesionální pro vysoký teplotní rozsah. Díky
rozšířenému rozsahu měření měří tento infračervený
teploměr teploty až do 1 500 °C přesně a z bez-
pečné vzdálenosti, např. při sledování teploty
produktů ve sklářství, keramickém průmyslu 
a kovovýrobě.

33959 103
TESTO 835-H1
Provedení
Speciální zařízení s integrovaným měřením vlhkosti
povrchu. Díky jedinečnému patentovanému infračer-
venému měření vlhkosti povrchu můžete včas zjistit
riziko růstu plísní na stavebních materiálech, změřit
vlhkost nebo zkontrolovat křivku rosného bodu.
Dodává se s modulem pro vlhkost.

33959

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                                                                                                                                                                                                                                                    33959            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
         TESTO 835-T1                                                                                                                                                                                                                                                                                       101
         TESTO 835-T2                                                                                                                                                                                                                                                                                       102
         TESTO 835-H1                                                                                                                                                                                                                                                                                      103

  Technické údaje:                       TESTO 835-T1 (33959 101)                                           TESTO 835-T2 (33959 102)                                     TESTO 835-H1 (33959 103)
  Typ snímače: infračervený                                                                                                                                                                               
  Vzhled:                                        50:1 (obvykle vzhledem ke vzdálenosti 2,0 m od měřeného objektu) + průměru otvoru snímače (24 mm))
  Označení měřicího bodu:            4bodový laser                                                                 4bodový laser                                                           4bodový laser
  Rozsah měření:                           -30 až +600°C                                                               -10 až +1500 °C                                                       -30 až +600 °C
  Přesnost +/- 1 číslice:                  +/- 2,5 °C (-30,0 až -20,1 °C)                                       +/- 2,0 °C nebo +/- 1 % naměřené hodnoty             +/- 2,5 °C (-30,0 až -20,1 °C)
                                                      +/- 1,5 °C (-20,0 až -0,1°C)                                                                                                                            +/- 1,5°C (-20,0 až -0,1 °C)
                                                      +/- 1,0 °C (+0,0 až +99,9 °C)                                                                                                                         +/- 1,0 °C (+0,0 až +99,9 °C)
                                                      +/- 1 % naměřené hodnoty. (zbývající rozsah měření)                                                                                    +/- 1 % naměřené hodnoty. (zbývající rozsah měření)
  Rozlišení:                                    0,1°C                                                                             0,1 °C (-10,0 až +999,9 °C)                                    0,1°C
                                                                                                                                             1°C (+1000,0 až +1500,0 °C)                                  
  Typ snímače: K (NiCr-Ni)                                                                                                                                                                                  
  Rozsah měření:                           -50 až +600°C                                                               -50 až +1000 °C                                                       -50 až +600 °C
  Přesnost +/- 1 číslice:                  +/- (-0,5 °C + 0,5 % naměřené hodnoty)                       +/- (-0,5 °C + 0,5 % naměřené hodnoty)                  +/- (-0,5 °C + 0,5 % naměřené hodnoty)
  Rozlišení:                                    0,1°C                                                                             0,1°C                                                                        0,1°C
  Typ snímače: snímač vlhkosti                                                                                                                                                                         
  Přesnost:                                     -                                                                                      -                                                                                +/- 2% r. v.
                                                                                                                                                                                                                              +/-0,5°
  Rozlišení:                                    -                                                                                      -                                                                                0,1 °C/0,1% r. v./0,1 °Ctd
  Emisní faktor:                              0,10 až 1,00 (přírůstek 0,01)                                          0,10 až 1,00 (přírůstek 0,01)                                    0,10 až 1,00 (přírůstek 0,01)
  Rozměry:                                     193 x 166 x 63 mm                                                        193 x 166 x 63 mm                                                   193 x 166 x 63 mm
  Hmotnost:                                    514 g                                                                              514 g                                                                         514 g

33959
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Miniaturní penetrační teploměr

.
Provedení
- Vodotěsné, stupeň krytí IP 67
- Tlačítka MAX/MIN a HOLD
- Přepínání °C/°F
- Indikace stavu nabití baterie
- Délka trubky snímače 120 mm
- S ochranným pouzdrem pro trubky snímače
- Dodává se s knoflíkovou baterií LR44
- K dispozici s certifikátem za příplatek

Použití
Pro záznam teploty ve vzduchu, v měkkých,
práškových látkách a kapalinách, např. v laboratoři,
v potravinářském průmyslu, v topných a klimati-
začních technologiích, v zahradnictví, kancelářích
apod.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 101.

33964

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              33964            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                          401

33964

    Technické údaje:                                                         
    Rozsah měření:                                                             -20 až +230 °C
    Rozlišení:                                                                      0,1 °C (-19,9 až +199,9 °C) / zbývající 1,0 °C
    Přesnost:                                                                      ±1 °C (-20 až 53,9 °C)
                                                                                          ±-0,8 °C (+54 až +90 °C)
                                                                                          ±-1°C (+90,1 až +180 °C)
                                                                                          ±-1,5 °C (+180,1 až +230 °C)
    Provozní teplota:                                                           -10 až +50°C

Infračervená kamera TESTO 872

ü
TESTO 872
Provedení
Infračervená kamera TESTO 872 vám poskytuje
optimální podporu při práci v odborném průmyslu 
a termografii budov. Termografy můžete vytvářet
rychle, spolehlivě a inteligentně díky vynikající
kvalitě obrazu, dobré teplotní citlivosti a inovativním
funkcím. Infračervenou kameru můžete pohodlně
přenášet v dodaném pouzdře a mít ji vždy po ruce,
když ji potřebujete.

Oblasti použití:
Detekujte oblasti, které jsou vystaveny nebezpečí
vzniku plísní, lokalizujte tepelné mosty, zjišťujte
konstrukční závady nebo detekujte přehřáté spoje.
Infračervená kamera Testo 872 je ideální pro
aplikace zahrnující denní údržbu a instalace 
v obchodním a průmyslovém odvětví. Rychlá,
snadná a spolehlivá pro údržbu a detekci závad.

Rozsah dodávky:
- Infračervená kamera TESTO 872 

s bezdrátovým modulem pro připojení
Bluetooth/WLAN

- USB kabel
- Napájecí jednotka
- Lithium-iontová baterie
- Profesionální software IRSoft (ke stažení zdarma)
- 3x značkovače emisivity Testo
- Pokyny pro uvedení do provozu
- Stručná uživatelská příručka
- Kalibrační protokol
- Pouzdro

33961

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    33961            …
                                                                                                                                                                      €                
     TESTO 872                                                                                                                                                                                101

33961

   Technické údaje:                                                     TESTO 872
    Měřicí rozsah 1:                                                        -30 až +100 °C
    Měřicí rozsah 2:                                                        0 až +650 °C
    Infračervené rozlišení:                                              320 x 240 pixelů
    Teplotní citlivost (NETD):                                          60 mK
    Objektiv/min. ohnisková vzdálenost:                         42° x 30°/méně než 0,5 m
    Ohnisko:                                                                   Pevné ohnisko
    Zobrazení snímku:                                                    3,5palcový displej TFT s rozlišením 320 x 240 pixelů
    Podsvícení displeje:                                                  3 úrovně (jasné, normální, tmavé)
    Přesnost:                                                                  ±2 °C, ±2 % naměřené hodnoty
    Laserová třída:                                                          2 (635 nm)
    Rozměry:                                                                  219 x 96 x 95 mm
    Hmotnost:                                                                 510 g

Infračervená kamera | Miniaturní penetrační teploměr | Multifunkční přístroj pro klimatická měření
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Multifunkční přístroj pro klimatická měření TESTO 44033965

.
TESTO 440
Provedení
Proveďte měření pomocí přístroje pro klimatická
měření TESTO 440 a uložte všechny parametry
související s klimatem v kombinaci s vysoce
kvalitními sondami (sondy objednávejte samos-
tatně). Současně lze připojit až 3 sondy: jednu
sondu Bluetooth, jednu kabelovou sondu a teplotní
senzor s termočlánkem typu K. 

Automatická detekce sondy a jasně strukturovaná
nabídka měření zajišťují mimořádně jednoduché
ovládání a usnadňují každodenní práci.

Rozsah dodávky:
- Přístroj pro klimatická měření TESTO 440
- 3 baterie (typ AA)
- USB kabel
- Kalibrační protokol

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.

Sondy pro přístroj na klimatická měření TESTO 440 (obj. č. 33965 101)

33965 201
Sonda s oběžným kolem Ø 16 mm, s kabelem
Použití
Sondu můžete používat ke spolehlivému měření
rychlosti průtoku a objemového průtoku ve venti-
lačním potrubí.

33965 202
Sonda s oběžným kolem Ø 100 mm, s kabelem
- Včetně snímače teploty
Použití
Použijte sondu s oběžným kolem k určení rychlosti
průtoku, objemového průtoku a teploty na výstupech
vzduchu a také talířových ventilech nebo venti-
lačních a výstupních klimatizačních mřížkách.

33965 203
Snímač vlhkosti a teploty, s kabelem
Použití
Pro měření ve skladovacích, chladicích a pracov-
ních místnostech, ve ventilačním potrubí a také 
v chladicích systémech a tepelných čerpadlech:
Teplotní sonda pro měření vlhkosti umožňuje měření
relativní vlhkosti a teploty vzduchu (pomocí přís-
lušného měřicího přístroje).

33965 204
Sonda pro měření osvětlení, s kabelem
Použití
Pro měření na pracovních stanicích, například 
v kanceláři nebo ve výrobě. K měření intenzity
osvětlení můžete použít sondu Lux (se zařízením
TESTO 440).

33965 205
Sonda CO2, s kabelem
- Včetně snímače teploty a vlhkosti
Použití
Sonda pro vyhodnocování koncentrace CO2,
vlhkosti a teploty vzduchu. Teplota vlhkého te-
ploměru, rosný bod a absolutní vlhkost se vypočítá-
vají současně.

   Technické údaje:                                               TESTO 440
                                                                                Teplota (NTC)
    Rozsah měření:                                                   -40 až +150 °C
    Přesnost (+/-1 číslice):                                        ±0,4 °C (-40 až -25,1 °C)
                                                                                ±0,3 °C (-25 až +74,9 °C)
                                                                                ±0,4 °C (+75 až +99,9 °C)
                                                                                ±0,5 % naměřené hodnoty (zbývající rozsah měření)
    Rozlišení:                                                            0,1 °C
                                                                                Teplota (TE)
    Rozsah měření:                                                   -200 až +1370 °C
    Přesnost (+/-1 číslice):                                        +/-(0,3 m/s + 0,3 % naměřené hodnoty)
    Baterie:                                                                3x (typ AA).
    Rozměry:                                                             154 x 65 x 32 mm
    Hmotnost:                                                            250 g

                                                                                         
       Typ                                                 33965            …
                                                                       €                
         TESTO 440                                                                101

                               33965 201
    Rozsah měření:   0,6 až 50 m/s
    Rozlišení:            0,1 m/s
    Přesnost:            +/-(0,2 m/s + 1 % mv)
                                (0,6 až 40 m/s)
                                +/-(0,2 m/s + 2% mv)
                                (40,1 až 50 m/s)

                               33965 202
    Rozsah měření:   0,3 až 35 m/s / -20 až +70 °C
    Rozlišení:            0,01 m/s / 0,1 °C
    Přesnost:            +/-(0,1 m/s + 1,5 % mv)
                                (0,3 až 20 m/s)
                                +/-(0,2 m/s + 1,5 % mv)
                                (20,01 až 35 m/s)
                                +/- 0,5 °C

                              33965 203
    Rozsah měření:   r. v. 0 až 100 % 
                                -20 až +70 °C
    Rozlišení:            r. v. 0,1 %
                                0,1 °C
    Přesnost:            +/- 2% r. v. (5 až 90% r. v.)
                                +/- 0,5 °C

                               33965 204
    Rozsah měření:   0 až 100,000 luxů 
    Rozlišení:            0,1 luxu (< 10 000 luxů)
                                1 lux (≥ 10 000 luxů)
    Přesnost:            DIN 13032-1, dodatek B
                                Třída C podle normy DIN 5032-7

                               33965 205
    Rozsah měření:   0 až 10 000 ppm CO2 
                                5 až 95% r. v. / 0 až +50 °C
    Rozlišení:            1 ppm / 0,1% r. v. / 0,1 °C
    Přesnost:            +/-(50 ppm + 3 % naměřené hodnoty)
                                (0 až 5000 ppm)
                                +/-(100 ppm + 5 % naměřené hodnoty)
                                (5,001 až 10,000 ppm)

                                                                                         
   Typ                                                            33965      …
                                                                             €          
   Sonda s oběžným kolem Ø 16 mm                         201
   Sonda s oběžným kolem Ø 100 mm                       202
   Snímač vlhkosti a teploty                                          203

                                                                                         
    Typ                                                    33965            …
                                                                       €                
     Snímač měření osvětlení                                         204
     Sonda CO 2                                                                   205
     Servisní kufřík (prázdný)                                          206

33965 101

33965 201

33965 202

33965 203

33965 204

33965 205

33965 206
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Vhodné pro měřicí přístroje
   Typ 830 835                845               925               110                440            735-2 435-1                33971            …

(33958)           (33959)          (33960)        (33969)         (33976)          (33965)         (33983)       (33996) €
   Náhradní termopapír -                          - x                      -                       - -                       - -             105
   Povrchový snímač - x x                     x - x x x             106
   Ponorný snímač - x - x - x x -                   107
   Termočlánek - - -                     x - x - -                   108
   Ponorný/penetrační snímač x x - x - x x - 109
   Snímač vzduchu x x x                     x - x x -                 110
   Ponorný/penetrační snímač - x - x - x x x 112
   Potrubní kontaktní snímač - x - x - x x x 113
   Magnetický snímač - x - x - x x -               114
   Ponorný měřicí hrot - x - x - x x -            115
   Rukojeť -                          - - x -                        - x x      120
   Přepravní kufřík -                          - -                      x x                        -                       - - 121
   TopSafe pro 925 -                          - -                      x -                   - -                     -         139
   Snímač vzduchu NTC -                          - -      -               x                        -                       - x          140

Příslušenství pro měřící přístroje TESTO

. Upozornění: 
Pro snadné přiřazení příslušenství použijte přehled 
v tabulce cen.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900.

. Příslušenství pro tiskárnu

33971 105
Náhradní termopapír

. Přeprava a ochrana

33971 139
Ochranný kryt TopSafe
Použití
Pro TESTO 925 (obj. č. 33969 201).

33971 121
Přepravní kufřík
Použití
Pro bezpečnou přepravu měřicích nástrojů, 3 snímače a příslušenství. 

. Jiné

33971 120
Rukojeť s připojovacím kabelem
Použití
Pro zásuvné měřicí hroty.

33971 139

33971 120

Přístroje pro měření teploty TESTO 925

.
Univerzální teploměr 
TESTO 925
Provedení
- Robustní měřicí přístroj s možností bezdrátového
připojení 
- Měřicí čidlo: NiCr-Ni (konektor termočlánku typu K)
- Tlačítko HOLD pro uchování naměřené hodnoty
- LCD displej (výška číslic 14 mm)
- Velký podsvícený displej
- Přepínání °C/°F
- Indikátor baterie

Přesnost:
+/- 0,5 °C +/- 3 % naměřené hodnoty (−40 až +900
°C), +/- 0,7 °C +/- 5 % naměřené hodnoty (zbývají-
cí rozsah měření).

Rozsah dodávky: 
- Baterie, 9 V (typ 6 LR 61), pro 

dlouhodobý provoz
- Návod k obsluze a kalibrační protokol
- Bez měřicí sondy (viz obj. č. 33971)
- K dispozici s certifikátem o kalibraci ISO za

příplatek

Použití
Ideální pro náročné použití při každodenním měření
teploty v průmyslu a obchodu.

Upozornění:
Vhodné příslušenství pro bezdrátový režim 
a snímač, viz obj. č. 33971. 
Ochranný kryt TopSafe viz obj. č. 33971 139. 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 405.

33969

   Typ Měřicí rozsah Rozlišení Rozměr      Hmotnost        33969            …
°C °C mm                      g                €

   TESTO 925              -50 až +1000            0,1/1,0 (> 200 °C)           190 x 57 x 42  300    201

33969

33971

Přístroje pro měření teploty | Příslušenství pro měřicí přístroje TESTO

Pokračování .
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33971 106

33971 113

33971 114

33971 108

33971 110

33971 140

33971 107

33971 109

33971 115

33971 112

. Povrchový snímač

33971 106
Povrchový snímač s rukojetí s kabelem
Provedení
TE typ K, velmi rychlá doba odezvy s elastickou termočlánkovou páskou. 
Měřicí rozsah -60 až +300 °C, krátkodobě až +500 °C.
Použití
Také pro neploché povrchy.

33971 113
Potrubní kontaktní snímač bez rukojeti
Provedení
TE typ K s vyměnitelnou měřicí hlavou. Měřící rozsah -60 až +130°C

33971 114
Magnetický snímač bez rukojeti
Provedení
TE typ K, přilnavost přibližně 10 N. Měřicí rozsah -50 až +400 °C.
Použití
Pro měření vysokých teplot na kovových površích.

. Snímač vzduchu

33971 110
Robustní snímač vzduchu s rukojetí s kabelem
Provedení
TE typ K, délka 115 mm, Ø 4 mm. Rozsah měření –60 až +400 °C.

33971 140
Snímač vzduchu
Provedení
NTC, přesný a robustní. Měřící rozsah -50 až +150°C

. Termočlánek

33971 108
Termočlánek bez rukojeti
Provedení  
TE typ K, se zástrčkou TE, ohebný, délka 800 mm, 
skelné vlákno. Měřící rozsah -50 až +400°C

Příslušenství pro měřící přístroje Testo33971
Pokračování .

.
Upozornění: 
Pro snadné přiřazení příslušenství použijte přehled 
v tabulce cen (strana 33.44).
Náhradní baterie viz obj. č. 39900.

. Ponorný/penetrační snímač

33971 107
Ponorný snímač s rukojetí s kabelem 
Provedení
TE typ K, přesný, rychlý, vodotěsný. Měřící rozsah -60 až +1000 °C

33971 109
Ponorný/penetrační snímač s rukojetí s kabelem
Provedení
TE typ K, vodotěsný. Měřící rozsah -60 až +400°C

33971 112
Ponorný/penetrační snímač s rukojetí s kabelem
Provedení
TE typ K, extrémně rychlý a vodotěsný. Měřící rozsah -60 až +800°C

33971 115
Ponorný měřicí hrot bez rukojeti
Provedení
TE typ K, flexibilní, délka 500 mm, Ø 1,5 mm. 
Rozsah měření -200 až +1000 °C.
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    Technické údaje:         TESTO 206-pH1                              
    Měřicí čidlo:                    pH elektroda                                      NTC
    Rozsah měření:              0 až 14 pH                                         0 až 60 °C (krátkodobě až +80 °C, max. 5 min)
    Přesnost +/- 1 číslice:    +/- 0,02 pH                                        +/- 0,4°C
    Rozlišení:                       0,01 pH                                              0,1°C
    Kompenzace:                 Automatická kompenzace teploty    Automatická kompenzace teploty
    Rychlost měření:            2 měření za sekundu                        2 měření za sekundu
    Rozměry:                        197 x 33 x 20 mm                             197 x 33 x 20 mm

Tester pH pro kapaliny TESTO 206-pH1 

.
Provedení
- Kombinace °C a pH
- Rychlý, přesný, snadné použití
- Spolehlivý díky automatické detekci konečné

hodnoty
- Robustní, necitlivý ke kontaminaci
Použití
Změny v kvalitě chladicí kapaliny mohou být
detekovány pomocí funkce samočinného monitoro-
vání a v případě potřeby opraveny. Mimo jiné zde
musí být uvedena hodnota pH. V závislosti na
specifikacích od výrobce by měla hodnota pH
maziva ležet v rozmezí 7,7 až 9,2 pH. Toto měření
se musí provádět při přípravě koncentrátu a jednou
týdně u emulzí připravených k použití. 
Pokud hodnota pH prudce klesne, existuje riziko
koroze, špatné biostability spojené s nedostatečnou
životností (další náklady), nepříjemného zápachu 
a zdravotních rizik. 
V případě snížení pH o 0,2 pH je nutné přijmout
opatření a v případě snížení pH o 0,5 musí být
chladicí kapalina vyměněna.

33970 101
Sada zařízení TESTO 206-pH1
Rozsah dodávky: 
- Jednoruční měřicí přístroj pro měření pH/°C.
- Hlava sondy PH1 pro tekutá média
- Víčko pro skladování s gelem
- Ochranný kryt TopSafe
- Držák na opasek/stěnu

33970 102
Startovací sada TESTO 206-pH1
Rozsah dodávky: 
- Jednoruční měřicí přístroj pro měření pH/°C.
- Hlava sondy PH1 pro tekutá média
- Víčko pro skladování s gelem
- Dávkové kalibrační láhve 250 ml pH 4+7
- Ochranný kryt TopSafe
- Držák na opasek/stěnu
- Hliníkový kufřík

                                                                                                                                                                                          
    Typ                                                                                                                                                      33970            …
                                                                                                                                                                        €                
     Sada zařízení TESTO 206-pH1                                                                                                                                              101
     Startovací sada TESTO 206-pH1                                                                                                                                          102

Bezdrátové zařízení pro zaznamenávání dat TESTO Saveris 2-T1 a 2-H1

.
33975 301+304
TESTO Saveris 2-T1+ 2-H1
Provedení  
- Automatické monitorování teploty pomocí integro-

vaného snímače  
- Systém bezdrátového zapisovače dat se snadnou

instalací a obsluhou a bezplatnými cloudovými
funkcemi

- Můžete kdykoli vyvolat a vyhodnotit údaje o teplotě
prostřednictvím smartphonu, tabletu nebo počítače

- Spolehlivý záznam teplotních hodnot, a to i po
dlouhou dobu

- E-mail nebo upozornění pomocí SMS, pokud 
dojde k překročení limitů

Použití
Ve skladech, výrobě, chladných skladech a dílnách.

Rozsah dodávky:
- Bezdrátový zapisovač dat TESTO Saveris 2
- Včetně bezplatného přístupu ke cloudu
- Kabel Micro USB
- Nástěnný držák se zámkem
- Baterie (4 x AA)
- Stručná uživatelská příručka
- Kalibrační protokol

33975 304
TESTO Saveris 2-H1
Provedení
- Rovněž umožňuje automatické sledování vlhkosti   

33975 305
Napájení kabelem

Upozornění:
Další zapisovače dat a snímače 
jsou k dispozici na vyžádání.

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    33975            …
                                                                                                                                                                      €                
     TESTO Saveris 2-T1                                                                                                                                                               301
     TESTO Saveris 2-H1                                                                                                                                                               304
     Napájení kabelem                                                                                                                                                                   305

33970 

33975

Testery pH | Záznamníky dat | Teploměry | Vlhkoměry

33970

33975 301 33975 304

                                                                                                   
    Technické údaje:                  Rozsah měření teploty          Rozsah měření vlhkosti       Třída ochrany
    TESTO 2-T1                           -30 až +50 °C                         -                                              IP 65
    TESTO 2-H1                          -30 až +50 °C                         0 až 100% r. v.                       IP 30
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Kontrolní teploměr TESTO 110

.
33976 201
TESTO 110
Provedení
- Vysoce přesný měřicí přístroj s možností bezdráto-

vého připojení
- Měřicí čidlo: Snímač NTC
- LC displej s číslicemi o velikosti 14 mm
- Dvouřádkový displej
- Přepínání °C/°F
- Indikátor baterie
- Automatické vypnutí
- Baterie navržená pro dlouhodobý provoz
- Dodáváno s 9V baterií, typ 6 LR61, návodem 

k obsluze a kalibračním protokolem, bez měřicí
sondy (viz obj. č. 33977)

Přesnost:
±0,2 °C (-20 až +80 °C), 
±0,3 °C (zbývající měřicí rozsah)

Použití
Ideální pro laboratoře a potravinářský, 
chladicí a klimatizační průmysl.

Upozornění:
Další příslušenství, například bezdrátové moduly, 
viz obj. č. 33971. 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 405.

33976 202
Povrchový snímač NTC
Provedení
- Vodotěsný
- Měřící rozsah -50 až +150 °C
- Mez přesnosti max. 0,5 % naměřené hodnoty
Použití
Pro ploché povrchy.

33976 203
Potrubní kontaktní snímač
Provedení
- Se znovuuzavíratelným úchytem
- Měřící rozsah -50 až +70 °C
- Mez přesnosti max. ± 0,4 % naměřené hodnoty.
Použití
Pro měření teploty na potrubí až do max. Ø 75 mm.

33976 204
Ponorný/penetrační snímač NTC
Provedení
- Měřící rozsah -50 až +150 °C
- Mez přesnosti max. 0,5 % naměřené hodnoty

33976 201

                                                                                                                                                                                        
   Typ                                           Měřicí rozsah  Rozlišení                Rozměr   Hmotnost            33976            …
                                                                        °C               °C                        mm                   g                    €                
   TESTO 110                                        -50 až +275                0,1         182 x 64 x 40                171                                     201
   Povrchový snímač                          -50 až +150                     -                                  -                       -                                     202
   Potrubní kontaktní snímač             -50 až +70                     -                                  -                       -                                     203
   Ponorný/penetrační snímač        -50 až +150                     -                                  -                       -                                     204

33976 203

33976 202

33976 204

33979 102.
Provedení
S výpočtem rosného bodu a zobrazením minimální
a maximální hodnoty. Snímač vlhkosti necitlivý vůči
kondenzaci. 
Typ snímače (NTC): 
Přesnost +/-0,5 °C (při +25 °C). 
Rozlišení 
0,1 °C (0 až +50 °C). Provozní teplota 0 až 
+50 °C. Osvědčení k dispozici za příplatek.
Použití 
Pro nepřetržité měření vlhkosti, teploty a rosného
bodu, např. pro sledování prostředí interiéru a
rosného bodu ve školkách, skladovacích a čistých
provozech, muzeích, laboratořích atd. 

Upozornění: 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 405. 

33979 101 
TESTO 608-H1 
Provedení  
Rozsah měření: 
+10 až +95% r. v.: 
0 až +50 °C, 
-20 až +50 °C td. 
Přesnost: 
+/-3% r. v. (+10 až +95% r. v.). 
Rozlišení: 
0,1% r. v. (0 až +100% r. v.). 
Dodává se s 9V baterií, typ 6 LR 61.

33979 102 
TESTO 608-H2 
Provedení  
S alarmovou LED kontrolkou, která spolehlivě
informuje o překročení mezní hodnoty. 
Rozsah měření: 
+2 až +98% r. v., 
-10 až +70 °C, 
-40 až +70 °C td. 
Přesnost: 
+/-2% r. v. (+2 až +98% r. v.). 
Rozlišení:
-40 až +70 °C td (0 až +100% r. v.). 
Dodává se s 9V baterií, typ 6 LR 61 a kalibračním
protokolem.

Měřič teploty a vlhkosti TESTO 608-H1/-H2

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                                                                                                                                 33979            …
                                                                                                                                                                      €                
         TESTO 608-H1                                                                                                                                                                      101
         TESTO 608-H2                                                                                                                                                                      102

33976

33979
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Přístroje pro měření hluku TESTO 815/816-1

.
Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 405.

33985 101
TESTO 815
Provedení
- Třída přesnosti 2
- Snadné nastavení (seřizovací šroubovák je

součástí dodávky)
- Frekvenční vyhodnocení podle charakteristické

křivky A a C
- Paměť maximální a minimální hodnoty
- Vestavěný šroub na stativ (1/4”)
- Přepínatelné rychlé/pomalé vyhodnocování

Rozsah dodávky:
- Mikrofon
- Ochrana před větrem 
- Akumulátor

Použití
V klimatizacích a topných systémech, v diskotékách,
výrobních prostorách a spalovnách.

33985 202
TESTO na 816-1
Provedení
- Třída přesnosti 2
- Frekvenční vyhodnocení podle charakteristické

křivky A a C
- Přesné měření hladiny zvuku v souladu s normami

IEC 61672-1 a ANSI S1.4 typ 2
- Ideální pro měření hluku v oblasti bezpečnosti na

pracovišti a imisní ochrany
- Integrovaná datová paměť až pro 31 000

naměřených hodnot
- Umožňuje dlouhodobá měření
- Počítačový software pro vyhodnocování včetně

kabelu USB pro přenos dat
- Přepínatelné rychlé/pomalé vyhodnocování
- Zobrazení sloupcového grafu
- Podsvícený displej
- Střídavý výstup pro připojení rekordérů a zesilo-

vačů
- Stejnosměrný výstup 10 mV/dB pro připojení

rekordérů nebo zapisovačů dat

Rozsah dodávky:
- Ochrana před větrem
- Počítačový software
- Propojovací kabely USB
- Šroubovák pro kalibraci
- Akumulátor
- Návod k obsluze na CD disku
- V praktickém pouzdru pro měření

Použití
Pro měření na pracovišti, v průmyslových a výrob-
ních halách a na veřejných místech.

33985 103
Kalibrátor
Použití
Pro pravidelnou kalibraci 
zařízení TESTO 815 a 816-1.

33985 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                            Celkový měřicí rozsah                        Přesnost                        Rozlišení                           Rozměr               Hmotnost                           33985            …
                                                                     dB(A)                              dB(A)                              dB(A)                                  mm                              g                                   €                
         TESTO 815                                     +32 až +130                                 +/- 1,0                                        0,1                    255 x 55 x 43                             195                                                     101
         TESTO 816-1                                 +30 až +130                                 +/- 1,4                                        0,1                    272 x 83 x 42                             390                                                     202
         Kalibrátor                                                             -                                            -                                            -                                            -                                   -                                                     103

33985

Přístroje pro měření hluku│ Měřicí stojany

33985 103

33985 202
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Univerzální měřicí stojany
Provedení
- Základna je jemně vyfrézována na všech stranách
- Hranolová základna pro montáž na hřídele nebo

válcová tělesa
- Sloupec lze nastavit a utáhnout pomocí velké ruční

matice na základně
- Příčné rameno lze nastavit na sloupku pomocí

upínacího zařízení
- Pro přesné nastavení hodin se provádí jemné

nastavení příčného ramene
- Upevnění číselníkového úchylkoměru, 8 mm

(h 6) a rybina pro malou měrku
- Dodáváno bez číselníkového úchylkoměru

Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující

34002

                                                                                                                                                                                        
 Měření výšky    Přesah  Ø příčného ramena   Ø sloupku    Velikost základny   Hmotnost         34002            …
       přibl. mm          mm                             mm     přibl. mm                  přibl. mm                kg                €                
                    300           180                                   16                   16                       250 x 60                 3,8                                101

Magnetický držák
Provedení
- Plochá základna s výškovým a bočním 

nastavením
- Pro měřidla s dříkem Ø 8 mm (h 6)
- Rovinná dosedací plocha
- Velká adhezní síla díky 2 sintrovaným magnetům

integrovaným v základně

Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující

34003

                                                                                                                                                                                        
                D x Š x V                                                                                                                               34003            …
               přibl. mm                                                                                                                                       €                
           73 x 38 x 46                                                                                                                                                                       101

Magnetické měřicí stojany
Provedení
- S lokalizačním otvorem pro normální číselníkové

úchylkoměry s hřídelem o průměru 8 mm
a rybinovým vodítkem

- S jemným nastavením

Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující

34008

                                                                                                                                                                                        
       Celková výška                    Přesah             Ø základny                   Adhezní síla                        34008            …
                         mm                přibl. mm                přibl. mm                           přibl. N                               €                
                             155                             105                               35                                      250                                                 101

Magnetické měřicí stojany (stojan článku)

34012

                                                                                                                                                                                        
       Celková výška         Magnetický stojan           Adhezní síla         Magnetické strany                34012            …
                         mm                        přibl. mm                    přibl. N                                                               €                
                             350                      70 x 46 x 65                             600                                           2                                        102

0
Provedení
- Magnetická základna
- Spínací systém: Otočný spínač
- Díky posuvnému sloupku lze použít i na špatně

přístupných místech
- Dokonalé tuhosti lze dosáhnout posunutím

excentrické upínací páky
- Regulační matice pro seřízení napnutí lana
- Mechanicky odolný design a speciální úprava

povrchu kuliček zajišťují dlouhodobou přesnost
- Dodáváno bez číselníkového úchylkoměru

Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující

Magnetická základna a tyčové ústrojí 
jsou také k dispozici na vyžádání jednotlivě. 

34002

34003

34008

34012
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Magnetické měřicí stojany
Provedení
- Základna s výkonným permanentním magnetem,

vysoká adhezní síla
- Lze zapnout a vypnout pomocí otočného přepí-

nače
- Hranolová základna
- Příčné rameno s kloubem a jemným nastavením

číselníkového úchylkoměru
- Pro měřidla s dříkem Ø 8 mm (h 6)
- Pochromovaný sloupek a příčné rameno

Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující

Magnetická základna a tyčové ústrojí 
jsou také k dispozici na vyžádání jednotlivě. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Celková výška                        Přesah                  Ø sloupku       Ø příčného ramena         Magnetický stojan                                                                           34013            …
                        mm                    přibl. mm                    přibl. mm                        přibl. mm                        přibl. mm                                                                                  €                
                             230                                  150                                    12                                        10                      65 x 48 x 55                                                                                                           101

34013

Magnetické měřicí stojany

j
Provedení  
- Magnetická základna s možností přepínání 

a přesným jemným nastavením a hranolovou
základnou (1)

- Patentovaný upínací mechanismus, tříbodový
upínací mechanizmus (2)

- Univerzální držák číselníkového úchylkoměru: 
6 a 8 mm, 3/8”, hranoly a očko (3)

Upozornění: 
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Celková výška       Ø sloupku x výška       Ø příčného ramena x délka         Magnetický stojan           Adhezní síla           Závit magnetické základny           34014            …
                     mm                                mm                                              mm                                 mm                             N                                                                           €                
                270                           14 x 203                                            12 x 185                      60 x 50 x 55                             800                                                        M 8                                   101

34014

(3)(1) (2)

Magnetické měřicí stojany
34015
Provedení
- Velká adhezní síla
- Lze zapnout a vypnout pomocí otočného 

přepínače
- Zářez ve tvaru V v základně
- Příčné rameno s kloubem a jemným nastavením

číselníkového úchylkoměru 
- Pro číselníkové úchylkoměry s dříkem Ø 8 mm 

(h 6) a rybinovým systémem
- Pochromovaný sloupek a příčné rameno 
- Převis 180 mm
- Ø příčného ramena 16 mm
- Bez číselníkového úchylkoměru

Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující

34016
Dřevěné boxy, prázdné.

34017
Magnetická základna, individuální.

34018
Závěsné zařízení, jednotlivé.

34015

                                                                                                                            Měřicí stojany                Dřevěné boxy                Magnetický stojan         Tyčové ústrojí                
  Celková výška    Ø sloupku     Magnetický stojan          Adhezní síla                        34015            …              34016            …              34017            …              34018            …
                   mm              mm                    přibl. mm                  přibl. N                                €                                      €                                      €                                      €                
                       285                   16                  70 x 46 x 65                           600                                                  101                                       101                                       101                                       101
                       500                   20                  75 x 60 x 80                           800                                                  102                                                                                    102                                       102

34016 34018

34017

34013

34014 

34015 - 34018

Magnetické měřicí stojany │Kloubové měřicí stojany
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3D Měřicí kloubové stojany

3D měřící kloubové stojany

0
Provedení
- Vysoce zesílené kloubové rameno s mechanickým,

bezúdržbovým centrálním upnutím pro maximální
stabilitu

- Mikrojemné nastavení pro přesné jemné nastavení 
(1 otáčka 0,1 mm)

- S kombinovaným držákem pro přesné úchyl-
koměry s hřídelem o průměru 8 mm a páčkové
úchylkoměry s rybinovým systémem

- Silná základna s přepínacím magnetem a hranolo-
vou základnou pro stabilitu ve všech polohách

- Dodáváno bez přesného úchylkoměru

Výhody:
- Snadné, rychlé ovládání
- Vysoký stupeň flexibility
- Přesná poloha

Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující

0
Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující

34011 101-103+105
Provedení
- Mechanické, bezúdržbové centrální upnutí
- Mikrojemné nastavení s kombinovaným držákem

číselníkových úchylkoměrů, s Ø hřídele 8 mm 
a pákovými úchylkoměry s rybinovým systémem

- Dodávka: bez číselníkového úchylkoměru 
a sondy páčkového úchylkoměru

Výhody:
- Snadné, rychlé ovládání
- Vysoký stupeň flexibility
- Přesná poloha

34011 101
Výhody:
- Základna válcového úchytného čepu, Ø 10 mm, 

pro upínání do upínacích kleštin nebo sklíčidel
- Pro vyrovnávání a nastavování nuly obrobků 

a zařízení

34011

34011

34011 106

34011 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Celková výška           Provozní poloměr            Velikost základny (D x Š x V)           Adhezní síla                                                                                                   34011            …
                   mm                                   mm                                                      mm                    přibl. N                                                                                                          €                
                      435                                        330                                              75 x 50 x 55                             900                                                                                                                                      106

34011 102

34011 103

34011 105

Celková výška Provozní poloměr Velikost základny (D x Š x V) Adhezní síla 34011 …
mm mm mm přibl. N €
200 130 *10 x 40 - 101
220 130 34 x 30 x 35 300 102
300 200 60 x 50 x 55 750 103
380 280 60 x 50 x 55 750 105

*s válcovými úchytnými čepy (Š x D)
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Magnetické měřicí stojany

Q
Provedení
- Vysoká stabilita a přesnost
- Praktické polohování
- Zabezpečená, stabilní základna
- Pevné centrální upnutí s robustními 

hliníkovými upínacími čelistmi
- Další kloub před jemným seřízením
- Přesné mikrojemné nastavení v kombinovaným

držákem pro hřídel číselníkových úchylkoměrů 
o Ø 8 mm a ⁄páčkovým úchylkoměrem s rybinovým
systémem

- Silný spínací magnet
- Dodáváno bez číselníkového úchylkoměru /

sondy páčkového úchylkoměru

Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující

34019

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Celková výška      Ø příčného ramena x D        Ø svislého ramena x D       Mikro jemné nastavení      Adhezní síla     Velikost základny (D x Š x V)          34019            …
                         mm                                      mm                                       mm                                Ø 8 mm              přibl. N                                              mm                 €                
                             277                                        8 x 75                                     10 x 106                                                 x                       300                                     34 x 30 x 35                                 101
                             367                                    10 x 106                                     12 x 156                                                 x                       750                                     60 x 50 x 55                                 102
                             453                                    12 x 164                                     14 x 184                                                 x                       750                                     60 x 50 x 55                                 103

34019

Q
STRATO µ-LINE
Provedení
- Rozšíření STRATO-LINE v rozsahu s vysokou

přesností 
- Přesné jemné nastavení s velmi snadným

nastavením a vysokou úrovní opakovatelnosti,
zvláště při měření v tisícinách milimetru

- Přesné polohování během okamžiku
- Kloubové stojany FISSO lze snadno a přesně 

přesunout do jakékoli požadované polohy
- Centrální upínací rukojeť pro upevnění a uvolnění

všech 3 kloubů
- Krátká dráha upnutí pro maximální pohodlí obsluhy
- Výkonné a odolné upnutí
- Upnutí třením založené na plynule nastavitelném,

čistě mechanickém upínacím systému
- Vysoká stabilita kloubového stojanu díky přesnému

nasazení v kulovém kloubu

- Předpětí brání nežádoucímu zhroucení uvolněné-
ho stavu za účelem ochrany měřicích přístrojů

- Bezúdržbový a trvalý systém
- Vyrobeno z oceli, bez vůle, pro přesné polohování 

měřicích přístrojů a také pro vysokou přesnost
měření a opakování

- Kombinovaný držák pro číselníkové úchylkoměry,
elektronické měřicí sondy s hřídelí Ø 8 mm
a sondy páčkových úchylkoměrů s rybinovým
systémem

- Dodáváno v polystyrenové nebo kartonové krabici,
bez číselníkového úchylkoměru / sondy
páčkového úchylkoměru.

Kvalita
Kulové klouby s maximální přesností vyrobeny 
z oceli, červeně eloxované části ramene 
vyrobeny z vysoce kvalitního lehkého kovu,
mikrojemné nastavení z oceli.

Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující 

34027 097-098
Provedení
Se spínacím magnetem. Předpětí není nastavitel-
né.

34027 099-101
Provedení
Se spínacím magnetem s hranolovou základnou, 
lze zapínat a vypínat pomocí otočné rukojeti.

34027 102
Provedení
S posuvnou granitovou základnou, broušenou
čelní stranou, broušenou spodní stranou do 
0,01 mm, s prachovými drážkami.
Použití
Vynikající klouzání po tvrdých kamenných 
destičkách, např. pro kontrolu rovnoběžnosti.

34027 101

34027 102

                                                                                                                                                                                        
   Celková výška     Provozní poloměr          Velikost základny           Adhezní síla                        34027            …
                     mm                             mm                                 mm                    přibl. N                               €                
                         228                                 130                      40 x 40 x 40                             600                                                 097
                         317                                 204                      60 x 50 x 55                             800                                                 098
                         399                                 287                      60 x 50 x 55                             800                                                 099
                         399                                 287                      75 x 50 x 55                          1000                                                 100
                         444                                 330                      75 x 50 x 55                          1000                                                 101
                         438                                 330         150 x 120 x 50 x 50                                   -                                                  102

34027 097 34027 099

34027 098

34027 100

3D přesné měřící kloubové stojany34027

Měřicí stojany | Kloubové měřicí stojany
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3D měřící kloubové stojany

Q
STRATO-LINE
Provedení  
- Přesné polohování během okamžiku
- Kloubové stojany FISSO lze snadno a přesně

přesunoutdo libovolné požadované polohy
- Centrální upínací rukojeť pro upevnění a uvolnění

všech 3 spojů
- Krátká dráha upnutí pro maximální pohodlí obsluhy
- Výkonné a odolné upnutí
- Upnutí třením založené na plynule nastavitelném,

čistě mechanickém upínacím systému
- Vysoká stabilita kloubového stojanu díky přesnému

nasazení v kulovém kloubu
- Předpětí brání nežádoucímu zhroucení uvolněné-

ho stavu za účelem ochrany měřicích přístrojů
- Bezúdržbový a trvalý systém
- Přesné mikrojemné nastavení
- Vyrobeno z oceli, bez vůle, pro přesné polohování

měřicích přístrojů a také pro vysokou přesnost
měření a opakování

- Kombinovaný držák pro číselníkové úchylkoměry,
elektronické měřicí sondy s hřídelí Ø 8 mm
a sondy páčkových úchylkoměrů s rybinovým
systémem

- Dodáváno v polystyrenové nebo kartonové krabici,
bez číselníkového úchylkoměru / sondy
páčkového úchylkoměru

Kvalita
Kulové klouby s maximální přesností vyrobeny 
z oceli, červeně eloxované části ramene 
vyrobeny z vysoce kvalitního lehkého kovu,
mikrojemné nastavení z oceli.

Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující

34020 110-115
STRATO M-28
Standardní provedení
S plynulou regulací předpětí.

34020 110
S přepínacím magnetem, přilnavost přibližně
800 N.

34020 112
S přepínacím magnetem, přilnavost přibližně 
1000 N.

34020 115
S vakuovou základnou, vhodné zejména pro tvrdé
kamenné desky a také pro všechny ploché 
a neporézní povrchy. Silná přilnavost. Základna 
se připojuje a uvolňuje pomocí sklápěcí páky.
Nevyžaduje žádnou pneumatickou ani jinou
energii.

34020 118-120
STRATO S-20
Malé provedení 
Ideální pro sondy páčkových úchylkoměrů.

34020 118
S přepínacím magnetem, přilnavost přibližně
800 N.

34020 120
S hrncovým magnetem, přilnavost přibližně 300 N
(trvale)

34020 130-132
STRATO XS-13
Nejmenší kloubový měřicí stojan, pro přesné
snímaní na obráběcích strojích, měřicích přístrojích,
v těžko dostupných místech a ve stísněných
prostorách.

34020 130
S výkonným spínacím magnetem s hranolovou
základnou, adhezní sílou přibližně 300 N, lze
zapnout a vypnout pomocí otočné rukojeti. 

34020 132
S hrncovým magnetem, přilnavost přibližně 150 N.

34020 13234020 13034020 120

34020 11834020 115

34020 110

34020 112

                                                                                                                                         
          Celková             Provozní             Velikost    Adhezní síla      34020            …
      výška mm       poloměr mm     základny mm             přibl. N              €                
                    335                         200             Ø 40 x 30                     300                              120
                    220                         130        36 x 30 x 35                     300                              130
                    210                         130             Ø 30 x 25                      150                              132
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                         
          Celková             Provozní             Velikost    Adhezní síla      34020            …
      výška mm       poloměr mm     základny mm             přibl. N              €                
                    390                         280        60 x 50 x 55                     800                              110
                    390                         280        75 x 50 x 55                   1000                              112
                    369                         287             Ø 88 x 27                            -                              115
                    310                         200        60 x 50 x 55                     800                              118

34020



34.6
www.hhw.de

34.6 CZ/P

M
ěřicí a testovací 
technologie

a
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Přídavné kloubové stojany

Q
STRATO-LINE
Provedení  
- Doplňující kloubové stojany vyrobené ve Švýcarsku
- Přesné polohování během okamžiku
- Kloubové stojany FISSO lze snadno a přesně

přesunout do libovolné požadované polohy
- Centrální upínací rukojeť pro upevnění a uvolnění

všech 3 spojů
- Krátká dráha upnutí pro maximální pohodlí obsluhy
- Výkonné a odolné upnutí
- Upnutí třením založené na plynule nastavitelném,

čistě mechanickém upínacím systému
- Vysoká stabilita kloubového stojanu díky přesnému

nasazení v kulovém kloubu
- Předpětí brání nežádoucímu zhroucení uvolněné-

ho stavu za účelem ochrany měřicích přístrojů
- Bezúdržbový a trvalý systém

- Vyrobeno z oceli
- Bez vůle, pro přesné polohování měřicích přístrojů

a také pro vysokou přesnost měření a opakování
- Dodáváno v polystyrenové nebo lepenkové krabici

Použití
Ideální jako doplňkový prvek při výrobě strojů 
a přístrojů.

Kvalita
Kulové klouby s maximální přesností vyrobeny 
z oceli, červeně eloxované části ramene 
vyrobeny z vysoce kvalitního lehkého kovu,
mikrojemné nastavení z oceli.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                                                L            L1           D1           M1            L2           D2           M2          Nosnost                                                                           34021            …
                                                         mm          mm          mm          mm          mm          mm          mm                     N                                                                                  €                
         STRATO XS-13                           130             70                9           M 6             60                8           M 6                      30                                                                                                           101
         STRATO S-20                              200           120             10           M 8             80                9           M 6                      40                                                                                                           102
       STRATO M-28                             280           170             16           M 8           110             10           M 6                      70                                                                                                           103

3D měřící kloubové stojany

Q
CLASSIC LINE
Provedení  
- Přesné polohování během okamžiku
- Kloubové stojany FISSO lze snadno a přesně

přesunout do libovolné požadované polohy
- Centrální upínací rukojeť pro upevnění a uvolnění

všech 3 spojů
- Krátká dráha upnutí pro maximální pohodlí obsluhy
- Výkonné a odolné upnutí
- Upnutí třením založené na plynule nastavitelném,

čistě mechanickém upínacím systému
- Vysoká stabilita kloubového stojanu díky přesnému

usazení v kulovém kloubu
- Předpětí brání nežádoucímu zhroucení uvolněné-

ho stavu za účelem ochrany měřicích přístrojů
- Bezúdržbový a trvalý systém
- Přesné mikrojemné nastavení
- Vyrobeno z oceli 
- Bez vůle, pro přesné polohování měřicích přístrojů

a také pro vysokou přesnost měření a opakování
- Kombinovaný držák pro číselníkové úchylkoměry,

elektronické měřicí sondy s hřídelí Ø 8 mm
a hladinové měřicí sondy s rybinovým systémem

- Dodáváno v polystyrenové nebo kartonové krabici,
bez číselníkového úchylkoměru / sondy
páčkového úchylkoměru

Kvalita 
Kulové klouby s maximální přesností vyrobené 
z oceli, pochromované díly ramena vyrobené 
z vysoce kvalitní oceli, mikrojemné nastavení 
z oceli. 

Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující

34022 089
Provedení
Spínací magnet s hranolovou základnou, přilnavostí
přibližně 300 N, dá se aktivovat a deaktivovat
pomocí otočné rukojeti.
Použití
Pro číselníkové úchylkoměry a sondy ve všech
oblastech mechaniky a tam, kde je málo místa.

34022 090-096 
Provedení  
Silný spínací magnet s hranolovou základnou,
přilnavostí přibližně 800 N, dá se aktivovat 
a deaktivovat pomocí otočné rukojeti. 
Použití 
Pro číselníkové úchylkoměry a sondy ve všech
oblastech mechaniky. 

34022 101 
Provedení  
Silný spínací magnet s hranolovou základnou,
přilnavostí přibližně 1000 N, dá se aktivovat 
a deaktivovat pomocí otočné rukojeti. 
Použití
Pro velké obrobky a stroje. 

34022 102 
Provedení
Silný spínací magnet, přilnavost přibližně 1500 N, dá
se aktivovat a deaktivovat pomocí otočné rukojeti. 
Použití 
Pro obrobky a stroje s největšími rozměry.

34022 101

34022 090 34022 09634022 089

                                                                                                                                                                                        
       Celková výška      Provozní poloměr    Velikost základny      Adhezní síla                                34022            …
                        mm                            mm                           mm              přibl. N                                       €                
                             220                                  130               34 x 30 x 35                      300                                                          089
                             310                                 200               60 x 50 x 55                      800                                                          090
                             390                                 288               60 x 50 x 55                      800                                                          096
                             568                                 450               75 x 50 x 55                    1000                                                          101
                             740                                 630            120 x 60 x 55                    1500                                                          102

34021

34022 102

34021

34022

Kloubové měřicí stojany | Doplňkové kloubové stojany
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Přídavné kloubové stojany

Q
Provedení
- Doplňující kloubové stojany vyrobené ve 

Švýcarsku
- S mechanickým centrálním upnutím
- Neomezený pohyb
- Patentované mechanické centrální upnutí –

všechny tři spoje jsou upevněny jednou rukojetí
- Bezúdržbové
- Dodáváno v kartonové krabici

Použití
Ideální jako doplňkový prvek při výrobě strojů 
a přístrojů.

Kvalita
Kulové klouby z oceli s maximální přesností.

34023

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
             L                    L1                   D1                   M1                    L2                   D2                   M2                  Nosnost                                                                   34023            …
         mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                    přibl. N                                                                           €                
           197                    112                      10                    M 8                      85                         9                    M 6                               40                                                                                                  101
           288                    161                      12                    M 8                    127                      10                    M 6                               70                                                                                                  102
           453                    260                      12                    M 8                    193                      12                    M 8                               60                                                                                                  103
           635                    373                      24      M 10 x 1,25                   264                      20                    M 8                             120                                                                                                  106

Magnety / vakuová základna / granitová posuvná základna

Q
34024 101-102 
Provedení  
- Silný spínací magnet s hranolovou základnou
- Lze aktivovat a deaktivovat pomocí otočné rukojeti 

34024 103 
Provedení  
- Silný spínací magnet s hladkou základnou
- Lze aktivovat a deaktivovat pomocí otočné rukojeti

34024 110 
Provedení
- Přepínatelný magnet Anyform s obrysovou

vazbou
- Lze aktivovat a deaktivovat pomocí otočné rukojeti
- 70 ocelových segmentů se snadno a přesně

přizpůsobí tvaru podpěry 

34024 105-106 
Provedení
- Kulatý hrncový magnet
- Nelze zapnout nebo vypnout

34024 107 
Provedení  
- Silný spínací magnet s hranolovou základnou
- Lze aktivovat a deaktivovat pomocí otočné rukojeti

34024 108 
Provedení  
- Vakuová základna drží pevně a trvale
- Základna se připojuje a uvolňuje pomocí sklápěcí

páky
- Nevyžaduje žádnou pneumatickou ani jinou energii 
Použití 
Vhodné zejména pro tvrdé kamenné desky 
a všechny rovné a neporézní povrchy. 

34024 109 
Provedení  
- Granitová posuvná základna, spodní strana

broušená do 0,01 mm, s prachovými drážkami
- Vyrobeno z černé doleritové žuly
- Broušená čelní strana
Použití 
Skvěle klouže po tvrdých kamenných destičkách, 
např. pro kontrolu rovnoběžnosti. 

34024 101

                                                                                                                                                                                        
    Označení                           Lze aktivovat /                Rozměr   Adhezní síla                 Závit         34024            …
                                                deaktivováno                       mm           přibl. N                                           €                
     Spínací magnet M                                        x          60 x 55 x 50                   800                      M 8                                 101
     Spínací magnet SM                                     x          75 x 55 x 50                 1000                      M 8                                 102
    Spínací magnet MM                                    x        120 x 55 x 60                 1500       M 10 x 1,25                                 103
     Magnet Anyform AMO                                x          91 x 52 x 55                   600                      M 8                                 110
     Hrncový magnet TMS                                –               Ø 30 x 25                   150                      M 6                                 105
     Hrncový magnet TM                                   –               Ø 40 x 30                   300                      M 8                                 106
     Spínací magnet S                                        x          36 x 30 x 35                   300                      M 6                                 107
     Vakuová základna V                                    x               Ø 88 x 27                        –                      M 8                                 108
     Granitová posuvná základna G              –      150 x 120 x 50                        –                      M 8                                 109

34024 102

34024 109

34024 103 34024 110

34024 105-106

34024 108

34024 107

34023

34024
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Držáky pro číselníkový úchylkoměr a hladinovou měřicí sondu

Q
Použití 
Kombinovaný držák pro číselníkové úchylkoměry,
elektronickou sondu pro měření délky s hřídelí 
Ø 8 mm a páčkové úchylkoměry s rybinovým
systémem.

34025 101-102
Provedení  
S mikrojemným nastavením a upnutím.
Použití 
Vhodné pro přídavné kloubové stojany, 
obj. č. 34023.

34025 103
Provedení  
Přesné jemné nastavení s rybinovým systémem.
Použití
Vhodné pro přídavné kloubové stojany, 
obj. č. 34021.

34025 101-102

34025 103

                                                                                                                                                                                        
                Upínací otvor           Rybinový systém            Připojovací závit                                        34025            …
                                mm                                                                                                                               €                
                                          8                                            x                                      M 6                                                                    101
                                          8                                            x                                      M 8                                                                    102
                                          8                                            x                                      M 8                                                                    103

Q
34028 101-105
Držáky s upínáním
Provedení
- Rychlosvorka v pevném provedení
- Silné, rychlé upínání na jakoukoli tloušťku v rámci

šířek upnutí

34028 106-107
Držáky pružinové svěrky
Provedení
- Silné upnutí
- Spojovací šroub M 6
- Černý pozinkovaný povrch

34028 106
Provedení
- Upínací čelisti potažené plastem
- Šířka 50 mm

34028 107
Provedení
- Upínací čelisti potažené plastem
- Šířka 21 mm

34028 108-109
Držák kabelu z optického vlákna
Provedení
- Vyrobeno z lehkého kovu, černě eloxované
- S upínacím kroužkem na ochranu kabelu 

z optického vlákna

34028 110-111
Šestihranný závitový adaptér
Použití
Pro redukci závitu u kloubových měřicích stojanů.

34028 112
Prodloužení
Provedení
- S rýhováním, černý pozinkovaný povrch

Příslušenství pro kloubové měřicí stojany
34028 101

34028 106

34028 107

34028 110-111

34028 112

                                                                                                                                         Držáky s upínáním                
    Označení                                                                               Závit       Šířka upnutí                        34028            …
                                                                                                                                 mm                               €                
     Upínací držák KT1 ST                                                                    M 6                          25                                                 101
     Upínací držák KT1 ALU                                                                 M 6                          25                                                 102
     Upínací držák KT2 ST                                                                    M 8                          50                                                 103
     Upínací držák KT2 ST                                                                    M 6                          50                                                 104
     Upínací držák KT2 ALU                                                                 M 6                          50                                                 105
     Držák pružinové svěrky s plastovými čelistmi, šířka 50 mm         M 6                              -                                                  106
     Držák pružinové svěrky s plastovými čelistmi, šířka 21 mm         M 6                              -                                                  107

                                                                                                                 Držák kabelu z optického vlákna                
                                     Ø                        Závit                                                                                       34028            …
                                 mm                                                                                                                               €                
                                     9-12                             M 6                                                                                                                          108
                                   11-16                             M 6                                                                                                                          109

34028 108-109

                                                                                                                                                         adaptéry                
    Typ                                                     Závit                       Ø                                                              34028            …
                                                 vnější/vnitřní                   mm                                                                     €                
     Závitový adaptér                          M 6 / M 8                        13                                                                                             110
     Závitový adaptér                          M 8 / M 6                        13                                                                                             111
     Prodloužení                                   M 6 / M 6               8 x 200                                                                                             112

34025

34028

Příslušenství pro kloubové stojany | Kloubové měřicí stojany
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      Akční poloměr                                                                                21780            …
               přibl. mm                                                                                       €                
                             150                                                                                                                 201

                                                                                                                                                                                        
         Celková               Provozní          Velikost základny           L1         L2        Adhezní síla        34029            …
     výška mm         poloměr mm               (Š x H x V) mm          mm      mm                přibl. N                €                
                   205                            152                       30 x 40 x 35             80         50                         320                               101
                   285                            212                       50 x 60 x 55           110         80                         800                               102
                   345                            272                       50 x 60 x 55           140        110                         800                               103

Provedení
- Pětiosý kloubový měřicí stojan
- Mechanické centrální upínání s nízkým opotřebením
- Jemné nastavení na magnetické základně
- Ramena jsou vyrobena z vysoce pevné slitiny hliníku
- S hřídelí Ø 8 mma rybinovým vedením
- Výkonný magnet pro zapnutí/vypnutí s hranolovou

základnou
- Rychlé upínání v každé poloze
- Lze rychle a snadno nastavit do požadované

polohy

Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry 
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující

Kloubové měřicí stojany s jemným nastavením na magnetu

Přesné kloubové měřicí stojany v sadě

Q
34026 201
Souprava pro montéra
Provedení
Obsahuje přesný kloubový měřicí stojan (provozní
poloměr 130 mm), sondu páčkového úchylkoměru
(obj. Č. 33247 101) a stabilní pohotovostní kufr.
Použití 
Pro širokou škálu úkolů, jako je měření odchylek
tvaru, polohy a umístění a také práce na vyrovnání
strojů, a to i v obtížných podmínkách.

34026 102
Sada pro měřicí desky z tvrdého kamene
Provedení
Skládá se z přesného kloubového měřicího stojanu
(provozní poloměr 280 mm), s mikrojemným
nastavením pomocí 8mm držáku pro hřídel, vakuové
základny, žulové základny, nástrčného klíče pro
předepnutí spojů a stabilního pohotovostního kufru.
Použití
S vakuovou základnou pro statickou montáž stojanu
na měřicí desku. Se základnou z tvrdého kamene,
pokud je třeba stojanem pohnout.

34026 201

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    34026            …
                                                                                                                                                                      €                
     Souprava pro montéra                                                                                                                                                          201
     Sada pro měřicí desky z tvrdého kamene                                                                                                                       102

34026 102

34029 

Měřicí kloubový stojan
Provedení
Mechanické centrální upínání pro všechny spoje,
plynule nastavitelná upínací síla, lze dosáhnout
libovolné polohy v akčním poloměru. Držák číselní-
kového úchylkoměru s průměrem stopky 8 mm,
délka = 40 mm pro přímou montáž do stroje
(upínací kleština!).

Použití
Pro měřicí přístroje páčkových úchylkoměrů.
Používá se pro: polohování obrobku, středění
otvorů/čepy, vyrovnávání obrobků, těžko dostupná
místa.

Upozornění:
Měřicí přístroje páčkových
úchylkoměrů, 
viz obj. č. 33245 
a následující.

21780

34029

34026

21780
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Magnetické měřicí stojany
Provedení
- Upínání: mechanické
- Se kloubovým stojanem, který zaručuje absolutní

tuhost s velkou pohyblivostí a širokým pracovním
poloměrem díky centrálnímu upnutí

- Polohovací otvor číselníkového úchylkoměru, 
Ø 8 mm

- S jemným nastavením a dalším rybinovým
upevněním

Použití
Ideální pro kontrolní práce v sériové výrobě.

Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující

34030 

                                                                                                                                                                                        
       Celková výška      Magnetický stojan         Adhezní síla            Hmotnost                                34030            …
                        mm                    přibl. mm                  přibl. N               přibl. kg                                       €                
                             390                   60 x 50 x 55                           785                           1,6                                                     101

Malý měřicí stůl
Provedení
- S pevným měřicím ramenem a kulatým stolem
- Stabilní konstrukce
- Sloupec z pevného materiálu
- Povrch stolu kalený, broušený a lapovaný
- Rovinnost podle normy DIN 876/0 
- Pro měřidla s dříkem Ø 8 mm (h 6)
- Upnutí hvězdicovou rukojetí

Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující

34612

                                                                                                                                                                                        
         Měření výšky            Přesah              Ø sloupku     Ø povrchů stolu       Hmotnost                34612            …
               přibl. mm        přibl. mm                přibl. mm                přibl. mm          přibl. kg                       €                
                             100                      49                               22                               50                     2,3                                        101

Malý měřicí stůl
Provedení
- Povrch stolu kalený, broušený a lapovaný
- Rovinnost podle normy DIN 876/0 
- S protiprachovými štěrbinami
- Sloupec je kalený a jemně broušený
- Pro měřidla s dříkem Ø 8 mm (h 6)

Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a páčkové úchylkoměry
(malá měrka), viz obj. č. 33001 a následující

34613

                                                                                                                                                                                        
         Měření výšky               Přesah           Ø sloupku    Celková výška     Povrch stolu                34613            …
               přibl. mm           přibl. mm             přibl. mm                      mm           přibl. mm                       €                
                             100                          49                           22                         200                 60 x 68                                        101

34030

34612

34613

Magnetické měřicí stojany | Měřicí stoly | Měřicí a řídicí desky
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Přesné měřicí stoly z tvrdého kamene
ß
Provedení
- Horní část stolu vyrobená z pevného, jemně

zrnitého přírodního černého tvrdého kamene
nejvyšší kvality (lapovaného)

- Kámen je naprosto bez vměstků
- Stabilní chromovaný sloupek, Ø 35 mm
- Nastavení výšky a zajištění na sloupku, který je

opatřen závitem a seřizovací maticí (kuličkovým
výsuvem)

- Rovinnost měřicího stolu v souladu s normou 
DIN 876/00

- Měřicí plochy lapované diamantem

Použití
- Pro číselníkové úchylkoměry s hřídelí Ø 8 mm (h7)

Upozornění:
Číselníkové úchylkoměry a sondy páčkových
úchylkoměrů (malá měrka) viz obj. č. 33001 
a následující.

34624 101
Provedení
- S pevným příčným ramenem

34624 102
Provedení
- S nastavitelným příčným ramenem

34624 103
Provedení
- S paralelním jemným nastavením

34624 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Verze                                                Měření výšky               Celková výška                    Přesah         Měřicí povrch                    Deska stolu                           34624            …
                                                                       přibl. mm                        přibl. mm                přibl. mm                přibl. mm                        přibl. mm                                   €                
         S pevným příčným ramenem                           225                                      330                             110                 200 x 200                 250 x 200 x 50                                                     101
         S nastavitelným příčným ramenem                225                                      330                             180                 200 x 200                 250 x 200 x 50                                                     102
         S paralelním jemným nastavením                   225                                      330                             110                 200 x 200                 250 x 200 x 50                                                     103

34624

34624 10334624 102

Příměrné a kontrolní desky

Provedení  
- Přesnost podle normy DIN 876/0
- S metrickou závitovou vložkou M 8

Použití
Pro montáž přídavných kloubových stojanů.
Kvalita
Vyrobeno z přírodního tvrdého kamene. 

34626

                                                                                                                                                                                        
                  Rozměr                        Závit               Hmotnost                                                               34626            …
                         mm                                                  přibl. kg                                                                       €                
         150 x 150 x 40                       1 x M 8                              3,5                                                                                               101
        400 x 250 x 50                       3 x M 8                            16,0                                                                                               102
        400 x 400 x 70                       3 x M 8                            35,0                                                                                               103

34626
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                                                                                    Digitální výškoměr rýsovací         Karbidová jehla
               Výška    Měřicí tyčinka T          Základna          Hmotnost           35015            …           35016            …
 orýsování mm                           mm         D x Š mm             přibl. kg                   €                                   €                
                      300                        28 x 10             125 x 85                         3,1                                   101                                   101
                      450                        35 x 12          180 x 120                         7,0                                   102                                   102
                      600                        35 x 12          180 x 120                         7,2                                   103                                   103

Výškoměry a orýsovací přístroje
35015
Provedení
- S jemným nastavením / lupou
- Orýsovací jehla s povlakem ze slinutého karbidu
- Nastavení nuly
- Odečet 0,02 mm

35016
Náhradní orýsovací jehla s povlakem ze slinuté-
ho karbidu.

35015

Přesné rýsovací jehly
350170

35017
Provedení
- Odchylky podle DIN 862
- Odečítání bez paralaxy
- Stupnice a noniová stupnice, matně chromovaný

povrch
- Vodicí tyč, průmyslová chromovaná
- Pojistný šroub
- Jemné nastavení
- Dodává se s rovnou rýsovací jehlou, povlak ze

slinutého karbidu

35018
Provedení
- Odchylky podle DIN 862
- Odečítání bez paralaxy
- Stupnice a noniová stupnice, matně chromovaný

povrch
- Vodicí tyč, průmyslová chromovaná
- Pojistný šroub
- Jemné nastavení posuvného měřítka pomocí

ozubeného kolečka a ozubeného hřebene
- Dodává se s rovnou rýsovací jehlou, povlak ze

slinutého karbidu

35024
Náhradní rýsovací jehla, s povlakem ze slinuté-
ho karbidu
Provedení
- Rovná, 75 mm

                                                                                                            Rýsovací jehla s jemným nastavením        Rýsovací jehla s ozubeným hřebenem      Jehla ze slinutého karbidu       
Měřicí rozsah      Čtení      Měřicí tyčinka T     Plošina D x Š x V                                              35017            …                                      35018            …              35024            …
                 mm         mm                            mm                            mm                                                      €                                                              €                                      €                
                    300         0,02                          30 x 12             145 x 90 x 44                                                                           301                                                                  301                                       101
                    600         0,02                          31 x 12            189 x 118 x 44                                                                           302                                                                  302                                       101
                  1000         0,02                          32 x 12            189 x 118 x 44                                                                           303                                                                  303                                       101

Digitální výškoměr rýsovací
35022
Provedení
- Stupnice a nonius s matně chromovaným

povrchem
- S jemným nastavením
- Přesnost podle tovární normy

35023
Náhradní rýsovací jehla, s povlakem ze slinuté-
ho karbidu.

35022

                                                                                    Digitální výškoměr rýsovací                Karbidová jehla          
Měřicí rozsah      Měřicí tyčinka T                                                                35022            …           35023            …
                 mm                             mm                                                                       €                                   €                
                0-300                           15 x 10                                                                                               101                                   101
                0-500                           16 x 12                                                                                               102                                   102

35015 - 35016

35022 - 35023

35017 - 35018

35018
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Digitální výškoměry a orýsovací přístroje35040 - 35042

0
Provedení
- Přesnost podle tovární normy
- Jemně obrobené a kontrolované s vysokou

přesností
- Vodicí sloupek ze speciální oceli
- Vyměnitelná orýsovací jehla s povlakem ze

slinutého karbidu
- Držák rýsovací jehly s ořezem pro měření ze

základny
- Datový výstup Proximity, J, K, L
- Dodávání s lithiovou baterií 3 V

Funkce:
- Vypnutí/zapnutí
- Resetování v libovolné poloze
- Přepínání mm/palce
- Funkce HOLD (určení měření)
- PRESET +/- (přednastavení měření)
- Pojistný šroub

Použití
Absolutní, diferenciální, srovnávací měření atd. lze
provádět rychle, čistě a snadno.

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

35040
Provedení
- S jemným nastavením

35042 
Provedení
- Jemné nastavení pomocí ozubeného 

hřebene a nastavovacího kolečka 
s pastorkem

35024
Náhradní rýsovací jehla, s povlakem 
ze slinutého karbidu
Provedení
- Rovná, 75 mm

                                                                                                                       Rýsovací jehla s jemným nastavením         Rýsovací jehla s ozubeným hřebenem Jehla ze slinutého karbidu             
Měřicí rozsah      Plošina D x Š x V      Čtení     Měřicí tyčinka                                                   35040            …                                         35042            …           35024            …
                 mm                             mm         mm                      mm                                                          €                                                                 €                                   €                
                    300               145 x 90 x 44         0,01                   30 x 12                                                                                101                                                                      101                                   101
                    600              189 x 118 x 44         0,01                   31 x 12                                                                                102                                                                     102                                   101
                  1000              189 x 118 x 44         0,01                   32 x 12                                                                                103                                                                     103                                   101

35040 35042

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Měřicí rozsah                                                                               Čtení    Měřicí tyčinka T   Základna D x Š   Celková výška    Mez chyby   Hmotnost            35030            …
    mm                                                                                                  mm                          mm                      mm                     mm                 µm      přibl. kg                    €                
     350                                                                                                               0,01                                35                180 x 62                        580                    40                    7                                    101
     600                                                                                                               0,01                                35                180 x 62                        835                    50                    8                                    102
    Orýsovací jehla 814 SRs, s povlakem ze slinutého karbidu            -                                -                            -                           -                     -                      -                                 105
     Držák 27 Sp pro páčkové úchylkoměry                                             -                                -                            -                           -                     -                   -                                 106

Digitální výškoměry a orýsovací přístroje Digimar 814 SR35030

[
Provedení
- Funkce automatického zapnutí/vypnutí
- Funkce RESET (resetování displeje)
- Funkce PRESET (přednastavení naměřených

hodnot)
- Přepínání mm/palce
- Referenční funkce uzamčení/odemknutí (zámek

klávesnice)
- Funkce DATA (ve spojení s kabelem pro datové

připojení)
- Funkce ABS (přepínání z relativního na absolutní

měření)
- Vysoce kontrastní LCD displej výška 12 mm
- Snadné uchopení, zajištěná základna
- Tvrzená, lapovaná styčná plocha, lehká a lze s ní

plynule pohybovat
- Posuv a lišta kalené, bez koroze
- Ruční kolečko pro polohování a měření
- Jemné nastavení
- Pojistný šroub
- Zaměnitelný měřicí a označovací hrot, 

s povlakem ze slinutého karbidu
- Rychlost nastavení 1,5 m/s (60 palců/s)
- Podniková norma
- Volitelný datový výstup MarConnect: 

USB, Opto RS232C, Digimatic
- Napájení: Baterie, životnost přibližně 3 roky

Rozsah dodávky:
- Hrot rýsovací jehly
- Baterie (3 V, typ CR 2032)
- Návod k obsluze
- V pouzdru

Použití
Pro orýsování a označování obrobků 
a pro měření výšek a vzdáleností.

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200 404-406.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102.

35030 105
Rýsovací jehla 814 SRs,
s povlakem ze slinutého 
karbidu.

35030 106
Držák 27 Sp pro 
pákové úchylkoměry.

35030 101-102

35030 105

65
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35030 106

Výškoměry a orýsovací přístroje
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Kalibrační certifikát SCS
Výrobní linky TESA-HITE a MICRO-HITE 
Zahrnuje laboratoř akreditovanou švýcarskou akreditační službou. 

V důsledku toho je každé vertikální zařízení pro měření délky 
TESA dodáváno s bezplatným kalibračním certifikátem SCS. 
Plně klimatizované místnosti (20 +/- 0,1 °C) a vysoce přesné koncové
měrky přispívají k velmi nízké nejistotě měření během kalibrace.

- V prvním kroku jsou zaznamenány odchylky měření vyrobeného
měřicího přístroje. S pomocí CAA (počítačem podporovaná přesnost)
se potom vypočítají korekční hodnoty, aby se omezily systematické
proporce odchylek měření.

- Pro automatickou opravu naměřených hodnot během měření se
jednotlivé korekční hodnoty ukládají do paměti příslušného měřicího
zařízení

- Výsledky měření uvedené v kalibračním certifikátu SCS se určují
pomocí série konečných měření s využitím jiného kalibračního
zařízení, které je také vybaveno koncovou měrkou. 
Aplikované kalibrační postupy a kalibrační certifikát SCS zaručují, 
že ke každému svislému zařízení pro měření délky TESA lze zpětně
zjistit použitou národní normu.

(

Procesní měření ve výrobě dílůInfo

Digitální výškoměry TESA-HITE MAGNA 400/70035071

(
Provedení
- Měřicí systém Magna µ, IP 55
- Moderní ovládací panel
- Systém pro jemné nastavení
- Pro použití v dílnách
- Ovládací panel IP 65
- Kontextová nápověda
- Barevná obrazovka s podsvícením
- Rychlé měření
- Rychlé hledání bodu obratu s dynamickou

technologií Quickcenter
- 4 různá nastavení displeje
- Měření výšky, povrchu nebo bodu obratu
- Měření otvorů, dříků, hřídelí, sítí
- Měření minimálních, maximálních a delta 

(rovnoběžnost) hodnot
- Výpočet vzdálenosti a středového bodu
- Přepínání mm/palce

- Funkce předvolby
- Rozhraní TLC (kabel nebo Bluetooth)
- Data lze odesílat ručně nebo automaticky
- Aktuální polohu lze zobrazit nepřetržitě
- Velký digitální displej 21 mm 
- Provozní klávesy se zpětnou vazbou typu „kliknutí“
- Krátká doba průpravy
- Bezplatný certifikát SCS

Rozsah dodávky:
- Výškoměr včetně ovládacího panelu
- Standardní držák měřicích dotyků
- Standardní měřicí dotyk s kuličkou ze slinutého

karbidu, Ø 5 mm
- Referenční kus
- Napájení  a kabel
- Certifikát SCS
- Prohlášení o shodě
- Rychlý návod
- Návod k obsluze na USB flash disku

35071 101

   Technické údaje:                                               35071 101 (MAGNA 400)       35071 102 (MAGNA 700)
    Rozsah měření:                                                   415 mm                                   715 mm
    Mez přesnosti:                                                     ≤ 8 µm                                     ≤ 8 µm
    Limit opakovatelnosti na rovné ploše (2δ):          ≤ 3 µm                                     ≤ 3 µm
    Limit opakovatelnosti na oblouku (2δ):                ≤ 5 µm                                     ≤ 5 µm
    Mezní hodnota odchylky od kolmosti:                 -                                               -
    Rozlišení:                                                            0,001/0,005/0,01 mm              0,001/0,005/0,01 mm
    Měřicí síla:                                                           1,5 N +/- 0,5 N                        1,5 N +/- 0,5 N
    Vzduchový polštář:                                              Ne                                           Ne
    Jemné nastavení:                                                Ano                                         Ano
    Displej:                                                                Barevný LCD displej                Barevný LCD displej 
                                                                                121 x 92 mm, podsvícení        121 x 92 mm, podsvícení
    Akumulátor:                                                         integrovaný, dobíjecí               integrovaný, dobíjecí
                                                                                Li-ion 12,8 V/3,0 Ah                Li-ion 12,8 V/3,0 Ah
    Autonomie:                                                          60 h                                         60 h
    Stupeň krytí:                                                        IP 55, ovládací panel IP 65     IP 55, ovládací panel IP 65
    Hmotnost:                                                            15 kg                                       18 kg
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah                                                                                                                                                                                                                                  35071            …
                         mm                                                                                                                                                                                                                                          €                
                             415                                                                                                                                                                                                                                                                                       101
                             715                                                                                                                                                                                                                                                                                       102
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Digitální výškoměry

Digitální výškoměry TESA HITE 400/70035074

(
Provedení
- Měřicí systém Opto µ, IP  55
- Moderní ovládací panel
- Systém pro jemné nastavení
- Pro použití v dílnách
- Ovládací panel IP 65
- Kontextová nápověda
- Barevná obrazovka s podsvícením
- Rychlé měření
- Rychlé hledání bodu obratu s dynamickou

technologií Quickcenter
- 4 různá nastavení displeje
- Měření výšky, povrchu nebo bodu obratu
- Měření otvorů, dříků, hřídelí, sítí
- Měření minimálních, maximálních a delta (rov-

noběžnost) hodnot
- Výpočet vzdálenosti a středního bodu
- Přepínání mm/palce
- Přednastavená funkce
- Rozhraní TLC (kabel nebo Bluetooth)
- Data lze odesílat ručně nebo automaticky
- Aktuální polohu lze zobrazit nepřetržitě
- Velké číslice 21 mm 
- Provozní klávesy se zpětnou vazbou typu „kliknutí“
- Krátká doba průpravy
- Bezplatný certifikát SCS

Rozsah dodávky:
- Výškoměr včetně ovládacího panelu
- Standardní držák měřicích dotyků
- Standardní měřicí dotyk s kuličkou ze slinutého

karbidu, Ø 5 mm
- Referenční kus
- Napájení a kabel
- Certifikát SCS
- Prohlášení o shodě
- Rychlý návod
- Návod k obsluze na USB flash disku

35074 101

   Technické údaje:                                                      35074 101 (HITE 400)                                                    35074 102 (HITE 700)
    Rozsah měření:                                                          415 mm                                                                          715 mm
    Mez přesnosti:                                                            (2.5+4 L) µm (D v m)                                                      (2.5+4 L) µm (D v m) 
    Limit opakovatelnosti na rovné ploše (2δ):                 ≤ 2 µm                                                                            ≤ 2 µm
    Limit opakovatelnosti na oblouku (2δ):                       ≤ 3 µm                                                                            ≤ 3 µm
    Mezní hodnota odchylky od kolmosti:                        9 µm                                                                               13 µm
    Rozlišení:                                                                    0,0001/0.001/0,01 mm                                                   0,0001/0.001/0,01 mm
    Měřicí síla:                                                                  1,5 N +/- 0,5 N                                                                1,5 N +/- 0,5 N
    Vzduchový polštář:                                                     Ano                                                                                 Ano
    Jemné nastavení:                                                       Ano                                                                                 Ano
    Displej:                                                                       Barevný LCD displej 121 x 92 mm                                 Barevný LCD displej 121 x 92 mm
                                                                                       podsvícení                                                                      podsvícení
    Akumulátor:                                                                integrovaný, dobíjecí                                                       integrovaný, dobíjecí
                                                                                       Li-ion 12,8 V/3,0 Ah                                                        Li-ion 12,8 V/3,0 Ah
    Autonomie:                                                                 60 h                                                                                60 h
    Stupeň krytí:                                                               IP 55, ovládací panel IP 65                                             IP 55, ovládací panel IP 65
    Hmotnost:                                                                   24 kg                                                                               30 kg
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Měřicí rozsah                                                                                                                                                                                                                                       35074            …
                    mm                                                                                                                                                                                                                                               €                
                        415                                                                                                                                                                                                                                                                                             101
                        715                                                                                                                                                                                                                                                                                             102

Měření kolmosti

Propojovací kabel pro přenos naměřených hodnot z digitálních měřicích přístrojůInfo

Spojovací kabel pro připojení k počítači, tiskárnu, MINITREM a rozhraní naleznete 
v od stránky 35.12, obj. č. 35200.

V katalogu jsou různé možnosti připoje-
ní digitálních měřicích přístrojů

označeny piktogramy:
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Digitální výškoměry MICRO-HITE 350/600/90035081

(
Provedení
- Ručně nastavitelný digitální výškoměr
- Robustní konstrukce z litiny pro zajištění odolnosti

a dlouhodobé spolehlivosti výsledků měření

Ovládací panel
- Hybridní s barevnou dotykovou obrazovkou 

a klávesnicí
- Zjednodušená klávesnice pro rychlé poznání bez

komplikované manipulace
- Nastavitelný držák ovládacího panelu pro optimální

odečet obrazovky

Autonomie
- Dobíjecí a vyměnitelná baterie

Měření
- Integrace patentované technologie QUICKCEN-

TER pro rychlé a jednoduché měření bodů obratu
- Pokročilé funkce pro multifunkční zařízení vhodné

pro nejrůznější uživatele
- Kontextová online nápověda, která zabraňuje

složitému použití a špatným výsledkům
- Jasné výsledky pro snížení možných chyb 

v důsledku špatného vyhodnocení vyznačených
výsledků

Kalibrační certifikát SCS
- Certifikát SCS je poskytován zdarma, takže lze

zabránit dalším nákladům na rekalibraci ihned po
zakoupení

35081 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah                                                                                                                                                                                                                                  35081            …
                         mm                                                                                                                                                                                                                                          €                
                             350                                                                                                                                                                                                                                                                                       101
                             600                                                                                                                                                                                                                                                                                       102
                             900                                                                                                                                                                                                                                                                                       103

        Technické údaje:                                                  35081 101 (HITE 350)                       35081 102 (HITE 600)                       35081 103 (HITE 900)
       Rozsah měření:                                                      350 mm                                             600 mm                                             900 mm

        Maximální oblast použití:                                       0-520 mm                                          0-770 mm                                          0-1075 mm
        Mez přesnosti:                                                        (2+2 L) µm = (D v m)                         (2+2 L) µm = (D v m)                         (2+2 L) µm = (D v m) 
        Opakovatelnost na rovném povrchu (2δ):              ≤ 1 µm                                               ≤ 1 µm                                               ≤ 1 µm
        Opakovatelnost v otvorech (2δ):                            ≤ 1 µm                                               ≤ 1 µm                                               ≤ 1 µm
        Tolerance kolmosti (vpředu):                                  7 µm                                                  9 µm                                                  11 µm 
        Konstantní upínací síla:                                         1,6 N +/- 0,25 N                                 1,6 N +/- 0,25 N                                 1,6 N +/- 0,25 N
        Vzduchový polštář:                                                 x                                                         x                                                         x
        Rozlišení:                                                               0,0001/0.001/0,01 mm                      0,0001/0.001/0,01 mm                      0,0001/0.001/0,01 mm
        Autonomie:                                                             8 h                                                     8 h                                                     8 h
        Hmotnost s ovládacím panelem:                            33 kg                                                  37 kg                                                  45 kg

Měření v jednom směru sondy

Měření kolmosti a rovnosti

Měření v obou směrech sondy

Měření ve směru 
dvou souřadných os

Měření úhlu ve dvou
rozměrech

Měření rovnoběžnosti
a plochosti
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Digitální výškoměry

Digitální výškoměry MICRO-HITE plus M 350/600/90035082

(
Provedení
- Motorový digitální výškoměr 
- Robustní konstrukce z litiny pro zajištění odolnosti

a dlouhodobé spolehlivosti výsledků měření

Ovládací panel
- Hybridní s barevnou dotykovou obrazovkou 

a klávesnicí
- Zjednodušená klávesnice pro rychlé poznání bez

komplikované manipulace
- Nastavitelný držák ovládacího panelu pro optimální

odečet obrazovky

Autonomie
- Dobíjecí a vyměnitelná baterie

Měření
- Integrace patentované technologie QUICKCEN-

TER pro rychlé a jednoduché měření bodů obratu
- Pokročilé funkce pro multifunkční zařízení vhodné

pro nejrůznější uživatele
- Kontextová online nápověda, která zabraňuje

složitému použití a špatným výsledkům
- Jasné výsledky pro snížení možných chyb 

v důsledku špatného vyhodnocení vyznačených
výsledků

Kalibrační certifikát SCS
- Certifikát SCS je poskytován zdarma, takže lze

zabránit dalším nákladům na rekalibraci ihned po
zakoupení

35082 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah                                                                                                                                                                                                                                  35082            …
                         mm                                                                                                                                                                                                                                          €                
                             350                                                                                                                                                                                                                                                                                       101
                             600                                                                                                                                                                                                                                                                                       102
                             900                                                                                                                                                                                                                                                                                       103

       Technické údaje:                                                  35082 101 (HITE plus M 350)           35082 102 (HITE plus M 600)           35082 103 (HITE plus M 900)
        Rozsah měření:                                                      350 mm                                             600 mm                                             900 mm
        Maximální oblast použití:                                       0-520 mm                                          0-770 mm                                          0-1075 mm
        Mez přesnosti:                                                        (1,8+2 L) µm = (D v m)                      (1,8+2 L) µm = (D v m)                      (1,8+2 L) µm = (D v m) 
        Opakovatelnost na rovném povrchu (2δ):              ≤ 0.5 µm                                            ≤ 0.5 µm                                            ≤ 0.5 µm
        Opakovatelnost v otvorech (2δ):                            ≤ 1 µm                                               ≤ 1 µm                                               ≤ 1 µm
        Tolerance kolmosti (vpředu):                                  7 µm                                                  9 µm                                                  11 µm
        Konstantní upínací síla:                                         1,6 N +/- 0,25 N                                 1,6 N +/- 0,25 N                                 1,6 N +/- 0,25 N
        Vzduchový polštář:                                                 x                                                         x                                                         x
        Rozlišení:                                                               0,0001/0.001/0,01 mm                      0,0001/0.001/0,01 mm                      0,0001/0.001/0,01 mm
        Autonomie:                                                             8 h                                                     8 h                                                     8 h
        Hmotnost s ovládacím panelem:                            33 kg                                                  37 kg                                                  45 kg

Měření v jednom směru sondy

Měření kolmosti 
a rovnosti

Měření v obou směrech sondy

Měření úhlu ve dvou
rozměrech

Měření ve směru 
dvou souřadných os

Měření rovnoběžnosti
a plochosti
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                                                                                                                                                                                                                                                                 35088            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
     Držák snímací vložky                                                                                                                                                                                                                                                                             104
     Sada měřicích dotyků                                                                                                                                                                                                                                                                            105
     Měřicí sonda IG-13                                                                                                                                                                                                                                                                                  106
     Velká sada příslušenství, 20 kusů                                                                                                                                                                                                                                                     108
    Tiskárna USB                                                                                                                                                                                                                                                           109

35088 109

Příslušenství pro výškoměry MICRO-HITE plus M

(
35088 104 
Držák snímací vložky 
Použití 
Speciálně navrženo pro páčkové úchylkoměry
TESATAST. 

35088 105 
Sada měřicích dotyků 
Provedení  
Dodáváno v plastovém boxu; příslušenství: 
1 držák měřicích dotyků,
1 měřicí tyč pro soustružené drážky, středicí hroty,

slepé otvory atd., úhel 8°, kalená ocel, 
1 válcovým dotykem pro hloubková měření,

válcovitě odsazený, kalená ocel, 
3 měřicí dotyky s ocelovou kuličkou, kalené,

Ø 0,9 / 1,9 / 2,9 mm, 
1 měřicí dotyk s kuželovitou měřicí plochou, 

Ø 8 mm, kalená ocel, 
2 nástavce, délka 20 mm, závit M 3 na M 3 a délka

20 mm, závit M 3 na M 2,5. 

35088 106 
Měřicí sonda IG-13 
Provedení  
S optoelektronickým měřicím systémem 
a skleněnou stupnicí s přírůstkovým odstupňováním. 
Obsah sady: 
1 měřicí sonda TESA IG-13, měřicí rozsah 13 mm,

rozlišení měřicího signálu 0,0005 mm, přesnost 
1 µm, měřicí síla 0,45 N v nule a 0,75 N při
dorazu. 

1 držák pro měřicí sondu TESA IG-13. 
Použití 
Pro měření tvarových a pozičních odchylek,
zejména při záznamu odchylek kolmosti a přímosti.
Možné pouze v kombinaci s ovládacími panely
Power Panel Plus M. 

35088 108
Velká sada příslušenství, 20 kusů
Provedení
Dodáváno v plastovém boxu; příslušenství: 
1 měřicí dotyk TESA s kuličkou ze slinutého
karbidu, Ø 3 mm, 
1 měřicí dotyk s kuličkou ze slinutého karbidu, 

Ø 10 mm, měřicí dotyky s válcovým měřicím
povrchem ze slinutého karbidu pro válcové otvory
a pro určení polohy metrických vnitřních závitů, 

1 kus Ø 2,2 mm (pro rozměry M 3 až M 16), 
1 kus Ø 4,5 mm (pro rozměry M 6 až M 48), 
1 kus, Ø 9,7 mm (pro rozměry M 12 až M 150), 

měřicí dotyky s kotoučem ze slinutého karbidu,
pro drážky, soustružené drážky, středicí ramena
atd., 

1 kus E = 1 mm / Ø 4,5 mm, 
1 kus E = 2 mm / Ø 14 mm, 
1 kus E = 3 mm / Ø 19 mm, 
1 měřicí dotyk s malou válc. měřicí plochou ze

slinutého karbidu, Ø 2 mm, 
1 držák snímacích vložek pro snímací vložky

TESATAST (závit M 1,4) a měřicí dotyky M 2,5,
snímací vložky TESATAST, kulička ze slinutého
karbidu, závit M 1,4

1 kus Ø 1 mm, 
1 kus Ø 2 mm, 
1 kus Ø 3 mm, 
1 klíč, 
1 měřicí dotyk s válcovou měřicí plochou 

(Ø 10 mm, délka 12 mm), základní tělo z nerezové
kalené oceli, měřicí plochy ze slinutého karbidu,
nosič měřicích dotyků pro dosažení větší hloubky
měření

1 kus pro měření hloubky až 110 mm (D = 75 mm), 
1 kus pro měření hloubky až 185 mm (D = 150 mm), 
1 držák měřicích dotyků pro rozšíření rozsahu

použití, 
1 měřicí dotyk s měřicí tyčí, z nerezové oceli,

kalený, jeden plochý a jeden kulový měřicí povrch
ze slinutého karbidu, vyměnitelná měřicí tyč. 

35088 109
Tiskárna USB
Použití
Volitelnou tiskárnu lze připojit k ovládacímu panelu
výškoměrů MICRO-HITE a automaticky přijímat 
a tisknout data. 

35088 104

35088 106

35088 105

35088 
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Digitální výškoměry

Digitální výškoměry Digimar 816 CL35090

[
Základní měřicí funkce
- Sondování dole nebo nahoře
- Šířka lišty nebo vzdálenost drážek 

včetně vodicí lišty nebo středu drážky
- Průměr otvoru nebo hřídele včetně otvoru nebo

středu hřídele
- Body obratu u otvorů (nahoře nebo dole)
- Body obratu u hřídelí (nahoře nebo dole)
- Výpočet vzdálenosti nebo symetrie
- Funkce dynamického měření
- Program měření
- Zpracování dat měření

Řídicí a zobrazovací jednotka
- Snadno čitelný grafický LCD displej 

s podsvícením
- Čirá funkční tlačítka
- Jazykově neutrální navigace pomocí 

srozumitelných symbolů
- Rychlé nastavení dalšího nulového bodu
- Paměť až 99 naměřených hodnot

Měřicí systém
- Optický inkrementální systém měření s dvojitou

čtecí hlavou pro vynikající přesnost a spolehlivost
- Systém dynamické sondy pro vysokou opakovatel-

nost
- Systém vzduchových ložisek pro snadný a plynulý 

pohyb
- Přesné vedení měřicí hlavy na vodicích lištách 

z nerezové oceli
- Jednoduché měřicí operace díky motorizovaným

posuvným měřítkům
- Integrovaný snímač teploty s teplotní kompenzací
- Konstanta sondy je udržována po vypnutí
- Integrovaná dobíjecí baterie s dlouhou provozní

dobou pro měření při napájení z baterie

Rozsah dodávky:
- Výškoměr včetně ovládacího a zobrazovacího

prvku
- Držák 817 h1
- Měřicí dotyk K6/51
- Nastavovací blok 817 eb
- Nabíjecí jednotka
- Ochranný kryt
- Certifikát kalibrace
- Návod k obsluze

35090 101-102

       Technické údaje:                                                                                 35090 101                                                        35090 102
       Rozsah měření:                                                                                    350 mm                                                            600 mm
       Rozsah použití od – do:                                                                        170–520 mm                                                    170–770 mm
       Mez přesnosti:                                                                                      (2,8+3 D) μm (D v mm)                                    (2,8+3 D) μm (D v mm)
       Limit opakovatelnosti, rovina (2δ):                                                        2 µm                                                                 2 µm
       Limit opakovatelnosti, otvor (2δ):                                                          3 µm                                                                 3 µm
       Max. odchylka od kolmosti:                                                                  15 µm                                                               20 µm
       Rozlišení:                                                                                              0,001 / 0,01 mm                                               0,001 / 0,01 mm
       Měřicí síla (akustický měřicí signál):                                                     1,0 N +/- 0,2 N                                                 1,0 N +/- 0,2 N
       Autonomie:                                                                                           14 h                                                                  14 h
       Rel. vlhkost, nekondenzující:                                                                65%                                                                  65%
       Pracovní teplota:                                                                                   20°C                                                                20°C
       Provozní teplota:                                                                                   10–40 °C                                                         10–40 °C

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                               Měřicí rozsah               Opto RS232C, USB         Hmotnost          Délka kabelu                                                   35090            …
                                                                                                mm                                                                     kg                             m                                                           €                
         Výškoměr                                                                                 350                                                    x                        25                                   -                                                                                101
         Výškoměr                                                                                 600                                                    x                        30                                   -                                                                                102
         Kabel pro datové připojení USB 2000 usb                           -                                                     -                            -                                  2                                                                                105
         Kabel pro datové připojení RS232C 2000 r                          -                                                     -                            -                                  2                                                                                106
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                                                                        Měřicí rozsah                  RS232C                  Hmotnost               Délka kabelu                                                           35091            …
                                                                                         mm                                                              kg                                  m                                                                  €                
     Výškoměr                                                                             350                                   x                                  25                                         -                                                                                         101
     Výškoměr                                                                             600                                   x                                  30                                         -                                                                                         102
     Výškoměr                                                                           1000                                   x                                  35                                         -                                                                                         103
     Kabel adaptéru RS232-USB                                                 -                                   -                                       -                                        1                                                                                         107

Digitální výškoměry Digimar 817 CLM35091

[
Základní měřicí funkce
- Sondování dole nebo nahoře
- Šířka lišty nebo vzdálenost drážek včetně vodicí

lišty nebo středu drážky
- Průměr otvoru nebo hřídele včetně otvoru nebo

středu hřídele
- Body obratu u otvorů (nahoře nebo dole)
- Body obratu u hřídelí (nahoře nebo dole)
- Výpočet vzdálenosti nebo symetrie
- Funkce dynamického měření
- Měření kolmosti
- Měření přímosti
- Měření v režimu 2D
- Program měření
- Statistické hodnocení
- Zpracování dat měření

Řídicí a zobrazovací jednotka
- Velké a jasné funkční klávesy
- Snadno čitelný grafický LCD displej s podsvícením
- Pokyny pro obsluhu prostřednictvím srozumi-

telných ikon
- Návod k obsluze v několika jazycích
- Možnost nastavení dalších nulových bodů na

obrobku
- Lze připojit další měřicí přístroj s rozhraním Opto

RS232
- Budoucnost díky možnosti aktualizace
- Automatické pohotovostní přepínání
- Nastavitelná funkce automatického vypnutí 

(bez ztráty naměřených hodnot)

Měřicí systém
- Optický inkrementální systém měření s dvojitou

čtecí hlavou pro vynikající přesnost a spolehlivost
- Systém dynamické sondy pro vysokou opakovatel-

nost
- Systém vzduchových ložisek pro snadný a plynulý 

pohyb
- Přesné vedení měřicí hlavy na vodicích lištách 

z nerezové oceli
- Jednoduché měřicí operace díky motorizovaným

posuvným měřítkům
- Konstanta sondy je udržována po vypnutí
- Integrovaná dobíjecí baterie s dlouhou provozní

dobou pro měření při napájení z baterie
- Kompenzace teploty pomocí integrovaného 

snímače teploty

Rozsah dodávky:
- Výškoměr včetně ovládacího a zobrazovacího

prvku
- Držák 817 h1
- Měřicí dotyk K6/51
- Nastavovací blok 817 eb
- Nabíjecí jednotka
- USB kabel
- Ochranný kryt
- Certifikát kalibrace
- Návod k obsluze

35091 101-103

    Technické údaje:                                            35091 101                                             35091 102                                             35091 103
    Rozsah měření:                                                350 mm                                                 600 mm                                                 1000 mm
    Rozsah použití od – do:                                   170-520 mm                                          170-770 mm                                          170-1170 mm
    Mez přesnosti:                                                  (1,8+6 D) μm (D v mm)                         (1,8+6 D) μm (D v mm)                         (1,8+6 D) μm (D v mm)
    Limit opakovatelnosti, rovina (2δ):                    0,5 µm                                                   0,5 µm                                                   0,5 µm
    Limit opakovatelnosti, otvor (2δ):                     1 µm                                                      1 µm                                                      1 µm
    Max. odchylka od kolmosti:                              5 µm                                                      6 µm                                                      9 µm
    Rozlišení:                                                                 0,0005 / 0,0001 / 0,005 / 0,001 / 0,01 mm    0,0005 / 0,0001 / 0,005 / 0,001 / 0,01 mm    0,0005 / 0,0001 / 0,005 / 0,001 / 0,01 mm
    Měřicí síla (akustický měřicí signál):                1,0 N +/- 0,2 N                                      1,0 N +/- 0,2 N                                      1,0 N +/- 0,2 N
    Autonomie:                                                       16 h                                                       16 h                                                       16 h
    Rel. vlhkost, nekondenzující:                            65%                                                       65%                                                       65%
    Pracovní teplota:                                              20°C                                                     20°C                                                     20°C
    Provozní teplota:                                              10–40 °C                                              10–40 °C                                              10–40 °C

Ovládací panel s podsví-
ceným grafickým displejem

Program měření pro sériové díly
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Sady měřicích sond Digimar 817 ts1/2 pro digitální výškoměry35092

35092 103

35092 102

35092 108

ø1
2

110

62
82

ø8
ø8

35092 101

35092 102
Digimar 817 ts2
Provedení
- Malá sada příslušenství
- V praktickém plastovém kufříku 

[
35092 101
Digimar 817 ts1
Provedení
- Rozsáhlá sada příslušenství
- V praktickém plastovém kufříku 

       Obsah sady Digimar 817 ts2 (obj. č. 35092 102)
  1  nosič měřicích vložek, upínací otvor 6 mm (817 h2)
  1  diskový měřicí dotyk Ø 15 mm (S15/31,2)
  1  válcový měřicí dotyk Ø 10 mm (Z10/31.2)
  1  kuželový měřicí dotyk Ø 30 mm (MKe30)
  1  hloubkové měřidlo (TMT 120)
  1  držák s měřicím dotykem, 800 ks, Ø 2 mm (KM 2)

       Obsah sady Digimar 817 ts1 (obj. č. 35092 101)
  1  nosič měřicích vložek, upínací otvor 6 mm (817 h2)
  1  diskový měřicí dotyk Ø 15 mm (S15/31,2)
  1  válcový měřicí dotyk Ø 10 mm (Z10/31.2)
  1  kuželový měřicí dotyk Ø 30 mm (MKe30)
  1  hloubkové měřidlo (TMT 120)
  1  držák s měřicím dotykem, 800 ks, Ø 2 mm (KM 2)
  1  nosič měřicích vložek, upínací otvor 8 mm (817 h4)
  1  kuličkový dotyk Ø 4 (K 4/30)
  1  kuličkový dotyk Ø 6 (K 6/40)
  1  kuličkový dotyk Ø 10 (K 10/60)
  1  kuličkový dotyk Ø 10 (K 10/100)

                                                                                                       Jednotlivé                
                                                                                                               35092            …
                                                                                                                       €                
   Držák měřicích dotyků 817 h2                                                                                        103
   Diskový měřicí dotyk Ø 15 mmS15/31,2                                                                       104
   Válcový měřicí dotyk Ø 10 mmZ10/31.2                                                                       105
   Kuželový měřicí dotyk MKe 30                                                                                       106

                                                                                                                                                                Sada                
   Typ                                                                                                                                                      35092            …
                                                                                                                                                                      €                
   Digimar 817 ts1                                                                                                                                                                          101
   Digimar 817 ts2                                                                                                                                                                          102

                                                                                                       Jednotlivé                
                                                                                                               35092            …
                                                                                                                       €                
   Hloubkové měřítko TMT 120                                                                                            107
   Držák vč. měřicího dotyku 800 ks Ø 2,0 mm KM 2                                                   108
   Držák pro měření kolmosti 817 h3                                                                                 109
   Měřicí sonda P1514 H                                                                                                        110

35092 104 35092 105 35092 106

35092 10935092 107

Příslušenství pro digitální výškoměry
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Sběr dat z měřicích přístrojůInfo

SINGLE Mx-KDC-HI-NET „bt“

Jednoduché sběr dat prostřednictvím 
rozhraní klávesnice (HID) v libovolném softwaru – 

bez dalších ovladačů!

Bezdrátové připojení měřicího zařízení přes 
Bluetooth® přes rozhraní USB nebo STEINWALD!

•  Rozhraní pro 2000 různých měřicích nástrojů

•  Kompatibilní s více než 50 systémy CAQ/ERP/MES

•  Bezdrátové připojení měřicího zařízení

•  Dynamické zpracování dat měření

•  Vícebodové měření

•  Přenos naměřených hodnot v aplikacích Office

•  Připojení k počítači přes rozhraní RS232, 
USB a klávesnici (HID)
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Propojovací kabel pro digitální měřicí přístroje

                                                                                       
  Typ kabelu       Délka kabelu            35200            …
                                             m                    €                
                    A                              2                                     100
                    B                              2                                     101
                    C                              2                                     303
                    D                              2                                     201
                    G                              2                                     204
                    H                              2                                     309

35200 100
Kabel typu A
Datový kabel Opto RS 232, simplex
35200 101
Kabel typu B
Datový kabel Opto RS 232, duplex
35200 303
Kabel typu C
Datový kabel Opto RS 232/USB

35200 201
Kabel typu D
Datový kabel Opto RS 232/Box
Použití
Pro DC-HI-NET s více vstupy
35200 204
Kabel typu G
Datový kabel RS 232 duplex/průchodka
35200 309
Kabel typu H
Datový kabel s průchodkou RS 232/USB
35200 311
Typ kabelu I
Datový kabel průchodka/box
Použití
Pro DC-HI-NET s více vstupy
35200 312
Typ kabelu J
Datový kabel Proximity/RS 232, duplex
35200 313
Typ kabelu K
Datový kabel Proximity/USB
35200 314
Typ kabelu L
Datový kabel Proximity/box
Použití
Pro DC-HI-NET s více vstupy
35200 401
Typ kabelu M
Datový kabel ATORN, DATA-VARIABLE/RS 232
35200 402
Typ kabelu N
Datový kabel ATORN, DATA-VARIABLE/USB
35200 403
Typ kabelu O
Datový kabel ATORN, DATA-VARIABLE/box DIGIMATIC

35200 307
Typ kabelu R
Adaptér rozhraní se signální linkou DIGIMATIC

35200 308
Typ kabelu S
Adaptér rozhraní se signální linkou USB

                                                                                       
  Typ kabelu       Délka kabelu            35200            …
                                             m                    €                
                      I                              2                                     311
                     J                              3                                     312
                    K                              3                                     313
                     L                              2                                     314
                    M                              2                                     401
                    N                              2                                     402

                                                                                       
  Typ kabelu       Délka kabelu            35200            …
                                             m                    €                
                    O                              2                                     403
                    R                              2                                     307
                    S                              2                                     308
                  R1                              2                                     318
                  S1                              2                                     317
                                                                                                   

Propojovací kabel pro digitální měřicí přístroje
Použití
Pro připojení k počítači, tiskárně, MINITREM a rozhraní.

35200

35200 317
Typ kabelu S1
Adaptér rozhraní se signální linkou USB

35200 318
Typ kabelu R1
Adaptér rozhraní se signální linkou DIGIMATIC

Typ S1

Typ R1
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Propojovací kabel pro digitální měřicí přístroje (Mahr)35200

[
35200 404
Typ kabelu V
Použití
Pro připojení měřicího přístroje ke krabici rozhraní
nebo k počítači. Přenos dat v systému MarCom
nebo prostřednictvím virtuálního rozhraní COM do
jiných aplikací.

35200 405 + 407
Typ kabelu W + F
Použití
Pro připojení rozhraní kompatibilních s technologií
Digimatic a vyhodnocovacích zařízení.

35200 406
Typ kabelu X
Použití
Pro připojení měřicího přístroje k počítači. Přenos
dat v systému MarCom nebo prostřednictvím
virtuálního rozhraní COM do jiných aplikací.
Rozsah dodávky:
- kabel USB, ovladače, software MarCom Standard

35200 410
Bezdrátový přijímač i-Stick 
Provedení
- 3kanálový
- 8 modulů vysílače na jedno zařízení
- Frekvenční pásmo 2400 MHz
- včetně softwaru MarCom Standard 3.1

35200 411
Typ kabelu Z
Použití
Adaptérový kabel USB pro nožní spínač 16 ESf.

35200 412
Nožní spínač 16 ESf
Použití
Pro přenos naměřených hodnot.

35200 413
Rozbočovač USB 7cestný
Průmyslové provedení

35200 404 35200 405+407

35200 406 35200 410

                                                                                                                                         
                                                             Typ kabelu  Délka kabelu        35200            …
                                                                                                    m               €                
   Adaptérový kabel RS232C 16 EXr                     V                     2,0                               404
   Adaptérový kabel Digimatic 16 EWd              W                     2,0                               405
   Adaptérový kabel USB 16 EXu                           X                     2,0                               406
   Adaptérový kabel Digimatic 2000 d                  F                     2,0                               407
   Bezdrátový přijímač i-Stick                                  -                          -                                410

                                                                                                                                         
                                                             Typ kabelu  Délka kabelu        35200            …
                                                                                                    m               €                
   Adaptérový kabel USB                                         Z                      0,1                                411
   Nožní spínač 16 ESf                                               -                          -                                412
   Rozbočovač USB, 7cestný                                   -                          -                                413
   Adaptérový kabel USB, duplex, DK-U1           P                     2,0                                415
   Adaptérový kabel Digimatic, duplex, DK-D1 Q                     2,0                                416

Propojovací kabel pro digitální měřicí přístroje (Tesa)35200

35200 315 35200 316

35200 501 35200 502

35200 503 35200 504

(
35200 315
Typ kabelu T
- konektor TLC s kabelem USB

35200 316
Typ kabelu U
- Připojení TLC Digimatic

35200 501
Bezdrátový vysílač TLC-BLE

35200 502
Bezdrátový přijímač
Obsah sady:
- Přijímač na hardwarovém klíči USB 

a 2 m prodlužovací kabel
Použití
Hardwarový klíč USB lze použít s 8 měřicími 
přístroji. Příjem lze optimalizovat pomocí 2m 
prodlužovacího kabelu, např. pokud je počítač pod
nebo za pracovním stolem nebo pracovní plochou.

35200 503
Startovací sada
Obsah sady:
- 1 bezdrátový vysílač (obj. č. 35200 501)
- 1 bezdrátový přijímač s 2m prodlužovacím 

kabelem (obj. č. 35200 502)

35200 504
Adaptérový kabel Opto-RS232/TLC
Provedení
- Se znovuuzavíratelným úchytem pro připevnění 

k vysílací jednotce
- Bez vysílače Bluetooth®

Použití
Všechna zařízení s Opto-RS232 nebo výstupem
TLC lze snadno upgradovat na technologii 
Bluetooth ®.

                                                                                                                                         
                                                             Typ kabelu  Délka kabelu        35200            …
                                                                                                    m               €                
   Adaptérový kabel TLC/USB                                T                     2,0                               315
   Adaptérový kabel TLC/Digimatic                      U                     2,0                               316
   Vysílač TLC-BLE                                                      -                          -                               501

                                                                                                                                         
                                                             Typ kabelu  Délka kabelu        35200            …
                                                                                                    m               €                
   Přijímač na hardwarovém klíči USB                 -                          -                               502
   Startovací sada TLC-BLE                                      -                          -                               503
   Adaptérový kabel Opto RS 232/TLC                  -                     2,0                               504

Prohlížeč dat TESAInfo

(
Bezplatný software pro správu dat, 
zaznamenaných pomocí měřicích nástrojů TESA.

Stáhněte si ho zdarma na webu tesatechnolo-
gy.com

- Přístroje jsou detekovány a připojeny 
automaticky

- Kompatibilní s většinou nástrojů TESA
- Zobrazení pruhového grafu 

s nastavitelnou tolerancí
- Rozhraní v 8 jazycích
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Rýsovací jehly | Značkovače hlubokých otvorů

Rýsovací jehly
35405
Provedení
- Vlnitá rukojeť
- Zaměnitelné orýsovací jehly z chrom-vanadiové

oceli

35406
Provedení
- Vlnitá rukojeť
- Zaměnitelné orýsovací jehly z chrom-vanadiové

oceli
- S jednou rovnou a jednou 90° orýsovací jehlou

35407
Provedení
- Plastová rukojeť
- Označovací jehly, chromované
- S jednou rovnou a jednou 45° orýsovací jehlou

35405

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
              Délka                                                                                                                                                          35405            …              35406            …              35407            …
                 mm                                                                                                                                                                  €                                      €                                      €                
                    175                                                                                                                                                                                                      101                                                                                           
                    220                                                                                                                                                                                                                                                                                                101
                    250                                                                                                                                                                                                                                                   102                                             

35406

35407

35405 - 35407

Permanentní orýsovací jehla
35410
Provedení
- Dutý hliníkový dřík, červeně eloxovaný (Ø 7 mm), 

s upínacím sklíčidlem
- Špičky kalené a vyměnitelné
- Včetně 10 náhradních hrotů (v násadě)

35411
Náhradní hroty, balení = 10 ks

35410

                                                                                                                                                                            Digitální výškoměr rýsovací                      Náhradní hroty                
              Délka                                                                                                                                                                                          35410            …                      35411            …
                 mm                                                                                                                                                                                                  €                                              €                
                    150                                                                                                                                                                                                                                          101                                                201

35411

35410 - 35411

Rýsovací jehla ze slinutého karbidu
Provedení
- Přímý tvar
- Hřídel, šestihranná, 6 mm

- S hrotem ze slinutého karbidu pro orýsování
tvrdých materiálů

- Se sponou

35440

                                                                                                                                                                                        
              Délka                                                                                                                                       35440            …
                 mm                                                                                                                                               €                
                    150                                                                                                                                                                                101

                                                                         Digitální výškoměr rýsovací                      Náhradní jehla                
              Délka                                                                                       35441            …                      35442            …
                 mm                                                                                               €                                              €                
                  150                                                                                                                          101                                                101

Kapesní rýsovací jehla
35441
Provedení
- Orýsovací jehla, zasunovací
- Nastavitelná délka hrotu
- Pevný spoj díky upínacímu sklíčidlu
- Hrot lze přebrousit
- Hřídel, šestihranná, 8 mm
- Se sponou

Kompletní s rýsovací jehlou ze slinutého karbidu 
a grafitovou tuhou.

35442
Výměnná jehla ze slinutého karbidu

35441

35442

35440

35441 - 35442

Rýsovací jehla ze slinutého karbidu
Popisovač Rico
35443
Rýsovací jehla ze slinutého karbidu
Provedení
- Kompletní
- Maximální přesnost
- Hrot ze slinutého karbidu lze nasadit a rozpojit
- Čelní část jehly je nastavitelná, což znamená, že

hrot ze slinutého karbidu lze po ztupení přebrousit
až do délky 12 mm

- Se sponou

35444
Náhradní jehla
- Slinutý karbid
- Ø 1,5 x 70 mm

35443

                                                                         Digitální výškoměr rýsovací                      Náhradní jehla                
              Délka                                                                                       35443            …                      35444            …
                 mm                                                                                               €                                              €                
                    165                                                                                                                          101                                                101

35444

35443 - 35444
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                                                                         Digitální výškoměr rýsovací                      Náhradní jehla                
              Délka                                                                                       35445            …                      35446            …
                 mm                                                                                               €                                              €                
                    150                                                                                                                          101                                                101

Rýsovací jehla ze slinutého karbidu

0
35445
Rýsovací jehla ze slinutého karbidu
Provedení
- Kovové pouzdro, poniklované
- Rukojeť Ø 8 mm
- Vyměnitelný hrot ze slinutého karbidu
- Se sponou

35446
Výměnná jehla ze slinutého karbidu
- Ø 2 x 30 mm

35445

35446

35445 - 35446

Rýsovací jehly ze slinutého karbidu
TICOM
Provedení
- S jehlou ze slinutého karbidu
- Skládací, brousitelná a vyměnitelná díky gravitační-

mu mechanismu
- V praktickém tvaru pera s klipsnou do kapsy

Použití
Pro přesné značení kovů a dalších materiálů 
s hladkým povrchem a tvrdostí až 60° HRc.

35447 200
Rýsovací jehla TopForm
Provedení
- Plastová hřídel s praktickým tvarovaným 

povrchem rukojeti

35447 201
Rýsovací jehla ErgoPlus
Provedení
- Hliníková hřídel s protiskluzovou částí z plastu

35447 102
Náhradní jehly z tvrdého kovu, balení = 5 kusů

                                                                                                                                                                                        
                                                                           Délka     Ø dříku     Ø jehly     Balení = ks                35447            …
                                                                              mm           mm           mm                                               €                
     TopForm                                                                   150              8,8             2,0                         1                                        200
     ErgoPlus                                                                  150              8,8             2,0                         1                                        201
     Náhradní jehla ze slinutého karbidu                 32                   -              2,0                         5                                        102

35447 102

35447 200

35447 201

35447

P
35448 101
Pica Dry značkovač hlubokých otvorů
Provedení
- Značky a zápisy na téměř všech površích 

materiálů (na suchém, vlhkém, hladkém, nerov-
ném, prašném, mastném, světlém nebo tmavém
povrchu)

- Vyměnitelná speciální grafitová tuha
- Automatické podávání – trubička z nerezové oceli
- Integrovaná bruska v přední straně chrániče
- Praktický chránič proti pohybu se speciální sponou
- Značky na hladkém povrchu lze otřít vlhkým

hadříkem

35448 102-105
Náhradní sada tuh Pica Dry
Provedení
- Pro všechny povrchy
- Lze otřít vlhkým hadříkem
- Špičkový výstup
- Špičkový kontrast
- Již naostřeno
- Průměr tuhy 2,8 mm
- V praktickém a robustním plastovém pouzdru

35448 102
Obsah sady:
- 4 grafitové tuhy
- 2 červené tuhy
- 2 žluté tuhy

35448 103
Obsah sady:
- 10 grafitové tuhy

35448 104
Obsah sady:
- 10 červené tuhy

35448 105
Obsah sady:
- 10 žluté tuhy

Upozornění: 
Červená a žlutá barva chrání 
před vysokými teplotami.

Pica Dry značkovač hlubokých otvorů

                                                                                                                                         
                                              Barva                       Balení = ks             35448            …
                                                                                                                       €                
         Popisovač                        -                                                         -                                      101
       Doplňovací sada          Grafit, červená, žlutá                   8                                     102

         Sada tuh                           grafit                                            10                                     103
         Sada tuh                           červená                                       10                                     104
         Sada tuh                           žlutá                                             10                                     105

35448 101

35448 102

35448

35448 103 35448 104 35448 105
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P
Provedení
- Ideální pro práci ve špatně přístupných místech
- Zapisuje na všechny suché povrchy materiálu
- Trvalý inkoust, odstranitelný alkoholem a lihem
- Šířka označení 1-2 mm
- Lze nechat otevřený po dobu 1 dne
- Samostavitelný patentovaný teleskopický hrot 

z nerezové oceli

- Praktický chránič se speciální sponou pro použití 
jednou rukou

Značkovač hlubokých otvorů Pica-Ink35449

                                                                                                                                                                                        
                                   Barva                                                                                                                  35449            …
                                                                                                                                                                      €                
         Popisovač           červená                                                                                                                                                     101
         Popisovač           černá barva                                                                                                                                              102

35449 101

35449 102

Značkovací pero na kov
TICOM
Provedení
- Píše bílou barvou s mimořádně jemnou šířkou 

čáry přibližně 0,8 mm
- Trvalé pokrytí, odolnost proti světlu, rychlé schnutí
- Lze snadno odstranit organickými rozpouštědly,

např. čisticím rozpouštědlem nebo toluenem

Použití
Ideální pro kontrastní označování kovů s válco-
vaným, tmavým nebo mírně zrezivělým povrchem.
Přilne také k mnoha dalším materiálům, na kterých
lze snáze číst bílé štítky.

Upozornění:
Nevhodné pro použití na papíru.

35460

                                                                                                                                                                                        
              Délka                   Ø dříku                       Hmotnost             Balení = ks                               35460            …
                 mm                         mm                                      g                                                                       €                
                    133                                11                                        15                                  1                                                           101

35460

Přesný rejsek
35480
Provedení
- Kolejnice z jednoho kusu materiálu
- S aretačním šroubem
- Vodicí váleček zajišťuje správné paralelní vedení
- Nerezová ocel, s milimetrovou stupnicí, matně

chromovaný povrch
Použití
Pro označování oblouků a rovnoběžných linií.

35481
Náhradní hrot, jednotlivý

35480

                                                                                                                     Rejsek                Náhradní hrot                
        Měřicí rozsah                       Čtení                                                       35480            …              35481            …
                         mm                         mm                                                               €                                      €                
                         0-200                            0,01                                                                                      101                                       101

35481

35480 - 35481

Značkovače hlubokých otvorů | Značkovací pera | Rejsky | Rejsky | Kružidlo
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Provedení  
- S nýtovým závěsem
- Uzavřený kloub
- Kalené hroty
Kvalita
Chromované čtvercové rameno. 

35600 
Odpichovátko DIN 6486 

35601
Odpichovátko s obloukem DIN 6486

                                                                                                           Bez oblouku                    S obloukem                
                      Délka                                                                                       35600            …              35601            …
                         mm                                                                                               €                                      €                
                             150                                                                                                                          102                                       102
                             200                                                                                                                          104                                       104
                             250                                                                                                                          105                                       105
                             300                                                                                                                          106                                       106
                             400                                                                                                                                                                       107

Dělicí prvky
35600

35601

35600 - 35601

                                                                     Dělicí prvek                Vnitřní odpichovátko       Vnější třmen                
                      Délka                                               35630            …              35631            …              35632            …
                         mm                                                       €                                      €                                      €                
                             125                                                                             102                                                                                           
                             150                                                                             103                                       103                                       103
                             200                                                                             105                                       105                                       105
                             300                                                                             108                                       108                                       108

Přesné pružinové odpichovátko
Provedení
- Velmi pevné, šikmá ramena
- Kontinuální vřeteno
- S rychloupínací maticí
- Kalené hroty a měřicí plochy

35630

35631

35632

35630 - 35632

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah            Měřicí tyčinka Ø               Čtení                                                               35490            …
                         mm                                mm                  mm                                                                       €                
                             300                                         11                      0,1                                                                                               202

Přesný rejsek 

&
Provedení
- S jemným nastavením a vodicí drážkou
- Kulatá měřicí tyč z nerezové oceli s mm stupnicí
- Litinový běhoun s obdélníkovou dorazovou

destičkou
- Vyměnitelný kalený rýsovací hrot

35490

35490

                                                                                                                                                                                        
         Délka měření                  Kolejnicový profil                                                                               35492            …
                         mm                                         mm                                                                                       €                
                             200                                           40 x 3                                                                                                                 201
                             250                                           40 x 3                                                                                                                 202
                             300                                           40 x 3                                                                                                                 203

Rejsek

Provedení
- Plochý, nerezavějící, matný povrch
- Kalená značkovací hrana
- Milimetrová stupnice
- Bez jemného nastavení

35492

35492



35.18
www.hhw.de

35.18 CZ/P

M
ěřicí a testovací 
technologie

a
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Kružidla │ Kružidlová posuvná měřítka │ Pravítka

Tyčová kružidla

&
35681 
Provedení  
- S jemným nastavením a vodicí drážkou
- Kruhová měřicí tyč vyrobená ze speciální oceli 

s mm stupnicí
- Hliníkový jezdec
- S aretačním šroubem
- Vyměnitelné kalené rýsovací hroty

35682 
Náhradní hroty 
- Kalené
- Až do měřicího rozsahu 

3000 mm 
- Ø 6 mm
- Páry 

35683 
Náhradní hroty 
- Hrot ze slinutého karbidu
- Až do měřicího rozsahu 3000 mm 
- Ø 6 mm
- Páry

35681

                                                                                                                                                                                       Kružidlo                          Ocelové e-hroty                   E-hroty ze slinutého karbidu
          Měřicí rozsah              Měřicí tyčinka Ø                Čtení                                                                                    35681            …                   35682            …              35683            …
                           mm                                   mm                   mm                                                                                            €                                           €                                      €                
                               500                                            20                       0,1                                                                                                                      201                                            101                                       101
                             1000                                            20                       0,1                                                                                                                      202                                            101                                       101
                             1500                                            20                       0,1                                                                                                                      203                                            101                                       101
                             2000                                            20                       0,1                                                                                                                      204                                            101                                       101
                             3000                                            28                       0,1                                                                                                                      205                                            101                                       101

35682

35683

35681 - 35683

Přesná kružidlová posuvná měřítka
ß
Provedení
- S hroty ze slinutého karbidu
- Měřicí lišta a hlava z jednoho kusu
- Kolejnice z jednoho kusu materiálu
- Označovací hrot (měřicí plochy) kalený a přesně

broušený

Použití
Přesné orýsování díky paralelnímu polohování
orýsovacího ramene.

Kvalita
Speciální ocel.

35701

                                                                                                                                                                                        
         Měřicí rozsah                      Čtení           Délka čelistí               Hmotnost                                35701            …
             mm / Ø mm                         mm                         mm                    přibl. g                                       €                
                    150 / 300                              0,1                               40                             150                                                          101
                    200 / 400                              0,1                               40                             180                                                          102 
                    300 / 600                              0,1                               40                             250                                                          104

35701
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Dílenská vlasová pravítka DIN 874/1
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 874/1
- Testování pečlivě nastavených povrchů
- Ploché jemně broušené strany
- Od délky 2000 mm, tvar dvojitého T a s ručními

drážkami
- S protokolem továrního testu

Použití
Pro přesnou mechanickou konstrukci.

Upozornění: 
Jiné rozměry na požádání.

36010 - 36011

Dílenská vlasová pravítka DIN 874/2
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 874/2
- Jemně broušené horní hrany
- S protokolem továrního testu

Použití
Pro různé práce

Upozornění: 
Jiné rozměry na požádání.

36005

Normální vlasová pravítka DIN 874/0
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 874/0
- Testování pečlivě nastavených povrchů
- Ploché broušené strany
- S protokolem továrního testu

Upozornění: 
Jiné rozměry na požádání.

36015 - 36016

Rovné hrany DIN 874/00

0
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 874/00
- Měřicí plochy jsou kalené, broušené a lapované
- Průřez ve tvaru klínu, špičatý konec
- S izolovanou rukojetí
- V pouzdru

Použití
Pro kontrolu rovinnosti metodou průsvitu.

36060 

36062

                                                         Normální ocel                Nerezová ocel                
              Délka                                               36060            …              36062            …
                 mm                                                       €                                      €                
                    200                                                                             105                                       105
                    300                                                                             106                                       106
                    400                                                                             107                                       107
                    500                                                                             108                                       108

                                                         Normální ocel                Nerezová ocel                
              Délka                   T                         36015            …              36016            …
                 mm      přibl. mm                                 €                                      €                
                  2000            80 x 15                                                   104                                       104
                  2500         100 x 16                                                   105                                       105
                  3000          120 x 18                                                   106                                       106

                                                         Normální ocel                Nerezová ocel                
              Délka                   T                         36010            …              36011            …
                 mm      přibl. mm                                 €                                      €                
                  2000            70 x 14                                                   104                                       104
                  2500            80 x 15                                                   105                                       105
                  3000         100 x 16                                                   106                                       106

                                                         Normální ocel                Nerezová ocel                
              Délka                   T                         36005            …              36006            …
                 mm      přibl. mm                                 €                                      €                
                  2000            60 x 12                                                   104                                       104
                  2500            70 x 14                                                   105                                       105
                  3000            80 x 15                                                   106                                       106

                                                         Normální ocel                Nerezová ocel                
              Délka                   T                         36005            …              36006            …
                 mm      přibl. mm                                 €                                      €                
                    500              30 x 6                                                   101                                       101
                  1000              40 x 8                                                   102                                       102
                  1500            50 x 10                                                   103                                       103

                                                         Normální ocel                Nerezová ocel                
              Délka                   T                         36010            …              36011            …
                 mm      přibl. mm                                 €                                      €                
                    500              40 x 8                                                   101                                       101
                  1000            50 x 10                                                   102                                       102
                  1500            60 x 12                                                   103                                       103

                                                         Normální ocel                Nerezová ocel                
              Délka                   T                         36015            …              36016            …
                 mm      přibl. mm                                 €                                      €                
                    500            50 x 10                                                   101                                       101
                  1000            60 x 12                                                   102                                       102
                  1500            70 x 14                                                   103                                       103

                                                         Normální ocel                Nerezová ocel                
              Délka                                               36060            …              36062            …
                 mm                                                       €                                      €                
                      75                                                                             101                                       101
                    100                                                                             102                                       102
                    125                                                                             103                                       103
                    150                                                                             104                                       104

36005 - 36006

36010 - 36011

36015 - 36016

36060 - 36062
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Dílenské úhelníky DIN 875/2

0
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 875/2
- Broušení horních hran a plochých stran

Použití
Pro různé práce

Kvalita
Normální ocel.

36113

                                                                                                     Bez dorazu                              S dorazem                
        Délka ramena             Rameno T                                                36111            …                      36113            …
                        mm                        mm                                                       €                                              €                
                   100 x  70                         20 x 5                                                                             101                                                101
                  150 x 100                         25 x 5                                                                             102                                                102
                  200 x 130                         30 x 6                                                                             103                                                103
                  250 x 165                         35 x 7                                                                             104                                                104
                  300 x 175                         35 x 7                                                                             105                                                105
                  500 x 250                         40 x 8                                                                             107                                                107
                  600 x 300                         40 x 8                                                                             108                                                108
                  750 x 375                       45 x 10                                                                             109                                                109
               1000 x 500                       50 x 10                                                                             110                                                110

36111

Úhelníky pro obrábění kovů
Provedení
- Přesně v úhlu 90°

Použití
Pouze pro nejjednodušší obrábění kovů. 

Kvalita
Ocel, až do 1000 x 500 mm, leskle pozinkovaná, 
s ochranou proti korozi.

Upozornění:
Nelze kalibrovat.

36103

                                                                                                     Bez dorazu                              S dorazem                
        Délka ramena             Rameno T                                                36103            …                      36105            …
                        mm                        mm                                                       €                                              €                
                    100 x 70                         20 x 5                                                                             101                                                101
                  150 x 100                         20 x 5                                                                             102                                                102
                  200 x 130                         20 x 5                                                                             103                                                103
                  250 x 160                         25 x 5                                                                             104                                                104
                  300 x 180                         25 x 5                                                                             105                                                105
                  400 x 230                         30 x 5                                                                             106                                                106
                  500 x 280                         30 x 5                                                                             107                                                107
                  750 x 375                         30 x 5                                                                             108                                                108
               1000 x 500                         30 x 5                                                                             109                                                109
               1500 x 750                         30 x 5                                                                             110                                                110
             2000 x 1000                         40 x 5                                                                             111                                                      

36105

36103 - 36105

36111 - 36113

Konzola

Dílenské úhelníky DIN 875/1
ß
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 875/1
- Laserově vyznačená stupnice, mm stupnice

Kvalita
Hliník s tvrdým kódováním (HRC63).
Černý eloxovaný povrch odolný proti 
poškrábání.

                                                                                                     Bez dorazu                              S dorazem                
        Délka ramena                                                                               36100            …                      36101            …
                         mm                                                                                       €                                              €                
                      75 x 50                                                                                                                 101                                                101
                    100 x 70                                                                                                                 102                                                102
                  150 x 100                                                                                                                 103                                                103
                  200 x 130                                                                                                                 104                                                104
                  250 x 165                                                                                                                 105                                                105
                  300 x 200                                                                                                                 106                                                106
                  400 x 265                                                                                                                 107                                                107
                  500 x 330                                                                                                                 108                                                108

36100 - 36101

36100

36101
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Normální úhelník DIN 875/0

0
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 875/0 
- Vč. kalibračního certifikátu z výroby
- Měřicí plochy jsou lapované
- Jemně broušené postranní povrchy

Použití
Vhodné pro kontrolu a strojírenství.

Kvalita
Ocel.

36120

                                                                                                             Bez dorazu                      S dorazem                
        Délka ramena             Rameno T                                                        36120            …              36122            …
                        mm                        mm                                                               €                                      €                
                75 x 50                         15 x 5                                                                                      101                                       101
              100 x 70                         20 x 5                                                                                      102                                       102
             150 x 100                         25 x 5                                                                                      103                                       103
             200 x 130                         30 x 6                                                                                      104                                       104
             250 x 165                         35 x 7                                                                                      105                                       105
             300 x 200                         40 x 8                                                                                      106                                       106

36122

Kalené přesné úhelníky DIN 875/0

0
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 875/0 
- Vč. kalibračního certifikátu z výroby
- Přesné nastavení
- Měřicí plochy jsou lapované
- Jemně broušené postranní povrchy

Kvalita
Nerezová ocel.

36136

                                                                                                             Bez dorazu                      S dorazem                
        Délka ramena             Rameno T                                                        36135            …              36136            …
                        mm                        mm                                                               €                                      €                
                50 x 40                         12 x 5                                                                                      101                                       101
                75 x 50                         15 x 5                                                                                      102                                       102
              100 x 70                         20 x 5                                                                                      103                                       103
             150 x 100                         25 x 5                                                                                      104                                       104
             200 x 130                         30 x 6                                                                                      105                                       105

36135

36120 - 36122

36135 - 36136

                                                                          Bez dorazu / ocel                        S dorazem / ocel                Bez dorazu / nerezová ocel          S dorazem / nerezová ocel           
        Délka ramena             Rameno T                               36115            …                           36117            …                              36118            …                              36119            …
                        mm                        mm                                      €                                                   €                                                      €                                                      €                
                75 x 50                         15 x 5                                                         101                                                     101                                                         101                                                         101
              100 x 70                         20 x 5                                                         102                                                     102                                                         102                                                         102
             150 x 100                         25 x 5                                                         103                                                     103                                                         103                                                         103
             200 x 130                         30 x 6                                                         104                                                     104                                                         104                                                         104
             250 x 165                         35 x 7                                                         105                                                     105                                                         105                                                         105
             300 x 200                         40 x 8                                                         106                                                     106                                                         106                                                         106
             500 x 330                       50 x 10                                                         108                                                     108                                                         108                                                         108
             750 x 500                       60 x 12                                                         110                                                      110                                                                                                                               
           1000 x 660                       70 x 15                                                         111                                                      111                                                                                                                               

Dílenské úhelníky DIN 875/1

0
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 875/1
- Jemně broušené horní hrany 

a ploché strany

Použití
Pro přesnou mechanickou 
konstrukci.

36115
Provedení
Bez dorazu.
Kvalita
Normální ocel.

36117
Provedení
S dorazem.
Kvalita
Normální ocel.

36118
Provedení
Bez dorazu.
Kvalita
Nerezová ocel.

36119
Provedení
S dorazem.
Kvalita
Nerezová ocel.

36118
36119

36115 - 36119
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Nožové úhelníky DIN 875/00

36151

36151
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 875/00
- Plně kalené
- Se 2 vlasovými měřicími hranami
- Broušené a lapované horní hrany a ploché strany

Použití
Pro testování metodou průsvitu

Kvalita
Nerezová ocel.

36152
Dřevěné pouzdro

                                                                                                      Nožový úhelník                Dřevěné pouzdro           
        Délka ramena                             Rameno T                                        36151            …              36152            …
                        mm                                        mm                                               €                                      €                
                50 x 40                                           13 x 4                                                                    101                                       106
                75 x 50                                           15 x 5                                                                    102                                       107
              100 x 70                                           20 x 6                                                                    103                                       108
             150 x 100                                           25 x 7                                                                   104                                       109
             200 x 130                                           33 x 7                                                                    105                                       110

36152

Modelářský úhelník DIN 875/00
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 875/00
- Přesné a velmi jemně broušené horní hrany 

a ploché strany
- S vlasovou měřicí hranou uvnitř dlouhého ramene
- Bez dorazu

Použití
Pro kontrolu povrchů řezných, děrovacích a razících
nástrojů. Jako normální úhelník s úhlem 90°. 
Pro výrobu zařízení a nástrojů.

Kvalita
Nerezová ocel.

36153

                                                                                                                                                                                        
        Délka ramena              Rameno T Krátké/dlouhé rameno                                                        36153            …
                        mm                                                                 mm                                                               €                
                25 x 20                                              6,0 x 3,5 / 5,0 x 3,5                                                                                      201
                40 x 28                                              6,0 x 3,5 / 5,5 x 3,5                                                                                     202

36151 - 36152

36153

Sada měřicích nástrojů │ Úhelníky

Sada měřicích nástrojů
Provedení
5 kusů, konkrétně: 
1 rovná hrana, uhlíková ocel, 
DIN 874, délka 100 mm, 
1 nožový úhelník, odolný proti korozi, 
DIN 875/00, 75 x 50 mm, 
2 modelářské úhelníky,
odolné proti korozi, 25 x 20 a 40 x 28 mm, 
1 rýsovací hrot koncové měrky,
60 x 8 x 8 mm. 

36139

                                                                                                                                                                                        
           Obsah sady                                                                                                                               36139            …
                                                                                                                                                                      €                
                    5 ks                                                                                                                                                                       101

Přesný nožový úhelník DIN 875/00
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 875/00
- Přesné nastavení
- Testovací povrchy jsou lapované, plně kalené, 

se slabými a silnými rameny, zarážkou
a 2 vlasovými měřicími hranami

Kvalita
Nerezová ocel.

36142

                                                                                                                                                                      
        Délka ramena                             Rameno T                                                                                36142            …
                        mm                                         mm                                                                                       €                
                50 x 40                          16 x 2 / 14 x 10                                                                                                                 101
                75 x 50                          15 x 2 / 14 x 10                                                                                                                 102
              100 x 70                          19 x 3 / 18 x 12                                                                                                                 103
             150 x 100                          25 x 3 / 24 x 12                                                                                                                 104
             200 x 130                         29 x 4 / 28 x 16                                                                                                                 105

36139

36142
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Pokosové úhelníky 135° DIN 875/2

Provedení
- S dorazem
- Přesnost podle normy DIN 875/2
- Horní hrany a ploché strany jemně broušené
- Se stejně silnými pažemi

Použití
Pro přesné orýsování a kontrolu 45° nebo 135°, 
pro 90° rohové spoje.

36181

                                                                                                                                                                   
        Délka ramena             Rameno T                                                                                                36181            …
                        mm                         mm                                                                                                       €                
             150 x 100                         20 x 5                                                                                                                                   102
             200 x 130                         25 x 5                                                                                                                                   103

Úhel lemu

Použití
Pro montéry. 
Speciální nástroj pro vyrovnávání přírub. 

Kvalita
Normální ocel, pozinkovaná.

Upozornění:
Nelze kalibrovat.

36182

                                                                                                                                                                   
        Délka ramena             Rameno T                                                                                                36182            …
                        mm                         mm                                                                                                       €                
                     300                         30 x 5                                                                                                                                   100
                     400                         30 x 5                                                                                                                                   101

36181

36182

Středicí úhelník
ß
Provedení
- Laserově vyznačená stupnice, mm stupnice

Kvalita
Hliník s tvrdým kódováním (HRC63).
Černý eloxovaný povrch odolný proti poškrábání

36186

                                                                                      
        Délka ramena     Pro hřídele     36186            …
                         mm        do Ø mm             €                
                    100 x 70                      90                             101
                  150 x 130                    190                             102
                  200 x 150                    220                             103
                  250 x 160                    230                             104

36186

Nastavitelný nožový úhelník
Provedení
- Mez přesnosti v souladu s DIN 875 GG 0
- Kalený a broušený
- Dvojitá upínací čelist zabraňuje vychýlení tenkého

měřicího ramene při upínání, s konzistentní
přesností

- Dodáváno v kufříku

Použití
Vícenásobné použití při výrobě nástrojů, razidel
a čelistí a zařízení.

36154

                                                                                                                                                                                        
          Rovná hrana            Základní díl                                                                                                36154            …
                         mm                         mm                                                                                                       €                
                  60 x 4 x 4              40 x 22 x 10                                                                                                                                   101

Šestihranný úhel 120° DIN 875/2

Provedení
- Přesnost podle normy DIN 875/2
- Horní hrany a ploché strany jemně broušené

Použití
Pro přesné orýsování a kontrolu 
60° nebo 120°.

36171

                                                                                                                                                                   
        Délka ramena             Rameno T                                                                                                36171            …
                        mm                         mm                                                                                                       €                
                75 x 75                         18 x 5                                                                                                                                   201
             100 x 100                         20 x 5                                                                                                                                   202

Osmihranný úhel 135° DIN 875/2

Provedení
- Přesnost podle normy DIN 875/2
- Horní hrany a ploché strany jemně broušené

Použití
Pro přesné orýsování a kontrolu 45° nebo 135°.

36175

                                                                                                                                                                   
        Délka ramena             Rameno T                                                                                                36175            …
                        mm                         mm                                                                                                       €                
                75 x 75                         18 x 5                                                                                                                                   201
             100 x 100                         20 x 5                                                                                                                                   202

36154

36171

36175

                                                                                      
        Délka ramena     Pro hřídele     36186            …
                         mm        do Ø mm             €                
                  300 x 180                    280                             105
                  400 x 240                    400                             106
                  500 x 300                    520                             107
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Úhelníky │ Hranoly │ Přesné svěráky

                                                                                                                                                                                        
              Délka                     W                     H                      h       Hmotnost                                        27610            …
                 mm                  mm                  mm                  mm            přibl. g                                               €                
                      75                      25                      33                      23                   380                                                                    101
                    102                      30                      46                      29                   850                                                                   102

Provedení
- Přesnost +/- 0,1 mm 
- Úhlová přesnost +/- 10 min

Použití
Univerzální použití pro broušení, vrtání, měření 
a orýsování. Hranol je upnut do svěráku. Požadovaný
úhel se nastavuje a zajišťuje pojistným šroubem.
Kvalita
Nástrojová ocel, tvrzená na HRC 55.

Nastavitelné optické úhelníky
27610

Tvrzené páry hranolů (jednotlivé hranoly)

Provedení
- V páru
- 90° drážky
- v přesném provedení, z oceli
- Jemně broušené a upravené v párech
- Přesnost 0,004 mm

Použití
Pro kontrolu, orýsování a narovnávání 
válcových dílů.

36330

                                                                                                                                                                                        
              Délka                       Š x V               Pro Ø obrobku                                                               36330            …
                 mm                         mm                                mm                                                                       €                
                      75                      35 x 30                                     5-40                                                                                               201
                    100                       47 x 40                                     5-55                                                                                              202
                    150                      55 x 45                                     5-60                                                                                              203
                    200                      65 x 55                                     5-75                                                                                              204
                    250                      85 x 70                                  5-100                                                                                              205

27610

36330

Skládací úhelník
Provedení
- 3 ks
- S aretačním šroubem

Použití
Lze nastavit do libovolného úhlu a zajistit křídlovou
maticí.

36188

                                                                                                                                                                   
                      Délka                 Hřídel T                                                                                                36188            …
                         mm                         mm                                                                                                       €                
                     200                         22 x 9                                                                                                                                   103
                     300                         30 x 9                                                                                                                                   104
                     500                         30 x 9                                                                                                                                   106

Šikmá deska DIN 876
Provedení
- Pevná, 90°, s upínacími drážkami
- Přesnost podle normy DIN 876
- Úhlová odchylka podle normy DIN 875
- 2 strany, přesně

Použití
Pro orýsování a kontrolu. 
Vhodné také jako upínací zařízení pro frézy, hoblíky
a vrtačky.

Kvalita
Hustá speciální litina s vysokou odolností proti
opotřebení.

Upozornění:
Šikmé desky s různými přesnostmi, většími rozměry
a s upínacími T-drážkami podle normy DIN 650 
v upínací ploše jsou k dispozici na vyžádání.

36191
Provedení
- Kvalita 1
- Základna a upínací plocha, leštěná

36194
Provedení
- Kvalita 3
- Základna a upínací plocha, jemně frézovaná

36191 - 36194

                                                                                                                  Kvalita 1                         Kvalita 3                
                D x Š x V               Hmotnost                                                        36191            …              36194            …
               přibl. mm                  přibl. kg                                                               €                                      €                
     200 x 100 x 150                                  8                                                                                      102                                       102
    275 x 150 x 200                               20                                                                                      103                                       103
    400 x 225 x 300                               45                                                                                      105                                      105

36188

36191 - 36194
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Páry hranolů (jednotlivé hranoly)
Provedení
- V páru
- Přibl. 90° drážky

Použití
Pro kontrolu, orýsování a narovnávání 
válcových dílů.

Kvalita
Vyrobeno z husté speciální litiny s vysokou
odolností proti opotřebení.

Upozornění:
Větší páry hranolů až do průměru obrobků 450 mm
jsou k dispozici na vyžádání.

36332
Provedení
- Kvalita 1
- Broušená drážka a plocha základny
- Odchylka rovnoběžnosti max. 0,016 mm

36335
Provedení
- Kvalita 3
- Vyfrézovaná drážka a plocha základny
- Odchylka rovnoběžnosti max. 0,06 mm

36332 - 36335

                                                                                                                  Kvalita 1                         Kvalita 3                
              Délka                       Šířka               Pro Ø obrobku                        36332            …              36335            …
                 mm                         mm                                mm                               €                                      €                
              100                               40                                     6-40                                                 102                                       102
              150                               50                                     8-50                                                 103                                       103
              200                               70                                     8-70                                                 104                                       104
              300                             100                                12-100                                                 106                                       106

Permanentní magnetický hranol

Provedení
- Nekalená
- Individuální
- 3 upínací plochy se 2 hranoly nad a pod
- Včetně otočného spínače pro zapnutí a vypnutí

Použití
Pro měření, testování a další účely.

36338

                                                                                                                                                                                        
  Rovnoběžnost              Hranatost      Adhezní síla                 D x Š x V          Hmotnost                36338            …
    mm / 100 mm        mm / 100 mm                         N                          mm                       kg                        €                
              0,025                        0,025                     2000           100 x 70 x 95                            4                                        101

Magnetické měřicí a upínací hranoly (pár)
Provedení
- V páru
- Kalené, broušené měřicí povrchy a hranol
- Hranol byl zpracován s nejvyšší přesností, přesně

rovnoměrně na všech stranách, paralelně,
přesně nakloněn a jemně broušen

- S magnetem, který lze vypnout otočným spínačem
- Čelo naproti spínači je zkonstruovaná jako

magnetická přilnavá plocha
- Adhezní síla válcových dílů v hranolu 

přibližně 400 N
- Dodáváno v dřevěném kufříku

Použití
Pro materiál o průměru 6-70 mm. 
Pro měření, orýsování a zpracování 
obrobků na obráběcích strojích.

36341

                                                                                                                                                                                        
        Přesnost       Adhezní síla na povrchu                    D x Š x V            Hmotnost                        36341            …
                 mm                                   přibl. N                             mm                 kg/kus                               €                
                0,004                                             1800              100 x 70 x 96                          3,8                                                 102

36332 - 36335

36338

36341
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0
Provedení
- S upínacím třmenem
- Tolerance rovinnosti, rovnoběžnosti a kolmosti

0,004 mm
- 2 x 90° zářez
- Párově obráběné
- Boční, čelní a základnové plochy pod úhlem

Kvalita
Speciální ocel, kalená.

Provedení
- Se závitovým vřetenem
- S vodorovným a svislým broušeným hranolem
- Dodáváno s 1 základní čelistí a 1 prizmatickou

čelistí
- S upínacími drážkami na dlouhých stranách

Použití
Pro upínání malých dílů na profilové projektory,
měřicí mikroskopy a pro různé další aplikace.

Přesné svěráky (mini)

Pár kalených hranolů

Provedení
- V tom nejpřesnějším provedení
- S upínacím třmenem
- Páry
- Jemně zabroušené a upravené
- Se 2 různými velkými zářezy
- 90° drážky

36343
Provedení  
- Přesnost 0,01 mm

36344
Provedení  
- Přesnost 0,004 mm

36343 - 36344

                                                                                                                                                                                        
              Délka               Šířka              Výška               Pro Ø obrobku        36343            …              36344            …
                 mm                  mm                  mm                                mm               €                                      €                
                      50                      40                      40                                     5-30                                                                             101
                50                      40                      50                                     5-30                               101                                             
                75                      55                      55                                     5-50                               102                                       102
              100                      75                      75                                     7-70                               103                                       103

Čtyřnásobné hranoly (paralelní kusy), DIN 876/1

Provedení
- Páry
- 4 drážky, přibližně 90°
- Odchylka rovnoběžnosti hranolových drážek 

v porovnání s plochou základny max. 0,016 mm
- Třída přesnosti 1

Kvalita
Vyrobeno z husté speciální litiny s vysokou 
odolností proti opotřebení.

Upozornění:
Další přesnosti k dodání na vyžádání.

36383

                                                                                                                                                                                       
              Délka               Šířka              Výška               Pro Ø obrobku                                               36383            …
                 mm                  mm                  mm                                mm                                                       €                
                60                    100                    120                                     8-90                                                                             101
                75                    130                    150                                10-120                                                                             102
                90                    170                   200                              12 - 180                                                                             103

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   Šířka čelistí     Materiál                                              D x Š x V           Šířka upnutí           Hloubka upnutí       Úhlová přesnost                                                 36385            …
                 mm                                                                         mm                         mm                              mm                             mm                                                         €                
                      15      Mosaz, matně chromovaná               50 x 15 x 15                               14                                       8                               0,02                                                                              201
                      25      Hliník, matně eloxovaný                    75 x 25 x 25                               23                                     15                               0,02                                                                              202
                      35      Hliník, matně eloxovaný                  100 x 35 x 35                               32                                     21                               0,02                                                                              203
                      35      Nerezová ocel                                   100 x 35 x 35                               32                                     21                               0,02                                                                              204

36385 201

36385 202-203

36385 204

Kalené dvojité páry hranolů s upínacím třmenem
36342

                                                                                                                                                                                        
              Délka               Šířka              Výška               Pro Ø obrobku                                               36342            …
                 mm                 mm                  mm                                  mm                                                       €                
                      60                     40                      58                                     5-30                                                                             101
                      75                     54                      70                                     5-50                                                                             102
                    100                      75                      96                                     7-70                                                                             103

36342

36343 - 36344

36383

36385

Hranoly │ Přesné svěráky │ Paralelní podložky
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Sady přesných paralelních podložek

                                                                                                                                                                                        
               Párová tolerance         Délka          Obsah                                                                           36600            …
                     na výšku mm             mm             páry                                                                                  €                
                               IT 5               100                  20                                                                                                           101
                                           IT 5               125                   24                                                                                                           103
                               IT 5               150                   24                                                                                                           102

m
Provedení
- Páry
- Rovina je rovnoběžná, jemně broušená
- Specifikace velikosti na čelní ploše
- Sady pokrývají široký rozsah s přírůstkem 1 mm
- Kaleno.
- Tolerance jmenovitého rozměru +/- 0,01 mm
- Zbývající rozměry podle normy DIN ISO 2768
- V dřevěném držáku

Použití 
Pro upínání a polohování široké škály obrobků,
např. při broušení, frézování, elektroerozi, měření 
a orýsování.
Ve spojení s odpovídajícími upínacími nástroji, jako
je svěrák pro přesné broušení a elektroerozi, ideální
pro přesné úhlové nebo přesné paralelní zpracování
široké řady obrobků.

Upozornění:
Provedení se speciálními rozměry s vysokou
přesností nebo jako jednotlivé páry k dispozici na
vyžádání.

36600 101 
Provedení
Délka 100 mm.
Obsah balení, po párech:
2 x 5 / 2 x 10 / 2 x 15 / 2 x 20 / 3 x 6 / 3 x 11 / 
3 x 16 / 3 x 21 / 4 x 7 / 4 x 12 / 4 x 17 / 4 x 22 / 
5 x 8 / 5 x 13 / 5 x 18 / 5 x 23 / 6 x 9 / 6 x 14 / 
6 x 19 / 6 x 24 mm.

36600 103
Provedení
Délka 125 mm.
Obsah balení, po párech:
8 x 11 / 8 x 16 / 8 x 21 / 8 x 26 / 8 x 31 / 8 x 36 / 
10 x 13 / 10 x 18 / 10 x 23 / 10 x 28 / 10 x 33 / 
10 x 38 / 12 x 15 / 12 x 20 / 12 x 25 / 12 x 30 / 
12 x 35 / 12 x 40 / 14 x 17 / 14 x 22 / 14 x 27 / 
14 x 32 / 14 x 37 / 14 x 42 mm.

36600 102
Provedení
Délka 150 mm.
Obsah balení, po párech:
8 x 11 / 8 x 16 / 8 x 21 / 8 x 26 / 8 x 31 / 8 x 36 / 
10 x 13 / 10 x 18 / 10 x 23 / 10 x 28 / 10 x 33 / 
10 x 38 / 12 x 15 / 12 x 20 / 12 x 25 / 12 x 30 / 
12 x 35 / 12 x 40 / 14 x 17 / 14 x 22 / 14 x 27 / 
14 x 32 / 14 x 37 / 14 x 42 mm.

36600

Sady paralelních podložek

36602

                                                                                                                                                                                        
               Párová tolerance        Délka             Šířka      Obsah                                                         36602            …
                     na výšku mm            mm               mm          páry                                                                 €                
                              0,01             150                  10               14                                                                                       101

36600

36602

Provedení
- Kalené a broušené
- Jemně broušené styčné plochy
- Tolerance jmenovitého rozměru do výšky 30 mm

= +/- 0,2 mm, od výšky 35 mm = +/- 0,3 mm.
- Jmenovité rozměry podle normy ISO 2768
- V dřevěném pouzdru s odnímatelným výklopným

víkem

Obsah:
Po párech (= 14 párů).
Výška měřicích ploch v mm: 14/16/18/20/22/ 
24/26/28/30/32/35/40/45/50.

Sady paralelních podložek 
m
Provedení
- Kalené a broušené
- Jemně broušené styčné plochy
- Tolerance jmenovitých rozměrů ve výšce 

+/- 0,004 mm
- Jmenovitá délka a šířka v souladu s normou

ISO 2768
- V dřevěném pouzdru s odnímatelným výklopným

víkem

Použití
Jako podložky pro obrobky pro širokou škálu
různých obráběcích procesů.
Díky konstantní šířce lze dosáhnout výšky paralel-
ních podložek.

Odnímatelné výklopné víko umožňuje volné uložení
soupravy ve skříňce na nářadí.
Obsah:
Po párech (= 14 párů).
Výška měřicích ploch v mm: 14/16/18/20/22/
24/26/28/30/32/35/40/45/50.

36615

                                                                                                                                                                                        
               Párová tolerance         Délka            Šířka      Obsah                                                         36615            …
                     na výšku mm             mm              mm          páry                                                                 €                
                             0,004               150                   10               14                                                                                       101

36615
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Orýsovací a testovací desky │ Měřicí a kontrolní desky

                                                                                                              DIN   876/0                      DIN   876/3                
          Rozměry               Hmotnost                                                              36760            …              36761            …
         přibl. mm                  přibl. kg                                                                      €                                      €                
          300 x 300                                15                                                                                             101                                       101
          400 x 400                               35                                                                                             102                                       102
          500 x 400                               40                                                                                                                                          103
          600 x 500                               65                                                                                                                                          104
          800 x 500                               95                                                                                                                                          105

Orýsovací a testovací desky DIN 876/0 a 876/3
Provedení
- Přesnost podle normy DIN 876-2
- Provedení  žeber
Kvalita
Vyrobeno ze speciální litiny

Upozornění:
Doporučujeme používat základní rámy. Tyto i různé
velikosti a přesnosti jsou k dispozici na vyžádání.

36760
Přesnost DIN 876/0, škrábaná.

36761
Přesnost DIN 876/3, broušená.

36760 - 36761

36760 - 36761

                                                                                                                                                                                                                                                         DIN   876/0                
              Rozměry Š x H x V                Rovinnost            Hmotnost                                                                                                                                                      36762            …
                              přibl. mm                           mm               přibl. kg                                                                                                                                                             €                
                         400 x 400 x 50                           0,006                           25                                                                                                                                                                                                103
                         630 x 400 x 70                           0,007                           53                                                                                                                                                                                                106
                    1000 x 630 x 100                           0,008                         189                                                                                                                                                                                                108
             1200 x 800 x 160                           0,009                         460                                                                                                                                              109

Měřicí a kontrolní desky z tvrdého kamene DIN 876/0 se spodní skříňkou

36763 101 36763 102

Měřicí a kontrolní desky z tvrdého kamene DIN 876/0 

0
Provedení  
- Přesnost DIN 876/0
- Jemně lapované diamantem
- Měřicí plochy lapované diamantem zaručují 

dlouhou životnost
- Měřicí a kontrolní desky vyrobené z tvrdého

kamene se vyrábějí v klimaticky a vlhko řízených
místnostech

- Tvrdost podle Vickerse HV: 850-900
- Pevnost v tahu v ohybu: 13-22 N/mm2

- Absolutní odolnost proti zkroucení, necitlivé na
teplotu, odolné proti opotřebení, elektricky nevodi-
vé, absolutně odolné proti kyselinám 

- Modrá-černá barva
- Dodává se vč. kalibračního certifikátu z výroby

Kvalita 
Vyrobeno z tvrdého kamene, –lapováno diaman-
tem, vyrobeno ze speciálně vybraného materiálu
nejvyšší kvality, zcela bez chyb. 

Upozornění: 
Instalace na podstavce, základní rámy a skříňové
základny se provádí pomocí ocelových 
kuličkových vložek. Jsou součástí dodávky 
o rozměrech 1000 x 630 x 100 mm. Ocelové
kuličkové vložky jsou umístěny na dně desky tak,
aby se vešly na základní rámy (obj. č. 36768)
a individuální opěry (na vyžádání). 

36762

    Deska z tvrdého kamene                                                                                              Spodní skříňka                                                                                    DIN   876/0                
              Rozměry Š x H x V                Rovinnost            Hmotnost                          Rozměry Š x H x V                    Hmotnost                                                       36763            …
                              přibl. mm                           mm               přibl. kg                                                   mm                       přibl. kg                                                               €                
                    1000 x 630 x 100                           0,008                         189                                   920 x 553 x 720                                  140                                                                                      101
                    1200 x 800 x 160                           0,009                         460                                 1100 x 703 x 660                                  180                                                                                      102

36763

0
Provedení
- Přesnost DIN 876/0
- Jemně lapované diamantem
- Měřicí plochy lapované diamantem zaručují 

dlouhou životnost
- Měřicí a kontrolní desky vyrobené z tvrdého

kamene se vyrábějí v klimaticky a vlhko řízených
místnostech

- Tvrdost podle Vickerse HV: 850-900
- Pevnost v tahu v ohybu: 13–22 N/mm2

- Absolutní odolnost proti zkroucení, necitlivé na
teplotu, odolné proti opotřebení, elektricky nevodi-
vé, absolutně odolné proti kyselinám

- Skříň RAL 7035, světle šedá
- Zásuvky RAL 5010, hořcově modrá
- Dodává se vč. kalibračního certifikátu z výroby

Kvalita
Vyrobeno z tvrdého kamene, lapováno diaman-
tem, vyrobeno ze speciálně vybraného materiálu
nejvyšší kvality, zcela bez chyb.

36763 101
Rozsah dodávky:
1x deska z tvrdého kamene, 1x ložisko stolu 
(3 kusy), 1x spodní skříňka s vyrovnáním do roviny 
(20 mm), 
3 zásuvky:
- 1 x VA 100/120, 100 kg, 
- 1 x VA 130/150, 100 kg, 
- 1 x VA 130/240, 100 kg,

36763 102
Rozsah dodávky:
1x deska z tvrdého kamene, 1x úložný prostor stolu
(5 kusů), 1x spodní skříňka s vyrovnáním do roviny
(20 mm), 
3 zásuvky:
- 1 x VA 100/120, 100 kg, 
- 1 x VA 130/150, 100 kg, 
- 1 x VA 130/180, 100 kg,

36762 
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A
Provedení
- Měřicí plochy lapované diamantem zaručují 

dlouhou životnost
- Měřicí a kontrolní desky vyrobené z tvrdého

kamene se vyrábějí v klimaticky a vlhko řízených
místnostech

- Tvrdost podle Vickerse HV: 850-900
- Pevnost v tahu v ohybu: 13–22 N/mm2

- Absolutní odolnost proti zkroucení, necitlivé na
teplotu, odolné proti opotřebení, elektricky nevodi-
vé, absolutně odolné proti kyselinám

- Modrá-černá barva
- Dodává se vč. kalibračního certifikátu z výroby

Kvalita
Vyrobeno z tvrdého kamene, –lapováno diaman-
tem, vyrobeno ze speciálně vybraného materiálu
nejvyšší kvality, zcela bez chyb.

Upozornění:
Instalace na podstavce, základní rámy a skříňové
základny se provádí pomocí ocelových ku-
ličkových vložek. Jsou zahrnuty v rozsahu
dodávky (s výjimkou koncového čísla 101 + 102).
Ocelové kuličkové vložky jsou umístěny na dně
desky tak, aby se vešly na základní rámy 
(obj. č. 36768) a individuální opěry (na vyžádání). 
Desky jsou také k dispozici s T drážkami. Služby:
Využijte naši službu zpracování měřicích
desek. Naši montéři vás dojedou a provedou
následnou práci na pracovišti. 
Žádné balení, žádná přeprava, žádná ztráta
pracovní doby.

36765
- Přesnost DIN 876/1
- Lapované diamantem

36766
- Přesnost DIN 876/0
- Jemně lapované diamantem

Měřicí a kontrolní desky z tvrdého kamene DIN 876/1 a 876/0

36765 - 36766

                                                                             DIN   876/1              DIN   876/0                                                                          DIN   876/1                              DIN   876/0                
    Rozměry                                                          Rovinnost              Rovinnost               Hmotnost                                                   36765            …                      36766            …
    přibl. mm                                                                    mm                         mm                  přibl. kg                                                           €                                              €                
     250 x 250 x 50                                                                 0,012                         0,005                               10                                                                                101                                                101
     400 x 250 x 50                                                                 0,014                         0,006                               15                                                                                102                                                102
     400 x 400 x 50                                                                 0,014                         0,006                               25                                                                                103                                                103
     500 x 400 x 90                                                                 0,015                         0,006                               55                                                                                104                                                104
     600 x 500 x 100                                                               0,016                         0,007                               90                                                                                105                                                105
     800 x 600 x 120                                                               0,018                         0,007                             173                                                                                106                                                106
     1000 x 630 x 100                                                               0,02                         0,008                             189                                                                                107                                                107
     1200 x 800 x 160                                                             0,022                         0,009                             460                                                                                108                                                108
     1600 x 1000 x 160                                                          0,025                            0,01                             768                                                                                109                                                109
     2000 x 1000 x 220                                                             0,03                          0,012                          1320                                                                                110                                                110

36765 - 36766

Provedení
Ocel, antireflexně matně chromovaná, vodicí
a upínací drážky ve tvaru T, broušená,
jmenovitá velikost 14 mm je pouze přibližná.
Příslušenství jako koníky soustruhu 
a podobné je přesně přizpůsobeno této
velikosti, přesnost 0,01 mm/m.

Použití
Pro zkušební desky z přírodního tvrdého
kamene, pro montáž koníků soustruhu atd.
Pro desku délky v mm
600/630/800/1000/1200/1500/1600/2000.

����
����
����

ca. 14 mm
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Základní rámy pro měřicí a kontrolní desky
Provedení
- Stabilní svařovaná konstrukce, včetně sady ložisek

(3bodový kontakt a 2 seřizovací šrouby jako
ochrana proti převrácení)

- Horní okraj měřicí desky přibližně 900 mm
- Stříbrošedá barva

Použití
Pro měřicí a kontrolní desky 
(obj. č. 36762, 36765 a 36766).

Kvalita
Profilová ocel

Upozornění:
Speciální barvy jsou k dispozici na vyžádání.

36768

                                                                                                                                                                                       
       Pro velikost desky                                        Hmotnost                                                               36768            …
       přibl. mm                                                          přibl. kg                                                                       €                
      400 x 400 x 50                                                                   20                                                                                               101
      500 x 400 x 90                                                                   20                                                                                               102
      600 x 500 x 100 / 630 x 400 x 70                                   22                                                                                               103
      800 x 600 x 120                                                                 25                                                                                               106
      1000 x 630 x 100                                                               28                                                                                               107
      1200 x 800 x 160                                                               30                                                                                               112
      1600 x 1000 x 160                                                             35                                                                                               115
      2000 x 1000 x 220                                                             40                                                                                               116

Dodáváno bez měřicího a ovládacího
panelu (k dispozici samostatně, 
obj. č. 36762, 36765 a 36766)

36768

Upínací a vodicí lišty s drážkou ve tvaru T DIN 650Info
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Měřicí úhly │ Čisticí produkty / produkty pro péči │ Značkovací barviva │ Kontaktní past na
povrchy | Rozpouštědlo ve spreji │ Přístroje na kontrolu obvodového házení

                                                                                                                                                                                        
                                                    Obsah                        Barva                                                             36795            …
                                                           ml                                                                                                       €                
      Orýsovací barva                        500                           modrá                                                                                            101
      Značkovací tyčinka                         -                           modrá                                                                                            102

                                                                                                                                                                                        
                    Obsah                        Barva                                                                                             36796            …
                           ml                                                                                                                                       €                
                     400                           modrá                                                                                                                                101

Značkovací barva / značkovací tyčinka
Použití
Pro body značkovacích strojů na kovových površích.
Zajišťuje snadné a čisté značení. 

36795 101
Orýsovací barva
Provedení
V hrnci, tekuté, rychleschnoucí, dobře přilnavé.
Aplikace štětcem.

36795 102
Značkovací tyčinka

36795 102

36795 101

Orýsovací barva ve spreji
Provedení
- V plechovce se sprejem
- Rychleschnoucí
- Optimální kontrastní efekt
- Vysoká trvanlivost
- Naplněno ekologicky neutrálním uvolňovacím

přípravkem
- Hořlavé

Použití
Pro všechny kovy.

36796

Měřicí úhel přírodního tvrdého kamene 90° DIN 875/00
367810

Provedení
- Dvoustranně přesná 
- Tvrdý a odolný proti opotřebení
- Přesnost povrchu podle normy DIN 876/00
- Extra jemně lapované diamantem
- Hranatost podle normy DIN 875 
- Od délky ramene 600 x 400 mm s otvory redukují-

cími hmotnost, které také slouží jako zapuštěné
rukojeti pro lepší manipulaci

Použití
Pro kontrolu úhlu 90° a rovnosti. Např. pro montáž 
a demontáž obráběcích strojů a pro kontrolu
obrobků, součástí strojů atd. na měřicích a kontrol-
ních deskách. Jsou použitelné horizontálně 
a vertikálně.

Upozornění:
Jiné rozměry na požádání.

                                                                                                                                                      DIN 875/00                
       Délka ramena        Šířka      Přípustná odchylka      Snížení hmotnosti    Hmotnost                36781            …
       mm                           mm              kolmost v mm                 otvor v mm       přibl. kg                       €                

         400 x 250                      50                                 0,003                                         -                   10                                        101
         500 x 300                      60                                 0,004                                         -                   17                                        102
         600 x 400                      70                                 0,005                        2 x Ø 110                  30                                        103
         800 x 500                      80                                 0,006                        2 x Ø 130                  55                                        104

36781

36795

36796

36793 101
Čisticí prostředek
DURALIN
Provedení
- V plastové nádobě, přibližně 5 l

Použití
Kapalina odstraňuje nečistoty, olej, povrchové
kontaktní barvivo atd. a zajišťuje, že se měřicí 
a označovací nástroje hladce pohybují po desce.

36793 300
Produkt pro péči
Provedení
- V 500ml sprejové nádobě s rozprašovačem

Použití
Kapalina snižuje opotřebení zkušební desky 
a zajišťuje hladký pohyb měřených předmětů 
a vzorků.

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                          Provedení                                                        Obsah                36793            …
                                                                                                                                                                      €                
         Čisticí prostředek                    Nádoba                                                                                 5 l                                         101
         Produkt pro péči                      Sprejová nádoba s rozprašovačem                         500 ml                                        300

Čisticí výrobky / výrobky pro péči o zkušební desky z tvrdého kamene
36793 101 36793 300

36793



www.hhw.de

36.13CZ/P

M
ěř

icí
 a

 te
st

ov
ac

í 
te

ch
no

log
ie

( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

                                                                                                                                                                                        
                    Obsah                        Barva                                                                                             36798            …
                                                                                                                                                                      €                
            Tuba 60 g                           modrá                                                                                                                                101
    Plechovka 225 g                           modrá                                                                                                                                102

Kontaktní pasta na povrchy
Použití
Pro kontrolu povrchu. Rovinnost barevné vrstvy
poskytuje informace o kvalitě zpracování.

36798 101

36798 102

Rozpouštědla ve spreji
Provedení
- Vysoce hořlavý

Použití
Pro všeobecné čištění, zejména pro odstraňování
orýsovací barvy.

36799

                                                                                                                                                                                        
                    Obsah                                                                                                                               36799            …
                           ml                                                                                                                                       €                
                     400                                                                                                                                                                       101

Přístroje na kontrolu obvodového házení

&
Provedení
- Jemně broušené styčné plochy 
- Rovinnost podle normy DIN 876/2
- Se 2 posuvnými koníky 
- Levý koník a pevným hrotem
- Pravý koník s pružinovým hrotem, 

zdvih přibl. 15 mm
- Koníky soustruhu lze zajistit excentrickým upnutím
- Příčné drážky ve tvaru T s měřicím stojanem,

držákem číselníkového úchylkoměru 8 mm H7 
a jemným nastavením 

36855 100 
Provedení  
Navíc s prizmatickou podpěrou. 

Upozornění:
Příslušenství, jako jsou například koníky soustruhu 
s upínacím zařízením, hranolové vložky, hranoly 
a válečkové bloky s kuličkovými ložisky, 
je k dispozici na vyžádání.

36855 099

                                                                                                                                                                                        
   Výška hrotu       Šířka hrotu              Šířka drážky           Základová deska    Hmotnost              36855            …
                 mm                   mm           ve tvaru T mm                                  mm                 kg                     €                
                50                     200                                   10                           350 x 110                     8                              099
                75                     350                                   10                           500 x 110                   12                              100
              100                     450                                   12                          700 x 180                  35                                      102
                    150                     450                                   12                          700 x 180                  38                                      103

Na vyžádání jsou k dispozici další zařízení na
kontrolu obvodového házení a příslušenství, 
jako jsou koníky soustruhu, prizmatické vložky 
a hranoly.

Obraťte se na nás!

36798

36799

36855

Info



36.14
www.hhw.de

36.14 CZ/P

M
ěřicí a testovací 
technologie

a
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz



www.hhw.de

37.1CZ/P

M
ěř

icí
 a

 te
st

ov
ac

í 
te

ch
no

log
ie

( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Úhloměr

0
Provedení
- S dělením 0–180° a aretačním šroubem

Kvalita
Chromovaná uhlíková ocel, stupnice antireflexně
matně chromovaná.

37006

                                                                                                                                                                                        
 Ø stupně oblouku              Délka lišty                                                                                               37006            …
                         mm                        mm                                                                                                       €                
                               80                             120                                                                                                                                   101
                             120                             150                                                                                                                                   102
                             150                             200                                                                                                                                   103
                             200                             300                                                                                                                                   104

Univerzální nastavovací úhelník
Provedení
- S dělením 10-170°
- Podélně nastavitelná a uzamykatelná lišta
- Zkosený konec lišty 45°

Kvalita
Chromovaná uhlíková ocel, stupnice antireflexně
matně chromovaná.

37008

                                                                                                                                                                                        
 Ø stupně oblouku              Délka lišty                                                                                               37008            …
                        mm                        mm                                                                                                       €                
                          100                             150                                                                                                                                   101
                          150                             300                                                                                                                                   102
                         200                             400                                                                                                                                   103
                         300                             600                                                                                                                                   105

Sada přesného univerzálního goniometru
37013
Provedení
- S jemným nastavením
- Rozdělení základní desky 4 x 90°
- Přesnost měření 1/12°= 5 obloukových minut
- Odečítání bez paralaxy díky sousední noniové

stupnici (díky tomu jsou do značné míry elimino-
vány chyby odečítání)

- Kalené měřicí hrany
- Se 3 vyměnitelnými měřicími lištami (délka 150,

200, 300 mm), které lze posouvat po celé délce
- Kompletní s panoramatickou lupou 

a přídavným úhlem
- V pouzdru

Použití
Pro měření úhlů obrobků, zařízení, strojů atd. a také
pravítek, příčných a pokosových úhlů.

Kvalita
Nerezová ocel.

37018
Úhlový doraz
- Měřicí rameno, délka 75 mm
- Měření nejmenšího úhlu od 0°
- Vhodné také pro obj. č. 37030

37019
Hranolová základna
- S hranolovou základnou
- Jemně broušené na všech stranách
- Pro vertikální upnutí snímače úhlu pro měření

přímo na vyrovnávací desce 
- Vhodné také pro obj. č. 37030

37013

                                                                                                                                                                      Sada                              Úhlový doraz                Hranolová základna      
              Délka lišty                                                                                                                                      37013            …                           37018            …              37019            …
                        mm                                                                                                                                             €                                                   €                                      €                
                150 - 300                                                                                                                                                                              101                                                                                                         
                              -                                                                                                                                                                                                                                          101                                       101

3701937018

37006

37008

37013 - 37019

                                                                                                                                                                                        
 Ø stupně oblouku                              Délka lišty                                                                               37007            …
                         mm                                         mm                                                                                       €                
                               80                                               120                                                                                                                 101
                             120                                               150                                                                                                                 102
                             150                                               200                                                                                                                 103
                             200                                               300                                                                                                                 104
                             300                                               500                                                                                                                 105

Hranový úhelník
ß
Provedení
- S dělením 0–180°
- Hodnota dílku stupnice 1°
- Laserově vyznačená stupnice, mm stupnice

Kvalita
Hliník s tvrdým kódováním (HRC63).
Černý eloxovaný povrch odolný proti 
poškrábání.

37007

37007
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                                                Přesnost               Hmotnost                        37100            …              37101            …
                                                                                   přibl. g                                €                                      €                
         Úhloměr                                 +/-0,5°                            800                                                 101                                             
         Dřevěné pouzdro                             -                                   -                                                                                               101

Přesný úhloměr

37100
Magnetický přesný úhloměr
Provedení
- Vyrobeno z hliníku a nerezové oceli
- Se středicím důlčíkem a 360° stupnicí, 

na 90° základně tvaru V
- S laserem škálovaným číselníkem
- Přesnost +/- 0,5°

Použití
Pro hledání středového bodu, řezání, broušení,
instalaci potrubí, montáž řídicích zařízení, nivelaci
topných systémů, svařování, nastavení rámu atd.

37101
Dřevěné pouzdro pro přesný úhloměr 
(obj. č. 37100 101).

37100

37100 - 37101

Goniometry │ Úhloměry │ Spárové měrky │ Fóliové pásky 

Digitální univerzální goniometr

0
Provedení
- S kapacitním principem měření odolným proti

opotřebení
- S jemným nastavením 
- Velký LC displej (8,5 mm)
- Odečet ve stupních a minutách (10°, 24 min) nebo

alternativně v decimálních stupních (10, 40°)
- Rozlišení 1 min nebo 0,01°
- Nejistota měření +/- 1 číslice
- Rozsahy měření (přepínatelné): 

1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90°
- Datový výstup Opto RS 232
- Snadné seřízení nebo nastavení nuly na libovol-

ném plochém povrchu
- Nastavení nuly (RESET) možné v libovolné poloze 

- Vyměnitelná měřicí lišta
- Dodáváno v pouzdru, včetně 3V baterie 

(typ CR 2032)
Kvalita
Nerezavějící kalené měřicí hrany.

Upozornění:
Spojovací kabel viz obj. č. 35200. 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102. 

Odpovídající úhlový doraz a hranolová patka 
viz obj. č. 37018-37019.

                                                                                                                                                                                        
              Délka lišty              Výstup dat                                                                                               37030            …
                        mm           Opto RS 232                                                                                                       €                
                             150                                   x                                                                                                                                   101
                             200                                   x                                                                                                                                   102
                             300                                   x                                                                                                                                   103

37030

37030
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Fóliové pásky
Provedení
- Přesná pásková měrka
- Pohodlné odvíjení v plastové krabici (snadné

vyjmutí), jednotlivé krabice lze připojit k bloku,
složit tak, aby se ušetřilo místo a chránil materiál
před nečistotami

- Tolerance přesnosti +/-10 %

Použití
Pro nastavení nástrojů, seřizovacích zařízení,
vyrovnání tolerancí, zarovnávání strojů atd.

37310
Provedení
- Nelegovaná ocel (ocelový pás SM)
- Pevnost v tahu 490-640 N/mm2

- Rozměr fólie 150 x 2500 mm

37311
Provedení
- Nerezová ocel (číslo materiálu 1.4301, 18 Cr 9 Ni)
- Pevnost v tahu 1300-1500 N/mm2

- Rozměr fólie 150 x 2500 mm

37312
Provedení
- Mosaz (Ms 63)
- Pevnost v tahu 440-540 N/mm2

- Rozměr fólie 150 x 2500 mm

37313
Dílenský sortiment
Provedení
- Mosaz (Ms 63)
- Pevnost v tahu 440-540 N/mm2

Obsah:
- 1 krabice každá s tloušťkou 0,025/0,050/0,075 

a 0,100 mm
- Rozměr fólie 150 x 1200 mm

37312

                                                                                                        Nelegovaná ocel                Nerezová ocel                             Mosaz                        Dílenský sortiment                
        Tloušťka fólie                                                                                           37310            …              37311            …              37312            …                              37313            …
                        mm                                                                                                  €                                      €                                      €                                                      €                
                      0,025                                                                                                                              101                                       101                                       101                                                               
                      0,050                                                                                                                              102                                       102                                       102                                                               
                      0,075                                                                                                                              103                                       103                                       103                                                               
                       0,100                                                                                                                             104                                       104                                       104                                                               
                       0,150                                                                                                                              105                                       105                                       105                                                               
                      0,200                                                                                                                              106                                       106                                       106                                                               
                      0,250                                                                                                                              107                                       107                                       107                                                               
                      0,300                                                                                                                              108                                       108                                       108                                                               
                      0,400                                                                                                                              109                                       109                                       109                                                               
                      0,500                                                                                                                              110                                       110                                       110                                                               
             0,025-0,100                                                                                                                                                                                                                                                                                       101

37313

37310 - 37313

Sady spárových měrek
Provedení
- Výměnný
- Rozměry v mm a palcích na každé měřicím listu 
Kvalita 
Kalená pružinová ocel. 

37305 
Provedení
Kónický tvar listu. Poniklovaný kryt s aretačním
šroubem. 
Použití
V oblasti výroby motorů a pro měření průsvitu. 

37305 102 
Zvýšení z 0,05 na 0,30 mm v krocích po 0,05 mm 
a zvýšení z 0,40 na 1,00 mm v krocích po 0,10 mm. 

37305 103 
Zvýšení z 0,05 na 1,00 mm v krocích po 0,05 mm. 

37305 104 
0,05 mm a zvýšení z 0,10 na 2,00 mm v krocích po
0,10 mm. 

37308 
Provedení  
Válcový tvar listu, šířka 13 mm. Volné, držené 
u sebe kroužkem. 
Použití 
Seřízení vůle ventilů na nepřístupných místech atd. 

37308 102 
Zvýšení z 0,05 na 0,30 mm v krocích po 0,05 mm 
a zvýšení z 0,40 na 1,00 mm v krocích po 0,10 mm.

37308 103
Zvýšení z 0,05 na 1,00 mm v krocích po 0,05 mm.

37308 104
Zvýšení z 0,10 na 2,00 mm v krocích po 0,10 mm.

37308 105
Zvýšení z 0,05 na 0,30 mm v krocích po 0,05 mm 
a zvýšení z 0,40 na 1,00 mm v krocích po 0,10 mm.

37308 106
Zvýšení z 0,05 na 1,00 mm v krocích po 0,05 mm.

37305

                                                                                                           Kónická                
 Počet listů    Délka listu            od–do                  od–do                   37305            …
   Množství                mm                mm               palcový                          €                
               13                  100       0,05-1,00       0,002–0,040                                        102
               20                  100       0,05-1,00       0,002–0,040                                        103
               21                  100       0,05-2,00       0,002–0,080                                        104

37308

37305 - 37308

                                                                                                           Válcový                
 Počet listů    Délka listu            od–do                  od–do                   37308            …
   Množství                mm                mm               palcový                          €                
                 13                  200       0,05-1,00        0,002–0,040                                            102
                 20                  200       0,05-1,00        0,002–0,040                                            103
                 20                  200        0,10-2,00        0,002–0,080                                            104
                 13                  300       0,05-1,00        0,002–0,040                                            105
                 20                  300       0,05-1,00        0,002–0,040                                            106



37.4
www.hhw.de

37.4 CZ/P

M
ěřicí a testovací 
technologie

a
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Páskové měrky │ Spárové měrky│ Šablony na kontrolu po broušení│ Měrky na spirálové vrtáky

Spárové měrky
ß
Provedení
- Uhlíková ocel, kalená
- Šířka: 12,7 mm
- Délka: 5 m
- V plastovém kufříku

Upozornění:
Od tloušťky 0,08 mm označeno rozměry.

37315

                                                                                                                                                                                        
                  Rozměry            Dělení stupnice                                                                                        37317            …
                           mm                                mm                                                                                               €                
         330 x 100 x 110                          0,01-0,25                                                                                                                          101
        330 x 210 x 220                          0,30-1,00                                                                                                                          102

Sortiment spárových měrek
ß
Provedení
- 15 ks, upevnění na stěnu včetně upevnění pro 

spárovou měrku a upevňovacího materiálu
- Upevnění na stěnu z ocelového plechu, 

lakovaného

- Spárové měrky vyrobené z uhlíkové oceli, kalené
- S označováním velikosti

37317

                                                               
       Tloušťka                37315            …
               mm                       €                
                 0,01                                        200
                 0,02                                        201
                 0,03                                        202
                 0,04                                        203
                 0,05                                        204
                 0,06                                        205
                 0,07                                        206
                 0,08                                        207

                                                               
       Tloušťka                37315            …
               mm                       €                
                 0,75                                        224
                 0,80                                        225
                 0,85                                        226
                 0,90                                        227
                 0,95                                        228
                 1,00                                        229
                                                                        
                                                                        

                                                               
       Tloušťka                37315            …
               mm                       €                
                 0,35                                         216
                 0,40                                         217
                 0,45                                         218
                 0,50                                         219
                 0,55                                        220
                 0,60                                        221
                 0,65                                        222
                 0,70                                        223

                                                               
       Tloušťka                37315            …
               mm                       €                
                 0,09                                        208
                 0,10                                        209
                 0,12                                         210
                 0,15                                         211
                 0,18                                         212
                 0,20                                         213
                 0,25                                         214
                 0,30                                         215

37315

37317

Spárové měrky (INOX)37318

ß
Provedení
- Nerezová ocel
- Šířka: 12,7 mm
- Délka: 5 m
- V plastovém kufříku

Upozornění:
Od tloušťky 0,08 mm označeno rozměry.

37318

                                                               
       Tloušťka                37318            …
               mm                       €                
                 0,01                                         101
                 0,02                                         102
                 0,03                                         103
                 0,04                                        104

                                                               
       Tloušťka                37318            …
               mm                       €                
                 0,18                                         113
                 0,20                                         114
                 0,25                                         115
                                                                        

                                                               
       Tloušťka                37318            …
               mm                       €                
                 0,09                                         109
                 0,10                                         110
                 0,12                                         111
                 0,15                                         112

                                                               
       Tloušťka                37318            …
               mm                       €                
                 0,05                                         105
                 0,06                                         106
                 0,07                                         107
                 0,08                                         108

Sortiment spárových měrek (INOX)37319

ß
Provedení
- 15 ks, upevnění na stěnu včetně upevnění pro 

spárovou měrku a upevňovacího materiálu
- Upevnění na stěnu z ocelového plechu, 

lakovaného

- Spárové měrky vyrobená z nerezové oceli
- S označováním velikosti

37319

                                                                                                                                                                                        
                Rozměry     Dělení stupnice                                                                                               37319            …
                         mm                         mm                                                                                                       €                
       330 x 100 x 110                  0,01-0,25                                                                                                                                   101
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Mosazné spárové měrky
Provedení
- Nemagnetické 
- Kónické listy, vyměnitelné 
- V pouzdře

Obsah:
13 listů od 0,05 do 1,0 mm. 
Zvýšení z 0,05 mm na 0,3 mm v krocích po 0,05 mm, 
zvýšení z 0,3 na 1 mm v krocích po 0,1 mm.

Použití
Pro kontrolu spár nebo vůle posuvných vodítek,
ložisek, ventilů Schrader atd.

37325

                                                                                                                                                                                        
             Délka listu                                                                                                                               37325            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                          100                                                                                                                                                                       103

Univerzální šablona na kontrolu po broušení
Provedení
- Se čtyřhranným a šestihranným úhelníkem
- Každý vyfrézovaný úhel

Použití
Pro kontrolou vrcholového úhlu na spirálových
vrtácích (118°) a řezného profilu na závitových
nožích 60° (metrický) a 55° (Ww).

                                                                                                                                                               37430            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                           101

37430

37325

37430

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               37431            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                           101

Měrka na spirálové vrtáky
ß
Provedení
- Laserově vyznačená stupnice, mm stupnice

Kvalita
Hliník s tvrdým kódováním (HRC63).
Černý eloxovaný povrch odolný proti poškrábání.

37431

37431

S tabulkou závitů na
zadní straně
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Kalibry řezání závitů
37515
Kombinovaná měrka na závitové nože
Použití
Pro ploché, lichoběžníkové a trojúhelníkové závity
55° a 60°.

37530
Kombinovaná měrka na obráběcí a závitové
nástroje
Provedení
- S dorazem úhlu podbroušení
- Nastavení úhlu podbroušení 0-30° pomocí dorazu
- Zahloubení pro lichoběžníkové, Whitworthovy 

a metrické závity a úhly 40-80°
Použití
Pro kontrolu úhlů podbroušení a klínů u obráběcích
nástrojů a nástrojů na řezání závitů.

37530

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                       37515            …              37530            …
                                                                                                                               €                                      €                
                                                                                                                                                             101                                       101

37515

37515 - 37530

Tryskové kalibry (kalibry na měření otvorů)
37605
Provedení
- Kalený, kulatý měřicí trn
- S ochranným krytem
- Kužel 1:10, noniová stupnice 1:10
- Odečítání: Přímé odečítání 0,1 mm, 

10dílná noniová stupnice

Použití
Zejména pro opravy motorů a autodílny.

37610
Provedení
- S ocelovými čepy
- Namontováno do plastu

Použití
Pro měření všech typů trysek. Lze použít také jako
toleranční měřidlo pro malé otvory.

37605

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah        Počet měřicích čepů                                             37605            …              37610            …
                         mm                                                                                               €                                      €                
                     0 - 5,0                                              –                                                                          102                                             
                0,45 - 1,5                                           20                                                                                                                       101
                1,50 - 3,0                                            16                                                                                                                       102

37610

37605 - 37610

Závitové kalibry│ Měrky na závitové nože │ Tryskové kalibry │ Milimetrové kalibry na měření
otvorů │ Klínové měrky │ Svarové měrky│ Poloměrové šablony

Závitové kalibry
Provedení
Vysoká přesnost díky obrobeným zubům

Použití
Pro měření rozteče vnitřních 
a vnějších závitů.

37505
Pro metrické závity, 
vrcholový úhel 60°,
24 roztečí 0,25–6 mm,
0,25/0,3/0,35/0,4/0,45/0,5/0,6/0,7/0,75/0,8/0,9/1,0/
1,25/1,5/1,75/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0 mm.

37506
Pro Whitworthův závit, 
vrcholový úhel 55°,
28 roztečí, 4–62 tpi/palec, závity
4/4,5/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/18/19/20/22/24/
25/26/28/30/32/36/40/48/60/62.

37507
Kombinované pro metrický a Whitworthův 
závit, 52 roztečí, např. obj. č. 37505 a 37506
společně.

37508
Pro trubkový Whitworthův závit, 
úhel závitu 55°,
6 roztečí, 8–28 tpi/palec, 8/10/11/14/19/28.

37505

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                  37505            …                      37506            …                      37507            …                      37508            …
                                                                                                                          €                                              €                                              €                                              €                
                                                                                                                                                        101                                                101                                                101                                                101

37507

37508

37506

37505 - 37508

37530
S dorazem úhlu podbroušení
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Svarové měrky
Kvalita
Nerezová ocel.

37701
Provedení
- Rozsahy měření 20 mm
- Odečet 0,1 mm
- Posuv pomocí upínacího šroubu
- V kožené brašně
Použití
Pro měření plochých a rohových svarů. 
Pro kontrolu švů tvaru V jsou k měrce připojeny 
úhly 60, 70, 80 a 90°.

37705
Provedení
- Vějířová
- 12 listů 3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/8/10/12 mm,

držených u sebe kroužkem.
Použití
Pro měření svarů na rozích svařených pod
správnými úhly.

37710
Měrka na měření klínových švů DPB
Provedení
- Kontakt pouze na jedné straně, což znamená, 

že jsou do značné míry eliminovány chyby měření
způsobené úhlovým smrštěním

- 3 měřicí stupnice, různé možnosti měření
- Přímý odečet 0,1 mm
- V kožené brašně
Použití
Pro snadnou a rychlou kontrolu rozměrů svarů.

37701

                                                                                                                                                                                        
                                                                               37701            …              37705            …              37710            …
                                                                                       €                                      €                                      €                
                                                                                                                101                                       101                                       101

37710

37705

37701 - 37710

Poloměrové šablony (konkávní a konvexní měřidla)
Provedení
- S aretačním šroubem

Použití
Slouží ke kontrole vyvýšených nebo dutých křivek, 
které tvoří části kružnice.
Obsah:
Velikost 1 (1-7 mm ) 17 listů: zvýšení z 1 na 3 mm
v krocích po 0,25 mm, a z 3 na 7 mm v krocích po
0,5 mm.

Velikost 2 (7,5-15 mm) 16 listů: zvýšení v krocích
po 0,5 mm.

Velikost 3 (15,5-25 mm) 15 listů: Zvýšení z 15,5 na
20 mm v krocích po 0,5 mm a z 20 na 25 mm 
v krocích po 1 mm.

37805 - 37806

                                                                                                         Normální ocel                              Nerez                
                  Velikost                                                                                       37805            …              37806            …
                                                                                                                               €                                      €                
                             1                                                                                                                          101                                       101
                             2                                                                                                                          102                                       102
                             3                                                                                                                          103                                       103

37805 - 37806

Milimetrové kalibry na měření otvorů
Provedení
- Ocel, nitridovaná

Použití
Pro měření drátů, spirálových vrtáků, kuliček atd.

37630

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah                    Rozteč                      Počet                                                               37630            …
                         mm                         mm                     otvorů                                                                       €                
                    0,1 - 10                               0,1                             100                                                                                              201

37630

Klínové měrky
Provedení
- Vroubkovaná rukojeť
Použití
Pro měření rozměrů mezer.

37632 101-102
Provedení
- Speciální ocel
- Broušené na všech stranách
- Matně chromované
- Laserem gravírovaná stupnice

37632 103
Provedení
- Plast ABS
- Dělená stupnice CNC

37632 101

                                                                                                                                                                                        
         Měřicí rozsah              Materiál                            Rozměry           Hmotnost                            37632            …
                         mm                                                                mm                          g                                    €                
                           0,5-7                Speciální ocel                    124 x 8 x 8                           39                                                       101
                         0,5-11                Speciální ocel                 153 x 12 x 8                           62                                                       102
                         0,5-11                Plast ABS                        155 x 12 x 8                           17                                                       103

37632 102

37632 103

37632
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Indikátory závitů │ Klíče pro toleranci ISO │ Profilové měrky TORX® │ Sklonoměry │ 
Vodováhy

Klíč s tolerancí ISO TOLERATOR

Provedení
- Prachotěsné provedení
- Plastové pouzdro 110 x 60 x 30 mm 
- Vícejazyčné popis (francouzština, angličtina,

němčina, italština, španělština).

Použití
Pro přímé odečítání všech hodnot tolerance podle
doporučení ISO R 286-1962 obsahuje kompletní
seznam všech tolerancí ISO používaných v Něme-
cku a v zahraničí do jmenovité velikosti 500 mm =
přes 6400 párů tolerančních hodnot.

37912

                                                                                                                                                               37912            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                           101

37912

Profilová měrka TORX®

N
Použití
Pro identifikaci profilů s vnitřním a vnějším závitem
TORX® i ve stísněných prostorech. Pro velikosti 
E 4-E 16 a T 10-T 60.

37930

                                                                                                                                                              37930            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                          301

37930

Indikátor závitu
Provedení
- Odolné proti prachu a nečistotám
- Plastové pouzdro 110 x 60 x 30 mm
- Zobrazení závitu pro následující typy závitů: 

Metrický ISO, jemný závit ISO, UNC, UNF, 
UNEF, Ww, BSF, GAS, BA, PG.

Použití
Pro přímé odečítání všech informací potřebných 
k identifikaci závitu se standardizovanou terminolo-
gií, – včetně Ø jádrového otvoru.

37905

                                                                                                                                                              37905            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                           101

37905
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        Měřicí rozsah                Citlivost číselného přírůstku         Opakovatelnost               RS 485                         Š x V x H                                                           38005            …
                   Stupně                                                     mm/m                         mm/m                                                             mm                                                                  €                
                         +/- 45                                                            ≥ 0,02                                < 0,1                             x                    100 x 75 x 30                                                                                         101

Pracují v souladu se systémem kyvadla 
s kapacitním skenováním, jsou necitlivé na
magnetická pole. Žádné mechanické převo-
dovky, proto nepodléhají opotřebení. 
S digitálním zobrazením úhlu (náklonu 
a rozteče v mm/m), přesné, praktické 
a robustní. Pro kontrolní práce a použití
v dílně.

Vodorovný model
S prizmatickou měřicí základnou, 2 citlivosti,
přepínatelné 0,001/0,01 mm/m, 
s analogovým výstupem pro zapisovač.

Úhlový model
Se 2 prizmatickými měřicími základnami, 
2 citlivosti, přepínatelné 0,001/0,01 mm/m,
s analogovým výstupem pro rekordér.

Sada elektronických vodováh
Ideální sada pro montéry

Obsah:
1  vodováha, vodorovný model, délka 

150 mm, s plochou, kalenou ocelovou
měřicí základnou a bez vlastního displeje

1  stejný, ale úhlový model, délka 150 mm
1  displej a napájecí jednotka
2  připojovací kabely, každý o délce 2,5 m
4  akumulátory, každý 1,5 V
v robustním plastovém kufříku.

Elektronické přesné vodováhy
Výkonný design, ale velmi praktický. Vhodné
pro kontrolu i provoz.

Úhlový model
S horizontálními a vertikálními hranoly 
a povrchy pro horizontální a vertikální hřídele
a povrchy.

Obraťte se na nás!

Elektronický sklonoměr ClinoBevel 1 USB

(
Provedení
- Univerzální kompaktní zařízení se 4 přesně

obrobenými měřicími základnami na obvodu skříně
- Indikátor sklonu lze vybrat pomocí klávesnice na

každé běžné jednotce naklápění

- Volitelné rozměrové jednotky: 
stupně, stupně/min, mm/m, palce/10 nebo 12, re.
Základ mm nebo palce (podle výběru), miliradiány
a další 

- Skříň je nepropustná vůči stříkající vodě a odolná
vůči dílenským chemikáliím 

Rozsah dodávky:
- Kabel USB 1,8 m
- Software Clino SOFT1 na disku CD
- 1 x 1,5 V baterie (typ LR 6, AA)
- Zkušební certifikát s prohlášením o shodě
- V pouzdru

Použití
Pro měření sklonu v okamžitých a srovnávacích
procesech měření.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303. 
K dispozici volitelné dálkové ovládání.

38005

Elektronické vodováhy

38005

Info

Přesné vodováhy, nastavitelné

0
Provedení
- Nastavitelná přesná vodováha 

v souladu s normou DIN 877 
- Snadné nastavení relativního nulového bodu

pomocí seřizovací jednotky
- Rozsah nastavení +/- 4,0 mm/m
- S broušenou, externě nastavitelnou podélnou

libelou, příčnou libelou a úplnou tepelnou izolací
- Indikace hodnoty měřítka na typovém štítku
- Plochá a prizmatická měřicí plocha (150°)
- Jemně broušené měřicí plochy
- Dodáváno v kufříku

Použití
Pro úpravu horizontálních ploch a stopek.

Kvalita
Vysoce kvalitní speciální litina.

38014 - 38018

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                              Délka                           38014            …                      38015            …                      38016            …                      38017            …                      38018            …
                                 mm                                   €                                              €                                              €                                              €                                              €                
                                      160                                                     101                                                101                                                101                                                101                                                      
                                      200                                                     102                                                102                                                102                                                102                                                101
                                      250                                                     103                                                103                                                103                                                103                                                102
                                      300                                                     104                                                104                                                104                                                104                                                103
                                      500                                                     105                                                105                                                105                                                105                                                104

38014 - 38018

                         Citlivost                    0,3 mm/m                               0,1 mm/m                             0,04 mm/m                             0,02 mm/m                             0,01 mm/m
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    Délka 1 – Strana                                                                                   38025            …                      38026            …                      38028            …                      38029            …
                         mm                                                                                          €                                              €                                              €                                              €                
                             100                                                                                                                                                             101                                                                                                             
                          150                                                                                                                                                              102                                                102                                                      
                         200                                                                                                        103                                                103                                                103                                                103
                         300                                                                                                                                                                                                                    104                                                104

Vodováhy z lehkého kovu

                 Citlivost                                                                            0,1 mm/m                             0,04 mm/m                             0,02 mm/m                             0,01 mm/m

Provedení
- S hranolem a povrchy
- 1 značka stupnice = 0,6 mm/m
- V plastovém kufříku

Použití
Pro jednoduchá měření.

Kvalita
Hliník.

38020

                                                                                                                                                                                        
                      Délka                                                                                                                               38020            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                             150                                                                                                                                                                       101
                             200                                                                                                                                                                       102

38020

Vodováhy

Rámové vodováhy, DIN 877

Provedení
- 3 prizmatické strany
- 1 svislá strana, rovná, se zabroušenou a stupnicí

opatřenou podélnou libelou, příčnou libelou 
a úplnou tepelnou izolací

- Podélná libela je také viditelná ze strany – výhodné
při měření vysoko umístěných ploch

- Jemně broušené měřicí plochy
- Konzistentní přesnost díky bezproblémové instalaci

vodováhy: Eliminuje časově náročné úpravy
- Citlivost podélné libely = v mm/m 

Odchylka od horizontální roviny při délce 1 m
- V pouzdru

Použití
Pro úpravu horizontálních ploch a stopek.

Kvalita
Těžká speciální litina.

38025 - 38029

Přesná kruhová vodováha
38034

                                                                                                                                                                                        
                     Ø         Tloušťka                      Citlivost mm/m                                                               38034            …
                 mm                  mm        Hodnota dílku stupnice                                                                       €                
                      40                       11                                         2,0-5,0                                                                                               101

38025 - 38029

38034

(
Provedení
- S podélnou a příčnou libelou a 3 otvory pro šrouby
- S prohlášením o shodě

Použití
Jako vodováha na strojích, zařízeních atd.

Upozornění:
Prizmatické vodováhy nebo vodováhy ve tvaru 
T s různými citlivostmi a rozměry jsou k dispozici 
na vyžádání.

Horizontální vodováhy, DIN 877

Provedení
- S prizmatickou základnou, broušenou a stupnicí

opatřenou podélnou libelou a úplnou tepelnou
izolací

- Podélná libela viditelná ze strany – výhodné při
měření vysoko umístěných ploch

- Jemně broušené měřicí plochy
- Konzistentní přesnost díky bezproblémové instalaci

vodováhy: Eliminuje časově náročné úpravy
- Citlivost podélné libely = v mm/m 

Odchylka od horizontální roviny při délce 1 m
- V pouzdru

Použití
Pro úpravu horizontálních ploch a stopek.

Kvalita
Těžká speciální litina.

38010 - 38013

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                      Délka                                                                                   38010            …                      38011            …                      38012            …                      38013            …
                         mm                                                                                          €                                              €                                              €                                              €                
                             160                                                                                                                     101                                                101                                                101                                                      
                             200                                                                                                                    102                                                102                                                102                                                102
                             300                                                                                                                    104                                                104                                                104                                                104

38010 - 38013

                 Citlivost                                                                            0,1 mm/m                             0,04 mm/m                             0,02 mm/m                             0,01 mm/m
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38047 102
Stupňová vodováha
Provedení
- S plochou základnou a montážními otvory, 

délka 300 mm, šířka 25 mm
- Měřicí rozsah 4 x 90°, přesnost 1°

Použití
Pro horizontální, vertikální a úhlová měření.

38047 103
Pouzdro

Plastová úhlová vodováha
ß
Provedení
- Kulatá plastová vodováha
- Vodorovná libela a libela s úhlovým měřicím

zařízením z akrylového skla
- S magnetem

- Označování hran jako náčrtek pro úhly 45°, 60°,
120° a 135°

- Měřicí stupnice v cm a mm
38150

                                                                                                                                                                                        
                      Délka                                                                                                                               38150            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                             250                                                                                                                                                                       101

Stupňová vodováha (úhlová vodováha)
38047

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              38047            …
                                                                                                                                                                      €                
     Stupňová vodováha                                                                                                                                                                102
     Pouzdro                                                                                                                                                                                      103

38047

38150

Trubicová vodováha
M
Provedení
- Nezlomitelné akrylové skleněné trubice
- S plastovými armaturami a plastovými větracími

ventily
- Stupnice: mm dělení 5–155 mm
- Pro trubice šířky 10 a 12 mm (1/2”)
- Dodává se s 20m trubicí v krabici

Použití
Pro rychlou a efektivní práci: Připojení vodováh 
a značkovačů vzdálenosti pro měření gradientu na
velké vzdálenosti, měření vodorovnosti, když jsou
měřicí body mimo dohled, pozemní průzkumy.

38155

                                                                                                                                                               38155            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                           101

38155

Přesné vodováhy s klikovým čepem, DIN 877

Provedení
- Podélný a příčný hranol v základně
- Podélná a příčná libela se stupnicí
- Úplná tepelná izolace
- Broušené měřicí plochy, vysoce citlivé
- V pouzdru

Použití
Pro srovnání klikových hřídelí a klikových čepů na
motorech atd.

Kvalita
Těžká speciální litina.

38043

                                                                                                                                                                                        
      Délka      1 dílek stupnice se rovná podélně/příčně                                                                    38043            …
         mm                                                               mm/m                                                                            €                
           60                                                                     0,2 / 0,8                                                                                                    101
           90                                                                      0,1 / 0,8                                                                                                    102

38043
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Vodováhy

Vodováha a měřítko PICO38057

q
Provedení
- Ideální měřicí zařízení, protože měření ve vodorov-

ném a svislém směru se obvykle musí provádět 
v kombinaci s měřením délky

- Svinovací metr z nerezavějící oceli
- Voděodolný
- Vyrobeno v Německu

Přesnost:
- Svinovací metr EG II
- Vodováha 1,0 mm/m

Výhody:
- Svinovací metr lze při měření táhnout a zajistit 

v pouzdru
- Svinovací metr lze uložit kompaktně a bezpečně

do skříně vodováhy
- Vypouklý oblouk pásky umožňuje dokonalé odečty

38057 101
Provedení
- Bez magnetu

38057 102
Provedení
- S magnetem

38057

38057 102

                                                                                                 Bez magnetu                            S magnetem                
           Délka pásky            Šířka pásky                                              38057            …                       38057            …
                         mm                         mm                                                      €                                               €                
                           1000                                16                                                                           101                                                  102

Kapesní vodováhy

M
Provedení
- Díky mimořádně silnému magnetu ze vzácných

zemin až 5x výkonnější než běžný feritový magnet
- Přesnost měření +/- 1,0 mm/m v normální

poloze
- Se sponou na opasek – vždy v dosahu

38054
Pocket electric
Provedení
- Plastová vodováha pro rychlé a spolehlivé vodo-

rovné vyrovnání zapuštěných spínačů a zásuvek
díky výkonnému magnetu ze vzácných zemin

- S měřicí plochou základny na zadní straně
vodováhy a důmyslným výřezem pro vodítko
šroubováku

- Montážní díl lze pohodlně nastavit pomocí
připojené vodováhy

38055
Pocket Pro Magnetic
Provedení
- Profesionální miniaturní vodováha s robustním

pravoúhlým pouzdrem s hliníkovým jádrem 
a dvěma přesně frézovanými měřicími plochami 
s drážkou V pro horizontální a vertikální měření na
rovných a kulatých površích

- Svislá oblast měření je v úhlu 90° vůči horizontální
oblasti měření – to umožňuje vertikální měření 
s vodorovnou libelou

- Silný systém magnetů ze vzácných zemin na
povrchu a boční měřicí plocha pro přilnavost ke
kovovým součástem – volné ruce pro vyrovnání 
a seřízení

- Vždy po ruce – malá vodováha zabere téměř
žádný prostor

38054

38055

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                          D x Š x V                                       38054            …                      38055            …
                                                                 mm                                               €                                              €                
         Pocket Electric                    70 x 20 x 40                                                                    101                                                      
         Pocket Pro Magnetic          70 x 20 x 40                                                                                                                          101

38054 - 38055
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Vodováhy z lehkého kovu (magnetické)

0

 

Provedení
Laserově dělená horizontální kruhová libela:
- 1 = Přesné odečítání díky dodatečným 

dělicím čarám pro přesnou nulovou polohu
vzduchové bubliny horizontální libely (odchylka
nulového bodu v normální pozici: 0,5 mm/m)

- 2 = Doplňkové odečítání 2% poklesů
- Absolutně bezpečné připojení k profilu díky

ultrazvukovému svařování
- Maximální dlouhodobá přesnost díky laserovým

značkám (patentovaný postup)
- Zvětšovací efekt pro lepší odečítání
- Volný pohled na libelu v úhlu 270° ze všech stran

bez překážející hrany
- Z vysoce pevného, nerozbitného polykarbonátu

Silný hliníkový obdélníkový profil:
- 3 = Silikonové dorazy na zadní straně pro protis-

kluzové umístění na stěnu
- 4 = Gumové koncové krytky s ochranou proti nárazu
- Odolné vůči poškrábání díky speciálnímu 

eloxování

38053 106-108
Provedení
- 5 = S praktickou natištěnou stupnicí na horní

měřicí ploše a 2 posuvnými nasazenými měřicími 
a orýsovacími jezdci

38066
Provedení
- Magnetický stojan

38053 - 38066

Krátká magnetická vodováha
q
Provedení  
- Výjimečně dobrý pohled v případě svislých měření

díky libele ve hlavě
- Libely s efektem lupy pro dobrou čitelnost
- Se silným vnitřním permanentním magnetem
- Přesnost měření 0,5 mm/m v normální poloze 

a při zpětném měření

Kvalita 
Hladký hliníkový profil, stříbrný eloxovaný. 38061

                                                                                                                                                                                        
           Délka                                                                                                                                          38061            …
              mm                                                                                                                                                  €                
                200                                                                                                                                                                                    101

38053 106-108

38066

                                                   S magnetem               
      Délka         38053            …           38066            …
         mm                 €                                   €                
         1000                                 107                                   104
         1200                                 108                                          
         1500                                 109                                          
         1800                                  110                                          
         2000                                  111                                          
                                                                                                   

                                                 S magnetem              
      Délka         38053            …           38066            …
         mm                 €                                   €                
           200                                 101                                          
           300                                 102                                          
           400                                 103                                   101
           500                                 104                                          
           600                                 105                                   102
           800                                 106                                   103

38053 - 38066

38061

38052

Vodováhy z tvrdého dřeva
q
Provedení
- Nízká tepelná vodivost
- Olejované
- Přesnost měření v normální poloze 1,0 mm/m

Použití
Pro všechny citlivé povrchy.

                                                                                       
              Délka                                      38052            …
                 mm                                              €                
                    500                                                                  203
                    600                                                                  204

                                                                                       
              Délka                                      38052            …
                 mm                                              €                
                    300                                                                  201
                    400                                                                  202

38052

Vodováhy z lehkého kovu

ß
Provedení
- Vyrobeno ze zesíleného šedého práškově lakova-

ného hliníkového profilu s hladkými bočními
plochami

- Vodorovná a svislá libela
- Velmi dobrá viditelnost díky akrylovému sklu
- Přesnost měření v normální poloze 0,5 mm/m

Použití
Pro měření ve vodorovné 
a svislé normální poloze.

38056

                                                                                       
              Délka                                      38056            …
                 mm                                              €                
                    600                                                                  104
                    800                                                                  105
                  1000                                                                  106

                                                                                       
              Délka                                      38056            …
                 mm                                              €                
                    300                                                                  101
                    400                                                                  102
                    500                                                                  103

38056
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q
Provedení
S nástupem řady HIGHPRECISION se začínají
používat vodováhy, které uživateli nabízejí 5krát
lepší čitelnost než konvenční vodováhy. Díky
použití vodováhy s poloměrem otáčení 1 000 mm
(200 mm je standardní hodnota) lze rychleji deteko-
vat nejmenší nepřesnosti/sklony.
- Při stejném sklonu je cesta bubliny 5× širší než 

u konvenční vodováhy. V důsledku toho lze
nepřesnosti detekovat rychleji

- Kulatá libela BMI pro viditelnost bez oslnění
- Zabudovaná přesnost vodováh 0,3 mm/m 

v normální poloze
- 4komorový profil BMI, nejodolnější profil na trhu
- Efektivní přídavná ochrana díky pryžovým krytům 

absorbujícím nárazy

Upozornění:
K dispozici jako magnetická 
vodováha na vyžádání.

38065

Hliníkové vodováhy HIGHPRECISION

                                                                                       
           Délka                                         38065            …
              mm                                                 €                
              1800                                                                     103
              2000                                                                     104

                                                                                       
           Délka                                         38065            …
              mm                                                 €                
              1000                                                                      101
              1200                                                                     102

38065

Hliníkové vodováhy SUPERSTAR38063

q
Provedení
- Povrch s práškovým nástřikem
- Kulatá vodorovná libela s efektem lupy
- Vodorovní libela bez okrajů pro nezkreslený pohled

na bublinu i při zpětném měření
- Dlouhá životnost, vysoká přesnost měření 

(0,5 mm/m) díky ultrazvukem svařované vodováze
- Měření s otočením o 180° možné (0,5 mm/m)
- Pevné tělo a koncová krytka odolná vůči nárazu

udržují vysokou přesnost měření
- S frézovanou měřicí plochou

38063 201-203
Provedení
- Magnetický stojan

38063

38063 201-203

                                                                                                                                                   S magnetem                
           Délka                                                                                            38063            …                    38063            …
              mm                                                                                                    €                                            €                
                400                                                                                                                               101                                              201
                500                                                                                                                                                                                    202
                600                                                                                                                               103                                              203
                800                                                                                                                               104                                                     
              1000                                                                                                                               105                                                     
              2000                                                                                                                               106                                                     

Vodováhy | Sklonoměry
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Elektronický sklonoměr

0
Provedení
- S digitálním displejem 

(ve stupních a procentech)
- Šipky na displeji označují směr polohy 

0° nebo 90°
- Snadné resetování
- Přepínatelný akustický signál pro 

polohu 0° nebo 90°
- S funkcí přidržení
- Dodává se s elektrickým blokem akumulátorů 9 V

6LR61
- V robustních plastových rourách

Použití
Pro rychlé a přesné měření gradientů/sklonů.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 405.

38080

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah           Rozlišení            Mez chyby °              Mez chyby °           Celková délka        Délka testovacích ploch                                               38080            …
                                                     °/%               Při 0° a 90°               Při 1° až 89°                     cca mm                                   cca mm                                                       €                
                       4 x 90°                         0,1                       +/- 0,05                            +/- 0,3                               256                                               230                                                                             101

                              Elektronický modul                                                                                       Úroveň                                                                                                                         
      Délka                           Mez chyby °                       Mez chyby °                  Max. tolerance měření                               Max. tolerance měření                           38078            …
         mm                             Při 0° a 90°                       Při 1° až 89°        standardní poloha mm/m (°)         měření v opačném směru mm/m (°)                                   €                
           610                                              0,05                                           0,2                                           0,5 (0,029)                                                         0,5 (0,029)                                                     101
           800                                              0,05                                           0,2                                           0,5 (0,029)                                                         0,5 (0,029)                                                     102

Elektronická vodováha z lehkého kovu
M
Provedení
- Velmi silný obdélníkový profil z lehkého kovu 

s drážkami pro rukojeť a inovativními odníma-
telnými koncovými krytkami ze dvou materiálů

- Tyto koncové krytky zajišťují zvýšenou absorpci
nárazů a po demontáži nepřetržitou, čistou
značkovací linii v rozích

- Patentované protiskluzové zarážky
- Průchozí otvory ve dvousložkovém provedení
- S druhou svislou libelou
- Dvě frézované měřicí plochy
- Elektronický modul pro měření náklonu
- Zobrazení ve stupních, procentech, mm/m 

a mnoha dalších způsobech.

- Dva displeje pro snadné čtení, dokonce i seshora
(úzká strana) s volitelným osvětlením

- Akustické navádění v rozsahu 
+/- 2° pro svislou, vodorovnou 
a individuálně nastavitelnou 
referenční rovinu a zámek kláves 
pro zajištění referenční roviny

- Stupeň krytí IP 65
- Přidržení a funkce automatického vypnutí
- Varování při naklánění vodováhy 

v druhé ose
- Dodáváno s přepravním vakem

38078

38078

38080

Zobrazení ve stupníchZobrazení v procentech

Digitální sklonoměr GIM 60 L38085

1
Provedení
- Integrovaný bodový laser pro měření sklonu až do

délky 30 m
- Silné magnety a dva úchyty pro bezpečnou

montáž na obrobky
- Odklopný mechanismus pro jemné seřízení na

nerovném povrchu
- Libovolnou hodnotu lze nastavit jako 

alternativní 0°
- Pro snadný přenos je možné provést 

ruční nastavení úhlů
- Audiosignál navádí do požadovaného úhlu 

i bez sledování displeje

Technické údaje:
- Typ laseru: 635 nm, méně než 1 mW
- Rozsah laseru: 30 m

- Třída laseru: 2
- Přesnost nivelace laseru: +/- 0,5 mm/m
- Jednotky měření: °, %, mm/m
- Držák na stativ: 1/4”

Rozsah dodávky:
- 4 x 1,5 V baterie (typ LR6, AA)
- Ochranné pouzdro

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.

38085

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
              Délka                 Měřicí rozsah            Přesnost měření            Přesnost měření       Pracovní prostor             D x Š x V       Hmotnost                           38085            …
                  cm                                                  elektronika 0°/90°           elektronika 1–89°                    laseru m                      mm          přibl. kg                                   €                
                      60                 0-360 (4 x 90°)                             +/- 0,05°                                +/- 0,1°                                   30        618 x 27 x 59                     0,9                                                     101
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Goniometry | Křížové liniové lasery

Digitální goniometr TECH 700 DA
M
Provedení
- Elektronický goniometr pro rychlé určování 

a přenos externích úhlů v rozsahu 0°–270°
- Digitální displej s velkými číslicemi a přepínatelným 

stmívatelným osvětlením
- Funkce LOCK: Uzamykací mechanismus pro

spolehlivý přenos úhlů
- Optimální čitelnost libel, i když je rameno složeno
- Dvě zvláště široká vodítka hran pro přesné 

a bezpečné orýsování úhlů ve všech polohách
- Funkce REF: snadné přijetí, uložení a přenos

referenčního úhlu k dalším součástem
- Funkce HOLD: ukládá naměřenou hodnotu pro

přesná měření a rychlý přenos i v obtížně přís-
tupných oblastech

- Zobrazení úhlu půlení stisknutím tlačítka, ideální
pro rychlé a přesné pokosové řezy

- Automatické vypnutí po 60 minutách nečinnosti
- Přesné výsledky měření s přesností +/– 0,1°
- Třída ochrany IP 54
- Výbava: 1 digitální displej, 1 vodorovná libela, 

1 svislá libela, 2 potažené měřicí plochy

Rozsah dodávky:
- Digitální úhloměr TECH 700 DA
- 2 baterie (typ AA)
- Brašna

Oblasti použití:
- Ideální pro tesařské a truhlářské práce
- Určete a přenášejte úhly, například při stavbě

kuchyní nebo při zarovnávání jiného vestavěného
nábytku

- Ideální pomocník pro pokládání složitých dlaždi-
cových motivů – přenos úhlů při řezání dlaždic

- Ideální partner pro dřevěné konstrukce – od-
stranění úhlů pro přípravu pokosových řezů

- Nepostradatelná při obrábění kovů - při měření,
kontrole nebo označování úhlů

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.

38086

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Délka         Měřicí rozsah                                        Přesnost                                                Přesnost                      Přesnost pro elektroniku                           38086            …
          cm               stupně (°)         v normální poloze mm/m (°)                v obrácené poloze mm/m (°)                                   úhlové měření (°)                                   €                
             45                         0-270                                           0,5 (0,029)                                                 0,75 (0,043)                                                             +/- 0,1                                                     101
             80                         0-270                                           0,5 (0,029)                                                 0,75 (0,043)                                                             +/- 0,1                                                     102

38086 101

38086 102

Křížový liniový pájecí laser LAX 30038111

M
Provedení
- 1 vodorovná linie, 1 svislá linie
- Pájecí body nahoru a dolů
- Snadno viditelné, jasné a ostré laserové linie 

a body pro přesnou práci
- Kompaktní, otočné pouzdro s výsuvnou patkou pro

nastavení výšky pro přímou práci na U profilech
- Pouzdro STABILA Softgrip absorbující nárazy
- Snadná změna funkce díky ovládání jedním

tlačítkem
- Třída ochrany IP 54

Rozsah dodávky:
- Křížový liniový pájecí laser LAX 300
- Cílová deska
- Nástěnná konzola
- Baterie (3 x 1,5 V AAA)
- Pouzdro na opasek

Oblasti použití:
- Pro suché zdivo – zavěšené stropy, 

umístění příček a přepážek
- Pro práce na elektrické instalaci – montáž 

kabelovodů
- Pro práci na dlaždicích – vytvoření 

dlaždicových výplní
- Při výrobě oken – vyrovnávání výšky okna
- Pro tesařské a truhlářské práce – konstrukce

kuchyňských skříněk, zarovnávání pracovních
ploch

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

38111

    Technické údaje:                                                      
    Přesnost nivelace:                                                      +/- 0,3 mm/m
    Přesnost horní/dolní linie:                                           0,3 mm/m / 0,4 mm/m
    Rozsah automatické nivelace:                                    +/- 4,5°
    Rozsah viditelné linie:                                                 20 m*
    Laserová třída:                                                           2
    Baterie:                                                                       3 x 1,5 V baterie AAA
    * Za typických pracovních podmínek, v místnostech        

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                     38111            …
                                                                                                                                                                      €                
     LAX 300                                                                                                                                                                                      101
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Křížový liniový laser autoCROSS 338100

q
38100 101
Křížový liniový laser autoCROSS 3
Provedení
- Červený diodový laser, vlnová délka 635 nm
- Laserová třída 2
- Automatické vyrovnávání polohy (kyvadlo)
- Vodorovné a svislé čáry lze přepínat samostatně
- Díky pulzní laserové diodě lze použít i s přijí-

mačem
- Dosah s přijímačem alespoň 30 m
- Automatická detekce „vnější oblasti vyrovnávání“
- Sklon vypnutím automatického vyrovnávání 
- Multifunkční adaptér

Rozsah dodávky:
- Základní zařízení
- 3 x 1,5 V baterie (typ LR6, AA)
- Nástěnná konzola
- Přepravní kufr

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.

38100 301
Stativ
Provedení
- Připojení stativu 1/4”
- Robustní hliníková konstrukce 

s rukojetí a vodováhou
- Včetně transportního pouzdra
Použití
Pro Torpedo 3, autoCROSS 3, 
autoCROSSplus a autoMAGIC.

Technické údaje:
- Výška min. 0,6 m, max 1,68 m
- Hmotnost: 1,3 kg
- Max. nosnost 3 kg

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ         Samočinné vyrovnávání       Přesnost                   Otvírací úhel linií         Pracovní prostor             Skladovací teplota              Rozměry                   38100            …
                                        rozsah +/-°       +/- mm/m          vertikální/horizontální                                 °C                                         °C                      mm                           €                
   autoCROSS 3                                  4                3/10                                  140°/120°                      -10 až +50                               -20 až +70       120 x 95 x 62                                            101
   Stativ                                                   -                         -                                                     -                                         -                                                  -                                -                                            301

38100 10138100 301

Křížový liniový laser micro CL-10038101

j
Provedení
- Ovládání jedním tlačítkem, velmi uživatelsky

přívětivé
- Úkoly vyrovnání a zarovnání lze provádět během

okamžiku
- Okamžitá projekce extrémně jasných vertikálních

a horizontálních linií
- Prodloužený dosah v 30m místnostech
- Integrovaný 360° otočný talíř
- Laserová třída 2/630-670 nm

Rozsah dodávky:
- Křížový liniový laser CL-100
- Robustní plastový kufřík
- 3 baterie AAA
- Brýle pro laserová měřidla
- Stativ

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

38101

       Technické údaje:                                     
       Přesnost:                                                   2 mm/ 10 m
       Pracovní oblast, uvnitř:                             30 m
       Laserové linie:                                           2X, horizontální a vertikální
       Rozsah automatické nivelace:                  +/- 6°
       Zobrazení odchylky plochy:                      Ano (vizuální)
       Ochrana proti prachu a stříkající vodě:     IP 54
       Aretační přípravek:                                    Ano (pro prevenci poškození)
       Držák na stativ:                                         Ano (závit 5/8”)
       Napájení:                                                  3x baterie (typ AAA)
       Hmotnost:                                                 0,54 kg
                                                                                                                                                                                        
       Typ                                                                                                                                                 38101            …
                                                                                                                                                                      €                
         micro CL-100                                                                                                                                                                         101

Měřicí značky pro podlahy, elektrické
součásti atd.

... Zavěšení stropů Svislá linie (tesařské práce) Laserový kříž pro 
zarovnání dlaždic atd.
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Laserové dálkoměry a snímače vzdálenosti | Kapesní váhy

                                                                                                                                      
       Typ                                                                                               38146            …
                                                                                                                    €                
         Disto™ D110                                                                                                                 201
         Disto™ D2                                                                                                                     302

Laserový dálkoměr Leica DISTO™
ü
Provedení
Rychlé a přesné měření vzdálenosti, plochy 
a objemu pomocí viditelného laserového paprsku. 
Malý a praktický do každé kapsy.

Upozornění:
Použití naváděcí tabule je velmi užitečné zejména
pro venkovní měření a měření v jasném prostředí.
K dodání na vyžádání.
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.
Další modely jsou k dispozici na vyžádání.

38146 201
Disto™ D110
Nejmenší model v řadě Leica Disto™ 
s integrovanou technologií Bluetooth® SMART.

38146 302
Disto™ D2
Malý a praktický laserový přístroj na měření
vzdálenosti pro použití ve vnitřních prostorách. Data
lze také přenášet do smartphonů přes Bluetooth®

pomocí bezplatné skicovací aplikace Leica Disto™.

38146 30238146 201

  Technické údaje:                                  38146 201                 38146 302
  Typ:                                                       DISTO™ D110          DISTO™ D2
  Přesnost měření:                                   +/- 1,5 mm                +/- 1,5 mm
  Rozsah:                                                  0,2–60 m                   0,05–100 m
  X-Range Power Technologie™              x                                x
  Měření plochy a objemu:                       pouze plochy             x
  Funkce malíře:                                       -                                x
  Min./max. Sledování vzdálenosti:          x                                x
  Funkce Pythagorovy věty:                     -                                x
  Sčítání/odčítání:                                    -                                x
  Lze vyvolat poslední hodnoty:               -                                10
  Technologie BLUETOOTH®:                 x                                x
  Víceřádkový displej:                              x                                x
  Podsvícený displej:                               -                                x
  Multifunkční koncový kus:                     -                                x
  Poutko na ruku:                                     -                                x
  Pouzdro na opasek:                               x                                x
  Kapesní klipsna:                                    x                                -
  Měření s jednou sadou baterií:              až 5 000*                  až 10,000*
  Baterie:                                                  2x 1,5 V (AAA)          2x 1,5 V (AAA)
  Stupeň krytí:                                           IP 54                         IP 54
  Rozměry v mm:                                     120 x 37 x 23            116 x 44 x 26
  Hmotnost vč. baterií (g):                        93                              100
   * sníženo v režimu BLUETOOTH®

Laserový měřič vzdálenosti GLM 40 / GLM 80
1
38143 100
GLM 40
Provedení
- Obzvláště snadné a pohodlné čtení

naměřených hodnot i za špatných světelných
podmínek díky velkému a automaticky osvětlené-
mu displeji

- Robustní a spolehlivá ochrana proti prachu 
a vodě (IP 54), testováno na pád z výšky 1 m

- Dlouhá životnost: 5000 jednotlivých měření nebo
2,5 hodiny nepřetržitého měření bez výměny
baterie

- Intuitivní ovládání díky jasné a srozumitelné
klávesnici

- Pohodlná a příjemná manipulace díky tenkému
a praktickému provedení s měkkým úchopem 
a vysoce kvalitním silikonovým tlačítkům

- Ideální pro použití v interiéru s dosahem až 
40 m a přesností měření ±1,5 mm.

Rozsah dodávky:
Dálkoměr, GLM 40, 2x baterie 1,5 V (AAA), ochran-
né pouzdro, certifikát výrobce.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

38143 102
GLM 80
Provedení
- Nejvyšší úroveň funkčnosti díky integrovanému 

dvouosému snímači náklonu:
- Vodorovná osa +/- 60°

(referenční oblast – zadní strana)
- Svislá osa 360°

(referenční plocha – boční hrana)
- Mimořádná pracovní účinnost s až 25000

měřeními díky lithium-iontové technologii, možnost
dobíjení pomocí standardního konektoru micro-
USB

- Automaticky se otáčející displej pro lepší odečet
naměřených hodnot nezávisle na poloze přístroje

- Automatické osvětlení displeje díky inteligentní-
mu světelnému senzoru pro různé světelné
podmínky

- Zvláště snadná a pohodlná manipulace díky
novému tenkému a praktickému designu a vysoce
kvalitní silikonové klávesnici.

Rozsah dodávky:
Dálkoměr, GLM 80, 1x Li-ion baterie 3,7 V / 1,25 Ah,
nabíječka micro-USB, ochranné pouzdro, stručná
příručka, certifikát výrobce.

38143 100 38143 102

Nepřímé měření výšky je snadné
Senzor náklonu umožňuje velmi rychlá a přesná
nepřímá měření výšky. Překážky v oblasti měření již
také nepředstavují problém.

                                                                                      
    Typ                                                  38143            …
                                                                    €                
     GLM 40                                                                       100
     GLM 80                                                                       102

    Technické údaje:                                     38143 100                           38143 102
    Typ:                                                          GLM 40                               GLM 80
    Rozsah měření:                                        0,15–40 m                           0,05–80 mm
    Přesnost měření:                                      +/- 1,5 mm                          +/- 1,5 mm
    Přesnost zobrazení:                                  1 mm                                   1 mm
    Typ doby měření:                                      < 0,5 s                                 < 0,5 s
    Max. doba měření:                                    < 4 s                                    < 4 s
    Integrované měření náklonu:                    -                                           x
    Počet hodnot uložených v paměti:            10                                        20 + 1
    Třída laseru / dioda:                                  2/635 nm,< 1 mW               2/635 nm,< 1 mW
    Automatické vypnutí:                                5 min.                                  5 min.
    Měrné jednotky:                                        m/cm/mm                            m/cm/mm
    Napájení:                                                  2x 1,5 V (AAA)                    1x akumulátor Li-ion 3,7 V / 1,25 Ah

38143

38146
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Kapesní váhy typu CM

7
Provedení  
- LCD displej (výška číslic 12 mm)
- Sklápěcí víko nabízí ochranu proti tlaku a prachu
- S integrovanou kalkulačkou
- Provoz na baterie s automatickým vypnutím 

(přibližně 4 minuty)
- Celkové rozměry D x Š x V 85 x 130 x 25 mm
- Dodáváno se 2 bateriemi 1,5 V (typ AAA)

Upozornění: 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304. 
Zkušební závaží jsou k dispozici na vyžádání.

38160

                                                                                                                                                                                        
       Model                             Čtení       Rozsah vážení            Vážní deska                                        38160            …
                                                     g                     max. g                          mm                                               €                
         CM 60-2N                           0,01                               60                      80 x 70                                                                   100
         CM 320-1N                            0,1                             320                      80 x 70                                                                   102
         CM 1 K1N                                 1                          1000                      80 x 70                                                                   103

Kapesní váhy typu TGC

7
Provedení
- Kapesní váhy s vysokým rozlišením, extrémně

rychlou reakcí a dobou usazování
- Podsvícený LCD displej (výška číslic 12 mm)
- S praktickou tárovací miskou
- Speciální ploché provedení
- Kryt z nárazuvzdorného plastu
- Vážní deska z nerezové oceli
- Celkové rozměry D x Š x V 100 x 130 x 18 mm
- Dodává se se 2 bateriemi typu CR 2032, 

doba provozu až 33 hodin

Upozornění: 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 102. 
Certifikát DKD a zkušební závaží jsou k dispozici na
vyžádání.

38161

                                                                                                                                                                                        
       Model                             Čtení       Rozsah vážení            Vážní deska                                        38161            …
                                                     g                     max. g                          mm                                               €                
         TGC 150-2                          0,01                             150                           Ø 81                                                                   201
         TGC 500-1                             0,1                             500                           Ø 81                                                                   202
         TGC 1K-3                                  1                          1000                           Ø 81                                                                   203

- Nastavovací program (CAL):
Pro nastavení přesnosti pomocí externí testovací hmotnosti (není součástí dodávky)

- Množství (PCS):
Lze vybrat referenční množství, přepíná zobrazení mezi jednotkou a hmotností

- Složení A (RECIPE):
Hodnoty hmotnosti součástí složení lze sečíst a vytisknout celkovou hmotnost složení

- Procentuální vyjádření (PERCENT):
Zobrazení odchylky od referenční hmotnosti (100 %) v procentech místo v gramech

- Program vážení zvířat (MOVE):
Vibrace jsou odfiltrovány, aby bylo možné určit stabilní hodnotu hmotnosti

- Podlahové vážení (UNDER):
Volitelné zavěšení břemene s hákem na spodní straně vah

- Hmotnostní jednotky (UNIT):
Lze přepnout stisknutím tlačítka, např. na nemetrické jednotky

- Vážení s rozsahem tolerance (kontrolní vážení):
Zadání horního/dolního limitu. Optický signál podporuje dělení, dávkování a třídění v režimu počítání

- Součtová úroveň A (SUM):
Hodnoty hmotnosti podobných produktů, které je třeba zvážit, lze sečíst a vytisknout celkový součet

38160

38161

Funkční přehled stupnic obj. č. 38160–38431

7

Info
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Přesné váhy typu EMB

7
Provedení
- Základní laboratorní váha s impozantním výkonem

vážení
- Velký LCD displej (výška číslic 15 mm)
- Plastová vážní deska
- Speciální ploché provedení
- Funkce automatického vypnutí pro úsporu baterie
- Bezpečná a neklouzavá instalace díky gumovým

nožkám
- Celkové rozměry D x Š x V 170 x 244 x 39 mm
- Povolený rozsah okolní teploty 5–35 °C
- Dodává se s 9V bateriemi

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 405.
Síťový adaptér, certifikát DKD a zkušební závaží 
jsou k dispozici na vyžádání.

38174 101 38174 102-105

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Model                                    Čtení          Rozsah vážení            Reprodukovatelnost            Linearita        Vážní deska                                                           38174            …
                                                            g                       max. g                                            g                    +/- g                   Ø mm                                                                  €                
         EMB 600-2                                 0,01                               600                                            0,01                      0,03                         105                                                                                         101
         EMB 500-1                                    0,1                               500                                               0,1                         0,2                         150                                                                                         102
         EMB 1200-1                                  0,1                             1200                                               0,1                         0,3                         150                                                                                         103
         EMB 2200-0                                     1                             2200                                                  1                            2                         150                                                                                         104
         EMB 5.2K1                                       1                             5200                                                  1                            3                         150                                                                                         105

38174

Přesné váhy typu PCB38162

7
Provedení
- Podsvícený LCD displej (výška číslic 15 mm)
- Funkce PRE-TARE pro manuální odečtení známé

hmotnosti kontejneru, užitečná pro kontrolu objemu
plnění

- Volně programovatelná vážicí jednotka, např. délka
závitu g/m, hmotnost papíru g/m2 nebo podobná

- Funkce složení
- Operace vážení plus/minus
- Ochranný kryt je součástí dodávky.
- Celkové rozměry D x Š x V 163 x 245 x 79 mm

(bez ochrany proti větru)

38162 200
Provedení
- S prstencovou ochranou proti větru 

(vážicí komora ØxV 90x40 mm) 

38162 200 38162 209 38162 211-212

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Model                              Čitelnost       Rozsah vážení            Vážní deska             Reprodukovatelnost                 Linearita                                                   38162            …
                                                             g                     max. g                          mm                                              g                        +/- g                                                           €                
         PCB 350-3                                0,001                             350                           Ø 81                                           0,002                         0,005                                                                                200
         PCB 3500-2                                 0,01                          3500                  130 x 130                                              0,02                            0,05                                                                                209
         PCB 6000-1                                   0,1                          6000                  150 x 170                                                 0,1                              0,3                                                                                211
         PCB 10000-1                                 0,1                        10000                  150 x 170                                                 0,1                              0,3                                                                                212

Přesné váhy | Počítací váhy | Počítací systémy
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Počítací váhy typu CXB

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Model                   Čtení     Rozsah vážení         Reprodukovatelnost         Linearita             Hmotnost kusu min.            Vážní deska                                   38165            …
                                            g                 max. kg                                         g                 +/- g               pro počítání kusů g                          mm                                           €                
         CXB 3K0.2                 0,2                                3                                           0,2                     0,4                                              0,10                 300 x 225                                                              101
         CXB 6K0.5                 0,5                                6                                           0,5                     1,0                                              0,25                 300 x 225                                                              102
         CXB 15K1                      1                              15                                           1,0                     2,0                                              0,50                 300 x 225                                                              103
         CXB 30K2                      2                             30                                           2,0                     4,0                                              1,00                 300 x 225                                                              104

38165

38165

7
Provedení
- Velký LCD displej (výška číslic 18 mm)
- Automatické vypnutí podsvícení po 5 sekundách

pro úsporu energie, lze vypnout
- S ochranným krytem klávesnice a skříně
- Odpuzuje vodu díky kanálkům na okraji skříně 

a těsnicím kroužkům na horních vstupech skříně
- Síťový adaptér 230V/50Hz
- Vnitřní dobíjecí baterie s dobou provozu přibližně 

200 h (doba nabíjení přibližně 8 h)
- S indikací stavu nabíjení na displeji

Funkce programovatelné pomocí klávesnice: 
- Známá referenční hmotnost
- Požadované referenční množství
- Ruční uložení známé hmotnosti kontejneru 

(PRE-TARE)
- Programovatelné cílové množství nebo cílová

hmotnost 
- Při dosažení cílové hodnoty zazní akustický signál

(naplnění cíle) 
- Součtová paměť pro přičítání naměřených hodnot

stejných dílů do celkového počtu a celkové
hmotnosti

Upozornění:
Certifikát DKD a zkušební závaží 
jsou k dispozici na vyžádání.

Počítací systémy typu CCS 38166

7
Provedení
Referenční měřítka CFS:
- Programovatelné pomocí klávesnice
- Tři displeje
- Paměti PLU pro 100 článků
- Akustický signál, naplnění cíle
- Přesné počítání
- Ochranný kryt je součástí dodávky.

Množstevní stupnice:
- Počítání kusů s vysokou přesností váhové plošiny,

aby bylo možné počítat i ty nejmenší díly ve velmi
velkých objemech

- Vážní deska z nerezové oceli, ocelová základna
- Hliníková jednobodová buňka váhy

Použití
Pro počítání velmi malých dílů 
ve velkém množství.

Upozornění:
Certifikát DKD a zkušební závaží 
jsou k dispozici na vyžádání.

38166

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Model                          Čitelnost                  Rozsah vážení                          Čitelnost                Rozsah vážení    Přesnost počítání   Nejmenší hmotnost      38166            …
                Množstevní stupnice g   Množstevní stupnice kg    Referenční stupnice g    Referenční stupnice g                            Díly                    dílu g/kus              €                
   CCS 30K0.1                                  1                                            30                                         0,1                                    6000                       300,000                                       1                             301
   CCS 60K0.1                                  2                                            60                                         0,1                                    6000                       600,000                                       1                             302
   CCS 60K0.1L                               2                                            60                                         0,1                                    6000                       600,000                                       1                             303
   CCS 150K0.1                                5                                          150                                         0,1                                    6000                   1 500 000                                       1                             304
   CCS 150K0.1L                             5                                          150                                         0,1                                    6000                   1 500 000                                       1                             305
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Stolní váhy | Plošinové váhy | Závěsné váhy

Stolní váha typu FCB/FKB38173

7
Provedení
- Velký LCD displej (výška číslic 25 mm)
- Funkce předběžného vážení
- Vysoká mobilita díky provozu s dobíjecí baterií

(baterie nejsou součástí dodávky), provoz na
baterie je volitelný

- Datové rozhraní RS 232
- Ochranný kryt je součástí dodávky.

Upozornění:
Baterie viz obj. č. 39900 405.
Certifikát DKD a zkušební závaží jsou k dispozici na
vyžádání.

38173 102-105
Provedení
- S druhým displejem 

na zadní straně váhy

38173 106

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Model                              Čitelnost                       Rozsah vážení                            Vážní deska                                                                                                   38173            …
                                                             g                                     max. g                                          mm                                                                                                          €                
         FCB 8K0.1                                      0,1                                            8000                                   253 x 229                                                                                                                                      102
         FCB 12K1                                          1                                         12,000                                   253 x 229                                                                                                                                      103
         FCB 30K1                                          1                                          30000                                   253 x 229                                                                                                                                      105
         FKB 65K1A                                       1                                         65,000                                   340 x 240                                                                                                                                      106

38173 102-105

38173 102–105:
Druhý displej se nachází na zadní 
straně váhy

Plošinová váha typu EOC s praktickým zařízením pro vyhodnocování teploty při otočení o 180°38175

7
Provedení
- Vysoká mobilita díky provozu s dobíjecí baterií
- Plošina: Vážní deska z nerezové oceli, ocelová

základna s nátěrem, ochrana proti prachu 
a postříkání, stupeň krytí IP 65, vruty do nožek 
a pro vyrovnání

- Podsvícený LCD displej (výška číslic 24 mm)
- Vážení v tolerančním rozsahu (kontrolní vážení):

Optický a akustický signál
- Funkce podržení
- Stolová základna včetně standardně montované

nástěnné konzoly

- Ochranný kryt je součástí dodávky.
- Dotazování a dálkové ovládání vah 

prostřednictvím externích ovládacích 
zařízení nebo počítače využívajícího 
komunikační protokol KCP 
(Kern Communication Protocol)

38175

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Model                              Čitelnost       Rozsah vážení       Nejmenší hmotnost dílu          Délka kabelu                    Vážní deska                                           38175            …
                                                            g*                 max. kg*                                       g/kus                   přibl. m                 Š x H x V mm                                                   €                
         EOC 10K-3                                    2/5                           6/12                                                    5                                  3               300 x 300 x 110                                                                       101
         EOC 30K-3                                 5/10                         15/35                                                 10                                  3               300 x 300 x 110                                                                       102
         EOC 60K-2                               10/20                        30/60                                                 20                                  3               300 x 300 x 110                                                                       103
         EOC 60K-2L                            10/20                        30/60                                                 20                                  3               500 x 400 x 120                                                                       104
         EOC 100K-2                             20/50                      60/150                                                 50                                  3               300 x 300 x 110                                                                       105
         EOC 100K-2L                          20/50                      60/150                                                 50                                  3               500 x 400 x 120                                                                       106
         EOC 300K-2                          50/100                   150/300                                               100                                  3               500 x 400 x 120                                                                       107
          * Váha s dvojím rozsahem (automatické přepínání)                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Testovací závaží lze dodat ve standardních i speciálních formách nebo 
v kombinovaných sadách.
Ke všem zkušebním závažím lze dodat kalibrační certifikáty DKD.

Obraťte se na nás a vyžádejte si další informace.

Zkušební závažíInfo
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Digitální závěsná váha typu CH

7
Provedení  
- S hákem z nerezové oceli a svinovacím metrem

(délka 100 cm)
- LCD displej (výška číslic 11 mm)
- Tlačítko podržení dat
- Tělo Š x H x V 90 x 30 x 175 mm 

(s hákem 270 mm)
- Provoz na baterie s automatickým 

vypnutím (přibližně 3 min)
- Včetně 1x 9V baterie (typ 6 LR 61)

Upozornění: 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 405. 
Příslušenství (nástěnná konzola, pás, tárovací
miska, držák misky) k dispozici na vyžádání.

38427

                                                                                                                                                                                        
       Model                             Čtení               Rozsah vážení                                                               38427            …
                                                     g                           max. kg                                                                       €                
         CH 15 K 20                            20                                        15                                                                                               101
         CH 50 K 50                            50                                        50                                                                                               103
         CH 50 K 100                        100                                        50                                                                                               104

Digitální závěsná váha typu HCB 

7
Provedení  
- S nerezovou karabinou s bezpečnostní západkou 

(otvor 15 mm) a hákem ve tvaru S z nerezové oceli 
(otvor přibližně 25 mm)

- LCD displej (výška číslic 12 mm) 
- Tlačítko podržení dat
- Pouzdro Š x H x V 80 x 45 x 150 mm

(s karabinou a hákem ve tvaru S 290 mm)
- Provoz na baterii s automatickým vypnutím (3 min)
- Včetně 3x baterie 1,5 V (typ AA) 

Upozornění: 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303. 
Příslušenství (karabina a hák ve tvaru S) 
a certifikát DKD k dispozici na vyžádání. 

38424

                                                                                                                                                                                        
       Model                                     Čtení       Rozsah vážení                                                               38424            …
                                                             g                   max. kg                                                                       €                
         HCB 20 K 50                                  50                               20                                                                                               101
         HCB 50 K 100                              100                               50                                                                                               102
         HCB 100 K 200                           200                             100                                                                                               103
     HCB 200 K 500                           500                             200                                                                                               104

38427

38424 

Digitální závěsná váha typu HDB-XL38425

7
Provedení
- LCD displej (výška číslic 12 mm)
- Další vážní jednotky: kg, lb, N
- Přípustný rozsah okolní teploty: 5°C – -35°C
- Funkce Hold
- Včetně 2x baterie 1,5 V (typ AAA), 

doba provozu až 180 hodin

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304. 38425

                                                                                                                                                                                        
       Model                              Čitelnost       Rozsah vážení                    Rozměr pouzdra                38425            …
                                                             g                   max. kg                         Š x H x V mm                       €                
         HDB 6K-3XL                                     5                                  6                           107 x 25 x 101                                        101
         HDB 10K-2XL                                 10                               15                           107 x 25 x 101                                        102
         HDB 30K-2XL                                20                               30                           107 x 25 x 101                                        103
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    Model                                        Čtení               Rozsah vážení                                                        38431            …
                                                             g                           max. kg                                                               €                
     HFM 1T0.1                                        100                                   1000                                                                                      101
     HFM 3T0.5                                       500                                   3000                                                                                      102
     HFM 5T0.5                                       500                                   5000                                                                                      103
     HFM 10T1                                      1000                                10,000                                                                                     104

Digitální jeřábová váha typu HFM

7
Provedení
- Podsvětlený displej LED (výška číslic 30 mm)
- Profesionální zařízení pro robustní aplikace ve

výrobě, kontrole kvality, logistice atd.
- Díky pevné a robustní konstrukci jsou vhodné také

pro nepřetržité použití v průmyslových prostředích
- Přizpůsobení nestálým podmínkám okolního

prostředí změnou odečitatelnosti
- Tlačítko podržení dat
- Hák s bezpečnostní západkou, otočný
- Bezdrátové dálkové ovládání (včetně 2x baterie

1,5 V, typ AAA), dosah přibližně 20 m, všechny
funkce jsou volitelné (s výjimkou ON/OFF (Zapnu-
to/Vypnuto))

- Vysoká mobilita díky provozu na dobíjecí baterií,
provozní doba až 50 hodin, doba nabíjení přibližně
14 hodin prostřednictvím síťového napájecího
adaptéru, LED indikátor nabíjení baterie

- Se značkou TÜV/GS, váhy splňují požadavky
německého Zákona o bezpečnosti zařízení 
a výrobku a byly testovány v souladu s normami
EN 13155 (Nepevné snímače) a EN 61010-1
(Elektrická bezpečnost)

Upozornění:
Náhradní baterie pro bezdrátové dálkové ovládání, 
viz obj. č. 39900 304.
Certifikát DKD k dodání na vyžádání.

38431

38431

Pružinové siloměry s kuličkovými čidly

0
Provedení
- Tolerance +/- 0,01 x (měřicí rozsah + naměřená

hodnota)
- K dosažení přesného výsledku měření musí být

kulička sondy zatížena kolmo k ose páky
- Měření lze provádět v obou směrech
- S vlečnou ručičkou 
- Dodává se s testovacím certifikátem v souladu 

s pokyny výrobce
- V pouzdru

Použití
Pro měření a nastavení správných hodnot kontakt-
ních tlaků na elektrických spínacích přístrojích,
sledovacích sil uhlíkových kartáčků, měřících tlaků
ukazovacích měřicích přístrojů, dotykových tlaků
psacích strojů, kalkulaček a hudebních nástrojů,
podpůrných hmotností pro přenosky fonografu,
tažných a tlačných sil pružin.

Upozornění:
Certifikát o tovární kalibraci pro sledovatelnost 
k sledování testovacího vybavení je k dispozici na
vyžádání.

38210

                                                                                                                                                        
 Měřicí rozsah    Ø číselníku      Odstupňování        Délka páčkového          38210            …
                   cN                mm                         cN      úchylkoměru mm                   €                  
                3-30                   36                        1,0                                29                                 103
                5-50                   36                        1,0                                29                                 104
            10-100                   36                        2,0                                29                                 105
           25-250                   36                        5,0                                29                                 106
                                                                                                                                             

                                                                                                                                         
    Měřicí rozsah     Ø číselníku   Odstupňování      Délka páčkového       38210            …
                         N                 mm                        N       úchylkoměrumm               €                
                   0,5-5                    72                      0,1                               48                               107
                    1-10                    72                     0,2                               48                               108
                    3-30                    72                     0,5                               48                                110
                    5-50                    72                      1,0                               48                                112
                10-100                    72                     2,0                                  8                                114

38210

Digitální jeřábová váha typu HCD 38429

7
Provedení
- Plně vybavená jeřábová váha pro nižší až střední

rozsahy zatížení
- Velký a vysoce kontrastní displej LCD 

(velikost číslic 28 mm)
- Funkce Hold
- Ukazatel stavu baterie
- Hák s bezpečnostní západkou
- Infračervené dálkové ovládání
- Dodáváno se 4 bateriemi 1,5 V (typ AA),

provozní doba až 100 hodin

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.
Certifikát DKD a zkušební závaží jsou k dispozici na
vyžádání.

38429

                                                                                                                                                                                        
       Model                              Čitelnost       Rozsah vážení      Čistá hmotnost                                38429            …
                                                             g                   max. kg                  přibl. kg                                       €                
         HCD 60K-2                                     20                               60                            0,85                                                          101
         HCD 100K-2                                   50                             150                            0,85                                                          102
         HCD 300K-1                                 100                             300                            0,85                                                          103

IR dálkový ovladač
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Válcové siloměry
Provedení
- Vestavěné jištění proti přetížení
- Přístroj lze zatížit až o 20 % navíc oproti max.

naměřené hodnotě bez jakékoli změny měřicí
pružiny

- Vyhrazené chyby měření: +/- 1 % 
z hodnoty celé stupnice

- Černá stupnice na postříbřené vnitřní trubici
- Poniklovaná trubka, víčka, kroužek a hák
Použití
Pro jemná měření a jemné vážení.

Upozornění:
K dispozici také s certifikátem o kalibraci z výroby na
vyžádání.

38401

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Měřicí rozsah          Jemné odstupňování                  Celková délka mm              Ø měrné trubice       Délka měřítka          Hmotnost                                        38401            …
                    N                                          N              bez/s max. zatížením                                  mm                       mm                       kg                                               €                
                         2                                            0,02                                       240/340                                       14,5                           100                       0,15                                                                   201
                         5                                            0,05                                       240/340                                       14,5                           100                       0,15                                                                   202
                       10                                            0,10                                       240/340                                       14,5                           100                       0,15                                                                   203
                      25                                            0,25                                       240/340                                       14,5                           100                       0,15                                                                   204
                      50                                            0,50                                       246/346                                       14,5                           100                       0,15                                                                   205
                    100                                            2,00                                       246/346                                       14,5                             60                       0,15                                                                   206
                    200                                            4,00                                       262/322                                       18,0                             60                      0,20                                                                   207
                    300                                            5,00                                       302/362                                       21,0                             60                      0,35                                                                   208

38401

Univerzální zkušební stav pro zařízení na měření síly k dispozici na vyžádání. 

Obraťte se na nás!

Digitální zařízení na měření síly (napětí a tlak)

0
Provedení
- Tělo z hliníkového odlitku
- Displej LCD s přepínatelným podsvícením
- Mechanická ochrana před přetížením do cca 200%

měřicího rozsahu
- Eliminace tárování
- Přepínatelné jednotky: kN, N, kg, libry
- Automatické ukládání nastavení při vypnutí

zařízení
- Elektronické měření maximálních hodnot tažných 

a tlačných sil
- Okamžité zobrazení aktuální naměřené hodnoty 

v režimu maximálních hodnot
- Analogový výstup 0-2 V DC, rozhraní USB 2.0 pro

přenos dat do počítače
- Nastavení limitu tolerance
- Spojovací závit pro upínací zařízení:

≤1000 N: M6, > 1000 N: M12
- 4 volitelné jazyky (D/GB/F/I)
- Software na CD (instalace do počítače)

- Napájení: Napájení ze sítě nebo NiMH baterií 
(3 x 1,2 V AA). Alternativně je možné použít
nedobíjitelné baterie 1,5 V AA

- Rozměry V x Š x H = 170 x 75 x 35 mm 
(rozměr V bez závitového vřetena)

- Přenos dat do počítače pomocí:
1) Vyměnitelná 2GB SD karta prostřednictvím

čtečky SD karet (není součástí dodávky).
2) Nepřetržitý přenos dat v režimu datového proudu

v reálném čase přes rozhraní USB.
Rozsah dodávky:
Zařízení s akumulátorem, napájecí zdroj/nabíječka
230 V, paměťová karta SD, připojovací kabel USB, 
disk CD se software a návodem k obsluze, tovární
kalibrační certifikát, přepravní kufr.

38605 101-106
Navíc s přítlačným kotoučem Ø 23 mm, 2 nástavci
M 6 x 25 nebo 45 mm a tažným hákem.

38605 107-108
Navíc s přítlačným dílem Ø 18 mm 
a 1 nástavcem M 12 x 50 mm.

38605

                                                                                                                                       
        Měřicí rozsah                Rozlišení                  Přesnost            38605            …
                             N                             N                              %                    €                
                           0-20                         0,001                   < +/- 0,05                                     101
                           0-50                         0,001                   < +/- 0,05                                     102
                         0-100                            0,01                   < +/- 0,05                                     103
                         0-200                            0,01                   < +/- 0,05                                     104

                                                                                                                                       
        Měřicí rozsah                Rozlišení                  Přesnost            38605            …
                             N                             N                              %                    €                
                         0-500                            0,01                   < +/- 0,05                                     105
                       0-1000                               0,1                    < +/- 0,05                                     106
                       0-2000                               0,1                    < +/- 0,05                                     107
                       0-5000                               0,1                    < +/- 0,05                                     108

38605

Zkušební stav pro zařízení na měření sílyInfo
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Snímače pro měření tlaku | Čítače tahů | Stopky

Snímače pro měření tlaku (hydraulické dynamometry)38801

0
Provedení
- Extrémně nízká celková výška
- Měřitelnost od nuly
- Odolnost vůči teplotám od -20°C do +70°C
- Vysoká zatížitelnost
- S unášeným ukazatelem maxima
- Přesnost ± 2 % z hodnoty celé stupnice
- Škrticí šroub pro lehké a okamžité zavěšení 

a sejmutí zátěže
- Dodává se s osvědčením o zkoušce v souladu 

s normou ISO 9001
- V přepravním kufru

Použití
Pro měření statických a dynamických sil.

Upozornění:
Další snímače pro měření síly viz Katalog HHW,
svazek 1 (obrábění + upínací technologie), 
obj. č. 27701.

38801

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Měřicí rozsah    Měřicí rozsah     Hodnota dílku       Hodnota dílku       Ø D1        Ø D2      V1/V2      V3/V4           H5          A          G       Ø d    Ø D3                38801            …
                     N                       kN          stupnice N            stupnice kN          mm          mm          mm          mm          mm      mm                   mm      mm                       €                
                    160                              -                              5                                   -             75             45      28/30       12/10             36         82       M 6         55         63                                        101
                    250                              -                              5                                   -             75             45      28/30       12/10             36         82       M 6         55         63                                        102
                    400                              -                            10                                   -             75             45      28/30       12/10             36         82       M 6         55         63                                        103
                    600                              -                            10                                   -             75             45      28/30       12/10             36         82       M 6         55         63                                        104
                         -                         1,0                                -                            0,02             75             45      28/30       12/10             36         82       M 6         55         63                                        105
                         -                         1,6                                -                            0,05             75             45      28/30       12/10             36         82       M 6         55         63                                        106
                         -                         2,5                                -                            0,05             75             45      28/30       12/10             36         82       M 6         55         63                                        107
                         -                         4,0                                -                            0,10             75             45      28/30       12/10             36         82       M 6         55         63                                        108
                         -                         6,0                                -                            0,10             75             45      28/30       12/10             36         82       M 6         55         63                                        109
                         -                       10,0                                -                            0,20             75             45      28/30       12/10             36         82       M 6         55         63                                         110
                         -                       16,0                                -                            0,50             75             45      28/30       12/10             36         82       M 6         55         63                                         111
                         -                       25,0                                -                            0,50             75             45      28/30       12/10             36         82       M 6         55         63                                         112
                         -                       40,0                                -                            1,00             75             45      28/30       12/10             36         82       M 6         55         63                                         113
                         -                       60,0                                -                            1,00             90             56      30/32       12/10             36         90       M 6          75         63                                         114
                         -                     100,0                                -                            2,00             90             56      30/32       12/10             36         90       M 6          75         63                                         115
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Korunkové stopky

S
Provedení
- Strojek s krokovým kolem a kotvou
- 1 kámen
- Nárazuvzdorné
- Speciální pouzdro z ABS

- 30minutové počitadlo
- Spuštění, zastavení a vynulování zatlačením 

na korunku

39035

Počitadlo zdvihů
Provedení
- S nulou tlačítkem
- Přičítání v jednom směru zdvihu
- Páka zdvihu se automaticky vrací do 

výchozí polohy

- Zarážka zdvihu: min. 38–60°
- Směr zdvihu od pozorovatele
- Hnací hřídel vyčnívá doleva a doprava 
- Přední a zadní montáž
- Páku zdvihu lze namontovat na obě strany

39025

                                                                                                                                                                                        
 Max. počet zdvihů/min           Počet číslic             Výška číslic          Plocha základny                39025            …
                                                                                                  mm                                mm                       €                
                                      500                                  6                                4,5                             70 x 60                                        101

                                                                                                                                                                                        
              Ø pouzdra                    Odečet                                                                                               39035            …
                         mm                      s/min                                                                                                       €                
                               55                    0,2/0,01                                                                                                                                   101

Přičítací stopky
S
Provedení
- Strojek s krokovým kolem a kotvou
- 1 kámen
- Nárazuvzdorné
- Speciální pouzdro z ABS

- 30minutové počitadlo
- Spuštění a zastavení zatlačením na korunku 

v libovolném požadovaném pořadí
- Vynulování bočním tlačítkem

39040

                                                                                                                                                                                        
              Ø pouzdra                    Odečet                                                                                               39040            …
                        mm                              s                                                                                                       €                
                               55                              0,2                                                                                                                                   201

Digitální stopky
S
Provedení
- Vodotěsné pouzdro z ABS
- Snadno čitelný displej LCD
- Rozsah zobrazení 9 hodin, 59 minut, 

59,99 sekund. 
- Dodává se s ochranným pouzdrem, šňůrou 

a baterií 1,5 V (typ LR 6, AA)

Funkce:
Spuštění, zastavení, přičtení, mezičas, kolo, čas. 
5 paměťových míst: 5 mezičasů a časů na kolo.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.

39045

                                                                                                                                                                                        
                  Velikost            LCD displej               Výška číslic                  Hmotnost                          39045            …
                         mm                                                             mm                      přibl. g                                  €                
             22 x 61 x 28                        7 číslic                                     8                                  90                                                    101

39025

39035

39040

39045
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Ruční otáčkoměr
DEUMO
Provedení
- Funkce na principu vířivého proudu
- Zajištění konkrétní změřené hodnoty tlačítkem
- Přesnost zobrazení +/- 0,5 % 

(ve vztahu ke koncové hodnotě)
- Rozsah měření rozdělen do 3 etap měření: 

40–500 / 400–5000 / 4000–50 000 ot./min. 
- Včetně pryžového hrotu, pryžových středových

vložek, nálevkovitého hrotu, válečkového kotouče
pro měření rychlosti, prodlužovacích a náhradních
hrotů, v pouzdru

Použití
Pro měření rychlosti otáčení a řezné rychlosti
(válečkový kotouč) s nepřetržitým zobrazením, pro
oba směry otáčení.

39110

Stolní stopky
S
Provedení
- Řízené krystalem
- Zobrazení 0–60 sekund, 0–60 minut
- Vnitřní stupnice 0–100 / 100 minut
- Ø ciferníku 110 mm
- Rozměry 175 x 130 x 40/95 mm
- Dodává se s baterií 1,5 V (typ LR 6, AA)

Funkce:
1. Spuštění a zastavení 

Vynulování (nastavení nuly)
2. Přičítání (tak často, jak je třeba) 

Vynulování (nastavení nuly)

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.

39055

                                                                                                                                                                                        
                  Velikost             Ø číselníku                                                                                               39055            …
                         mm                         mm                                                                                                       €                
   175 x 130 x 40/95                             110                                                                                                                                   101

                                                                                                                                                                                        
        Měřicí rozsah             Ø číselníku                                                                                                39110            …
                    ot./min                         mm                                                                                                       €                
               40 - 50 000                                74                                                                                                                                   101

39055

39110

Stopky │ Otáčkoměry │ Přístroje pro měření rychlosti otáčení

Digitální stopky
S
Provedení
- Ultrazvukem svařovaný průhled
- Vodotěsné pouzdro z ABS
- Ovládání 2 tlačítky
- Možnost volby 1/100 min, 1/100 s
- 2,5řádkový displej LCD: Horní řádek 6 číslic se

zobrazením stavu baterie, dolní řádek 7 číslic
- Okénko funkce pro mezičas a standardní čas
- 2číslicový displej paměti, výška číslic 7 a 5 mm
- Rozsah zobrazení: horní řádek 9999,99 min, dolní

řádek 99 999,99 min 
- Dodává se s poutkem, ochranným pouzdrem 

a baterií 1,5 V (typ LR 03, AAA)

Funkce s 1/100 min:
- Spuštění, zastavení, vynulování, mezičas, čas na

kolo, sčítání (mezičas a čas na kolo lze odečíst
současně)

- Čas, datum
- 65 míst v paměti pro mezičas a čas na kolo

Funkce s 1/100 s:
- Spuštění, zastavení, vynulování – přičtení,

mezičas, kolo, krátký mezičas.
- Možnost nastavení mezičasu z času
- Funkce odpočítávání (odpočítávání a stopky lze

používat současně)
- Čas, datum
- 65 míst v paměti s vyhodnocením 
- Rychlé hledání

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

39050

                                                                                                                                                                                        
                  Velikost               Hmotnost                                                                                               39050            …
                         mm                              g                                                                                                       €                
             82 x 61 x 28                               85                                                                                                                                  301

39050
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Otáčkoměry TESTO 465 / TESTO 470

.
39120 101
TESTO 465
Provedení
- Záznam opticky změřené hodnoty s modulovaným

světelným paprskem
- Snadné ovládání jednou rukou
- Funkce maxima a minima
- Uložení průměrné a maximální hodnoty a poslední

hodnoty po vypnutí
- Měřicí vzdálenost až 600 mm
- Funkce automatického vypnutí (30 s)

Rozsah dodávky:
- Otáčkoměr TESTO 465
- Měkké pouzdro (ochranný obal)
- Reflexní značkovače
- Kalibrační protokol
- Baterie 1,5 V, typ LR 6, AA

Použití
Pro bezkontaktní měření rychlostí otáčení 
v průmyslu a řemeslech, např. hřídelí filtračního
čerpadla, turbín a čerpadel, ventilátorů atd.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.

39120 100
TESTO 470
Provedení
- S adaptérem pro mechanické měření rychlosti
- Záznam opticky změřené hodnoty s modulovaným

světelným paprskem
- Snadné ovládání jednou rukou
- Funkce maxima a minima
- Uložení průměrné a maximální hodnoty 

a poslední hodnoty po vypnutí
- Měřicí vzdálenost až 600 mm
- Funkce automatického vypnutí (30 s)

Rozsah dodávky:
- Otáčkoměr TESTO 470
- Měkké pouzdro (ochranný obal)
- Adaptér
- Hrot sondy
- Oběžné kolo
- Reflexní značkovače
- Kalibrační protokol
- Baterie 1,5 V, typ LR 6, AA

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.

39120 102
Reflexní značkovače
Samolepka 150 mm (1 balení = 5 kusů).

39120 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                    Optický měřicí rozsah       Mechanický měřicí rozsah                                                             Přesnost                Rozměr      Hmotnost       39120            …
                                                           ot./min                                        ot./min                                                                                                  mm                     g               €                

         TESTO 465                          1,00–99 999                                                         -          +/- 0,02 % změřené hodnoty (+/- 1 číslice)       144 x 58 x 20                   145                               101
         TESTO 470                          1,00–99 999                                  1,00–19 999          +/- 0,02 % změřené hodnoty (+/- 1 číslice)        175 x 60 x 28                   190                              100
         Reflexní značkovače                                -                                                          -                                                                                     -                                -                         -                               102

39120 101

39120 100

39120

Optický otáčkoměr TESTO 460

.
Provedení
- Optické měření rychlosti otáčení s označením

bodu měření LED
- Hodnoty maxima a minima provozní teplota 

0–50 °C

Rozsah dodávky:
- TESTO 460
- Kalibrační protokol
- Poutko na ruku
- Pouzdro na opasek
- Ochranná krytka
- Baterie (2 x AAA)

Upozornění: 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304. 
Reflexní značkovače viz obj. č. 39120 102.

39121

                                                                                         
       Typ                                                  39121            …
                                                                       €                
         TESTO 460                                                                101

     Technické údaje:                                      TESTO 460
     Rozsah měření:                                          100 až 29 999 ot./min
     Rozlišení:                                                   0,1 ot/min (100 až 999,9 ot/min)
                                                                        1,0 ot/min (1,000 až 29,999 ot/min)
     Přesnost:                                                    +/- (0,02 % změřené hodnoty) +1 číslice
     Jednotky:                                                    ot./min, ot./s
     Rozměry (včetně ochranné krytky):           119 x 46 x 25 mm

39121
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Přístroj pro měření laků a práškových laků easyCOATING

0
Provedení
- Ergonomická bezdrátová sonda pro rychlé 

a snadné měření tloušťky vrstvy
- Měření vrstvy barvy, laku, pryže nebo plastu na

oceli, železe nebo litině (Fe)
- Měření vrstvy barvy, laku, pryže nebo plastu na

hliníku, mědi nebo mosazi (NFe)
- Měření eloxovaných povlaků na hliníku
- Rozsahy měření: 0–2500 µm Fe, 0–2500 µm NFe

Rozsah dodávky:
- Bezdrátová sonda
- USB kabel
- 2 kalibrační fólie 25 µm / 250 µm
- 2 kovové desky Fe/NFe
- Návod k obsluze
- Pouzdro 

Vybavení:
- Automatická detekce základního materiálu
- Vhodný pro měření na hladkých i hrubých površích
- Bezdrátová sonda s technologií Bluetooth pro

připojení k chytrému telefonu nebo tabletu
- Osvětlení LED při překročení limitů tolerance
- Zdarma softwarová aplikace pro 

zobrazení a kalibraci změřených hodnot (k stažení)
- Vytváření a správa úkolů měření, analýz a zpráv
- Zprávy měření ve formátu PDF nebo CSV,

vkládání fotografií a poznámek

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                                  Rozměry               Hmotnost                                                39145            …
                                                              D x Ø mm                              g                                                       €                
         easyCOATING                                  133,4 x 25                                74                                                                             101

39145

39145

Osvětlení LED při
překročení limitů 
tolerance

Zobrazení změřené
hodnoty prostřednictvím
aplikace

Přístroj pro měření tloušťky vrstev professionalCOATING

0
Provedení
- Robustní výkonné ruční zařízení pro snadné

měření tloušťky vrstvy
- Měření vrstev barvy, laku, pryžových nebo

plastových povlaků, vrstev chromu nebo mědi 
i zinkových a žárově zinkovaných povlaků na oceli
a železe

- Měření barvy, laku, pryže nebo plastových povlaků
na hliníku, mědi nebo mosazi

- Rozsah měření 0–2500 µm u Fe / 0–2000 µm 
u NFe

Přesnost:
0-100 µm: ≤ 1,0 µm
100-1000 µm: ≤1,5 %
1000-2500 µm: ≤3,0 %  

Vybavení:
- Dvě sondy umožňují měření na železných 

a neželezných substrátech
- Nárazuvzdorný, prachotěsný a vodotěsný, IP65
- Jednoruční obsluha 4 tlačítky pro efektivní práci
- Trojbodová podpora pro přesné měření
- Vysoce kontrastní otočný displej pro sledování 

z různých úhlů
- Následující standardy měření: Předem konfiguro-

vané standardy SSPC-PA 2 s úrovní 1–5, 
IMO PSPC, ISO 19840, Austrálie AS 3894.3 B,
Švédsko IS 184160 atd.

- Vizuální, hmatový a akustický signál pro uživatel-
sky definované limity

- Přenos dat prostřednictvím technologie Bluetooth,
Wi-Fi a USB-C

- Úložný prostor pro více než 100 000 hodnot

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                                  Rozměry               Hmotnost                                                39146            …
                                                                         mm                              g                                                       €                
         professionalCOATING              130 x 73 x 40                             187                                                                             101

39146

39146

Přístroje pro měření laků a práškových laků │ Přístroje pro měření tloušťky vrstev
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Přístroje pro měření tloušťky vrstev QNix® 4200 P/4500P
Provedení  
- Vysoká přesnost měření v celém rozsahu měření
- Pouze jedna funkční klávesa
- Osvědčená technologie Hallova snímače 

(a technologie vířivého proudu u QNix® 4500)
- Jednoruční obsluha pro všechny úkoly měření
- Bez nutnosti kalibrace na nepovlakovaném

základním materiálu
- Integrovaný snímač bez kabelů a konektorů
- Automatické zapnutí a vypnutí
- Možnost volby zobrazení v metrických jednotkách

nebo palcích
- Akustický signál na začátku měření
- Displej LC pro hodnotu měření, stav baterie, 

jednotku měření, provozní režim a výrobní číslo

Rozsah dodávky: 
- Přístroj pro měření tloušťky vrstev
- 2x baterie 1,5 V LR6 AA
- Pouzdro na zařízení s referencemi nuly
- Protokol o zkoušce
- Návod k obsluze

Použití 
Speciálně navržen pro automobilový průmysl 
a lakovací aplikace. 

Upozornění: 
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.
K dispozici jako volitelné vybavení 1m kabel sondy.

39152 201 
QNix® 4200 P
Použití 
Pro měření na oceli a železe. 

39152 202 
QNix® 4500 P
Použití 
Pro měření na oceli a železe neželezných kovech.
Lze přepínat mezi dvěma procesy měření stisknutím
tlačítka. 

39152

                                                                                       
    Typ                                                   39152            …
                                                                     €                
     QNix® 4200 P                                                              201
     QNix® 4500 P                                                              202

     Technické údaje:                                                        
     Základní materiál (substrát) ocel a železo:                  Sonda Fe (4200/4500)
     Nemagnetické kovy, např. hliník,                                 
     měď, mosaz:                                                                Sonda NFe (4500)
     Rozsah měření:                                                            Fe: 0–3000 µm/NFe: 0-3000 µm
     Přesnost měření:                                                          +/- (2 µm + 3 %*) (*naměřené hodnoty)
     Nejmenší poloměr křivosti:                                           5 mm konvexní/25 mm konkávní
     Nejmenší tloušťka podkladu:                                       Fe: 0,2 mm/NFE: 0,05 mm
     Rozsah teplot:                                                              0°C – -50°C
     Displej:                                                                         Digitální (LCD)
     Snímač:                                                                        Jednobodová integrovaná v přístroji
     Napájení:                                                                     2x baterie 1,5 V AA (alkalická) typ LR 6, AA
     Rozměry:                                                                      100 x 60 x 27 mm
     Hmotnost:                                                                    přibl. 100 g

39152 

Přístroj pro měření tloušťky vrstev QNix® 1500
Provedení
- Přesné měření tloušťky vrstev s extrémně snadnou

manipulací
- Široká škála aplikací na různých kovových

površích i široký rozsah měření od 0 do 5000 µm
pro procesy měření Fe a NFe

- Pro tento účel jsou obvykle nutné nejméně čtyři
přístroje – jeden pro dolní a jeden pro horní rozsah
měření a pro každý ze dvou procesů měření

Vybavení:
- Obě měřicí sondy, Fe a NFe, integrované v přístroji
- Velký rozsah měření 0–5000 µm
- Vysoká přesnost v celém rozsahu měření
- Bez nutnosti měnit rozsah měření
- Bez nutnosti měnit sondu
- Pohodlné ovládání jednou rukou
-Provedení  bez kabelů a konektorů
- Vysoká provozní bezpečnost v náročných pracov-

ních podmínkách
- Není nutná kalibrace
- Automatické zapnutí a vypnutí
- Měření na špatně přístupných místech
- Uložení poslední změřené hodnoty
- Duplexní displej pro čtení v libovolné poloze
- Měřicí sondy odolné opotřebení díky osazení 

rubínem
- Drážka V pro měření na osách a tyčích

Rozsah dodávky: 
- Přístroj pro měření tloušťky vrstev
- Baterie 9 V (typ 6 LR 61)
- Pouzdro s nulovými deskami
- Protokol o zkoušce
- Návod k obsluze

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 405.

39150

  Technické údaje:                                                                                   
  Základní materiál (substrát) ocel a železo:                                             Sonda Fe
  Nemagnetické kovy, např. hliník, zinek, měď, mosaz, nerezová ocel:    Sonda NFe
  Rozsah měření:                                                                                      0,0–5000 µm nebo 0,00–200
                                                                                                                  mil (možnost přepnutí)
  Zobrazení naměřených hodnot:                                                              0,00–999 v µm
                                                                                                                  1,00–5,00 v mm nebo
                                                                                                                  0,00–200 mil
  Přesnost měření:                                                                                    +/- (1 µm + 2 %) naměřené hodnoty
                                                                                                                  v rozsahu 0–999 µm
                                                                                                                  +/- 3,5 % naměřené hodnoty 
                                                                                                                  v rozsahu 1,00–5,00 mm
  Nejmenší měřicí plocha:                                                                         10 x 10 mm
  Nejmenší poloměr křivosti:                                                                     5 mm konvexní/25 mm konkávní
  Nejmenší tloušťka podkladu:                                                                  Fe: 0,2 mm/NFE: 0,05 mm
  Rozsah teplot:                                                                                         0°C – -50°C
  Displej:                                                                                                    Digitální (LCD)
  Sondy:                                                                                                    Jednobodová integrovaná v přístroji
  Napájení:                                                                                                9 V elektrický blok (alkalický) 
                                                                                                                  Typ 6 LR 61
  Rozměry (D x Š x V):                                                                              166 x 64 x 34 mm
  Hmotnost:                                                                                               přibl. 150 g s baterií

                                                                                       
    Typ                                                   39150            …
                                                                     €                
     QNix® 1500                                                                  101

39150

Přístroje pro měření tloušťky vrstev QNix®

K dodání na vyžádání další přístroje pro měření tloušťky
vrstev QNix® s různým příslušenstvím. 

Obraťte se na nás!

Info
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Přístroje pro měření tloušťky vrstev │ Přístroje pro měření tloušťky stěny │ Tvrdoměry

39153
QNix® 8500
Provedení
- Vysoká přesnost měření v celém měřicí rozsah
- Ergonomická moderní osvětlená klávesnice
- Pomocí dostupných editorů lze nainstalovat

všechny jazyky
- Jednoruční obsluha pro všechny úkoly měření
- Sondy lze použít přímo i s kabelovými adaptéry na

ruční jednotce 
- Automatické zapnutí a vypnutí
- Možnost volby zobrazení v metrických jednotkách

nebo palcích
- Akustický signál na začátku měření
- Otočný grafický displej s vysokým rozlišením pro

naměřenou hodnotu, stav baterie, jednotku měření,
provozní režim a výrobní číslo

- Vzhledem k modulární konstrukci zařízení je třeba 
digitální sondu objednat samostatně

Použití
Vhodné pro laky i pro antikorozní ochranu na
kovech. Lze použít s železem, hliníkem, mědí,
zinkem a ocelí.Jednoduchou výměnou sondy lze
měřit s nejvyšší přesností měření a bez jakéhokoliv
poškození všechny nemagnetické povlaky na oceli 
a železe i všechny izolační povlaky na neželezných
kovech.

Pokud je objednán s přístrojem na měření
tloušťky povlaků a sondou, je součástí dodávky
kabelový adaptér.

39153 101
QNix® 8500 Basic
- 100 míst v paměti pro naměřené hodnoty
- 1 paměťový blok
- 1 možnost kalibrace

Rozsah dodávky: 
- Přístroj pro měření tloušťky vrstev (bez snímače)
- Kabelový adaptér pro externí sondu (ne pro bezdrátovou sondu)
- Protokol o zkoušce pro volitelný snímač
- 2x baterie 1,5 V AA (AA)
- Návod k obsluze
- Měkké pouzdro se sponou na opasek
- Plastové pouzdro s referenčními deskami

39153 102
QNix® 8500 Premium
- 30,000 míst v paměti pro naměřené hodnoty
- 250 paměťových bloků
- 100 možností kalibrace
- Volitelné rozlišení

Rozsah dodávky: 
- Přístroj pro měření tloušťky vrstev (bez snímače)
- Kabelový adaptér pro externí sondu (ne pro bezdrátovou sondu)
- Hardwarový klíč USB
- Software QNix®

- Protokol o zkoušce pro volitelný snímač
- 2x baterie 1,5 V AA (AA)
- Návod k obsluze
- Měkké pouzdro se sponou na opasek
- Plastové pouzdro s referenčními deskami

Přístroje pro měření tloušťky vrstev QNix® 8500 

  Technické údaje:                                                         
  Základní materiál (substrát) ocel a železo:                    Sonda Fe
  Nemagnetické kovy,                                                      
  např. hliník, měď, mosaz:                                              Sonda NFe
  Rozsah měření:                                                             Fe: 0-5000 µm/NFe: 0-5000 µm
  Přesnost měření:                                                           od 0–2000 µm: +/- (1 µm + 2 % naměřené hodnoty)
                                                                                        2000 µm +/- 3,5 % naměřené hodnoty
  Nejmenší poloměr křivosti:                                            5 mm konvexní/30 mm konkávní
  Nejmenší tloušťka podkladu:                                         Fe: 0,2 mm/NFE: 0,05 mm
  Rozsah teplot:                                                               0°C – -50°C
  Displej:                                                                          Digitální (LCD)
  Snímač:                                                                         Vyměnitelná
  Napájení:                                                                       2x baterie 1,5 V AA (alkalická) typ AA
  Rozměry:                                                                       124 x 67 x 33 mm
  Hmotnost:                                                                      přibl. 120 g

39153 - 39154

39154 101-105
Digitální sondy

39154 201-206
Bezdrátové sondy
- Vyšší bezpečnost pro uživatele, prevence

významných zdrojů chyby
- Bezdrátový přenos dat mezi ručním zařízením 

a počítačem PC 
- Bezdrátový dosah sondy do ručního zařízení 

až 20 metrů
- Potvrzení přenosu měření pomocí signálu LED
- Stabilní a bezpečné měření jednou rukou 

s bezpečnostním mechanizmem šňůry
- Až 4000 měření bez dobíjení
- Dobíjení pomocí ručního zařízení

39154 107
Software QNix®

- Pro bezdrátovou dvojsměrnou výměnu dat mezi
počítačem PC a ručním zařízením pomocí
hardwarového klíče USB

- Automatické rozpoznání zařízení, snadná konfigu-
race, souběžné ovládání a správa více zařízení
QNix® 8500

- Pomocí dostupných editorů lze nainstalovat
všechny jazyky

- Umožňuje stažení a instalaci aktualizací firmwaru
pomocí internetu

- Měření online a nápověda na obrazovce
- Snadný přenos a statistické vyhodnocení

naměřených hodnot v aplikaci Excel (data a grafika)
- Software QNix® lze spouštět v systémech Winows

2000, XP a s nejnovějším servisním balíkem
Rozsah dodávky:
- Software QNix® (1 disk CD-ROM)

39154 108
Kabelový adaptér (1 m) pro externí sondy

                                             Digitální sondy                 Bezdrátové sondy                Hardwarový klíč USB                         Software QNix®                Adaptérový kabel               
    Měřicí rozsah                                  39154            …                      39154            …                      39154            …                              39154            …                   39154            …
    µm                                                           €                                              €                                              €                                                      €                                           €                
     Fe 0–2000                                                                    101                                                201                                                                                                                                                                        
     Fe 0-5000                                                                     102                                                202                                                                                                                                                                        
     NFe 0–2000                                                                 103                                                203                                                                                                                                                                        
     Fe 0–2000/NFe 0–2000                                            104                                                204                                                                                                                                                                        
     Fe 0–5000/NFe 0–2000                                             105                                                205                                                                                                                                                                        
     Fe 0–5000/NFe 0-5000                                                                                                    206                                                                                                                                                                        
     Příslušenství                                                                                                                                                                           106                                                         107                                            108

                                                                                       
    Typ                                                   39153            …
                                                                     €                
     QNix® 8500 Basic                                                      101
     QNix® 8500 Premium                                               102

39154 107

39154 201-206

39153 101 39153 102

Navigační kříž
- Ergonomická moderní klávesnice
- Snadná navigace v nabídkách
- 2barevné kontrolky LED pro zobrazení měření, 

přenosu dat a nastavení limitu

Etiketa
- Grafický displej s vysokým rozlišením
- Pro navigaci v nabídkách lze zobrazit všechny

hlavní jazyky
- Podsvícení
- Displej otočný o 180 stupňů
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39173 101-102
Tvrdoměry SHORE 
Provedení
- S unášeným ukazatelem
- Velký displej s antireflexní úpravou se otáčí o 360°
- V pouzdru
Výhody:
- Ergonomické rukojeti pro vynikající manipulaci

Upozornění:
Zařízení lze použít jako ruční nebo pro sériové
testování s použitím zkušebního stojanu ATORN
(obj. č. 39173 103).

39173 101
Tvrdoměry SHORE A
Provedení
- Pro měkké materiály
Použití
Pro stanovení tvrdost podle SHORE A 
podle DIN ISO 7619-1, ISO 7619-1, ISO 868 
a ASTM D 2240. 
Vhodný např. pro měkkou pryž, elastomery, přírodní
pryž, neopren, polyester, litou pryskyřici atd.

39173 102
Tvrdoměr SHORE D
Provedení
- Pro tvrdé materiály
Použití
Pro stanovení tvrdosti podle SHORE D 
podle DIN ISO 7619-1, ISO 7619-1, ISO 868 
a ASTM D 2240.
Vhodný např. pro tvrdou pryž, akrylové sklo, tvrdé
termoplasty, materiál Resopal, vinylové desky,
celulózu, acetát, tvrdé plasty atd.

39173 103
Zkušební stav
Provedení
- Nastavitelná výška včetně stavěcího kotouče 

20 SHORE
- Převis 115 mm
- Ø zkušebního stolu 98 mm
- Tloušťka vzorku max. 180 mm
- Testovací jednotka pro materiály: hliníková

konstrukce
- Dodávka bez tvrdoměru
Výhody:
- Naklápěcí páka pro stálou zkušební sílu bez

nárazů
Použití
Pro montáž tvrdoměrů ATORN SHORE, 
obj. č. 39173 101–102. 
Ideální pro přesné a opakovatelné
individuální nebo sériové měření.

39173 104
Zatěžovací hmotnost SHORE D 4000 g
Provedení
- Materiál: nerezová ocel A2, 1.4305
Použití
Pro zkušební stojan ATORN obj. č. 39173 103

39173 105
Sada zkušebních vzorků SHORE A
Provedení
- 7 ks
- Rozsah tvrdosti SHORE: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

39173 106
Sada zkušebních vzorků SHORE D
Provedení
- 3 ks
- Rozsah tvrdosti SHORE: 60, 75, 85

Analogový tvrdoměr SHORE39173

                                                                                                                                                                                                           Tvrdoměr                          Příslušenství                
                                                 Unášený ukazatel          Ø ciferníku        Hodnota dílku stupnice         Mez chyby                           39173            …                      39173            …
                                                                                                     mm                                   SHORE              SHORE                                   €                                              €                
     Tvrdoměr SHORE A                                             x                            57                                                    1                   +/- 0,5                                                     101                                                      
     Tvrdoměr SHORE D                                             x                            57                                                    1                   +/- 0,5                                                     102                                                      
     Zkušební stav                                                         -                                -                                                      -                              -                                                                                                           103
     Zatěžovací hmotnost                                            -                                -                                                      -                              -                                                                                                           104
     Sada zkušebních vzorků SHORE A                 -                                -                                                      -                              -                                                                                                           105
     Sada zkušebních vzorků SHORE D                 -                                -                                                      -                              -                                                                                                           106

39173 10239173 101

39173 10439173 103

39173 106

39173 105
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       Typ                                  Rozlišení         Měřicí rozsah                 Rozměry                                39166            …
                                                         mm                         mm         D x Š x V mm                                       €                
         TN 230-0.01 US                          0,01                      1,2-230           150 x 74 x 32                                                          102

Ultrazvukové přístroje pro měření tloušťky stěny

G
Provedení
- Měřicí hlava 5 MHz, Ø 10 mm
- Rychlost zvuku lze nastavit v rozsahu 

1000–9999 m/s
- Rozsah měření 1,2–230 mm (ocel)
- Nejistota měření: 0,5 % naměřené hodnoty 

+ 0,04 mm
- Vnitřní paměť pro 20 souborů (až 100 samos-

tatných hodnot na soubor)
- Volitelné jednotky: mm/palec
- Externí měřicí hlava pro snadný přístup do těžko

dostupných bodů, délka kabelu 1 m
- Režim skenování: Možnost volby (10 měření za

sekundu) nebo jednobodové měření
- Funkce automatického vypnutí.

Rozsah dodávky: 
- Ultrazvukový přístroj na měření tloušťky stěny 

s externí měřicí hlavou
- 2x baterie 1,5 V AA
- V robustním přepravním kufříku

Použití
Pro měření tloušťky tvrdých materiálů, například
kovu, skla a plastu. Zkoušení tloušťky materiálu,
koroze a opotřebení tlakových nádob, kotlů a nádrží.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.
Software pro počítač PC, tepelná tiskárna, kalibrační
list ISO i volitelné sondy k dodání na vyžádání.

39166

39166
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39174 101-103
Tvrdoměry SHORE
Provedení
- Velký a vysoce kontrastní displej LCD
- Datový výstup OPTO-RS 232
- Přesnost na 0,5 jednotky tvrdosti
- Doby měření pro nastavené standardy
- Předem nastavená doba 1 až 99 s
- Rozlišení 0,1
- Funkce automatického vypnutí a podržení
- Ergonomická konstrukce rukojeti pro snadné

použití

Upozornění:
Lze použít jako ruční zařízení nebo pro sériové
testování s použitím zkušebního stojanu ATORN
(obj. č. 39173 103 a 39174 105).
Náhradní baterie viz obj. č. 39901 103.

39174 101
Tvrdoměry SHORE A
Provedení
- Pro zkoušení tvrdosti pryžových předmětů
Použití
Pro stanovení tvrdost podle SHORE A 
podle DIN ISO 7619-1, ISO 7619-1, ISO 868 
a ASTM D 2240.

39174 102
Tvrdoměr SHORE D
Provedení
- Pro zkoušení tvrdosti plastových předmětů
Použití
Pro stanovení tvrdosti podle SHORE D 
podle DIN ISO 7619-1, ISO 7619-1, ISO 868 
a ASTM D 2240.

39174 103
Tvrdoměr SHORE OO
Provedení
- Pro velmi měkké materiály
Použití
Pro stanovení tvrdost podle SHORE OO 
podle ASTM D 2240.
Vhodné například pro pěny, buněčnou a mikro-
buněčnou pryž atd.

39174 104
Adaptéry
Použití
Adaptér propojuje digitální tvrdoměry ATORN
SHORE se zkušebními stojan ATORN.

39174 105
Zkušební stojan pro tvrdoměr SHORE OO
Provedení
- Nastavitelná výška včetně stavěcího kotouče 

20 SHORE
- Převis 115 mm
- Ø zkušebního stolu 98 mm
- Tloušťka vzorku max. 180 mm
- Materiál testovací jednotky: Hliníková konstrukce
- Dodávka bez tvrdoměru

Výhody:
- Naklápěcí páka pro stálou zkušební sílu bez

nárazů
Použití
Pro montáž tvrdoměru
ATORN SHORE OO, obj. č. 39174 103. 
Zkušební stojan byl vyvinut pro sériové testování
vzorků podle SHORE OO (ASTM D 2240) pro
zajištění přesných a opakovatelných výsledků. Jsou
vyloučeny subjektivní chyby měření způsobené
nesprávnou tlakovou silou nebo nevertikálním
měřením.

39174 106
Sada zkušebních vzorků SHORE OO
Provedení
- 3 ks
- Rozsah tvrdosti SHORE: 35; 60; 80
- Zkušební vzorky 50 x 50 x 8 mm
- V úložné krabici
Použití
Pro kontrolu tvrdoměrů 
K dispozici jsou 3 zkušební vzorky SHORE OO 
s tvrdostí přibl. 35, 60 a 80 typu OO. I zde je třeba
ročně provést ověření.

Upozornění:
Sada zkušebních vzorků pro SHORE A a SHORE D 
viz obj. č. 39173 105+106.

39174 107
Software pro digitální tvrdoměry SHORE
Provedení
- Kompatibilní se systémem Windows® 7
- Analogové a digitální zobrazení měření
- Komplexní statistika
- Nastavitelný protokol o zkoušce (pdf)
- Výstupní soubory ve formátu .csv nebo .jpg
- Možnost nastavení různých jazyků
- Individuální licence pro shora uvedené výrobky
- Konfigurovatelné uživatelské rozhraní
- Předem nastavitelný uživatelský profil
- Automatické rozpoznání zařízení
Použití
Software ATORN pro digitální tvrdoměry ATORN
SHORE je ideální nástroj pro laboratorní aplikace 
a dokumentaci.

Upozornění:
S kabelovým adaptérem USB, 
obj. č. 39174 108, přiloženým k softwaru.

39174 108
Kabelový adaptér rozhraní USB
Provedení
- Kabelový adaptér RS232/USB pro digitální

tvrdoměry ATORN SHORE, obj. č. 39174 101–103
Použití
Pro připojení digitálních tvrdoměrů k počítači PC.

Digitální tvrdoměr SHORE39174

                                                                                                                                                                                                           Tvrdoměr                          Příslušenství                
                                                                             Mez chyby                                                                                                                   39174            …                      39174            …
                                                                                  SHORE                                                                                                                          €                                              €                
       Tvrdoměr SHORE A                                                   +/- 0,5                                                                                                                                                         101                                                      
       Tvrdoměr SHORE D                                                   +/- 0,5                                                                                                                                                        102                                                      
       Tvrdoměr SHORE OO                                                +/- 1,0                                                                                                                                                        103                                                      
       Adaptér pro zkušební stojan                                              -                                                                                                                                                                                                               104
       Zkušební stojan pro SHORE OO                                       -                                                                                                                                                                                                               105
       Sada zkušebních vzorků SHORE OO                              -                                                                                                                                                                                                               106
       Software                                                                                   -                                                                                                                                                                                                               107
       Kabelový adaptér USB RS232/USB                                 -                                                                                                                                                                                                               108

39174 104

39174 101-103

39174 106

39174 105

Tvrdoměry
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Dynamický ruční tvrdoměr
-POLDI-
39175
Provedení
- Dodávka včetně lupy, měřicí tyče a stolu
- V pouzdru (kapesní rozměr)

Použití
Pro zkoušení podle Brinella, pro zkoušení materiálů
s pevností v tahu od 300 do 2200 N/mm2, zejména 
v případě polotovarů ze všech tříd kujného železa 
a oceli, objemných nebo zabudovaných kusů.
Pevnost v tahu a tvrdost podle Brinella lze
odečíst ze stolu. Ve zkušebním bodu musí být
tloušťka vzorku nejméně 12 mm, šířka 16 mm 
(u kulatých součástí 12 mm).

39176
Náhradní tyč pro měření hloubky
- Rozměry: 12,5 x 12,5 x 150 mm

39175

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                       39175            …              39176            …
                                                                                                                               €                                      €                
                                                                                                                                            101                                       101

39176

39175 - 39176

                                                                                                                                                                                        
       Typ                           Měřicí rozsah                 Rozměry                                                                39181            …
                                                          HL         D x Š x V mm                                                                       €                

         HN-D                                          0-999           145 x 35 x 25                                                                                               101
         Zkušební blok typ D                        -                                   -                                                                                               102

Přenosný tvrdoměr Leeb HN-D

G
39181 101
Provedení
- Kompaktní konstrukce umožňuje výrazně širší

rozsah aplikací než konvenční zařízení
- Přístroj lze obsluhovat jednou rukou, díky čemuž

je jeho použití rychlejší a flexibilnější
- Vysoce kontrastní displej LC optimalizovaný pro

průmyslové aplikace: Lze zapnout vysoký jas 
a podsvícení pro zajištění možnosti čtení displeje
ze všech směrů

- Zkouška tvrdosti odrazem
- Nejistota měření +/- 4 HLD

Digitální zobrazení stupnice tvrdosti: 
Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), 
Shore (HSD), Leeb (HL)
- Zkoušky ve všechny směrech (360°) s automatic-

kou kompenzací
- Vnitřní datová paměť pro data až 500 měření 

s datem a časem
- Bezdrátové připojení k tiskárně pomocí infračerve-

ného portu (tiskárna je volitelná)
- Výstup dat USB-PC: Snadná instalace do libovol-

ného počítače PC
- Napájení bateriemi

Rozsah dodávky:
Tvrdoměr TN-D, 1 snímač typ D, v odolném
transportním pouzdru.

Upozornění:
Kalibrační list ISO, upevňovací kroužky, 
rázové těleso, tepelná tiskárna, zkušební bloky 
a software pro počítač PC k dodání na vyžádání.

39181 102
Zkušební blok typ D
Provedení
Ø 90 mm, rozsah tvrdosti 790 +/- 40 HL.

39181

39181
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Přenosné ultrazvukové tvrdoměry HO39190

G
Provedení
- Funkce miniaturní statistiky: Zobrazuje výsledek

měření, počet měření, maximální a minimální
hodnotu i průměrné hodnoty a standardní odchylku

- Paměť pro data měření: Ukládá až 1000 skupin
změřených hodnot po 20 individuálních hodnotách

- Přesnost: +/- 3 HV, +/- 1,5 HR, +/- 3 % HB
- Doba měření: nastavitelná v rozsahu 1–5 sekund
- Zobrazované jednotky: HRC, HV, HBS, HBW,

HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS,
HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB

Princip:
Přístroj HO měří s použitím diamantového hrotu
Vickers, který se vtlačuje do zkoušeného předmětu
definovanou silou. Následně se hrot pohybuje 
v důsledku vibrací vysokofrekvenčního ultrazvuku. 
Tvrdost se odvozuje z tlumení.

Rozsah dodávky:
- Zobrazovací jednotka
- Snímačová jednotka UCI
- Propojovací kabel
- Přepravní kufr
- Software pro přenos uložených dat do počítače PC
- Tvrdoměrná referenční destička

Použití
Ideální pro mobilní zkoušení tvrdosti, kde se klade
důraz na rychlé a přesné výsledky.

Upozornění:
Kalibrační list ISO a příslušenství 
k dodání na vyžádání.

39190

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
         Typ   Stupnice tvrdosti         Měřicí rozsah         Měřicí rozsah         Měřicí rozsah         Měřicí rozsah         Měřicí rozsah      Pevnost v tahu                   39190            …
                                                                       HRC                        HRB                        HRA                           HV                           HB                     N/mm2                           €                
     HO 1K                            HV 1                      20,3-68                       41-100                      61-85,6                    80-1599                       76-618                  255-2180                                            101
     HO 2K                            HV 2                      20,3-68                       41-100                      61-85,6                    80-1599                       76-618                  255-2180                                            102

Tvrdoměry │ Zrcátka │ Lupy

Přenosný tvrdoměr Leeb

G
Provedení
- Mobilita: V porovnání se stacionárními stolními

zařízeními a tvrdoměry nabízí maximální mobilitu 
a flexibilitu s vnitřním snímačem

- Automatická detekce snímače
- Funkce miniaturní statistiky: Zobrazuje

změřenou hodnotu, průměrnou hodnotu, rozdíl
mezi maximální a minimální hodnotou, čas 
a datum

- Zkoušky ve všech směrech (360°)
- Vnitřní datová paměť pro až 9 skupin měření 

(s až 9 individuálními hodnotami, ze kterých byla
odvozena průměrná hodnota skupiny)

- Zobrazení měřených hodnot: Rockwell (B & C),
Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL)
a pevnost v tahu (MPa)

- Automatický převod jednotek: Převádí automa-
ticky výsledek měření na všechny shora uvedené
jednotky tvrdosti i na pevnost v tahu

- Funkce automatického vypnutí

Rozsah dodávky:
- Přenosný tvrdoměr HMM
- Kladívko typ D
- Bezdrátově infračerveně připojená tiskárna
- 3x baterie 1,5 V AAA
- Síťová zástrčka

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

39184

Bezdrátově infračerveně připojená tiskárna
(provoz na baterie) pro tisk protokolů
měření na místě

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        Měřicí rozsah                                    Nejistota měření                     Nejtenčí měřitelná vrstva                                Rozměry D x Š x V                                 39184            …
                           HL                                                                                                                         mm                                                         mm                                         €                
                     170-960                     1 % při 800 HLD (+/- 6 HLD)                                                                      8                                               150 x 80 x 30                                                            101

     Technické údaje:                                                                                                        Hodnoty tvrdosti                                                           
     Materiál                                                                           HLD              HRC               HRB                     HSD                      HB                        HV
     Ocel a litina                                                                      170-960        19,8-68,5        59,6-99,6              26,4-99,5              140-651                83-976
     Nástrojová ocel (nástrojová ocel pro práci za studena)   170-960        19,8-68,5        -                            -                            -                            83-976
     Nerezová ocel                                                                  170-960        19,8-68,5        59,6-99,6              -                            140-651                83-976
     Litina                                                                                170-960        -                      -                            -                            140-334                -
     Tvárná litina s kuličkovým grafitem                                  170-960        -                      -                            -                            140-387                -
     Litý hliník                                                                          170-960        -                      -                            -                            30-159                  -
     Mosaz (slitiny mědi a zinku)                                             170-960        -                      13,5-95,3              -                            40-173                  -
     Bronz (slitiny mědi, hliníku a cínu)                                   170-960        -                      -                            -                            60-290                  -
     Kované slitiny mědi                                                          170-960        -                      -                            -                            45-315                  -

39184
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inspekční zrcátka
39200 101
Provedení
2 kusy, s kovovou rukojetí.

39200 102
Provedení
2 kusy, s plastovou rukojetí.

39200 101

                                                                                                                                                                                        
               Ø zrcátka                                      Délka                                                                               39200            …
                         mm                                         mm                                                                                       €                
                           30                                               210                                                                                                                 101
                           24                                               260                                                                                                                 102

39200 102

Ohebné dílenské zrcátko

x
Provedení
- Hliníkové těleso zrcátka
- Kovová vodicí hadice z chromované mosazi
- Zrcátko lze nastavit z rukojeti do 

požadovaného úhlu

39205

                                                                                                                                                                                        
     Rozměr zrcátka                       Délka raménka                                                                               39205            …
                         mm                                         mm                                                                                       €                
                   50 x 70                                               500                                                                                                                 101

Kontrolní zrcátko
Provedení
- Inspekční zrcátko s teleskopickou rukojetí
- Bez neúmyslnému zahnutí zrcátka, s oválnou

teleskopickou trubkou

39206 101

                                                                                                                                                                                        
               Ø zrcátka                 Délka prodloužení                                                                               39206            …
                         mm                             od–do, mm                                                                                       €                
                               30                                    240 - 680                                                                                                                 101
                               50                                    240 - 680                                                                                                                 102

39206 102

Osvětlené inspekční zrcátko

V
Provedení
- Ohebný dřík
- Úhel zrcátka nastavitelný o až 90° pomocí

palcového ovladače
- Výkonné svítidlo pro osvětlení tmavých míst

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.

39211

                                                                                                                                                                                        
                      Délka                                                                                                                               39211            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                             620                                                                                                                                                                       101

                                                                                                                                                                                        
               Ø zrcátka                                                                                                                               39210            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                          24/30                                                                                                                                                                       101

Kontrolní zrcátko 
Provedení
- S osvětlením, ohebným raménkem a plastovou

rukojetí pro baterie 1,5 V, typ LR 03
- Se 2 výměnnými zrcátky, Ø 24 a 30 mm, rovná
- Zrcátka jsou opatřena závitem pro snadnou

výměnu a umožňují pohled i do malých otvorů
- Nejmenší Ø bez zrcátka 11 mm, nejmenší Ø se

zrcátkem 24 mm

Použití
Světlo dopadá na zrcátko a odráží se na plochu
viditelnou v zrcátku.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

39210

39200

39205

39206

39210

39211

                                                                                                                                                                                        
                      Délka     Rozměr zrcátka                                                                                               39209            …
                         mm                         mm                                                                                                       €                
                     285-870                       41 x 62                                                                                                                                   101

39209

Teleskopické inspekční zrcátko LED39209

Provedení
- Inspekční zrcátko s praktickou a neklouzavou

teleskopickou rukojetí 
- Zrcátko lze sklopit a otočit 
- Se 2 diodami LED
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Zrcátka│ Lupy

Skládací lupa

0
Provedení
- Bikonvexní skleněná čočka v plastovém rámu
- Krycí panely z poniklované mosazi

39217

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení                  Ø čočky                                                                                                39217            …
                                                         mm                                                                                                       €                
                        3/6/9x                               30                                                                                                                                   201

Sklápěcí lupy
Provedení  
- 2 čočky
- Pouzdro vyrobeno z mosazi
- Rám vyroben ze zinku, chromovaný

39216

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení                  Ø čočky                                                                                               39216            …
                                                         mm                                                                                                       €                
                             10x                               21                                                                                                                                   101
                             20x                               21                                                                                                                                   102

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení                                  Rozměry pouzdra                                                                39214            …
                                                                                         mm                                                                       €                
                               4x                                                    86 x 54 x 6                                                                                               101

Kapesní lupa s osvětlením easyPOCKET
l
Provedení
Difrakční asférická lehká čočka PXM® (velmi plochá
a tenká) pro zasunutí do pouzdra velikosti platební
karty. Barva pouzdra: modrá metalická.
- Velmi plochá a lehká konstrukce: Malé pouzdro pro

zaručeně chráněné uložení do každé kapsy
- Brilantní obraz s 4násobným zvětšením
- Velmi jasné osvětlení LED po vytažení čočky

- Velmi ekonomické řešení. Světlo LED se automa-
ticky zapne pouze tehdy, když je čočka zcela
vytažená.

- Velmi malé a jasné osvětlení SMD LED s téměř
neomezenou životností

Dodává se se 2 bateriemi (AA 1,5 V, typ 2025)

39214

39214

39216

39217

Sada inspekčního zrcátka LED
Provedení
- 1 teleskopický zvedací magnet s osvětlením LED,

prodlužovací do 665 mm, nosnost 450 g
- 1 teleskopický zvedací magnet, prodlužovací do

665 mm, nosnost 3500 g
- 3 inspekční zrcátka, Ø zrcátka 21, 31 a 38 mm
- Praktický úložný vak
- Včetně 3 baterií (typ SR41)

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 100.

39212

                                                                                                                                                                                        
               Ø zrcátka                                                                                                                               39212            …
                         mm                                                                                                                                       €                
                    21/31/38                                                                                                                                                                       101

39212

Skládací lupa visoPOCKET39215

l
Provedení
- Difrakční asférická čočka
- Velké zorné pole s velmi plochou čočkou
- Praktické rozměry platební karty
- Čočka chráněná před poškrábáním koženým

pouzdrem

Použití
Ideální na cesty, kdy je třeba rychle a snadno zvětšit
malá písmena.

                                                                                                                                                                                        
            Zvětšení                 Rozměry                 Dioptr           Barva                                                    39215            …
                                                    mm                                                                                                            €                
                      2.5x                       74 x 48                            6            hnědá                                                                                  101

39215
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                 Zvětšení                  Ø čočky                                                                                               39224            …
                                                         mm                                                                                                       €                
                               4x                               50                                                                                                                                   201
                               5x                               40                                                                                                                                   202
                               8x                               30                                                                                                                                   203
                             10x                               23                                                                                                                                   204
                             15x                               23                                                                                                                                   205

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení                               Rozměr Ø                                                                               39225            …
                                                               přibl. mm                                                                                       €                
                            2.0x                                               100                                                                                                                 102
                            2.5x                                                 75                                                                                                                 105
                        4.0x                                                 65                                                                                                                 104

Čtecí lupa
Provedení
- Skleněná čočka

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení                  Ø čočky                                                                                               39223            …
                                                         mm                                                                                                       €                
                             10x                               30                                                                                                                                 102
                             15x                               21                                                                                                                                103

39223 102 39223 103

Čtecí lupa
Provedení
- Bikonvexní
- Skleněná čočka
- S plastovou / dřevěnou rukojetí
- Kovový rám

39225 105

0
Provedení
- Kulatá hliníková rukojeť s prohlubněmi
- Rám z poniklované mosazi.

39225 102

39225 104

Ruční lupy

0
Provedení
- Aplanatická skleněná čočka pro vysoce kontrastní

a velmi ostrý obraz až k okraji
- Rám a rukojeť vyrobena z černě eloxovaného

hliníku

39224

39225 105

39225

39224

Hodinářská lupa
Provedení
- Se 2 skleněnými čočkami

39222

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení                  Ø čočky                                                                                               39222            …
                                                         mm                                                                                                       €                
                               3x                               25                                                                                                                                   101

39222

39223

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení                Sklo světla               Ø čočky             Provedení                               39220            …
                                                                                         mm                                                                       €                
                               5x                  plankonvexní                          25              Hodinářská lupa                                                   301
                               7x                  plankonvexní                          25              Hodinářská lupa                                                   302
                             10x                  asférická                                 25              Hodinářská lupa                                                   303
                             15x                  asférická                                 25              Klenotnická lupa                                                  304

Hodinářská / klenotnická lupa
l
Provedení
- Lehká čočka PXM® s dvojitým povlakem
- S ventilačním otvorem pro prevenci zamlžení
- Vyrobena z ohnivzdorného plastu
- Barva antracit 39220 301

39220 304

39220
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Lupy │ Tkalcovské lupy

Kapesní lupy s osvětlením mobiluxLED

l
Provedení
- Možnost volby tří různých barev světla pomocí

dodaného filtru
- Bez nutnosti měnit svítidlo, použité osvětlení LED

má životnost přibl. 50 000 hodin
- Ovládání napětí pomocí zvyšovacího měniče, což

zajišťuje jasnější konstantní osvětlení po delší
dobu

- Jasné homogenní osvětlení SMD LED a kolimační
čočkou

- Snadná výměna baterie díky snadno použitelnému
krytu baterie a jasně specifikovanému umístění
baterie díky kontaktním pružinám

- Vyšší pohodlí díky očku pro poutko
- Dodává se se 2 bateriemi (AA) a pouzdrem se

smyčkou pro připojení.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.

39219 101-104

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení        Rozměr čočky                                                                                               39219            …
                                                         mm                                                                                                       €                
                               3x                      90 x 54                                                                                                                                   100
                               5x                           Ø 58                                                                                                                                   101
                               7x                           Ø 35                                                                                                                                   102
                             10x                           Ø 35                                                                                                                                   103
                          12.5x                           Ø 35                                                                                                                                   104

39219

Digitální lupa mobilux DIGITAL Inspection39230

l
Provedení
- Velký rozsah zvětšení a široké možnosti konfigura-

ce
- Snímky testu v kvalitě HD
- Software pro živé streamování a pro použití jako

měřicí software
- Integrovaný 1/4” závit pro stativ
- Displej s 4,3” dotykovou obrazovkou s rozlišením 

480 x 272 pixelů
- Rozlišení fotografie 1280 x 720 pixelů, formát 16:9,

JPEG
- Automatické vypnutí
- Paměťová funkce až pro 10 000 snímků

Použití
Kontrola specifických charakteristik kvality při
vstupních a výstupních kontrolách zboží, vzorků ve
skladu a během výrobního procesu je základní
předpoklad zajištění vysoké spokojenosti zákazníka. 
Mobilux DIGITAL Inspection je ideální nástroj pro
bezkontaktní vizuální inspekci v různých
oblastech, například výrobě, kontrole kvality nebo
opravách – u pracovního stolu i na cestách.
Pro zvětšenou prezentaci a dokumentaci.

Rozsah dodávky:
- Software pro měření
- 4GB karta SD
- Nabíječka s adaptéry zástrčky (EU, US, UK, AUS)
- Úložné pouzdro
- Stojan (volitelný)

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení                                                                                                                               39230            …
                                                                                                                                                                      €                
                   1,25–15x                                                                                                                                                                       101

39230

39219 100

Lupy s osvětlením LED powerlux

l
Provedení
- Lehká čočka PXM® s povlakem cera-tec®

- Velmi snadný a intuitivní pohyb po čteném
materiálu díky ergonomické konstrukci

- S automatickým vypnutím pro úsporu baterie
- Osvětlení s konzistentním jasem bez oslňování
- Osvětlení bez stínů díky 2 diodám SMD LED proti

sobě
- Vhodné pro praváky i leváky
- Vypnutí po 30 minutách
- Dodává se se 3 bateriemi (AAA) a ochranným

pouzdrem z tvrdé pěny

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 304.

39218

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení                  Ø čočky           Barva světla                                                                39218            …
                                                         mm                                                                                                       €                
                               5x                               58                      8000 K                                                                                               101
                               7x                               58                      8000 K                                                                                               102

39218
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Měřicí lupa
Provedení
- S osvětlením
- Bikonvexní plastová čočka
- Rám a stojan z nárazuvzdorného plastu
- Měřicí deska, rozteč 1 mm, délka stupnice 60 mm

a 0–2,1/4
- Napájení 4x baterie 1,5 V AA typ LR 6, AA
- Baterie nejsou součástí dodávky

Upozornění:
Baterie viz obj. č. 39900 303.

39233

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení                  Ø čočky                      Výška                                                               39233            …
                                                         mm                přibl. mm                                                                       €                
                           3x                               89                             133                                                                                               101

Měřicí lupa (tkalcovská lupa)
39234

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení                  Ø čočky                                                                                               39234            …
                                                         mm                                                                                                       €                
                               6x                               30                                                                                                                                   101

Náhlavní lupy
Provedení
- Uživatelsky přívětivé díky nastavitelné hlavové

pásce s upevněním suchým zipem
- Hmotnost pouze přibl. 120 g
- Velké zorné pole
- Vhodné pro uživatele, kteří nosí brýle
- Obě ruce zůstávají volné
- Druhou čočku lze sklopit dolů pro větší zvětšení

Použití
Pro čtení, přesnou práci, kontrolu kvality atd.

39229

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení        Rozměr čočky                                                                                               39229            …
                                                         mm                                                                                                       €                
                 2,2–3,3x                    100 x 30                                                                                                                                   101

39229

39233

39234

Provedení
- S milimetrovou a palcovou stupnicí

l
Provedení
- Velmi lehké
- Rovná raménka pro pohodlný úchop
- Vhodné i pro ty, kdo nosí brýle, protože je možná 

korekce +/- 3 dioptrie
- Velké zorné pole (přibližně Ø 150 mm na vzdále-

nost 400 mm)
- Dlouhá pracovní vzdálenost a velké zorné pole
- Dodáváno v pouzdru na brýle

Použití
- Uvolněné a do detailu přesné vidění při 

maximální svobodě pohybu

                                                                                                                                                                                        
                         Zvětšení             Pracovní vzdálenost                                                                       39236            …
     (Galileova soustava)                                přibl. mm                                                                               €                
                                        2x                                               400                                                                                                        101

Lupy maxDetail39236

Lupy s osvětlením
Provedení
- Bikonvexní plastová čočka
- Rám a rukojeť z nárazuvzdorného plastu
- Baterie nejsou součástí dodávky

39227 101
Provedení
- Napájení 2x baterie 1,5 V AA 

typ LR 6, AA (obj. č. 39900 303)

39227 102
Provedení
- Se svítidlem LED
- Napájení 3x baterie Micro 1,5 V 

typ LR 03, AAA (obj. č. 39900 304)

39227 101

39227 102

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení                  Ø čočky                                                                                               39227            …
                                                         mm                                                                                                       €                
                           3x                               50                                                                                                                                   101
                          10x                               30                                                                                                                                   102

39236

39227



39.16
www.hhw.de

39.16 CZ/P

M
ěřicí a testovací 
technologie

a
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Tkalcovské lupy │ Lupy │ Měřicí mikroskopy │ Brýle na čtení

Přesné lupy se stupnicí
l
39242 101-102
Přesné lupy se stupnicí
Provedení
- Skleněná achromatická čočka, kalená
- Velmi ostrý nezkreslený obraz
- Nastavení ostrosti neklouzavým zaostřovacím

kroužkem
- Se stupnicí typu A (obj. č. 39242 201)
- Dodává se v pevné plastové krabici s prostorem na

další stupnice

39242 201-204
Stupnice, jednotlivé

39242 101 39242 102

39242 201 39242 202

39242 203 39242 204

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                      Zvětšení                  Ø čočky                                                               39242            …
                                                                                         mm                                                                       €                
     Lupa se stupnicí                               7x                               23                                                                                               101
     Lupa se stupnicí                            10x                               23                                                                                               102
     Stupnice typ A                                      -                                   -                                                                                               201
     Stupnice typ B                                      -                                   -                                                                                               202
     Stupnice typ C                                      -                                   -                                                                                               203
     Stupnice typ D                                      -                                   -                                                                                               204

Osvětlovací vybavení LED pro lupy se stupnicí obj. č. 39242
l
Provedení
- Osvětlení se 2 vysoce kvalitními diodami LED pro

nejvyšší kvalitu obrazu
- Kryt rukojeti pro 2 baterie, typ Baby
- Dodává se se svítidlem, ale bez baterií.

Použití
Pro lupy se stupnicí (obj. č. 39242) pro případy, kdy
již nepostačuje okolní světlo.

Upozornění:
Baterie viz obj. č. 39900 402.

39243

                                                                                                                                                               39243            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                           101

39242

39243

Přesná tkalcovská lupa
l
Provedení
- Bikonvexní
- S čtyřhranným výřezem, bez stupnice
- Tkalcovská lupa v přesném provedení
- Mosazné pouzdro, pololeskle chromované
- Křemičité sklo

39238

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení                  Ø čočky                      Výřez                                                               39238            …
                                                         mm                         mm                                                                       €                
                               8x                             17,6                      20 x 20                                                                                               101

Měřicí lupy

0
Provedení
- Celokovové provedení
- Achromatická soustava čoček
- Odečítání bez paralaxy a zkreslení
- Stupnice z mosazi, chromovaná, dílky stupnice

zhotoveny vysoce přesně laserem

- Polootevřený tubus s bílým pozadím pro optimální
osvětlení objektů bez odlesků

- Vynikající okrajová ostrost pro pozorování téměř
bez paralaxy

Použití
Pro měření na površích, např. měření vtisku při
zkoušce tvrdosti podle Brinella.

39241

                                                                                                                                                                                        
         Zvětšení         Měřicí rozsah           Hodnota dílku stupnice          Výška                                39241            …
                                                 mm                                             mm              mm                                       €                
                      6x                               20                                                    0,1                  56                                                           101
                      8x                                10                                                    0,1                  45                                                          102
                    10x                                10                                                    0,1                  52                                                          103

39238

39241
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Lupa na stojanu s osvětlením LED

0
Provedení
- Bikonvexní skleněná širokoúhlá čočky
- 5 výkonných diod LED pro velmi jasné osvětlení
- Extrémně odolná konstrukce (těžká ocelová

základna, ohebné plechové rameno, hlava lupy
vyrobena z hliníku)

- Držák čočky s polovičním rámem pro pozorování
bez rušivých okrajů

- Osvětlení bez stínů
- Nízká spotřeba energie
- Se síťovou zásuvkou 5 V

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení                  Ø čočky                                                                                               39253            …
                                                         mm                                                                                                       €                
                               2x                             120                                                                                                                                   101

39253

39253

Zvětšovací sklo na stojanu

0
Provedení
- Aplanatická křemičitá čočka
- Ohebné kovové rameno
- Těžká základna na stůl

39252

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení                  Ø čočky         Délka ramena        Ø základny na stůl                        39252            …
                                                         mm                         mm                                 mm                                €                
                               2x                               75                             300                                      110                                                  101

39252

                                                                                                                                                                                        
  Zvětšení     Ø pole objektu   Měřicí rozsah     Hodnota dílku stupnice   Vzdálenost čočky       39249            …
                                        mm                   mm                                       mm                           mm               €                
            20x                            8,0                          7                                           0,05                                 57                               101
            40x                            5,0                          4                                           0,02                                 36                               102
            60x                            2,5                          2                                      0,0125                                 26                               103

Měřicí mikroskopy

0
Provedení
- Achromatická soustava čoček
- Robustní pouzdro z lehkého kovu
- Ostření pomocí závitových kanálů 

v objektivu a okuláru
- Osazené osvětlení LED 
- Napájení 4x knoflíková baterie 1,5 V 

(typ SR 44)

Rozsah dodávky:
- Měřicí mikroskop s osvětlením LED
- 4 baterie
- V přepravním kufru

Použití
Pro všeobecné lineární měření, grafický průmysl
nebo pro zkoušky tvrdosti podle Brinella a Vickerse.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 101.

39249

39249
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Lupy s osvětlením LED │ Čisticí utěrky

Lupa s osvětlením LED39254

0
Provedení
- Čočka z pravého skla 
- 45 extrémně jasných vysoce účinných diod SMD LED
- Nízká spotřeba energie 7 W
- Nová konstrukce husího krku se silikonovým

povlakem
- Hlava svítidla se zapuštěnou rukojetí
- Čočku lze složit bez použití nářadí
- Základna svítidla s modrým pryžovým kroužkem
- Integrované napájení: 

St. 220–240 V, 50 Hz, zástrčka Euro
- Vyvážená základna na stůl
- Barva: Bílá

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                         Zvětšení               Dioptry          Ø čočky        Světelný tok                                                                                                                                          39254            …
                                                                                    mm                        lm                                                                                                                                                  €                
                                   1.75x                            3                    100                         665                                                                                                                                                                                   303

39254 303

Lupy s osvětlením LED

0
39254 301-302
Lupy s osvětlením LED
Provedení
- Segmentované spínání diod SMD LED ve dvou

etapách
- Vysoce kvalitní čirá optická čočka
- Kompaktní pouzdro svítidla s integrovaným

závěsem
- Protiskluzový kroužek s promyšlenou konstrukcí 

z měkkého plastu jako ochrana proti nárazu
- Lze použít i jako svítidlo na čtení s použitím

externího spínače svítidla
- Rovnoměrné rozložení světla na pracovní ploše
- Skrytý snadno pohyblivý mechanizmus ramena

bez rizika uskřípnutí
- Velký pracovní poloměr
- Odnímací ochranný kryt
- Výměnná skleněná čočka

39254 201-202
Náhradní čočky

39254 203
Univerzální držák
Provedení
- Vyrobeno z litého hliníku s plastovými kluznými

ložisky
- Součástí dodávky kluzné ložisko a kryt pro otvor,

který není nutný
- Úchyt kluzného ložiska je vhodný pro šrouby do

12,9 mm.
Použití
Lze uchytit jako držák na stěnu nebo stůl.

39254 301-302

                                                                                                                                               Svítilna                             Náhradní čočka                          Univerzální držák                
           Zvětšení                         Dioptry                          Ø čočky                                           39254            …                              39254            …                              39254            …
                                                                                                 mm                                                   €                                                      €                                                      €                
                   1.75x                                         3                                      125                                                                       301                                                         201                                                         203
                   2.25x                                         5                                      125                                                                       302                                                         202                                                         203

  Technické údaje:                                              Lupy s osvětlením LED (obj. č. 39254 301–302)
  Technologie                                                     
  Svítilna:                                                              90 vysokosvítivých diod SMD LED, 2 nastavení 
                                                                             pomocí elektronického tlačítka
  Životnost diod LED:                                           Až 25 000 hodin
  Teplota barvy:                                                    6500 K
  Síťové napětí:                                                    240 V / 50 Hz
  Spotřeba energie:                                              3,5 W (obj. č. 39254 301) / 9 W (obj. č. 39254 302)
  Třída energetické účinnosti:                               A+
  Spotřeba energie v pohotovostním režimu:       0,3 W
  Rozměry a hmotnost                                       
  Pouzdro svítidla (D x Š x V):                              230 x 200 x 30 mm
  Délka horního ramena:                                      přibližně 500 mm
  Délka dolního ramena:                                      přibližně 470 mm
  Vzdálenost od dolního kloubu ke středu čočky:        přibližně 1060 mm
  Průměr trnu pro svorku nebo stativ:                   12,7 mm, délka přibl. 48 mm
  Maximální tloušťka desky stolu:                         přibližně 65 mm
  Délka připojovacího kabelu:                              přibližně 165 mm
  Hmotnost:                                                          2,4 kg
  Rozsah dodávky:                                             Lupa s osvětlením, stolní svorka, pokyny
                                                                             

39254



www.hhw.de

39.19CZ/P

M
ěř

icí
 a

 te
st

ov
ac

í 
te

ch
no

log
ie

( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

                                                                                                                                                                                        
      Velikost utěrky                  Balení =                                                                                               69167            …
                přibl. cm                množství                                                                                                       €                
                      36 x 32                                  5                                                                                                                                 101

Lupa s osvětlením LED TEVISIO

F
Provedení
- 48 prémiových diod SMD LED
- 40% úspora energie
- Výkon 6000 lx s příkonem pouze 14 W
- Bezúdržbová: Životnost diody LED nejméně 

50 000 hodin
- Stmívatelnost až 10 %
- Efekty zvýraznění struktury stisknutím tlačítka
- Přibližně dvojnásobné zvětšení dioptry 3,5
- Absolutní odolnost lupy vůči poškrábání
- Velké zorné pole s průměrem 153 mm pro zobra-

zení bez zkreslení

- Uzavřené klouby chrání kabely uvnitř
- Enormní operační poloměr, jedinečný pohyblivý

kloub hlavy
- Vyvážené pákoví: snadno nastavitelné, 

možnost uzamčení přesně podle potřeby

39262

                                                                                                                                                                                        
                 Zvětšení                  Ø čočky                                                                                               39262            …
                                                         mm                                                                                                       €                
                               2x                             160                                                                                                                                   101

Vysoce výkonná utěrka Scotch-Brite
Q
Provedení
- S patentovanou kombinací vláken, polyester 

a nylon
- Umožňuje extrémně ekonomické čištění vodných 

a tukových nečistot s minimálním úsilím
- Absorpce tuků a nečistot až 100krát vyšší než 

u běžných čisticích utěrek
- Utěrku lze prát v pračce při teplotách až 95 °C
- Barva: modrá
Použití
Vhodná pro všechny povrchy. 
Čistí za sucha, vlhka nebo mokra.

69167

39262

69167
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39308 203 + 303–306
Individuálními sondy pro doplnění 
Video endoskop
Provedení
- S kovovým konektorem
- Rozlišení kamery: 

325 (V) x 250 (Š) = 76 800 pixelů
- Zorný úhel kamery:

horizontálně 46°, vertikálně 34°, diagonálně 56°
- Hloubka ostrosti: 10 až 60 mm
- Délka sondy: 1000 mm
- Okolní podmínky: 0 až +55 °C
- Hmotnost: 220 g

39308 203
Standardní sonda Ø 5,5 mm
- Směr pohledu kamery: Přímo vpřed 

(pohled- zepředu)
- Světelný zdroj: 4 stmívatelné diody LED

39308 304
Poloohebná sonda Ø 3,9 mm
- Směr pohledu kamery: Přímo vpřed 

(pohled zepředu)
- Světelný zdroj: 3 stmívatelné diody LED

39308 206
Adaptér sondy pro staré sondy
Použití
Pro starší sondy (4812-) ve spojení s videoendosko-
pem obj. č. 39308 301.

39308 303
Poloohebná sonda Ø 3,9 mm
- Směr pohledu kamery: 90°– pevné zrcátko (boční

pohled) – bez okrajů v obraze
- Světelný zdroj: 2 stmívací diody LED ve směru 

90° – bez odrazu v zrcátku

39308 305
Ohebná sonda Ø 6,0 mm
- Směr pohledu kamery: Přímo vpřed (pohled

zepředu)
- Rozsah otáčení: 2x 150°
- Poloměr otáčení: přibl. 48 mm
- Hlavu sondy lze uzamknout v otočené poloze
- Hlava sondy: IP 67
- Světelný zdroj: 4 stmívatelné diody LED

39308 306
Ohebná sonda Ø 6,0 mm
- Směr pohledu kamery: 

90° (boční pohled) – bez okrajů v obraze
- Rozsah otáčení: 2x 150°
- Poloměr otáčení: přibl. 48 mm
- Hlavu sondy lze uzamknout v otočené poloze
- Hlava sondy: IP 67
- Světelný zdroj: 1 dioda LED ve směru 90°

39308 207
Adaptér sondy pro nové sondy
Použití
Pro sondy s novým vylepšeným připojením (4812 N-)
ve spojení s videoendoskopy (4812-1/7, 4812-1/6 a
4812-1/8).

Video endoskop39308

V
39308 301
Videoendoskop s Ø sondy 4,9 mm
Provedení
- 1m kabel kamery s Ø mikročočky 4,9 mm,

světelnými zdroji LED a funkcí spínání 90° 
a směrem zobrazení 0°

- Videa a fotografie lze ihned přehrávat na monitoru
TFT

- Datum a čas lze zobrazit nebo skrýt
- Funkce automatického vypnutí pro úsporu energie
- Zlepšené rozlišení obrazu
- Zlepšené spojení sondy a pouzdra (kov) – adaptér

pro použití starších sond viz obj. č. 39308 206
- Jednoruční obsluha multifunkční konzole
- Všechny v jednom: pozorování, záznam a přehrá-

vání pomocí monitoru TFT

Sonda druhé generace:
- Upravená poloha boční diody LED 

pro lepší osvětlení ve funkci 90°
- Vylepšená svítivost diody LED
- Zjednodušená manipulace 
- Vylepšená kvalita pláště sondy

Rozsah dodávky:
- Ovládací panel
- 1m kabel kamery s Ø sondy 4,9 mm
- Hák s magnetem
- 4GB karta SD
- 4 x baterie AA
- V plastovém kufříku

Použití
Pro dokonalou dokumentaci snímků poškození atd.
videozáznamem nebo fotografováním. Sledování
živého obrazu na barevném displeji TFT nebo
záznam přímo do karty SD v multifunkční konzoli.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.

                                                                                                                                                                                        
   Typ                                                        Ø sondy                  Délka kabelu                                       39308            …
                                                                         mm                                     m                                               €                
   Videoendoskop (sada)                                      4,9                                           1                                                                   301
   Sonda, standardní                                             5,5                                           1                                                                   203
   Sonda, poloohebná (0°)                                   3,9                                           1                                                                   304
   Sonda, poloohebná (90°)                                 3,9                                           1                                                                   303
   Sonda, ohebná (0°)                                            6,0                                           1                                                                   305
   Sonda, ohebná (90°)                                          6,0                                           1                                                                   306
   Adaptér pro staré sondy                                       -                                            -                                                                    206
   Adaptér pro nové sondy                                       -                                            -                                                                    207

39308 301

39308 203

39308 304

39308 303

39308 305

39308 207

39308 206

39308 306

Sondy

Adaptér sondy

Endoskopy │ Inspekční kamery
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j
39317 401
Inspekční kamera micro CA-150
Provedení
- Endoskop s kamerou Ø 17 mm a 4 nastavi-

telnými svítidly LED
- S 3,5” displejem LC (rozlišení 320 x 240 pixelů) 

s ovládacím panelem
- Pohodlná pistolová rukojeť umožňuje jednoruční

obsluhu při manipulaci s kabelem a hlavou kamery
- Ukládání až 20 snímků do vnitřní paměti (pro

přímé zobrazení nebo následné přehrávání na
displeji kamery)

- Hlava kamery s hliníkovým pouzdrem otočná 
o 360° (4 kroky po 90°)

- Poloohebný kabel délky 90 cm, s volitelným
příslušenstvím lze prodloužit o až 9 m

- Příslušenství zahrnuje hák, magnet a zrcátko.
Jednoduše se upevňuje na hlavu kamery 
a rozšiřuje škálu aplikací

Rozsah dodávky:
- Inspekční kamera micro CA-150
- Souprava příslušenství, 3 kusy 

(hák, magnet a zrcátko)
- RCA kabel
- 4 baterie
- V přepravním kufru

Použití
Pro kontrolu a řešení potíží za a v předmětech,
stěnách, kabelech, vedeních a jiných těžko 
dosažitelných místech.

Upozornění:
Náhradní baterie viz obj. č. 39900 303.

39317 102-203 + 39318
Příslušenství pro inspekční kameru micro 
CA-150

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                                                            Hmotnost                                                                                                           39317            …                      39318            …
                                                                                         přibl. kg                                                                                                                  €                                              €                
     Inspekční kamera micro CA-150                                             2,5                                                                                                                                               401                                                      
     Prodloužení kabelu 90 cm                                                             -                                                                                                                                                102                                                      
     Prodloužení kabelu 180 cm                                                           -                                                                                                                                                                                                      203
     Hlava kamery Ø 6 mm s kabelem 100 cm                                 -                                                                                                                                                                                                      105
     Hlava kamery Ø 6 mm s kabelem 400 cm                                 -                                                                                                                                                                                                      106
     Hlava kamery Ø 17 mm                                                                   -                                                                                                                                               203                                                      

Inspekční kamera micro CA-150
39317 401

Digitální inspekční kamera micro CA-350
j
39318 201
Digitální inspekční kamera micro CA-350
Provedení
- Pohodlná pistolová rukojeť, velká obrazovka 

a snadná obsluha
- Delší doba provozu díky baterii 12 V Li-ion 

i extrémně krátká doba dobíjení (pouze 45 minut)
- Vodotěsná hliníková hlava kamery Ø 17 mm
- 3,5” (90mm) barevný displej TFT
- Tmavá místa jsou osvětlená 4 jasnými diodami

LED
- Otáčení obrazu v krocích po 90° a digitální zoom

zajišťuje optimální zobrazení
- Rozhraní USB: Snadný přenos obrazového

materiálu a videozáznamu do počítače nebo
notebooku pomocí konektoru mini USB

- Videovýstup (PAL a NTSC): Živé vysílání např.
do větších monitorů nebo jednotek pro ještě lepší
viditelnost a podrobné pozorování

- Ukládání na kartu SD: Podporuje všechny karty
SD do kapacity 32 GB

- Integrovaný záznamník zvuku: Záznam hla-
sových poznámek nebo komentářů do videozázna-
mu integrovaným reproduktorem a mikrofonem
nebo náhlavní soupravou s mikrofonem

- Interní paměť: 235 MB

Rozsah dodávky:
- Inspekční kamera micro CA-350

s hlavou kamery 17 mm
- Nabíjecí baterie 12 V Li-Ion
- Nabíječka
- USB kabel
- Souprava příslušenství, 3 kusy (hák, magnet 

a zrcátko)
- RCA kabel
- Napájecí jednotka
- Náhlavní souprava
- 8 GB karta SD
- V přepravním kufru

Použití
Pro kontrolu a řešení potíží za a v předmětech,
stěnách, kabelech, vedeních a jiných těžko do-
sažitelných místech.

39318 104-203
Příslušenství pro inspekční kameru micro 
CA-350

39318 104
Souprava příslušenství, 3 kusy obsahující zrcátko,
hák a magnet.

39318 201

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                            Hmotnost                                                        39318            …
                                                                                         přibl. kg                                                               €                
     Inspekční kamera micro CA-350                                             0,9                                                                                      201
     Prodloužení kabelu 180 cm                                                           -                                                                                      203
     Hlava kamery Ø 6 mm s kabelem 100 cm                                 -                                                                                      105
     Hlava kamery Ø 6 mm s kabelem 400 cm                                 -                                                                                      106
     Souprava příslušenství, 3 kusy                                                    -                                                                                      104

39317

39318
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Polyskop (naslouchací zařízení)

x
Provedení
- Hrot sondy vyroben z oceli
- Rukojeť a zvukové vedení vyrobeno z plastu

Použití
Pro detekci a identifikaci mechanického poškození
všech přístrojů a zařízení s pohyblivými součástmi.
Snadný přístup i do těžko dosažitelných míst.

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              88060            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                           101

88060

88060

Automobilový stetoskop
Provedení
- Hrot z oceli
- Zkoušečka pro lokalizaci mechanického poškození

motoru

Použití
Pro spolehlivou diagnostiku poruch. 
Umožňuje přesně lokalizovat zdroje chyb.

39325

                                                                                                                                                              39325            …
                                                                                                                                                                      €                
                                                                                                                                                                                                           101

39325

Technická endoskopie
MICRO-EPSILON Eltrotec

Tuhé endoskopy
Tuhé endoskopy TOP-LINE
-  Gradientní čočky pro přenos obrazu
-  360° panoramatické zobrazení díky zrcadlové trubici
-  Standardně jsou k dispozici dvě verze 
s osvětlením Mini Maglite (halogenové) 
s osvětlením Supernova (xenonové)

-  Pro mobilní použití není nutný síťový napájecí zdroj
-  Volitelně: Přizpůsobení pro televizor
- Jako kompletní sada: 
Tuhý endoskop TOP-LINE 
90° zrcadlová trubice 
Světelný zdroj Mini Maglite nebo SuperNova 
Robustní hliníkové pouzdro

Model Průměr sondy v mm Užitečná délka v mm Průměr zrcadlové trubice 
v mm

Úhel snímku

ProMicroslim 1,85 80/120/180 2,2 40°

Superslim 2,4 120/185 2,77 32°

Slim 4,2 50/180/305/435/560 4,8 42°

Hardy 6,35 180/305/435/560 8,0 50°

Endoskop je kvalitní optické zařízení určené speciálně pro použití v průmyslovém 
prostředí. Skládá se z vysoce přesných optických a mechanických součástí. Díky 
svojí konstrukci jsou endoskopy ideální pro aplikace v průmyslovém prostředí.
Díky širokému sortimentu výrobků s různými funkcemi lze provádět celou řadu 
testovacích úloh i u složitých objektů.

Hlavní oblasti použití:
-  Inspekce povrchů a obecná údržba při výrobě motorů, převodovek,  
elektráren a letadel (např. kontrola trhlin, otřepů, opotřebení atd.)

- Kontrola svarů v dutinách (např. potrubí)
- Kontrola odlitků (zbytky z formy, okuje, úplnost)
-  Sledování funkcí a pájených spojů v součástech pro jemnou mechaniku  
a elektrotechniku

- Kriminalistika / balistika (např. detekce stop po kouři ve zbraních)

Naše produktové portfolio:
Tuhé endoskopy Světelné zdrojeVideo endoskopy Kamery MonitoryPružné endoskopy

Z jednoduché kompletní sestavy pro nastavení pracoviště můžeme vytvořit váš individuální balíček podle vašich potřeb a požadavků. 
Buďte v kontaktu.

Info

Stetoskopy │ Polyskopy │ Mikroskopy
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Stereomikroskopy39326

7
39326 101
Typ OSF 439
Provedení
- Praktický a robustní mikroskop pro použití ve

škole, dílně a laboratoři
- Integrovaná rukojeť a odolný mechanický stojan
- Horní a dolní osvětlení LED
- Ergonomicky navržená pracovní plocha
- Výměnná čočka
- Okuláry upevněné v trubce pro ochranu proti

poškození nebo ztrátě
- Včetně krytu proti prachu a okulárů

39326 102-103
Typ OZL463/OZL464
Provedení
- Flexibilní a nákladově efektivní univerzální zařízení

s funkcí zoomu
- Horní a dolní osvětlení LED
- Velký pracovní prostor

33926 104-107
Sady stereomikroskopů
Provedení
- Předem definované sady obsahující hlavu stereo-

mikroskopu, univerzální stojan, držák, kruhové
osvětlení a kryt proti prachu

- Držák s hrubým posunem, nastavitelná síla
otáčení ručních kotoučů

- Jednoduché, praktické a nákladově efektivní
řešení šetří časově náročnou konfiguraci 
a vylučuje nerozhodnost při volbě kombinace
různých součástí

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Model          Tuba                Okulár                            Zorné pole        Sklo světla       Stojan                                                        Osvětlení                                                                                   39326            …
                                                                                                 mm                                                                                                                                                                                                                €                
   OSF 439      Binokulár          WF 10x / Ø 20 mm                      Ø 20              1x/2x/4x       Strojírenství                                                      1 W LED (horní osvětlení) / 0,35 W LED (spodní osvětlení)                                  101
   OZL 463       Binokulár          HWF 10x/Ø 20 mm         Ø 28,6–4,4            0,7x–4,5x       Sloupek                                                             3 W LED (horní osvětlení) / 3 W LED (spodní osvětlení)                                        102
   OZL 464       Trinokulární      HWF 10x/Ø 20 mm         Ø 28,6–4,4            0,7x–4,5x       Sloupek                                                             3 W LED (horní osvětlení) / 3 W LED (spodní osvětlení)                                        103
   OZM 912      Binokulár          HSWF 10x/Ø 23 mm         Ø 32,8-5,1            0,7x–4,5x       Teleskopické rameno s deskou                    4,5 W kruhové světlo LED                                                                                           104
   OZM 913      Trinokulární      HSWF 10x/Ø 23 mm         Ø 32,8-5,1            0,7x–4,5x       Teleskopické rameno s deskou                    4,5 W kruhové světlo LED                                                                                           105
   OZM 952      Binokulár          HSWF 10x/Ø 23 mm         Ø 32,8-5,1            0,7x–4,5x       Kloubové rameno se stolovou svorkou        4,5 W kruhové světlo LED                                                                                           106
   OZM 953      Trinokulární      HSWF 10x/Ø 23 mm         Ø 32,8-5,1            0,7x–4,5x       Kloubové rameno se stolovou svorkou        4,5 W kruhové světlo LED                                                                                           107

39326 102-103

39326 106-107

39326 101

39326 104-105

Příslušenství pro stereomikroskopy s funkcí zoom, obj. č. 3932639327

7
39327 101
Kamerový adaptér C-Mount OZB-A4811
Použití
Pro upevnění kamery na mikroskop OZL 464 
(obj. č. 39326 103).

39327 102
Kamerový adaptér C-Mount OZB-A5702
Použití
Pro upevnění kamery na mikroskopy OZM 913 
(obj. č. 39326 105) a OZM 953 (obj. č. 39326 107).

39327 103
Tabletová kamera pro mikroskopy 
Provedení
- S integrovanou kamerou pro optimální pozorování 

i digitální dokumentaci
- Řešení 2 v 1 pro digitální mikroskopy jako univer-

zální systém pro všechny trinokulární mikroskopy 
s adaptéry C-mount

- Integrovaná kamera 5 MP umožňuje živé vysílání 
a vytváření snímků a videozáznamů pro dokumen-
taci

- Automatické vyvážení bílé a nastavení kontrastu
- Integrovaná rozhraní:
- Úložiště dat v jednotce USB nebo kartě SD
- Připojení myši rozhraním USB

- Přenos obrazu do externího displeje rozhraním
HDMI

- Přenos uložených dat do externího přijímače
pomocí sítě WiFi

39327 104-105
Kamery C-mount typ ODC-82
Provedení
- Technologie CMOS v kombinaci s rozhraním 

USB 2.0 nebo USB 3.0
- Mikroskop s vícejazyčným softwarem kamery 

VIS KERN OXM 901
- 1x kabel rozhraní USB (délka 2 m), různé adaptéry

okuláru a krokový mikrometr pro kalibraci softwaru

39327 106
Kamera pro mikroskop HDMI typ ODC-851
Provedení
- Specificky vyvinutá pro přímé připojení rozhraním

HDMI k přehrávacímu zařízení s podporou
rozhraní HDMI

- Snímky lze ukládat i přímo do dodané karty SD
- Alternativně je k dispozici připojení rozhraním USB

2.0 pro připojení k notebooku nebo počítači PC
pomocí rozhraní USB

Upozornění:
Objednejte i příslušný adaptér C-mount 
(viz obj. č. 39327 101-102).

                                                                                                                                         
       Typ                                                                                                 39327            …
                                                                                                                       €                
         Kamerový adaptér C-Mount OZB-A4811                                                                101
         Kamerový adaptér C-Mount OZB-A5702                                                                102
         Tabletová kamera ODC 241                                                                                        103

                                                                                                                                         
       Typ                                                                                                 39327            …
                                                                                                                       €                
         Kamera pro mikroskop ODC 824                                                                              104
         Kamera pro mikroskop ODC 825                                                                              105
         Kamera pro mikroskop HDMI ODC 851                                                                  106

39327 104-105

39327 103

39327 106



dhs-Basic CAM
Provedení
- Se závitem C-mount
- Rozlišení 4,92 Mp
- 1/2” snímač
- Rozhraní USB 3.0

Software pro záznam a zpracování obrazu:
- Dvojrozměrné měření
- Rychlý živý obraz
- Kompletní automatické funkce pro záznam
- Jasná obslužná nabídka
- Správa 300 snímků a 5 datových polí

Modulární rozšíření softwarovými nástroji:
- Panorama, hloubka ostrosti
- Indikační rozsah, HDR
- Svařovaný šev
- Velikost zrna
- Fáze a póry

Rozsah dodávky:
- Digitální kamera dhs-Basic CAM
- Krokový mikrometr pro kalibraci
- Propojovací kabel USB 3.0
- Licence online

Použití
- Pro všechny komerčně dostupné mikroskopy,

makroskopy, endoskopy a objektivy se závitem 
C-mount

- Samostatné řešení pro průmysl, zajištění kvality,
laboratorní použití, výuku a výzkum

- Lze rozšířit pro speciální aplikace analýzy obrazu
- Snadná obsluha a licence
- Možnost upgradu z pixel-fox na dhs-Basic

39.24
www.hhw.de
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Kombinovaný balík softwaru dhs Basic CAM
39319

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Rozlišení                                                                                                                                                                                                                                            39319            …
                 Mp                                                                                                                                                                                                                                                   €                
                 4,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                  101

39319

Software dhs-Basic s oknem předmětu a dat v přehledu

Měření obrazu dhs-Basic Záznam obrazu dhs-Basic

Systém pro prohlížení snímků
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Systém pro správu snímků
Profesionální, modulární, vyhovující standardům – ideální pro 
širokou škálu úloh v pracovním postupu zajišťování kvality

Databáze snímků dhs® se používá zejména v aplikacích 
v oblasti zajišťování kvality a laboratorních aplikacích. Díky 
široké škále softwarových funkcí pro archivaci snímků, 
pořizování snímků, zpracování snímků, analýzu snímků 
a dokumentaci je možné ji používat v následujících aplikacích: 

• Kontrola příchozího zboží
• Kontrola ve výrobě
• Posuzování povrchů
• Analýza částic a pórů
• Zkoušky pro stanovení čistoty oceli
• Měření svarů
• Analýza odlévání a poškození
• Analýza zbytkových nečistot a mnohé další

Výhody a funkce databáze snímků dhs®:
• Všechny výsledky testů jsou profesionálně 

reprodukovány a lze je snadno sdílet

• Databáze SQL nezávislá na rozhraní, kterou lze 
speciálně upravit pro danou aplikaci (je součástí 
základního modulu)

• Systém lze přizpůsobit stávajícím organizačním 
jednotkám a prostředím EDP

• Samostatná / síťová a integrovaná řešení je možné 
používat buď lokálně, nebo napříč více provozy

• Umožňuje plné programování a přizpůsobení podle 
potřeb zákazníka

• Služby individuální instalace, školení a podpory

Základní modul databáze snímků dhs®

Kompletní systém správy snímků s databází snímků dhs®

Softwaro-
vé funkce

Archivace Držák Zpracování Analýza Dokumentace Servis

Moduly Licenční 
server

Pořizování 
snímků

Měření snímků Kontrola plochy Vytváření zpráv Konzultace s databází dhs

Prohlížeč Panoramatický snímek Velikost zrna Komunikace Servisní smlouva dhs

DataImEx Ostřejší struktura Analýza odlitků Individuální programování

ImageWizard Částicová analýza Školení

Retušování fotografi í Tloušťka nátěru Údržba mikroskopu

Referenční grafy Analýza zbytkových 
nečistot

Online podpora dhs

HDR Kulová krytka

Rozteč dendritů

Čistota oceli

Systémy pro prohlížení snímkůInfo
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Přípravky pro ustavení nástrojů

Přípravky pro ustavení nástrojů ATORN IC basic39385

0
Provedení
ImageController basic je profesionální základní
model, úvod do světa přípravků pro ustavení
nástrojů. Stolní jednotka se systémem ImageControl-
ler basic se snadno obsluhuje a zajišťuje přesné
výsledky měření díky důkladným kontrolám 
a vysoce kvalitním značkovým součástem. Stisknu-
tím jedinečného otočného a tlačného tlačítka EZclick
se spouští standardní funkce měření, například
délky, průměru, soustřednosti a osové házivosti.
Dodávka nezahrnuje pracovní stůl.

Výhody a přínosy pro vás:
- Rychlé seznámení s minimálním školením díky

snadné obsluze
- Velmi přesné vřeteno SK 50 s integrovanými

kalibračními kuličkami

- Rychlé měření, nastavení a testování nástrojů
(délka a průměr)

- Softwarová funkce EZmax pro snadné vytvoření
nástrojové kontury

- Různé programy měření neuvěřitelně usnadňují
měření proměnných, například soustřednosti 
a osové házivosti na břitech nástrojů

- Rychlý a pohodlný tisk výsledků měření na štítky
(volitelné vybavení)

- Jednoruční ovládací tlačítko pro rychlé souběžné 
umístění osy Z a X

- Datový výstup rozhraním RS232

Upozornění:
Při objednání přípravku pro ustavení 
nástrojů je povinný lepenkový obal 
(obj. č. 39385 411).
Příslušenství viz obj. č. 39388–39389.

                                                                                                                                         
    Typ                              Měřicí rozsah   Měřicí rozsah   Vřeteno         39385         …
                                              Osa Z mm        Osa X mm                                 €             
     ATORN IC basic 350                     350                     320    SK 50                                 501
     ATORN IC basic 420                     420                     420    SK 50                                 502
     ATORN IC basic 600                     600                     420    SK 50                                 503
    Stůl na vybavení pro IC basic        -                            -    -                                      505

39385 501-503

39385 405

                                                                                                                                         
    Příslušenství                                                                                       39385         …
                                                                                                                          €             
     Pneumatická brzda vřetena                                                                                           403
     Pneumatické indexovací zařízení vřetena                                                                 404
     Softwarové rozšíření, paměť pro nástroj                                                                   407
     Softwarové rozšíření, měřicí programy                                                                     408
     Inspekce břitu s horním osvětlením LED                                                                  405

Zařízení pro přednastavení nástrojů ATORN IC 139384

0
Provedení
ImageController 1 je profesionální základní model,
vynikající úvod do světa přípravků pro ustavení
nástrojů. Vyrábí se s použitím mocí vysoce kvalit-
ních značkových součástí a je podrobován důklad-
nému zkoušení. Přípravek pro ustavení nástrojů se
systémem ImageController 1 charakterizuje snadná
obsluha bez potřeby rozsáhlého školení a rychlé 
a přesné výsledkyměření. Možnost volby a rychlého
a snadného provedení standardních funkcí měření,
například délky, průměru, poloměru, dvou úhlů břitu,
soustřednosti a osové házivosti, pomocí 13,3”
monitoru s dotykovou obrazovkou.
Součástí dodávky je pracovní stůl.

Výhody a přínosy pro vás:
- Rychlé seznámení s minimálním školením díky

snadné obsluze
- Vysoce přesné vřeteno SK 50 s integrovaným

kalibračním okrajem včetně indexování a brzdy
vřetena

- Rychlé měření, nastavení a zkoušení břitů nástrojů
(délky, průměru, poloměru, dvou úhlů)

- Softwarová funkce EZmax pro snadné vytvoření
nástrojové kontury

- Různé měřicí programy, např. pro měření házivosti
a axiálního házení na nástrojových břitech s přes-
ností µm

- Rychlý, pohodlný tisk výsledků měření na štítky
- Jednoruční ovládací tlačítko pro rychlé souběžné 

umístění osy Z a X

Upozornění:
Kartonový obal (obj. č. 39388 207) 
povinný při objednání
přípravku pro ustavení nástrojů.
Příslušenství viz obj. č. 39388–39389.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                                         Měřicí rozsah      Měřicí rozsah       Vřeteno      Třmenový kalibr                                                                                                39384            …
                                                            Osa Z mm           Osa X mm                                                mm                                                                                                        €                
         ATORN IC 1 350                                         350                         320            SK 50                                    0                                                                                                                                    501
         ATORN IC 1 420                                         420                         420            SK 50                               100                                                                                                                                    502
         ATORN IC 1 600                                         600                         420            SK 50                               100                                                                                                                                    503
         ATORN IC 1 600/570                                 600                         570            SK 50                                    0                                                                                                                                    504

39384 501-504

39385 412

EZstart:
- Rychlé a na uživateli nezávislé měření

několika parametrů na různých typech
nástrojů: Výběr z 16 typů nástrojů

- Grafická nabídka pro výběr typu nástroje

                                                                                                                                         
    Příslušenství                                                                                       39385         …
                                                                                                                          €             
     Softwarové rozšíření, hodnoty měření                                                                      406
     Tepelná tiskárna pro IC basic                                                                                       412
     Role štítků, matná bílá 25 x 75 mm (950 kusů)                                                        413
     Kryt na vřeteno pro IC basic                                                                                         410
     Kartonový obal pro ATORN IC basic 350, 420 a 600                                              411

M
ěřicí a testovací 
technologie
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0
Provedení
Systém ImageController 2 měří, ukládá a dokumen-
tuje břity nástrojů v několika sekundách. Lze ukládat
i vícestupňové nástroje. Zpracování obrazu pomocí
13,3 nebo 24” monitoru s dotykovou obrazovkou
přístroje Image Controller2 je intuitivní a zaručuje
rychlé a snadné postupy měření. 
Součástí dodávky je pracovní stůl.

Výhody a přínosy pro vás:
- Rychlé seznámení s minimálním školením díky

snadné obsluze
- Vysoce přesné vřeteno SK 50 s integrovanými

kalibračními kuličkami včetně indexování a brzdy
vřetena 

- Rychlé měření, nastavení a testování břitů nástrojů
- Softwarová funkce EZmax pro snadné vytvoření

nástrojové kontury
- Různé měřicí programy, např. pro měření soustřed-

nosti a osové házivosti na řezné hraně nástroje 
pro přesné měření µm

- Rychlý a pohodlný tisk výsledků měření na štítky
(volitelné vybavení)

- Jednoruční ovládací tlačítko pro rychlé souběžné 
umístění osy Z a X

- K dispozici jako volitelné příslušenství otočná
středová kamera a automatické zaostřování 
(obj. č. 39387 403)

- K dispozici jako volitelné příslušenství balík pro
výstup dat (obj. č. 39388 206)

Upozornění:
Při objednání přípravků pro ustavení nástroje je 
povinný lepenkový obal (obj. č. 39388 207).
Příslušenství viz obj. č. 39388–39389.

39386 501-504
Provedení
13,3” dotyková obrazovka

Zařízení pro přednastavení nástrojů ATORN IC 2

39387 403
Pohon CNC s automatickým zaostřením pro
vřeteno IC 2
Provedení
- Automatické zaostření řezné hrany nástroje

otáčením CNC vřetena do nejvyššího bodu řezné
hrany nástroje

39386 601-604

39386 - 39387

39386 601-604
Provedení
24” dotyková obrazovka

                                                                                                                                                                                                                    13,3 inch                            24 inch                
       Typ                                         Měřicí rozsah      Měřicí rozsah       Vřeteno         Třmenový kalibr                                                      39386            …              39386            …
                                                            Osa Z mm           Osa X mm                                                   mm                                                              €                                      €                
         ATORN IC 2 350                                         350                         320            SK 50                                       0                                                                                  501                                       601
         ATORN IC 2 420                                         420                         420            SK 50                                  100                                                                                    502                                       602
         ATORN IC 2 600                                         600                         420            SK 50                                  100                                                                                  503                                       603
         ATORN IC 2 600/570                                 600                         570            SK 50                                       0                                                                                  504                                   604

39386 501-504

                                                                                                                                                                                        
       Příslušenství                                                                                                                                  39387            …
                                                                                                                                                                      €                
       Pohon CNC s automatickým zaostřením pro vřeteno pro ATORN IC 2                                                               403

39387 403
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Příslušenství pro přípravky pro ustavení nástroje │ Měřicí videomikroskopy

Příslušenství pro přípravky pro ustavení nástroje

0 Upozornění:
Na vyžádání lze dodat i další příslušenství.

39388 202

                                                                                                                                                                                        
       Příslušenství                                                                                                                                 39388            …
                                                                                                                                                                      €                
         Volitelné podtlakové upínací zařízení                                                                                                                           202
         Univerzální vřeteno pro upínání nástrojů s elektrickým pohonem                                                                      217
         Kamera pro měření středu otáčení pro ATORN IC 1/IC 2                                                                                        205
         Generátor formátu balíku pro výstup dat pro ATORN IC 2                                                                                     206
         Postprocesor pro ATORN IC 2                                                                                                                                         211
         Tiskárna čárového kódu zidCode                                                                                                                                  214
         Identifikace nástroje pevným skenerem                                                                                                                      215
         Identifikace nástroje ručním skenerem                                                                                                                        216
         Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu NL1-G 1/8” s redukčním ventilem                                                 203
         Údržba zařízení Q-check vč. atestu                                                                                                                               213
         Víko                                                                                                                                                                                          212
       Čisticí prostředek                                                                                                                                                                210
       Pracovní plocha s klávesnicí a myší                                                                                                               218

         Denní sazba za uvedení do provozu a školení v Německu                                                                                    209
         Lepenkový obal pro ATORN IC 1/IC 2                                                                                                                           207
         Doprava v rámci Německa                                                                                                                                               208

39388

39388 205

39388 206

Adaptér pro přípravky pro ustavení nástrojů SK 50

0
Upozornění:
Další adaptéry (např. Capto) k dodání na vyžádání. 

39389 201-202
Adaptér SK 50 / strmý kužel SK
- Pro montáž stopek nástrojů 

se strmým kuželem DIN 69871-1
- Integrované kalibrační kuličky

39389 203-209
Adaptér SK 50 / rovná stopka VDI 
s ruční svorkou držáku nástroje
- Pro montáž nástrojů

s rovnou stopkou VDI DIN 69880
- Integrované kalibrační kuličky

39389 210-216
Adaptér SK 50/kužel s dutým tělem HSK 
s ruční odsazenou svorkou
- Pro montáž stopek nástrojů s kuželovým dutým

tělem DIN 69893 s a bez chladicí trubky
- Rovná styčná plocha pro sklíčidlo HSK
- Integrované kalibrační kuličky

39389 217-220
Adaptér SK 50/kužel s dutým tělem HSK 
bez svorky na nástroj
- Pro montáž stopek nástroje s kuželem s dutým

tělem DIN 69893
- Rovná styčná plocha pro sklíčidlo HSK
- Integrované kalibrační kuličky

39389 201-202
                                                                                      
       Velikost                                        39389            …
                                                                     €                
         SK 30                                                                         201
         SK 40                                                                        202
                                                                                                   
         VDI 16                                                                       203
         VDI 20                                                                       204
         VDI 25                                                                       205
         VDI 30                                                                       206
         VDI 40                                                                       207
         VDI 50                                                                       208
         VDI 60                                                                       209
                                                                                                   
       HSK A25-F32                                                          210

         HSK A32-F40                                                           211
         HSK A40-F50                                                          212
         HSK A50-F63                                                          213
         HSK A63-F80                                                          214
         HSK A80-F100                                                        215
         HSK A100-F125                                                      216
                                                                                                   
         HSK A32-F40                                                          217
         HSK A40-F50                                                          218
         HSK A50-F63                                                          219
         HSK A63-F80                                                          220

39389

39389 203-209

39389 217-22039389 210-216
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    Měřicí rozsah                                    Sklo světla                                             Zvětšení                                                                                                                    39392            …
    Osa X, Y, Z mm                                                                                                                                                                                                                                           €                
     100 x 100 x 100                                      Pevná optika                                                 40x                                                                                                                                                                    101
     200 x 100 x 100                                      Pevná optika                                                 40x                                                                                                                                                                    102
     100 x 100 x 100                                      Motorový objektiv zoom                              34–225x                                                                                                                                                         103
     200 x 100 x 100                                      Motorový objektiv zoom                              34–225x                                                                                                                                                         104
     Měřicí systém v ose Z                         -                                                                        -                                                                                                                                                                          201
     softwarový modul dxf                         -                                                                        -                                                                                                                                                                          202
     Kalibrační normál                                 -                                                                        -                                                                                                                                                                          203

Měřicí video mikroskop

0
39392 101-104
Měřicí video mikroskop
Provedení
- Stůl pro přesné měření
- Rychlé nastavení s třecím pohonem
- Inovativní měřicí software, snadné použití 

bez dílčích nabídek
- 23” monitor s dotykovou obrazovkou
- Kruhové světlo LED s 4 segmenty pro 

individuální osvětlení
- Operační systém Windows 10
- Měřicí software M3 pro automatickou 

detekci okraje
- Přehledné geometrické funkce
- Individuální řízení osvětlení
- Zobrazení živého obrazu během měření
- Ukládání obrázků
- Volné vycentrování os

Rozsah dodávky:
Měřicí videomikroskop s počítačem PC vybaveným
23” dotykovým displejem, klávesnicí a myší včetně
osvědčení o kalibraci a návodu k obsluze.

Použití
Pro optické měření složitých obrobků, které by bylo
extrémně obtížné nebo nemožné měřit dotykovými
metodami. Lze použít univerzálně v měřicí místnosti
a ve výrobě.

39392 201
Měřicí systém v ose Z

39392 202
Softwarový modul dxf
Použití
Pro import dat CAD. 

39392 203
Kalibrační standard (kruhy a stupnice)
- 50 mm
- Bez atestu

    Technické údaje:                         39392 101–102                                                                             39392 103-104
    Limity chyby:                                 E1 = 1,5 + D/100 (D v mm) E2 = 2,9 + D/100 (D v mm)               E1 = 1,5 + D/100 (D v mm) E2 = 2,9 + D/100 (D v mm)
    Kamera:                                        USB 2.0, 25 snímků/s, 1,3 megapixelu                                         USB 2.0, 25 snímků/s, 1,3 megapixelu
    Objektiv:                                        40x pevné                                                                                     Zoom 35–225x
    Sekce snímku:                               8 mm                                                                                             9–1,5 mm
    Dopadající světlo:                          Kruhové světlo LED s 4 segmenty                                                Kruhové světlo LED s 4 segmenty
    Spodní osvětlení:                          LED                                                                                               LED
    Polohovací pomůcka:                    Laserové ukazovátko                                                                    Laserové ukazovátko
    Max. zatížení stolu:                       20 kg                                                                                             20 kg

Software pro měření M3
- Snadná a intuitivní obsluha softwaru

bez dílčích nabídek
- Automatická detekce okraje
- Přehledné geometrické funkce
- Živý obraz
- Export dat v různých formátech
- Rozhraní USB

39392 101-104

39392 203

Počítač PC s velkou 23” dotekovou
obrazovkou

Upozornění:
Rádi vám zašleme návod k obsluze i podrobné
technické informace.

Obraťte se na nás.

Vybavení:
- Stůl pro přesné měření
- Rychlé nastavení s třecím pohonem
- Pevný objektiv nebo motorizovaný zoom
- Kamera USB (1,3 megapixelu)
- Kruhové světlo LED s 4 segmenty
- Spodní osvětlení LED
- Laserové ukazovátko pro polohování

39392
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Měřicí videomikroskopy │ Skládací metry

Měřicí video mikroskop CNC39392

0
Provedení
- Stůl pro přesné měření
- Inovativní měřicí software, snadné použití 

bez dílčích nabídek
- 23” monitor s dotykovou obrazovkou
- Kruhové světlo LED s 4 segmenty pro 

individuální osvětlení
- Operační systém Windows 10
- Měřicí software M3 pro automatickou 

detekci okraje
- Přehledné geometrické funkce
- Individuální řízení osvětlení
- Zobrazení živého obrazu během měření
- Ukládání obrázků
- Volné vycentrování os
- Motorové ovládání 3 os joystickem
- Systém měření osy Z umožňuje měření 

hloubky pomocí hloubky ostrosti
- Snadné vytváření měřicích programů 

i pro složité obrobky

Software pro měření M3
- Snadná a intuitivní obsluha softwaru 

bez dílčích nabídek
- Automatická detekce okraje
- Přehledné geometrické funkce
- Živý obraz
- Export dat v různých formátech
- Rozhraní USB

Rozsah dodávky:
- Měřicí videomikroskop 

s počítačem PC s 23” 
dotekovou obrazovkou

- Klávesnice s myší
- Certifikát kalibrace 
- Návod k obsluze

Použití
Pro optické měření složitých obrobků, které by bylo
extrémně obtížné nebo nemožné měřit dotykovými
metodami. Lze použít univerzálně v měřicí místnosti
a ve výrobě.

Upozornění:
Lze dodat se softwarovým modulem dxf pro měření
porovnáním s daty CAD jako volitelným vybavením,
viz obj. č. 39392 202.
Rádi vám zašleme návod k obsluze i podrobné
technické informace.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
         Měřicí rozsah                               Sklo světla                                              Zvětšení                                                                                                                  39392            …
         Osa X, Y, Z mm                                                                                                                                                                                                                                      €                
          200 x 100 x 100                                Motorový objektiv zoom                               34–225x                                                                                                                                                        301

39392 301

        Technické údaje:
        Limity chyby:                             E1 = 1,5 + D/100 (D v mm) E2 = 2,9 + D/100 (D v mm)
        Kamera:                                    USB 2.0, 25 snímků/s, 1,3 megapixelu
        Objektiv:                                    Zoom 35-225x
        Sekce snímku:                          9-1,5 mm
        Dopadající světlo:                     Kruhové světlo LED s 4 segmenty
        Spodní osvětlení:                      LED
        Polohovací pomůcka:               Laserové ukazovátko
        Max. zatížení stolu:                   20 kg
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39510 102

39512 103

39513 104

Přidaná hodnota skládacího metru ATORN (obj. č. 39515)

Skládací metry
q
39510 101
Provedení
- Vyroben z bukového dřeva
- Černá dvojitá milimetrová stupnice
- Červené desítkové číslice
- Pomosazené ocelové pružiny
- Tloušťka sekcí 3 mm
- Speciální lak odolný povětrnosti
- Barva: žlutá
- ES třída přesnosti III

39510 102
Provedení
- 3 mm tlusté sekce vyrobené ze dřeva buku

červeného
- Červené desítkové číslice
- Oboustranná stupnice cm a mm na obou okrajích
- Vestavěné ocelové pružiny zajišťují hladkost 

a bezkonkurenční odolnost skládacího metru
- ES třída přesnosti III

39512  
Provedení
- Vyroben z hliníku
- Leptané číslice a stupnice ve velmi černé barvě
- Niklované ocelové pružiny
- Tloušťka sekcí 1,4 mm
- Kladívkový speciální lak, barva hliníku
- ES třída přesnosti II

39513
Provedení
- Plastový skládací metr -LONGLIFE-, bílý, vyroben

z polyamidu vyztuženého skleněným vláknem
- Klouby zapadají v pravých úhlech
- Leptaná stupnice s červenými desítkovými

číslicemi
- ES třída přesnosti III

39513 104
Provedení
- Na rubu další označení v opačném směru pro

zajištění snadného čtení v nepříznivých pracovních
podmínkách

39510 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
              Délka               Šířka            Počet sekcí                                                                                   39510            …                      39512            …                      39513            …
                    m                  mm                                                                                                                          €                                              €                                              €                
                        1                       13                               10                                                                                                                                                                                                                                 101
                     1                      16                                6                                                                                                                    101                                                                                                             
                     2                       14                               10                                                                                                                                                                           103                                                      
                     2                      16                               10                                                                                                                    102                                                                                                      104

Skládací metr

0
Provedení
- Vyroben z bukového dřeva
- S milimetrovou stupnicí
- Tloušťka metru 3,0 mm
- Vnitřní plastové klouby s doplňkovou úhlovou

stupnicí
- ES třída přesnosti III

Výhody:
Výrazně usnadňuje měření a čtení. 
Se standardním skládacím metrem je třeba při čtení
stupnice na opačné straně odpočítávat od 200 cm.
To je časově náročné a může vést k chybám 
ve výpočtu. Paralelní stupnice na líci a rubu
spolehlivě brání chybám při čtení.

39515

                                                                                                                                                                                        
              Délka               Šířka            Počet sekcí                                                                                39515            …
                    m                  mm                                                                                                                       €                
                        2                      16                               10                                                                                                                 101

39510 - 39513

39515

Tradiční skládací metr: Skládací metr ATORN:

Přesné umístění metru 
není možné.

Čtení stupnice je nepřesné a může vést 
k chybám.

Díky paralelní stupnici lze měření odečítat jako
obvykle a umístit metr naplocho a bezpečně. 

Účinně se tak zabraňuje chybám čtení 
a tolerancím.

Info
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Kapesní svinovací metr
q
Provedení
- Pouzdro z vysoce nárazuvzdorného plastu ABS
- Volně se odvíjející pásmo se zajišťovací zařízením

vyrobené z nejlepší pružinové oceli, bílý vypalo-
vaný email

- Milimetrové dělení nahoře i dole
- ES třída přesnosti II

Použití
Pro vnější a vnitřní měření, vnitřní měření se
odečítají přímo v průhledu.

39530

                                                                                                                                                                                        
                      Délka           Šířka pásma                                                                                               39530            …
                            m                          mm                                                                                                       €                
                             3                                13                                                                                                                                   101

                                                                                                                                                                                        
                      Délka           Šířka pásma                                                                                               39527            …
                            m                          mm                                                                                                       €                
                                 3                            12,7                                                                                                                                   102

Kapesní svinovací metr
i
Typ Panoramic
Provedení
- Dolní část pouzdra je vybavena přídavnou

ochranou v podobě hliníkového pruhu tvaru U
- Přímý odečet vnitřních rozměrů v průhledu
- Lakované ocelové pásmo

- Úhel konce lze upravit podle tloušťky materiálu pro
prevenci chyby měření při pokládání nebo
upevňování pásma

- Milimetrové dělení nahoře i dole
- ES třída přesnosti II
Použití
Pro vnější a vnitřní měření.

39527

39527

39530

Kapesní svinovací metry BMImeter39517

                                                                                                                                                                                        
                      Délka           Šířka pásma                                                                                                39517            …
                            m                          mm                                                                                                       €                
                                 2                                16                                                                                                                                   101
                                 3                                16                                                                                                                                   102

q
Provedení
- Nerezové ocelové měřicí pásmo lakované bíle
- S zarážkou pásma
- Speciální úprava nerezového ocelového

měřicího pásma zajišťuje, že se odvíjí samo
- Plně vodotěsné
- Nerozbitné, trvanlivé

- Velmi kompaktní, lehké a praktické
- Ideální pro použití ve funkci pravítka
- Pásmo leží naplocho na stole a umožňuje tak

snadný přenos měření
- Se sponou na opasek
- ES třída přesnosti III

39517

Kapesní svinovací metry
q
Provedení
- Pouzdro vyrobené z polyamidu se základnou 

z nerezové oceli
- Pásmo pro vnitřní měření bez zajišťovacího

zařízení (volně se odvíjející pásmo v provedení
tah-tlak)

- Průhled s efektem lupy, stupnice není vzhůru
nohama (bez chyb čtení)

- Milimetrové dělení nahoře i dole
- ES třída přesnosti II

39531

                                                                                                                                                                                        
                      Délka           Šířka pásma                                                                                               39531            …
                            m                          mm                                                                                                       €                
                             2                                13                                                                                                                                   101
                             3                                13                                                                                                                                   102

39531

Kapesní svinovací metry

Kapesní svinovací metry
q
Provedení
- Pouzdro z polyamidu vyztuženého skleněným

vláknem
- Nerezové ocelové měřicí pásmo pro speciální

aplikace
- Zcela korozivzdorné pásmo, navíjecí pružina 

a hák na konci

- Nerezová ocel s černou milimetrovou stupnicí
nahoře a dole

- Automatické navinutí pásma s tlačítkem zastavení
- ES třída přesnosti II

Použití
Pro vnější a vnitřní měření. 

39534

                                                                                                                                                                                        
                      Délka           Šířka pásma                                                                                               39534            …
                            m                          mm                                                                                                       €                
                                 2                                13                                                                                                                                   101
                                 3                                13                                                                                                                                   102
                                 5                                16                                                                                                                                   103

39534
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Kapesní svinovací metry39533

ß
Provedení
- Pouzdro z nárazuvzdorného plastu ABS
- S odolnými mechanickými součástmi pásma
- Automatické navinutí pásma s tlačítkem zastavení 
- Pásmo s dodatečnou ochranou proti opotřebení
- Milimetrové dělení nahoře i dole
- Se sponou na opasek
- ES třída přesnosti II

Použití
Pro vnější a vnitřní měření. 

39533

Délka           Šířka pásma 39533            …
m mm €
3 16 101
5 19 102
8 25 103

Kapesní svinovací metry POWERLOCK
i
Provedení
- Se zajišťovacím zařízením, automatickým navíje-

ním pásma a odnímací sponou na opasek
- Žlutě lakované ocelové měřicí pásmo, potisk ve

dvou barvách
- Povlak MYLAR pro odolnost, chrání proti korozi,

poškrábání a chemikáliím
- ES třída přesnosti II

Použití
Pro vnější a vnitřní měření. 

39545 102
Provedení
- Kovové pouzdro
- Milimetrové dělení nahoře i dole
- Mimořádně stabilní

39545 104-107
Provedení
- Plastové pouzdro
- Milimetrové dělení nahoře i dole
- Tři nýty háčku na konci brání jeho ulomení
- Větší šířka pásma nabízí vyšší odolnost vůči

zkroucení
- Délka 10 m s tlumicím systémem

39545

Délka           Šířka pásma                Pouzdro       39545            …
m mm €
3 12,7 Kov 102
5 19,0 Plast 104
5 25,0 Plast     105
8 25,0 Plast     106

10 25,0 Plast 107

39545 

q
Provedení
- Pouzdro z nárazuvzdorného plastu ABS
- S odolnými mechanickými součástmi pásma 

a sponou na opasek
- Snadno uchopitelné měkké součásti pro bez-

pečnou manipulaci
- S zarážkou pásma a automatickým měkkým

navíjením pásma

- Měřicí pásmo s posuvnými háčky na konci pro
vnitřní a vnější měření

- Plynulé milimetrové dělení nahoře i dole
- Ocelové měřicí pásmo, bílé, s polyamidovým

povlakem
- Třída přesnosti ES I

Kapesní svinovací metry twoCOMP39548

Délka           Šířka pásma 39548            …
m mm €
3 16 101
5 19 102
8 25 103

10 25 104

39548

Kapesní svinovací metry39539

S magnetem
Délka           Šířka pásma 39539            … 39539            …

m mm € €
3 16 101 201
5 19 102 202
8 25         103            203

395390
Provedení
- Robustní a ergonomické pouzdro 

vyrobené z plastu ABS
- Automatické zajištění pásma stisknutím tlačítka

zastavení (systém automatického uzamčení)

- Odolný navíjecí systém pásma
- Milimetrové dělení nahoře i dole
- Ocelové bíle lakované pásmo s polyamidovým

povlakem zajišťujícím optimální ochranné 
vlastnosti

- S praktickým poutkem na opasek
- ES třída přesnosti II
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                      Délka           Šířka pásma                     Křivka                                                               39550            …
                            m                          mm                         mm                                                                       €                
                             2                                16                              1,5                                                                                               201
                             3                                16                              1,5                                                                                               202
                             6                            25                              1,5                                                                                     203

Rejsky TALMETER 
Provedení
- TALMETERskala je samonavíjecí ocelové měřicí

pásmo, které lze automaticky zastavit v libovolné
délce s přídržnou silou přibl. 5 kp (50 N)

- S pouzdrem z ABS
- Snadno nastavitelný 100 mm dlouhý měřicí

jazýček umožňuje provést vnitřní měření se
stejnou přesností a lehkostí jakovnější

- Stupnice v mm
- Díky kombinovaným měřicím a orýsovacím břitům

vyrobeným z tenké tvrzené oceli jsou tužky
nadbytečné

- Označení možné i na oceli
- Přesnost stupnice 0,3 mm na celé délce stupnice
- Čtení měření bez chyby úhlu
- Průměr trubek nebo válců lze číst pomocí 

stupnice Pi

Použití
Lze použít jako nástroj na vnitřní měření, paralelní
značkovač a speciální kružítko. Přesnost označení 
a měření určuje nástroj, nikoliv oko. Při měření 
s pásmem 
TALMETER se registruje a automaticky zachovává
délka nástroje. Při značení se délka přenáší na
obrobek pomocí nástroje. Nástroj TALMETER lze
použít i jako speciální kružítko pro vyznačení měření
(s okrajem obrobku jako středem). Jako rycí hrot
nebo střed lze použít každý ze tří okrajů.

Upozornění:
Pásmo a měřicí prvek lze vyměnit a jsou k dispozici
jako náhradní díly.

39550

Bílé nárazuvzdorné ocelové měřicí pásmo 
s měřicí stupnicí pro vnitřní a vnější měření
nahoře a stupnicí průměru dole. Stupnice
aplikována inkoustovým tiskem a chráněna
antireflexním polyesterovým lakem.

Ukazatel čtení usnadňuje
nastavení a odečet 
z měřicího pásma.

Pomocí skládacího měřicího prvku lze
provést vnitřní měření stejně snadno jako
vnější. Prvek se snadno vyklápí a zajišťuje
posuvným šoupátkem.

Změřená nebo nastavená délka se
uchovává automatickým zámkem. 
Umožňuje to přenos měření přímo
na požadovaný materiál bez čtení.

Kombinované označovací 
a měřicí okraje se používají pro
měření a vyznačení délek i pro
vyznačení oblouků.

39550

Rejsky │ Svinovací měřicí pásma
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Měřicí pásmo v pouzdru -RADIUS-
q
Provedení
- S ochranou začátku pásma FLEXTOP, která

spolehlivě brání jeho zlomení
- Pouzdro z vysoce nárazuvzdorného plastu
- Měkká úprava povrchu zlepšuje úchop pouzdra
- Dobrá manipulace díky dlouhému sklápěcímu

ramenu kliky
- Parkovací poloha tažného očka pro ochranu

pásma
- Rameno kličky lze namontovat na obě strany pro

praváky a leváky
- Tolerance v souladu s ES třídou přesnosti II 

(+/-2,3 mm na délce 10 m)

39555
Nerezové pásmo
PONTARIT
Provedení
- Centimetrová stupnice na jedné straně
- Za studena tvářené pásmo vyrobené z chromniklo-

vé oceli
- Matně lakovaný povrch
- Vytisknutá stupnice s červeným označením

měřicího přístroje, vypáleno
- Ze Syntetické pryskyřice poskytuje ochranu proti

opotřebení, vypáleno

39557
Ocelové měřicí pásmo lakované bíle
Provedení
- Milimetrová stupnice na jedné straně
- Tvrzená pružná páska z uhlíkové oceli C75
- Fosfátování pro ochranu proti korozi
- Barva z bílé syntetické pryskyřice, vypáleno
- Vytisknutá stupnice s červeným označením

měřicího přístroje, vypáleno
- Syntetická pryskyřice poskytuje ochranu proti

opotřebení, vypáleno a antireflexní

39559
Ocelové měřicí pásmo, s polyamidovým povla-
kem
ISOLAN
Provedení
- Milimetrová stupnice na jedné straně
- Tvrzená pružná páska z uhlíkové oceli C75
- Fosfátování pro ochranu proti korozi
- Barva ze žluté syntetické pryskyřice, vypáleno
- Vytisknutá stupnice s červeným označením

měřicího přístroje, vypáleno
- Celistvý polyamidový povlak zajišťuje vysoce

kvalitní ochranu proti opotřebení
- Do značné míry chráněno proti zlomení, zásadám,

solným roztokům, mazivům, olejům a zředěným
kyselinám

39561
Pásmo ze skleněného vlákna, žluté
Provedení
- Centimetrová stupnice na obou stranách
- Skleněná vlákna
- Extrudované plastové pouzdro
- Tištěná stupnice s červeným označením metrů
- Syntetická pryskyřice pro ochranu proti opotřebení
- Velmi ohebné, nevodivé, odolné vodě a téměř

všem chemikáliím

39555 - 39561

                                                                                                                   Nerezová ocel                          Ocel, bílá                      Ocel, polyamid                 Pásmo ze skleněného vlákna
                      Délka           Šířka pásma                                                                 39555            …              39557            …                   39559            …                   39561            …
                            m                          mm                                                                         €                                      €                                           €                                           €                
                            10                                13                                                                                                101                                       101                                            101                                            101
                           20                                13                                                                                                102                                       102                                            102                                            102
                           30                                13                                                                                                103                                       103                                            103                                            103
                           50                                13                                                                                                104                                                                                                                                                   

39555

39557

39559

39561

Rameno kliky lze namontovat na
obě strany pro praváky a leváky

39555 - 39561

Svinovací měřicí pásma v pouzdru
q
Provedení
- Ocelové pásmo lakované bíle
- Milimetrová stupnice na jedné straně
- Tvrzená pružná páska z uhlíkové oceli C75
- Fosfátování pro ochranu proti korozi
- Barva z bílé syntetické pryskyřice, vypáleno
- Vytisknutá stupnice s červeným označením

měřicího přístroje, vypáleno

- Ze Syntetické pryskyřice poskytuje ochranu proti
opotřebení, vypáleno

- Plastové pouzdro
- Plastové pouzdro z ABS
- Mechanizmus kliky vyroben z polyamidu
- S popruhem
- Tolerance v souladu s ES třídou přesnosti II 

(+/-2,3 mm na délce 10 m)

39563

                                                                                                                                                                                       
                      Délka           Šířka pásma                                                                                               39563            …
                            m                          mm                                                                                                       €                
                            10                                10                                                                                                                                   101
                           20                                10                                                                                                                                   102

39563
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Svinovací měřicí pásma v rámu │ Pásma na obvodové měření │ Pravítka

Svinovací měřicí pásmo v rámu -ERGOLINE-
q
Provedení
- S ochranou začátku pásma FLEXTOP, která

spolehlivě brání jeho zlomení
- Optimální vedení pásma díky robustním stříbrně

eloxovaným hliníkovým lištám, snadná výměna
- Ergonomický pistolová rukojeť pro úlevu zápěstí 

s měkkými pryžovými výčnělky pro bezpečný úchop
- Praktický navíjecí mechanizmus s kuličkovým

ložiskem utěsněným proti nečistotám
- Robustní odnímací rameno kliky, sklápěcí
- Parkovací poloha tažného očka pro ochranu

pásma
- Rameno kličky lze namontovat na obě strany pro

praváky a leváky
- Tolerance v souladu s ES třídou přesnosti II 

(+/-2,3 mm na délce 10 m)

39570
Nerezové pásmo
PONTARIT
- Šířka pásky 13 mm
- Milimetrová stupnice na jedné straně
- Rovný rám
- Za studena tvářené pásmo vyrobené z chromniklo-

vé oceli
- Matně lakovaný povrch
- Vytisknutá stupnice s červeným označením

měřicího přístroje, vypáleno
- Ze Syntetické pryskyřice poskytuje ochranu proti

opotřebení, vypáleno

39572
Ocelové měřicí pásmo lakované bíle
- Šířka pásky 13 mm
- Milimetrová stupnice na jedné straně
- Rovný rám
- Tvrzená pružná páska z uhlíkové oceli C75 
- Fosfátování pro ochranu proti korozi
- Barva z bílé syntetické pryskyřice, vypáleno
- Vytisknutá stupnice s červeným označením

měřicího přístroje, vypáleno
- Syntetická pryskyřice poskytuje ochranu proti

opotřebení, vypálenoa antireflexní

39574
Ocelové měřicí pásmo, s polyamidovým 
povlakem
ISOLAN
- Šířka pásky 13 mm
- Milimetrová stupnice na jedné straně 
- Tvrzená pružná páska z uhlíkové oceli C75
- Fosfátování pro ochranu proti korozi
- Barva ze žluté syntetické pryskyřice, vypáleno
- Vytisknutá stupnice s červeným označením

měřicího přístroje, vypáleno
- Celistvý polyamidový povlak zajišťuje vysoce

kvalitní ochranu proti opotřebení
- Do značné míry chráněno proti zlomení, zásadám,

solným roztokům, mazivům, olejům a zředěným
kyselinám

Upozornění:
Obj. č. 39574 101 s rovným rámem, 
Obj. č. 39574 103–104 s rámem V.

39576
Pásmo ze skleněného vlákna, žluté
- Šířka pásky 13 mm
- Centimetrová stupnice na jedné straně,

milimetrová na druhé
- Rám V
- Skleněná vlákna
- Extrudované plastové pouzdro
- Tištěná stupnice s červeným označením metrů
- Syntetická pryskyřice pro ochranu proti opotřebení
- Velmi ohebné, nevodivé, odolné vodě a téměř

všem chemikáliím

39570 - 39574

                                                                                                                         Nerezová ocel                          Ocel, bílá                      Ocel, polyamid                 Pásmo ze skleněného vlákna
                      Délka           Šířka pásma                                                                 39570            …              39572            …                   39574            …                   39576            …
                            m                          mm                                                                         €                                      €                                           €                                           €                
                           20                                13                                                                                                                                                                                                101                                                   
                           25                                13                                                                                                102                                       102                                                                                                     
                           30                                13                                                                                                103                                       103                                            103                                            103
                           50                                13                                                                                                104                                                                                         104                                            104

39574 - 39576

Rameno kliky lze namontovat na
obě strany pro praváky a leváky

39570

39572

39574

39576

39570 - 39576

Pásma na obvodové měření
Provedení
- Milimetrová stupnice
- Krycí deska s noniovou stupnicí, odečet 0,1 mm
- Přesnost podle tovární normy
- Laserem dělená stupnice

Použití
Pro souběžné měření obvodu a průměru všech
kulatých prvků, např. hlubotiskových válců.

Kvalita
Pružinová ocel, s leptanou stupnicí.

Upozornění:
Větší průměr a korozivzdorná verze 
k dodání na vyžádání.

39580

                                                                                                                                                                                        
                     Měřicí rozsah        Měřicí rozsah Ø           Šířka pásma                                               39580            …
                                     mm                             mm                         mm                                                       €                
                               60 - 950                        20 - 300                               10                                                                             101
                           940 - 2200                      300 - 700                               10                                                                             102
                         2190 - 3460                    700 - 1100                               15                                                                             103

39580
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Přesná pravítka
Provedení  
- Matný antireflexní povrch
- Hluboce leptaná stupnice, černé chromování
- Stupnice nahoře a dole 1/1 mm

Kvalita 
Korozivzdorná nerezová ocel 

39799

                                                                                                                                                                                        
              Délka             Šířka x tloušťka                                                                                               39799            …
                 mm                                 mm                                                                                                       €                
                    150                               13 x 0,3                                                                                                                                   101
                    200                               13 x 0,3                                                                                                                                   102
                    300                               13 x 0,3                                                                                                                                   103
                    500                               18 x 0,5                                                                                                                                   104
                  1000                               18 x 0,5                                                                                                                                   105

Ohebná pravítka
q
Provedení
- Hluboká černá stupnice značně odolná olejům,

mazivům a téměř všem chemikáliím
- Zaoblené hrany
- S očkem pro zavěšení
- ES třída přesnosti III

Kvalita
Nerezová za studena válcovaná pružinová ocel 
s matným povrchem.

39803
Provedení
Stupnice na jedné straně, horní 1/2 mm,
dolní 1/1 mm.

39800
Provedení
Stupnice na obou stranách, přední horní 1/2 mm,
dolní 1/1 mm, zadní boční horní a dolní 1/1 mm.

39800 - 39803

                                                                        Jednostranná stupnice                     Dvojstranná stupnice                
              Délka             Šířka x tloušťka                                      39803            …                               39800            …
                 mm                                 mm                                              €                                                       €                
                    150                               13 x 0,5                                                                  102                                                           101
                    200                               13 x 0,5                                                                  103                                                           102
                    300                               13 x 0,5                                                                  105                                                           104
                    500                               18 x 0,5                                                                  107                                                           105
                  1000                               18 x 0,5                                                                  108                                                           106

39799

39800 - 39803

Ohebná pravítka

&
Provedení
- S laserem provedenou stupnicí a číslováním
- S očkem pro zavěšení
- ES třída přesnosti III
Kvalita
Chromvanadová ocel, kartáčované chromování.

39805
Stupnice horní a dolní 1/1 mm.

39807
Stupnice horní 1/2 mm, dolní 1/1 mm.

39805

39807

                                                                                                                                         
      Délka     Šířka x tloušťka                        39805            …              39807            …
         mm                         mm                               €                                      €                
         1000                     20 x 0,5                                                                                               107
         1000                      30 x 1,0                                                                                               108
         1500                      35 x 1,3                                                 109                                             
         2000                      35 x 1,3                                                  110                                             
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                         
      Délka     Šířka x tloušťka                        39805            …              39807            …
         mm                         mm                               €                                      €                
          150                      13 x 0,5                                                                                               101
         300                      15 x 0,5                                                                                               103
         300                      30 x 1,0                                                                                               104
         500                     20 x 0,5                                                                                               105
         500                      30 x 1,0                                                                                               106

39805 - 39807

Pracovní pravítka DIN 866/B
Provedení
- Horní hrany a ploché strany broušené
- Laserem provedená stupnice 1/1 mm

39815

                                                         Normální ocel                Nerezová ocel                
      Délka     Šířka x tloušťka                        39814            …              39815            …
         mm                         mm                               €                                      €                
         3000                         40 x 5                                                 105                                       105
         4000                       50 x 10                                                 106                                       106
         5000                       60 x 12                                                 107                                       107
         6000                       70 x 15                                                 108                                       108

                                                         Normální ocel                Nerezová ocel                
      Délka     Šířka x tloušťka                        39814            …              39815            …
         mm                         mm                               €                                      €                
         500                         25 x 5                                                 101                                       101
        1000                         30 x 6                                                 102                                       102
         1500                         30 x 6                                                 103                                       103
         2000                         40 x 8                                                 104                                       104

39814 - 39815
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Testovací pravítka DIN 866/A
Provedení
- Broušené ploché strany
- Jemně broušené horní hrany
- Ochranné konce na obou stranách
- Laserem provedená stupnice 1/1 mm

Upozornění:
Lze použít i jako pravítko.

39825

Pravítka z lehkého kovu

0
Provedení
- S antireflexní stupnicí 1/1 mm a tušovým okrajem
- Korozivzdorná úprava
- ES třída přesnosti III

Kvalita
Tažený hliníkový profil, eloxovaný.

39821

                                                                                                                                         
      Délka     Šířka x tloušťka                                                               39821            …
         mm                         mm                                                                       €                
           300                         50 x 5                                                                                               101
           400                         50 x 5                                                                                               102

                                                                                                                                         
      Délka     Šířka x tloušťka                                                               39821            …
         mm                         mm                                                                       €                
           600                         50 x 5                                                                                               103
         1000                         50 x 5                                                                                               104

                                                         Normální ocel                Nerezová ocel                
      Délka     Šířka x tloušťka                        39824            …              39825            …
         mm                         mm                               €                                      €                
         3000                       50 x 10                                                 105                                       105
         4000                       60 x 12                                                 106                                       106
         5000                       70 x 14                                                 107                                       107
         6000                       80 x 15                                                 108                                       108

                                                         Normální ocel                Nerezová ocel                
      Délka     Šířka x tloušťka                        39824            …              39825            …
         mm                         mm                               €                                      €                
         500                         30 x 6                                                 101                                       101
        1000                         40 x 8                                                 102                                       102
         1500                         40 x 8                                                 103                                       103
         2000                       50 x 10                                                 104                                       104

39821

39824 - 39825

Pravítka │ Baterie

- Magnetová technologie
- Vynikající odolnost v dílenských podmínkách
- Odolná oleji, nečistotám, vibracím a nárazům (IP 54)
- Kompaktní konstrukce
- Přesnost: +/- 5 µm
- Rozlišení: 0,5 µm
- Měřená délka: 50 až 2200 mm
- Stejný koeficient tepelné roztažnosti jako strojní nástroje

Pravítka pro digitální displejeInfo

t



www.hhw.de

39.39CZ/P

M
ěř

icí
 a

 te
st

ov
ac

í 
te

ch
no

log
ie

( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Baterie (alkalické)39903

Provedení
- Technologie Super Alkaline High Performance
- Úsporné balení s možností opakovaného uzavření
- Vysoce trvanlivé a odolné vytečení (7 let)
- Ideální pro vysokou až střední spotřebu energie
- Maximální bezpečnost a nejvyšší kvalita

39903 101
Provedení
Úsporné balení s možností opakovaného uzavření Micro (AAA)

39903 102
Provedení
Úsporné balení s možností opakovaného uzavření Mignon (AA)

39903 103
Provedení
Velké balení s 32x Mignon (AA) a 12x Micro (AAA)
                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                  Napětí                                  Balení = ks                   39903            …
                                                                                     V                                                                               €                
     Micro (AAA)                                                                 1,5                                                       40                                            101
     Mignon (AA)                                                                1,5                                                       40                                            102
     Mignon (AA) / Micro (AAA)                                     1,5                                                       44                                            103

39903 101

39903 102

39903 103

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                  Napětí           Označení                                       Balení = ks                   39900            …
                                                     V                                                                                                               €                
     Knoflíková baterie                 1,5             392/384, SR 41, SR 736 SW                            1                                            100
    Knoflíková baterie                 1,5             357, SR 44, SR 1154                                           1                                            101
    Knoflíková baterie                3,0             CR 2032                                                                1                                            102
     Knoflíková baterie                 3,0             CR 2450N                                                              1                                            202
     Knoflíková baterie                 3,0             CR1/3N                                                                  1                                            213
    Knoflíková baterie                 1,4             AC 13 E, PR 48                                                     8                                            214

Baterie
Provedení
- Žádná z baterií neobsahuje rtuť

39900 101-102
Provedení
- Nejvyšší výkon a výdrž baterií na světě v technicky pokročilém vybavení
- Ideální pro technicky pokročilá zařízení s vysokými nároky na napájení
- Odolává extrémním podmínkám od -40 °C do +60 °C
- Lze skladovat 20 let
- O 33 % lehčí než alkalické baterie Energizer

39900 101

39900 103

39900 102

39900 212

39900 213

39900 401

39900 402 39900 405

39900 215

39900 214

39900 303 39900 304

39900

39900 303–304+401–405
Industrial Alkaline
Provedení
- Alkalické manganové vysoce výkonné články
- Nejpokročilejší technologie
- Optimální ochrana proti vytečení
- Nejvyšší standard kvality
- Vynikající tepelná stabilita (-20 °C až +55 °C)

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                  Napětí           Označení                                       Balení = ks                   39900            …
                                                     V                                                                                                               €                
     Mono knoflík                           1,5             EN 95, LR 20, D                                                    1                                            401
     Malý knoflík                             1,5             EN 93, LR 14, C                                                    1                                            402
     Mignon                                      1,5             EN 91, LR 6, AA                                                  10                                            303
     Micro                                         1,5             EN 92, LR 03, AAA                                            10                                            304
     Baterie                                      9,0             EN 22, 6 LR 61, 9 V                                             1                                            405

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                  Napětí           Označení                                       Balení = ks                   39900            …
                                                     V                                                                                                               €                
     Lady                                          1,5             LR 1, E 90, UM 5, N                                              1                                            103
     Photo                                         3,0             CR 123 AP, EL 123 AP                                        1                                            212
     A23                                          12,0             A23-MN21-23GA                                                 1                                            215
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Baterie (lithiové)
39901 101-102
Provedení
- Nejpokročilejší lithiová technologie
- Výrazně lehčí než alkalické baterie
- V některých aplikacích (např. v digitálních fotoapa-

rátech) až 7x delší životnost než alkalické baterie
- Lze použít až 15 let

39902 101
Provedení
- Skladovací doba až 10 let
- Funkční účinnost v širokém 

rozsahu teplot: -20 °C až +60 °C
- Samovybíjení méně než 

0,16 % za měsíc při 23 °C

39901 101 39901 102

                                                                                                                                                                                        
    Typ                    Napětí           Označení                     Balení = ks                39901            …          39902            …
                                       V                                                                                          €                                 €                
     Micro                         1,5             FR03, L91, AAA                                2                                      101                                      
     Mignon                     1,5             FR6, L91, AA                                     2                                       102                                         
    Mignon (1/2)            3,6             LS-14250                                           1                                       103                                         
     Baterie                      9,0             6LR61                                                1                                                                                101

39902 101

39901 - 39902

39901 103

Baterie │ Dobíjecí baterie │ Nabíječky

Rychlonabíječka USB39909

Provedení
- Ochrana proti přehřátí a zkratu
- Sledování jednotlivých oddílů 

(souběžné dobíjení různých baterií)
- Možnost dobíjení jednotlivých baterií
- Průběžné dobíjení malým proudem pro nabité

baterie
- Zobrazení stavu dobíjení pomocí 4 diod LED
- Detekce alkalických nebo vadných baterií
- Vč. síťového adaptéru USB, dobíjecího kabelu

USB a 4x baterie GP ReCyko+ AA 2600 mAh
                                                                                                                                                                                        
    Pro baterii                  Pro baterii                     Minimální doba nabíjení                                        39909            …
    velikosti                     technologie                       pro baterie NiMH min.                                               €                
     AA, AAA                       NiMH                                                                           40                                                                    101

39909

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Pro baterii                           Pro baterii                     Minimální doba nabíjení                                                                                   39910            …                      39911            …
   velikosti                               technologie                      pro baterie NiMH hod.                                                                                          €                                              €                
   AA, AAA                                  NiMH                                                                              2                                                                                                                    301                                                      
   AA, AAA, C, D, 9 V               NiCd, NiMH                                                                   2                                                                                                                                                                           201

Nabíječky
39910
Nabíječka Maxi 
Provedení
- Dobíjí baterie Mignon AA a Micro AAA
- Vhodná pro články NiMH
- Nepřetržité dobíjení
- Automatické vypnutí časovače po úplném dobití
- Intuitivně velké zelené a červené diody LED

indikují stav dobíjení baterie
- Ochrana proti přepólování
- 4 samostatné dobíjecí kanály
- Certifikace Energy Star
- Vč. baterií: 4x Mignon AA 2000 mAh EXTREME

připravené k použití

39911
Univerzální nabíječka pro knoflíkové baterie V2
Provedení
- Nabíjí baterie pěti nejběžnější rozměrů, například 

Mignon AA, Micro AAA, Baby C, Mono D a blok
9 V

- Diody LED indikují, zda stále probíhá dobíjení
nebo zda jsou již baterie dobité

- Dobíjení v párech
- Vypínání Minus-delta-U
- Rozpoznání závad baterie
- Vypnutí časovačem
- Displej LED
- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proti přepólování
- Nezahrnuje baterie

39910 39911

39910 - 39911

Dobíjecí baterie (NiMH)

Provedení
- Nejnovější technologie nikl-metal hydrid (NiMH)
- Vysoká zatěžovací kapacita pro delší dobu použití

mezi nabíjením

- Bez paměťového efektu (lze dobíjet kdykoliv)
- Ekologické díky 0 % kadmia
- Lze nabít až 1000x, proto obzvlášť ekonomické

39905 201

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                  Napětí            Kapacita      Označení                   Balení = ks                39905            …
                                                     V                   mAh                                                                                    €                
    Mono knoflík                           1,2                     2500       D                                                        2                                        201
    Malý knoflík                             1,2                     2500       C                                                        2                                        202
    Mignon                                      1,2                    2300       AA                                                      2                                        203
    Micro                                         1,2                       700       AAA                                                   2                                        204
    Baterie                                      8,4                        175       9 V                                                     1                                        205

39905 202

39905 203 39905 204 39905 205

39905




