
0030 30 58 0,01 1,0
0050 50 58 0,01 1,0
0100 100 80 0,01 1,0

nr zakres 4212 4215 średnica odczyt obrót 
zam. pomiarowy zewnętrzna ∅ wskazówki

mm mm mm mm

Czujniki zegarowe precyzyjne z zabezpieczeniem przeciw wstrząsom

0005 5 40 0,01 0,5
0010 10 58 0,01 1,0

nr zakres 4205 4207 4210 średnica odczyt obrót 
zam. pomiarowy zewnętrzna ∅ wskazówki

mm mm mm mm

0010 10 wykonanie standardowe 58 0,01 1,0
0015 10 z podwyższonym naciskiem mierniczym 58 0,01 1,0
0020 10 z odwrotnym stabilizatorem 58 0,01 1,0
0025 10 z numeracja zgodna z ruchem wskazówek zegara 58 0,01 1,0
0030 10 z obniżonym naciskiem mierniczym 58 0,01 1,0

nr zakres pomiarowy 4200 4203 rodzaj średnica zewnętrzna ∅ odczyt obrót wskazówki
zam. mm mm mm mm
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

4205

4210

Norma

zakładowa

Z zabezpieczeniem przeciw wstrząsom.4215

DIN

878

DIN

878

4215

17,30
–
–
–
–

(422)

31,00
41,10
47,20
47,20
46,20
(423)

◊
◊

57,20
–

(423)

–
37,90
(422)

–
75,40
(423)

77,50
110,50
285,00

(422)

87,20
119,50
300,00

(423)

Czujniki zegarowe

Wykonanie: Dokładność zgodnie z normą 
DIN 876, solidna metalowa obudowa, trzpień
mocujący ze stali nierdzewnej, ∅ 8mm h6
 hartowany i szlifowany, pakowane w futerał.

Zawartość zestawu: Pakowane w pudełko 
z tworzywa sztucznego.

Informacja dodatkowa: Trzpienie pomiarowe
patrz str. 4/40.

Czujniki zegarowe

Chromowane matowo ze śrubą
ustalającą.

4200
normalne
wykonanie

4200

Kontrola dokładności przyrządami pomiarowymi
kalibrowanymi zgodnie z normami państwowymi,
trzpienie pomiarowe ze stali nierdzewnej, 
cyferblat obrotowy z możliwością wyzerowania,
dwa  przestawne znaczniki tolerancji, trzpień
 pomiarowy wymienny.

4203
z podwyższonym
naciskiem 
mierniczym

4203 nume-
racja zgodna z
ruchem 
wskazówek

4203
odwrotny
stabilizator4203

Wykonanie: Dokładność według normy DIN 878, kontrola dokładności przyrządami 
pomiaro wymi kalibrowanymi zgodnie z normami państwowymi, trzpień pomiarowy oraz trzpień
mocujący (∅ 8 mm h6) ze stali nierdzewnej, docierane i hartowane. Precyzyjnie poprowadzona
tuleja nad trzpieniem pomiarowym jest tak ustalona i amortyzowana, aby uniemożliwić
 przenoszenie wstrząsów na mechanizm pomiarowy.

Zawartość zestawu: Pakowane w pudełko z tworzywa sztucznego.

Informacja dodatkowa: Trzpienie pomiarowe patrz strona 4/40.

Trzpień pomiarowy oraz trzpień mocujący z wysokowytrzymałej stali nierdzewnej,
trzpień mocujący (∅ 8 mm h6). Precyzyjnie poprowadzona tuleja nad trzpieniem
pomiarowym jest tak ustalona i amortyzowana, aby uniemożliwić przenoszenie
wstrząsów na mechanizm pomiarowy. Pakowany w etui.

4205

Z nietłukącymi się szkłami i z wyskojej jakości korpusem ochronnym 
przeciwstrząsowym.

4207

4207

Regulacja wskazówki za pomocą pokrętła, dzieki czemu wyzerowanie bez 
manipulacji pierścieniem zewnętrznym.

4210

Wykonanie: Dokładność według normy zakładowej, kontrola dokładności przyrządami  
pomiaro wymi, trzpień pomiarowy oraz trzpień mocujący (∅ 8 mm h6, przy zakresie pomiarowym 
100 mm ∅ 10 mm h6) ze stali nierdzewnej, docierane i hartowane. Najważniejsze elementy
mechanizmu osadzone są na kamieniach łożyskowych z szafiru. Ze szkłami nietłukącymi.

Zawartość zestawu: Pakowane w karton.

Informacja dodatkowa: Trzpienie pomiarowe patrz strona 4/40.

Czujniki zegarowe o szerokim zakresie pomiaru

Obudowa z mosiądzu, niklowany matowo.

4212

4212



4001 1 40 0,001 0,2
5801 1 58 0,001 0,2
5805 5 58 0,001 0,2

nr zakres 4225 średnica odczyt obrót 
zam. pomiarowy zewnętrzna ∅ wskazówki

mm mm mm mm

0010 1 wykonanie standardowe 58 0,001 0,2
0015 1 numeracja zgodna z 58 0,001 0,2

ruchem wskazówek zegara
0020 1 z podwyższonym naciskiem 58 0,001 0,2

mierniczym
0025 1 z obniżonym naciskiem 58 0,001 0,2

mierniczym
0030 1 z odwrotnym stabilizatorem 58 0,001 0,2

0810 10 80 0,01 1,0
1010 10 100 0,01 1,0

nr zakres 4222 średnica odczyt obrót 
zam. pomiarowy zewnętrzna ∅ wskazówki

mm mm mm mm
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Czujniki zegarowe

nr zakres 4218 4220 średnica odczyt obrót 
zam. pomiarowy zewnętrzna ∅ wskazówki

mm mm mm mm

Norma

zakładowa

Wykonanie: Dokładność według normy DIN 878, kontrola dokładności przyrządami pomia -
ro wymi kalibrowanymi zgodnie z normami państwowymi. Trzpień pomiarowy oraz trzpień
mocujący (∅ 8 mm h6) ze stali nierdzewnej, docierane i hartowane.

Zawartość zestawu: Pakowane w pudełko z tworzywa sztucznego.

Czujniki zegarowe miniaturowe

4218

Cyferblat obracalny (możliwość wyzerowania przez obrót cyferblatu), 
dwa przestawne znaczniki tolerancji.

4220

4220

DIN

878

0003 3 40 0,01 0,5
3203 3 32 0,01 0,5
4003 5 40 0,01 0,5

85,00
98,70
(423)

36,80
–
–

(422)

–
53,80
35,40
(423)

Norma

zakładowa

Wykonanie: Dokładność według normy zakładowej, kontrola dokładności przyrządami pomia-
ro wymi kalibrowanymi zgodnie z normami państwowymi. Najważniejsze elementy  mechanizmu
osadzone na kamieniach łożyskowych z rubinu.

Zawartość zestawu: Pakowane w pudełko z tworzywa sztucznego.

Informacja dodatkowa: Trzpienie pomiarowe patrz strona 4/40.

nr zakres 4224 rodzaj średnica odczyt obrót 
zam. pomiarowy zewnętrzna ∅ wskazówki

mm mm mm mm

Precyzyjny czujnik zegarowy

88,40
91,60

97,70

97,70

96,60
(423)

Norma

zakładowa

102,50
103,50
113,50

(423)

wykonanie
standardowe

numeracja
zgodna z
ruchem
wskazówek

odwrotny
stabilizator

Wykonanie: Dokładność według normy zakładowej, kontrola dokładności przyrządami
 pomiarowymi, trzpień pomiarowy oraz trzpień mocujący (∅ 8 mm h6) ze stali nierdzewnej,
 docierane i hartowane. Z dużą obudową ∅ i z przejrzystą skalą.

Zawartość zestawu: Pakowane w pudełko z tworzywa sztucznego.

Czujnik zegarowy w dużej obudowie

Ze szkłami nietłukącymi.4218

Wykonanie: Dokładność według normy zakładowej, kontrola dokładności przyrządami pomia-
ro wymi kalibrowanymi zgodnie z normami państwowymi. Najważniejsze elementy mechanizmu
osadzone są na kamieniach łożyskowych z rubinu. Precyzyjnie poprowadzona tuleja nad
 trzpieniem pomiarowym jest tak ustalona i amortyzowana, aby uniemożliwić przenoszenie
wstrząsów na mechanizm pomiarowy.

Zawartość zestawu: Pakowane w pudełko z tworzywa sztucznego.

Informacja dodatkowa: Trzpienie pomiarowe patrz strona 4/40.

Czujniki zegarowe z odczytem 1/1000 mm

◊

◊



0010 10 58 0,01 1,0

nr zakres pomiarowy 4230 średnica zewnętrzna ∅ odczyt obrót wskazówki
zam. mm mm mm mm

4403 3 44,5 0,01 0,5
6110 10 61,5 0,01 1
6101 1 61,5 0,001* 0,2

nr zakres pomiarowy 4228 średnica zewnętrzna ∅ odczyt obrót wskazówki
zam. mm mm mm mm
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Czujniki zegarowe/Precyzyjne czujniki zegarowe

Informacja 
dodatkowa:
Trzpienie pomiarowe
patrz strona 4/40.4001 1 40 0,001 0,1

5801 1 58 0,001 0,1

nr zakres pomiarowy 4232 średnica zewnętrzna ∅ odczyt obrót wskazówki
zam. mm mm mm mm

Czujnik zegarowy z precyzyjnym mechanizmem pomiarowym

Norma

zakładowa

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 879-1, odporny na wstrząsy, najważniejsze elementy
mechanizmu osadzone na kamieniach łożyskowych. Precyzyjna regulacja następuje dzięki
pokrętłu radełkowemu ze zmienną tolerancją. Trzpień pomiarowy oraz trzpień mocujący 
(∅ 8 mm h6) ze stali nierdzewnej, docieranej i hartowanej, siła pomiaru 1,2 N.

Zawartość zestawu: Pakowany w pudełko z tworzywa sztucznego.

Informacja 
dodatkowa:
Trzpienie pomiarowe
patrz strona 4/40.0101 0,5 62 0,01 2,5

1001 0,1 62 0,001 3

nr zakres pomiarowy 4235 średnica zewnętrzna ∅ odczyt skok trzpienia
zam. mm mm mm mm

Precyzyjny czujnik zegarowy Compika

DIN

879

Wykonanie: Dokładność według normy zakładowej. Pierścień zewnętrzny z metalu. W przeci-
wieństwie do innych tradycyjnych czujników precyzyjnych czujnik ten bazuje na specjalnej
 zasadzie konstrukcyjnej. Droga trzpienia pomiarowego przy tym czujniku pomiarowym zwiększa
się poprzez dźwignię i jest przenoszona na wskazówkę. W przeciwieństwie do innych czujników
precyzyjnych czujnik ten jest dostarczany o rozpiętości 1 mm. Przełożenie dźwigni umożliwia
utrzymanie na niskim max. 1,5 µm przedziału mierniczego. Trzpień mocujący (∅ 8 mm h6).
Trzpienie pomiarowe docierane.

Zawartość zestawu: Pakowany w pudełko z tworzywa sztucznego.

* Dokładność według normy zakładowej.

DIN

878

Informacja 
dodatkowa:
Trzpienie pomiarowe
patrz strona 4/40.

Informacja 
dodatkowa:
Trzpienie pomiarowe
patrz strona 4/40.

DIN

878

87,00
87,00

137,50
(423)

85,00
(423)

149,50
149,50

(423)

124,50
152,50

(423)

Wykonanie: Wyposażenie dodatkowe do czujników zegarowych i precyzyjnych czujników 
zegarowych.
Kabel spustowy: Do czujników zegarowych. Do zamontowania na czujniku zegarowym z 
mechanizmem dźwigniowym z możliwością zamontowania kabla. (wykonanie specjalne).
Dźwigienka podciągająca: Do czujników zegarowych. Dźwigienka jest obniżona i posiada 
możliwość ustawiania w pozycji najkorzystniejszej do pomiaru.

Zastosowanie: Do sprawnego i szybkiego podnoszenia trzpienia pomiarowego.

0005 kabel spustowy
0010 dźwigienka podciągająca

nr wykonanie 4239
zam.

Kabel spustowy/Dźwigienka podciągająca do czujników zegarowych

4239 0005

4239 0010

6,40
5,65
(423)

Wykonanie: Dokładność według normy DIN 878, kontrola dokładności przyrządami pomiaro -
wymi kalibrowanymi zgodnie z normami państwowymi, trzpień pomiarowy oraz trzpień mocujący
(∅ 8 mm h6) ze stali nierdzewnej, docierane i hartowane. Trzpień pomiarowy zabezpieczony
mieszkiem gumowym oraz uszczelnieniem pierścieniowym (typu O-ring) dla ochrony przed
cieczami i zanieczyszczeniami. Precyzyjnie poprowadzona tuleja nad trzpieniem pomiarowym 
jest tak ustalona i amortyzowana, aby uniemożliwić przenoszenie wstrząsów na mechanizm
pomiarowy.

Zawartość zestawu: Pakowany w pudełko z tworzywa sztucznego.

Czujnik zegarowy, olejo- i wodoszczelny

Wykonanie: Dokładność według normy DIN 878, kontrola dokładności przyrządami pomiaro -
wymi kalibrowanymi zgodnie z normami państwowymi, solidna obudowa metalowa, trzpień
pomiarowy oraz trzpień chwytowy (∅ 8 mm h6) hartowane i szlifowane, wykonane ze stali
 szlachetnej, możliwość zerowania czujnika poprzez obrót tarczy, dwa przestawne znaczniki
 tolerancji, wymienny trzpień pomiarowy, silny magnes mocujący umożliwiający pracę z
czujnikiem bez użycia statywu czy uchwytu.

Zawartość zestawu: Pakowany w pudełko z tworzywa sztucznego.

Czujnik zegarowy z magnesem mocującym



nr zakres pomiarowy 4247 odczyt
zam. mm mm

0005* 12,5 0,01
0006 12,5 0,001/0,01

4/40
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Trzpienie pomiarowe do czujników zegarowych/Czujniki zegarowe

Wykonanie: Dokładność zgodnie z normą zakładową, stopień ochrony IP 54,
wysokość cyfr na wyświetlaczu 11 mm. Czujnik zegarowy z hartowaną,  nie -
rdzewną końcówką i obudową aluminiową, pierścień zewnętrzny ∅ 60 mm, z
 obrotowym cyfroblatem 280°, wymienne końcówki M2,5 mm. Trzpień mocujący
(∅ 8 mm h6). Z wyjściem danych RS 232, USB i Digimatic (DATA Variable).

Funkcje: Wł./wył., przełącznik mm/cal, funkcja ABS. Możliwość wyzerowania w
każdej pozycji. Zmiana kierunku liczenia. ± funkcja preset (funkcja wprowadzenia
wstępnej wartości mierzonej), funkcja tolerancji i indywidualna blokada klawiszy.

Zawartość zestawu: Pakowane w karton.

Norma

zakładowa
IP 54

RS232

Digimatic USB

0012 12,5 0,01/.0005 0,02
0015 25 0,01/.0005 0,02

nr zakres pomiarowy 4241 odczyt dokładność
zam. mm mm/cal mm

Czujniki zegarowe z odczytem cyfrowym

300,00
377,00

(404)

Informacja dodatkowa:
Bateria (nr zam. 4027 2032)
Kabel połączeniowy USB
(nr zam. 4025 0003)
Kabel połączeniowy 
Digimatic 
(nr zam. 4025 0004)

0001 1 standardowe
0002 10 płaskie ∅ 4,8 mm
0003 11 płaskie ∅ 10 mm
0004 12 zaokrąglone ∅ 10 mm
0005 13 szpiczaste 45°
0006 14 walcowe ∅ 1,5 mm
0007 15 szpiczaste 0,5 mm
0008 16 z kulką długość 16 mm
0009 17 z kulką, długość 26 mm
0010 18 kuliste ∅ 1 mm
0011 18 kuliste ∅ 2 mm
0012 18 kuliste ∅ 3 mm
0013 18 kuliste ∅ 4 mm
0014 18 kuliste ∅ 5 mm
0016 21 z kulką ∅ 3 mm
0017 20 klinowe, szer. 5 mm

nr rysunek 4236 4237 wykonanie
zam.

Wykonanie: Końcówka mocująca gwintowana M2,5. Wszystkie czujniki zegarowe 
są w standardzie wyposażone w trzpień pomiarowy nr 1 ze stali hartowanej.

Trzpienie pomiarowe do czujników zegarowych

4236

Trzpienie pomiarowe z kulką rubinową 
lub szafirową na zapytanie.

Wykonanie: Stal hartowana, końcówka gwintowana ∅ M2,5, bez trzpieni pomiarowych.

0010 10
0020 20
0030 30
0040 40
0050 50

nr długość 4238
zam. mm

Przedłużacze do trzpieni pomiarowych

Stal

0,80
3,10
3,49
4,26
4,26
5,20
4,06
2,53

–
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
2,53
5,60
(423)

3,68
20,70
33,90
67,00
38,30
18,00

–
–

9,30
–
–
–
–
–
–

48,20
(423)

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
(423)

0060 60
0070 70
0080 80
0090 90
0100 100

nr długość 4238
zam. mm

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
(423)

Zawartość zestawu:
 Pakowane w specjalnie do
tego celu przeznaczone
 opakowanie z certyfikatem
badań i deklaracją
 zgodności.

Informacja dodatkowa:
Bateria (nr zam. 4166 0050)
Kabel połączeniowy 
Opto RS 232  
(nr zam. 4025 0005)

Certyfikat

zgodno ci IP 65

* Bez raport bedań.

247,00
349,00

(495)

opto
RS232

1 10 11

12 13 14

15 16 17

18 20 21

Ze wstawkami ze spieku węglikowego4237

Wykonanie: Wyświetlacz cyfrowy LCD, wysokość cyfr na wyświetlaczu 6 mm, 5 dekad + znak
minus, średnica obudowy wynosi 44 mm. Stopień ochrony IP 65, wyjście danych Opto RS 232.
Moduł pomiaru: bezwzględny/względny, możliwość przełączenia kierunku pomiaru, bezpośrednie
przełączenie mm/cal, ustawienie wartości wstępnej ± 200 mm, wyłącznik automatyczny. Czujnik
ten idealnie nadaje się do zastosowania w ciężkich warunkach warsztatowych.

TESA Cyfrowe miniaturowe czujniki zegarowe Digico 12, stopień ochrony IP 65

Wykonanie: Model z ochroną przeciwbryzgową.

Wykonanie: Mechanika i elektronika z ochroną przeciwbryzgową.

0007* 12,5 0,01
0008 12,5 0,001/0,01

nr zakres pomiarowy 4247 odczyt
zam. mm mm

* Bez raport bedań.

273,00
388,00

(495)



0006 dźwignia do podnoszenia trzpienia pomiarowego dolna wszystkie modele

4/41

Wykonanie: Moduł pomiaru ABS/REL, wyświetlacz cyfrowy, 6-dakadowy + znak minus,
wyświetla skale i cyfry. Wysokość cyfr na wyświetlaczu 10 mm, mechaniczna tolerancja, pomiary
zgodnie z normą DIN 878. Cyfroblat obrotowy o 270°, graficzne przedstawianie ustawionej
 wartości granicznej.

Funkcje: Przełącznik mm/cal, automatyczne wyłączanie, ze zmiennym kierunkiem pomiaru i
 blokadą klawiatury. ± funkcja preset (funkcja wprowadzenia wstępnej wartości mierzonej),
wyjście danych, wyzerowanie wyświetlacza, wyświetlanie wartości granicznej, metryczne lub
podawane w calach jednostki pomiarowe.

Zawartość zestawu: Pakowane w specjalnie do tego celu przeznaczone opakowanie z 
certy fikatem badań i deklaracją zgodności oraz z bateriami.

Informacja dodatkowa: Bateria (nr zam. 4166 0050)
Kabel połączeniowy Opto RS 232 (nr zam. 4025 0005)

0040 12,5 0,01/0.0005 20 IP 51 DIGICO 405 MI
0045 25 0,01/0.0005 20 IP 51 DIGICO 410 MI
0050 12,5 0,001/0.00005 4 IP 51 DIGICO 505 MI
0055 25 0,001/0.00005 5 IP 51 DIGICO 510 MI
0058 12,5 0,001/0.00005 4 IP 54 DIGICO 505 MIE
0060 12,5 0,001/0.00005 4 IP 51 DIGICO 605 MI
0065 25 0,001/0.00005 5 IP 51 DIGICO 610 MI

nr zakres 4241 odczyt granica stopień model
zam. pomiarowy błędu ochrony

mm mm/cal µm

TESA Czujnik elektroniczny DIGICO

242,00
366,00
342,00
404,00
380,00
392,00
454,00

(495)

Wykonanie: Wyświetlacz cyfrowy LCD, 6-dekadowy + znak minus. Wyświetla zarówno skale 
jak i cyfry. Wysokość cyfr na wyświetlaczu 10 mm, mechaniczna tolerancja, pomiary zgodnie z
normą DIN 878.

Funkcje: Przełącznik mm/cal, automatyczne wyłączanie, wyjście wartości mierzonych, 
ze zmiennym kierunkiem pomiaru i blokadą klawiatury.

Zawartość zestawu: Pakowane w specjalnie do tego celu przeznaczone opakowanie z
 certyfikatem badań i deklaracją zgodności oraz z bateriami.

Informacja dodatkowa: Bateria (nr zam. 4166 0050)
Kabel połączeniowy Opto RS 232 (nr zam. 4025 0005)

0010 12,5 0,01/0.0005 20 IP 51 DIGICO 205 MI
0030 12,5 0,001/0.00005 8 IP 51 DIGICO 305 MI
0035 12,5 0,001/0.00005 8 IP 54 DIGICO 305 MIE

nr zakres 4241 odczyt Granica stopień model
zam. pomiarowy błędu ochrony

mm mm/cal µm

TESA Czujnik elektroniczny DIGICO

193,00
309,00
336,00

(495)

Wykonanie: Moduł pomiaru ABS/REL, wyświetlacz cyfrowy, 6 dakadowy + znak minus,
wyświetla skale i cyfry. Wysokość cyfr na wyświetlaczu 10 mm, mechaniczna tolerancja, pomiary
zgodnie z normą DIN 878. Cyfroblat obrotowy o 270°, graficzne przedstawianie ustawionej
 wartości granicznej.

Funkcje: Przełącznik mm/cal, automatyczne wyłączanie, ze zmiennym kierunkiem pomiaru i
 blokadą klawiatury. ± funkcja preset (funkcja wprowadzenia wstępnej wartości mierzonej),
wyjście danych, wyzerowanie wyświetlacza, wyświetlanie wartości granicznej, metryczne lub
podawane w calach jednostki pomiarowe.

Zawartość zestawu: Pakowany w specjalnie do tego celu przeznaczone opakowanie z
 certyfikatem badań i deklaracjąi zgodności wraz z bateriami.

Zastosowanie: Do zastosowania w połączeniu z miernikiem dwupunktowym. Dzięki temu można
wyzerować wyświetlacz na najmniejszą wartość mierzoną za pomocą pierścienia regulującego.

Informacja dodatkowa: Baterie (nr zam. 4166 0050)
Kabel połączeniowy Opto RS 232 (nr zam. 4025 0005)

0070 12,5 0,001/0.00005 4 IP 51 DIGICO 705 MI

nr zakres 4241 odczyt granica stopień model
zam. pomiarowy błędu ochrony

mm mm/cal µm

TESA Czujnik elektroniczny DIGICO

404,00
(495)

nr artykuł 4246 odpowiedni
zam.

Wyposażenie dodatkowe

17,50
(495)

DIN

878

Certyfikat

jako ci

Certyfikat

zgodno ci

opto
RS232

IP 51 IP 54

rys. 
model 205 MI

Czujniki elektroniczne
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

rys. 
model 405 MI

rys.
model 505 MIE

rys.
model 610 MI

rys.
model 705 MI



0008 0,8 0,01 0–40–0 28 12

nr zakres 4255 odczyt skala ∅ długość 
zam. pomiarowy obudowy dźwigienki

mm mm mm mm
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

nr zam. 0008 1033 1036 1040 1043 1046 1402 2031 2034 2047 3032 3045 3048
zakres pomiarowy mm 0,8 0,5 0,2 0,8 0,5 0,2 2,0 0,8 0,5 0,2 0,8 0,5 0,2

4250 – – – – – – – – – – – –

4252 – 95,70 85,00 72,50 98,90 86,00 112,50 89,30 101,00 98,90 91,40 105,50 101,00
odczyt mm 0,01 0,01 0,002 0,01 0,01 0,002 0,02 0,01 0,01 0,002 0,01 0,01 0,002
skala mm 0-40-0 0-25-0 0-100-0 0-40-0 0-25-0 0-100-0 0-100-0 0-40-0 0-25-0 0-100-0 0-40-0 0-25-0 0-100-0
∅ obudowy mm 32 32 32 40 40 40 40 32 32 40 32 40 40
długość dźwigienki mm 12,8 35,7 12,8 12,8 35,7 12,8 35,7 12,8 35,7 12,8 12,8 35,7 12,8
forma A A A A A A A B B B C C C

(422)

(423)

4250 Forma A

DIN

2270

DIN

2270

76,90

80,50
(422)

– 98,00 86,00 73,00 101,50 87,00 115,50 91,60 103,50 101,50 93,60 108,50 103,50

Wykonanie: Drążek o przekroju prostokąta 6 x 12 x 80 mm z otworem mocującym 4 mm h7 
i mocowaniem pod czujnik 8 mm h7 oraz z zaciskiem w kształcie jaskółczego ogona.

0001

nr 4256
zam.

Uchwyt mocujący do czujników

16,50
(422)

Czujniki dźwigniowe

Wykonanie: Dokładność według normy 
DIN 2270, mechanizm osadzony na rubinach,
automatyczny przełącznik kierunku pomiaru,
obudowa z trzema frezowanymi prowadnicami
mocującymi o przekroju jaskółczego ogona dla
przyjęcia trzpienia mocującego (∅ 8 mm h6),
odporna na uderzenia obudowa i prowadnice
w kształcie jaskółczego ogona, chromowana
na twardo dla ochrony przed uszkodzeniami,
wałek dźwigienki igłowej na łożysku kulkowym,
końcówka pomiarowa zakończona kulką
 wykonaną ze spieków o średnicy 2 mm,
pierścień zewnętrzny obracalny.

Zawartość zestawu: Pakowane w pudełko 
z tworzywa sztucznego wraz z kluczami do
wymiany trzpieni pomiarowych.

Zastosowanie: Do kontroli ruchu obrotowego
wałków i tulei, centrowania otworów, do
 kontroli powierzchni i równoległości.

Czujniki dźwigniowe

Forma A = Dźwigienka odchylana
w płaszczyźnie prosto-
padłej do skali 240°.

4250

Forma A = Dźwigienka odchylana
w płaszczyźnie prosto-
padłej do skali 240°.

Forma B = Dźwigienka odchylana
w płaszczyźnie równo-
ległej do skali 240°.

Forma C = Dźwigienka umiesz -
czona prostopadle za
skalą 240°.

4252 Forma A

4252 Forma B
4252 Forma C

4252

Wykonanie: Dokładność według normy DIN 2270, maks. do 5 µm, czujnik pomiarowy 
z  możliwością obrotu o 110° w prawo i lewo, kierunek ruchu dźwigienki przełączalny. 
Mocowanie na dolnym i górnym trzpieniu mocującym (∅ 8 mm h6). Uchwyt prostopadły
dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Zawartość zestawu: Pakowany w pudełko z tworzywa sztucznego.

Czujnik dźwigniowy z obrotowym zegarem 



0100

nr 4256
zam.
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Końcówki do czujników dźwigienkowych/Magnetyczne statywy miernicze

Wykonanie: (∅ 8 mm h6) z zaciskiem na jaskółczy ogon.

0005

nr 4257
zam.

Trzpień chwytowy

0012 12,8 kulka ze spieku węglikowego 2
0015 12,8 kulka rubinowa, antymagnetyczna 2
0035 35,7 kulka ze spieku węglikowego 2

nr długość 4257 wykonanie kulka ∅
zam. mm mm

Końcówki do czujników dźwigienkowych

Wykonanie: Gwint ∅ M1,6.

8,75
(423)

7,50
14,70
12,00
(423)

nr 4256
zam.

Wykonanie: Zastosowanie z wykonaniem UJ 15. 
Przesuwny statyw 50 x 80 x 20 mm.

0101

Podstawa stalowa

Certyfikat

zgodno ci

110,00
(495)

66,00
(495)

0001

nr 4257
zam.

Uchwyt centrujący

Wykonanie: Trzpień mocujący (∅ 8 mm h6) z mocowaniem 
(∅ 4 mm h7) i zaciskiem na jaskółczy ogon. Mocowanie czujników
 dźwigienkowych (∅ 4 mm h7). Dodatkowo dołączone mocowanie 
(∅ 8 mm h7).

Informacja dodatkowa: Dostawa bez czujnika zegarowego.

19,70
(423)

4257 0012 4257 0015 4257 0035

Wykonanie: UJ 15, idealny do czujników dźwigniowych i cyfrowych
czujników z pierścieniem zewnętrznym o średnicy do 40 mm, moco -
wanie za pomocą tzw. jaskółczego ogona, z precyzyjną regulacją,
rozpiętość 8 mm, ∅ podstawy 35 mm wykonana z magnesu trwałego.
Przyczepność na równych powierzchniach około 220 N. 

Informacja dodatkowa: Dostawa bez czujnika dźwigniowego.

TESA Magnetyczny statyw mierniczy INTERAPID

rys. z podstawą stalową
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Statywy pomiarowe z ramieniem/Cyfrowe czujniki dźwigniowe

Mały statyw pomiarowy z ramieniem

nr długość ramienia 4256 długość wyciągniętego ramienia
zam. mm mm

nr długość nominalna 4258 kulka ∅
zam. mm mm

nr 4259
zam.

Wykonanie: Wyświetlacz cyfrowy LCD, 5-dekadowy, wysokość cyfr na wyświetlaczu 6 mm.
Opatentowany, indukcyjny system mierniczy. Stopień ochrony IP 65, wyjście danych Opto 
RS 232, w połączeniu z zewnętrznym zasilaniem. Wyświetlacz wskazuje skale i cyfry. Wartości
 podziałki do wyboru 10; 20; 50; 1; 2; 5 µm. Moduł pomiaru (NOR/MIN/MAX/MAX-MIN),
 automatyczne wyłączenie. Precyzja powtórzeń fw = 1 µm.

Zawartość zestawu: Pakowane w drewniane etui z zestawem mierniczym, 1 kluczem i 
1 trzpieniem chwytowym, przegub 8 mm, deklaracja zgodności.

Certyfikat

zgodno ci IP 65

0010 0,5 0,01/0,001 36,5
0020 0,8 0,01/0,001 12,5

nr zakres pomiarowy 4258 odczyt trzpienie pomiarowe
zam. mm mm mm

TESA Cyfrowe czujniki dźwigniowe, stopień ochrony IP 65

Wykonanie: Kabel połączeniowy RS 232 do połączenia z zasilaczem od zewnętrznego 
zasilania sieciowego.

0100

Kabel do przesyłu danych

0021 12,5 2
0011 36,5 2

Trzpienie pomiarowe ze spieku węglikowego

0200 120 205

RS232

Certyfikat

zgodno ci

Wykonanie: Pryzmatyczna stopa z płaską powierzchnią przyczepną, ramiona z twardego
 aluminium i z przełączanym magnesem. Przyczepność na płaskich szlifowanych powierzch-
niach = 170 N. Blokada z precyzyjną regulacją, rozpiętość ∅ 8 mm. Statyw mechaniczny.

Zawartość zestawu: Pakowany w specjalne opakowanie do transportu z deklaracją zgodności.

Informacja dodatkowa: Dostawa bez czujnika dźwigniowego.

197,00
(495)

393,00
326,00

(495)

112,00
(499)

9,80
24,00
(495)



0050 0–10 58 50 10,0 0,01
0100 0–10 58 100 10,0 0,01
0503 0–30* 58 50 10,0 0,01

0015 0–10 40 18 6,35 0,01
0045 0–10 40 45 6,35 0,01

nr zakres pomiarowy 4260 średnica tarczy głebokość wcięcia ∅ końcówek pomiarowych odczyt
zam. mm mm mm mm mm
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Grubościomierze/Zewnętrzne czujniki zegarowe

0020 0–20 20 0,01 ± 0,03 0,01 85 K ∅ 1,5 q 24 24 1,1 1,6
0021 0–20 20 0,01 ± 0,03 0,01 85 K ∅ 1,5 w 24 2,5 1,1 1,6
0050 0–50 50 0,05 ± 0,05 0,025 170 K ∅ 2,0 q 32 32,0 1,2 1,8
0051 0–50 50 0,05 ± 0,05 0,025 170 K ∅ 2,0 w 32 1 1,2 1,8

Możliwość zastosowania:

0010 0–10 10 0,1 ± 0,1 0,05 36 K ∅ 2 q 5 5 0,3 1,3
0011 0–10 10 0,1 ± 0,1 0,05 36 K ∅ 2/R0,5 w 5 0,8 0,3 1,3

Norma

zakładowa

Wykonanie: Wykonane według normy zakładowej, kabłąk z aluminium, wyzerowanie obrotowym
pierścieniem zewnętrznym, płaskie końcówki pomiarowe. 1 obrót igły = 10 mm.

Zawartość zestawu: Pakowane w karton z czujnikiem zegarowym.

Zastosowanie: Do pomiaru materiałów takich jak np. papier, tekstylia, folie itd.

Informacja dodatkowa: Grubościomierze o innym zakresie lub głębokości wcięcia na zapytanie.
Dla innych materiałów i zestawów mierniczych na zapytanie.

nr zakres pomiarowy 4262 średnica tarczy głebokość wcięcia ∅ końcówek pomiarowych odczyt
zam. mm mm mm mm mm

Grubościomierze

Norma

zakładowa

nr zakres 4265 zakres wartość działki odchylenie powta- głębokość rodzaj długość kontaktu min.  maks. 
zam. zastoso- pomiarowy elementarnej pomiaru rzalność pomiaru kontaktu pomiarowego nacisk nacisk

wania skali w zakresie pomiarowego ruch. sta. mierniczy mierniczy
mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N

nr zakres 4266 zakres wartość działki odchylenie powta- głębokość rodzaj długość kontaktu min.  maks. 
zam. zastoso- pomiarowy elementarnej pomiaru rzalność pomiaru kontaktu pomiarowego nacisk nacisk

wania skali w zakresie pomiarowego ruch. sta. mierniczy mierniczy
mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N

Zewnętrzne czujniki zegarowe Poco

Możliwość zastosowania:
Norma

zakładowa

Wykonanie: Wykonane według normy
zakładowej. Przyrząd posiada jedno stałe i
jedno ruchome ramię pomiarowe, bezpośredni
odczyt wyniku pomiaru, stopień wychylenia
ruchomego ramienia przenoszony jest
 bezpośrednio na wskaźnik. Ruchome ramię
pomiarowe jest z uskokiem, powierzchnie
pomiarowe z węglika.

Zawartość zestawu: Pakowane w karton 
z certyfikatem badań i instrukcją obsługi.

Zastosowanie: Stosowany do szybkiego
pomiaru rur, brył wydrążonych itp.

Zewnętrzne czujniki zegarowe Oditest

Norma

zakładowa

* Grubościomierze o innym zakresie lub głebokości wcięcia na zamówienie.

wq

wq

87,80
101,00

(423)

103,50
130,50
148,50

(423)

88,10
101,00

(424)

313,00
313,00
360,00
360,00

(424)

Wykonanie: Wykonane według normy zakładowej, kabłąk z aluminium, z pokrętłem do  
odsu wania oraz uchwytem z powłoką z tworzywa sztucznego (izolacja cieplna), wyzerowanie
pierścieniem zewnętrznym, siła pomiaru około 1 N, z płaskimi powierzchniami pomiarowymi. 
1 obrót igły = 1 mm.

Zawartość zestawu: W etui z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Grubościomierze tego typu są lekkie i poręczne oraz nadają się do pomiaru
 różnorodnych materiałów od 0–10 mm grubości (np. papieru, tekstyliów, folii, blachy). 

Informacja dodatkowa: Grubościomierze o innym zakresie lub głębokości wcięcia na zapytanie.

Grubościomierze kieszonkowe

Wykonanie: Wykonane według normy
zakładowej. Przyrząd posiada jedno stałe i
jedno ruchome ramię pomiarowe, bezpośredni
odczyt wyniku pomiaru, stopień wychylenia
ruchomego ramienia przenoszony jest
 bezpośrednio na wskaźnik.

Zawartość zestawu: Pakowane w karton 
z certyfikatem badań i instrukcją obsługi.

Zastosowanie: Stosowane do szybkiego
pomiaru blach, foli, rowków zewnętrznych itp.



0020 0–20 20 0,01 0,02 0,01 85 K ∅ 1,5 24 24 1,1 1,6
0040 0–40 40 0,02 0,04 0,02 115 K ∅ 3 22 22 1,0 1,5
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Zewnętrzne czujniki zegarowe/Wewnętrzne czujniki zegarowe 

Wykonanie: Wykonane według norm zakładowych, do trudnych zastosowań warsztatowych,
odporne na zanieczyszczenia i spadające krople wody, amortyzowany mechanizm przekładniowy
ze stalową sprężyną transmisyjną dla lepszej precyzji, końcówki pomiarowe ze spieku 
węglikowego,  przestawne znaczniki tolerancji. Wartość działki elementów skali 0,010 mm. 
Stopień ochrony IP 65.

Zawartość zestawu: Pakowane w karton z certyfikatem badań i instrukcją obsługi.

Zastosowanie: Do pomiaru rowków wewnętrznych i podcięć.

nr zakres 4267 zakres wartość działki odchylenie powta- głębokość rodzaj długość kontaktu min. maks. 
zam. zastoso- pomiarowy elementarnej pomiaru rzalność pomiaru kontaktu pomiarowego nacisk nacisk 

wania skali w zakresie pomiarowego ruch. sta. mierniczy mierniczy
mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N

Możliwości zastosowania:

kulka ∅ 1,5 mm kulka ∅ 3 mm

Norma

zakładowa
IP63

IP 67

Norma

zakładowa
IP 65

0015 5–15 10 ± 0,02 0,005 35 2,3 0,8 K ∅ 0,6 q 2,5 2,5 0,80 1,3
0030 10–30 20 ± 0,03 0,01 85 5,2 1,2 K ∅ 1,0 q 5,4 5,4 1,1 1,6
0040 20–40 20 ± 0,03 0,01 85 7 1,2 K ∅ 1,0 q 7,3 7,3 1,1 1,6
0050 30–50 20 ± 0,03 0,01 85 7 1,2 K ∅ 1,0 w 7,3 7,3 1,1 1,6
0060 40–60 20 ± 0,03 0,01 85 8,3 1,2 K ∅ 1,0 w 12,2 12,2 1,1 1,6
0070 50–70 20 ± 0,03 0,01 85 8,3 1,2 K ∅ 1,0 w 12,2 12,2 1,1 1,6
0080 60–80 20 ± 0,03 0,01 85 8,3 1,2 K ∅ 1,0 w 12,2 12,2 1,1 1,6

Wewnętrzne czujniki zegarowe Intertest

313,00
–
–
–
–
–
–

(424)

–
313,00
313,00
313,00
313,00
313,00
313,00

(424)

321,50
321,50

(424)

nr zakres 4268 4269 zakres odchylenie powta- głębokość głębokość szerokość rodzaj długość kontaktu  min.  maks. 
zam. zastoso- pomiarowy pomiaru rzalność pomiaru rowka rowka kontaktu pomiarowego nacisk nacisk

wania w zakresie pomiarowego ruch. sta. mierniczy mierniczy
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N

wq

Wykonanie: Nowa generacja zewnętrznych czujników zegarowych wykonanych według 
norm zakładowych, wynik pomiaru widoczny na przejrzyście wykonanej tarczy zegarowej 
LCD, ułatwiony odczyt wartości pomiarowych.
Stopień ochrony IP 67 dla zam. 4267 0020
Stopień ochrony IP 63 dla zam. 4267 0040

Zawartość zestawu: W kartonie z bateriami (wkrętak przy zam. 4267 0020), instrukcja 
obsługi i certyfikat badań.

Funkcje: System pomiaru względnego (przyrostowego) i bezwzględnego, sygnalizacja 
świetlna czerwono-zielona przy pomiarach tolerancji, przełącznik mm/cal, ustawianie 
wartości granicznych. 

Zastosowanie: Do pomiaru rowków, wgłębień, grubości ścian itp.

Zewnętrzne czujniki zegarowe z wyświetlaczem cyfrowym oraz analogowym



0025 5–15 10 0,005 ± 0,015 0,005 35 2,2 0,8 K ∅ 0,6 q 2,5 2,5 0,8 1,2
0030 10–30 20 0,01 ± 0,03 0,01 85 5,2 1,2 K ∅ 1,0 q 5,2 5,2 1,1 1,6
0040 20–40 20 0,01 ± 0,03 0,01 85 7,0 1,2 K ∅ 1,0 w 7,3 7,3 1,1 1,6
0050 30–50 20 0,01 ± 0,03 0,01 85 7,0 1,2 K ∅ 1,0 w 7,3 7,3 1,1 1,6

0065 15– 65 50 0,05 ± 0,05 0,025 175 4,5 2,5 K ∅ 1,5 q 5,3 5,3 1,2 2
0090 40– 90 50 0,05 ± 0,05 0,025 175 8,0 3,3 K ∅ 2,0 w 10,5 10,5 1,2 2
0120 70–120 50 0,05 ± 0,05 0,025 175 8,0 3,3 K ∅ 2,0 w 10,5 40,5 1,2 2
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Wewnętrzne czujniki zegarowe

nr zakres 4270 zakres wartość działki odchylenie powta- głębo- głębo- szero- rodzaj długość kontaktu min. maks. 
zam. zastoso- pomia- elementar- pomiaru rzal- kość kość kość kontaktu pomiarowego nacisk nacisk 

wania rowy nej skali w zakresie ność pomiaru rowka rowka pomiarowego ruch. sta. mierniczy mierniczy
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N

Norma

zakładowa

nr zakres 4271 zakres wartość działki odchylenie pow- głębo- głębo- szero- rodzaj długość kontaktu min. maks. 
zam. zastoso- pomia- elementar- pomiaru tarzal- kość kość kość kontaktu pomiarowego nacisk nacisk 

wania rowy nej skali w zakresie ność pomiaru rowka rowka pomiarowego ruch. sta. mierniczy mierniczy
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N

Norma

zakładowa
IP 67

w

w

360,00
360,00
415,00

(424)

321,50
321,50
321,50
321,50

(424)

q

q

Wykonanie: Wykonane według norm zakładowych, do trudnych
 zastosowań warsztatowych, odporne na zanieczyszczenia i spadające
 krople wody, amortyzowany mechanizm przekładniowy ze stalową
sprężyną transmisyjną dla lepszej precyzji, końcówki pomiarowe ze spieku
węglikowego, przestawne znaczniki tolerancji. Z uchwytem przestawnym.

Zawartość zestawu: Pakowane w karton, wewnętrzne czujniki  zegarowe
Intertest dostarczane wraz z instrukcją obsługi i certyfikatem badań.

Zastosowanie: Do pomiaru rowków wewnętrznych i podcięć.

Wewnętrzne czujniki zegarowe Intertest

Wykonanie: Czujnik wykonany według normy zakładowej, stopień
ochrony IP 67. Nowa generacja czujników posiada przejrzysty 
wyświetlacz LCD, który ułatwia odczyt wartości mierzonych.

Zawartość zestawu: Pakowane w karton z certyfikatem badań 
i instrukcją obsługi, jak również z bateriami i wkrętakiem.

Funkcje: System pomiaru względnego (przyrostowego) i bezwzględnego,
sygnalizacja świetlna czerwono-zielona przy pomiarach tolerancji,
przełącznik mm/cal, ustawianie wartości granicznych.

Zastosowanie: Do pomiaru rowków i otworów wierconych.

Wewnętrzne czujniki zegarowe z wyświetlaczem cyfrowym oraz analogowym IP 67



4/4
4/6 4/8

Gwarancja wysokiej

jakości pomiarów
Wysoka precyzja pomiaru dzięki technice pomiarowej typu FORMAT. 

Obojętnie czy dokonujesz pomiaru mechanicznie czy cyfrowo, suwmiarki

typu FORMAT mierzą bardzo precyzyjnie.

Wszystkie suwmiarki FORMAT odpowiadają najwyższym standardom

jakości i charakteryzują się wysoką precyzją pomiaru.

Pozostałe suwmiarki i akcesoria dodatkowe dostępne są na stronach od 4/4 do 4/24.

4/4 4/7 4/10
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

nr trzpień  3775 główka ∅ wskazanie powtarzalność dokładność obudowa ∅ długość bez trzpienia 
zam. dokładności pomiaru mocującego

mm mm mm mm mm mm mm

nr trzpień  3770 główka ∅ wskazanie dokładności obudowa ∅ długość bez trzpienia 
zam. mocującego

mm mm mm mm

IP 67

Wykonanie: Precyzyjny, uniwersalny czujnik zegarowy 3D do moco -
wania we wrzecionie frezarki, umożliwiając osi wrzeciona dokładne
pozycjonowanie na krawędzi elementu obrabianego lub urządzenia. 
W ten sposób można szybko i łatwo wyznaczyć punkty zerowe, a także
przeprowadzić pomiary długości. Kierunek dosuwu czujnika jest dowolny
(oś X, Y, Z). Analogowy czujnik zegarowy dzięki trójkierunkowej dźwigni
zawsze w momencie dojazdu do krawędzi, niezależnie od kierunku,
 wskazuje odległość pomiędzy osią trzpienia a krawędzią przedmiotu.
Ustawienie wskaźnika w pozycji zero oznacza ustawienie osi wrzeciona
dokładnie na krawędzi elementu, bez długotrwałego ustawiania, bez
liczenia, bez mozolnego przerysowywania. W ten sposób reduko wane są
koszty, wzrasta wydajność, odciążeni są pracownicy. Końcówkę czujnika
można wymienić bez potrzeby sięgania po dodatkowe narzędzia, nie
wymaga ponownej kalibracji. Dodatkową pewność daje powiększony
skok w połączeniu z niezawodną strefą kontrolowanych pęknięć w
końcówce czujnika. Aby uzyskać najwyższą jakość pomiaru wszystkie
uniwersalne czujniki 3D muszą być podczas montażu  pojedynczo 
mierzone i zestrajane. Obsługę ułatwia zintegrowane mocowanie 
stożka niesamohamownego z czujnikiem zegarowym 3 D 
(nr zam. 3770 0010). Stożek niesamohamowny (DIN 69871, SK 40)
oraz uniwersalny czujnik zegarowy 3D tworzą jeden zespot.

Zawartość zestawu: Pakowany w styropian i karton, dostępny wraz 
z końcówką pomiarową o średnicy 4 mm i bateriami.

Zastosowanie: Do wyznaczania punktu zerowego i pomiarów długości
na frezarkach i obrabiarkach, do obróbki elektroerozyjnej (końcówka
pomiarowa izolowana), jak również do centrowania i wyznaczania 
środka otworów i wałów.

Informacja dodatkowa: Końcówki nowej generacji pasują również do
czujników starej generacji 3D.

0005 20 mm 4 0,01 65 113
0010 SK 40/DIN 69871 4 0,01 65 113

Uniwersalny czujnik zegarowy 3D, IP 67

Wykonanie: Cyfrowy uniwersalny czujnik 3D jest wynikiem rozwoju
technologii niezawodnego mechanicznego czujnika zegarowego 3D.
Wrzeciono, względnie głowica drążarki mogą szybko i pewnie zostać
ustawione na krawędzi odniesienia. Proces rozruchu może być śledzony
na zegarze czujnika. Wyzerowanie następuje natychmiastowo.
 Wyzerowanie systemu pomiarowego maszyny następuje bez obliczeń,
ponieważ oś wrzeciona umieszczona jest bezpośrednio przy krawędzi.
Zegar cyfrowy posiada wyświetlacz 0,001 mm z dużymi cyframi 
8,5 mm dzięki czemu odczyt zegara możliwy jest z dużej odległości.

Zawartość zestawu: Pakowany w styropian i karton, dostępny wraz 
z końcówką pomiarową o średnicy 4 mm i bateriami.

Zastosowanie: Do wyznaczania punktu zerowego i pomiarów długości
na frezarkach i obrabiarkach, do obróbki elektroerozyjnej (końcówka
pomiarowa izolowana), jak również do centrowania i wyznaczania
 środka otworów i wałów.

Funkcje: Wł./wył., przełącznik mm/cal.

Informacja dodatkowa: Nowe końcówki pasują również do czujników
starej generacji 3D.

0005 20 4 0,001 0,001 0,005 65 113

Cyfrowy uniwersalny czujnik zegarowy 3D, IP 64

IP64

247,00
268,00

(392)

441,00
(392)

Czujniki zegarowe 3D
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Czujniki analogowe/Czujniki zegarowe 3D

nr trzpień  3777 główka ∅ wskazanie dokładności obudowa ∅ długość bez trzpienia 
zam. mocującego

mm mm mm mm mm

nr trzpień  3777 główka ∅ wskazanie dokładności obudowa ∅ długość bez trzpienia 
zam. mocującego

mm mm mm mm mm

Wykonanie: Najmniejszy, dostępny czujnik zegarowy 3D na świecie do mocowania we
 wrzecionie frezarki umożliwiając osi wrzeciona dokładne pozycjonowanie na krawędzi elementu
obrabianego lub urządzenia. Kierunek dosuwu czujnika jest dowolny (oś X, Y, Z). Wielkość
 czujnika Zero Master jest dostosowana do pracy przy małych maszynach. Mały, analogowy
czujnik zegarowy dzięki trójkierunkowej dźwigni zawsze w momencie dojazdu do krawędzi,
 niezależnie od kierunku, wskazuje odległość pomiędzy osią trzpienia a krawędzią przedmiotu.
Ustawienie wskaźnika w pozycji zero oznacza ustawienie osi wrzeciona dokładnie na krawędzi
elementu, bez długotrwałego ustawiania, bez liczenia, bez mozolnego przerysowywania. W ten
sposób redukowane są koszty, wzrasta wydajność, odciążeni są pracownicy. Trzpień chwytowy
ma średnicę 10 mm, dzięki czemu może być mocowany na uchwycie SK 30 albo małym 
wrzecionie HSK. Również duże elementy mogą być mierzone dzięki pomniejszonej  obudowie,
która jedynie nieznacznie wystaje poza wrzeciono frezarki. Końcówkę czujnika można wymienić
bez potrzeby sięgania po dodatkowe narzędzia, nie wymaga ponownej kalibracji. Dodatkową
pewność daje powiększony skok w połączeniu z niezawodną strefą kontrolowanych pęknięć w
końcówce czujnika. Aby uzyskać najwyższą jakość pomiaru wszystkie uniwersalne czujniki 3D
muszą być podczas montażu pojedynczo mierzone i zestrajane. Możliwość użycia końcówki
pomiarowej krótkiej z kulką ∅ 4 mm i długiej ∅ 8 mm. Końcówki pomiarowe pasują do 
wszystkich czujników pomiarowych Haimer.

Zawartość zestawu: Pakowany w styropian i karton, dostępny wraz z końcówką pomiarową 
o średnicy 4 mm.

Zastosowanie: Do wyznaczania punktu zerowego i pomiarów długości na frezarkach 
i  obrabiarkach, do obróbki elektroerozyjnej (końcówka pomiarowa izolowana), jak również 
do  centrowania i wyznaczania środka otworów i wałów.

0000 10 4 0,01 49 96

Czujnik analogowy Zero Master

Wykonanie: Czujnik zegarowy 3D New Generation jest wynikiem rozwoju uniwersalnych
 czujników 3D, posiada ulepszony mechanizm oraz poręczną, kompaktową obudowę, do
 mocowania we wrzecionie frezarki. W ten sposób można szybko i łatwo wyznaczyć punkty
 zerowe, a także przeprowadzić pomiary długości. Oś wrzeciona umożliwia dokładne pozycjono-
wanie na krawędzi elementu obrabianego lub urządzenia. Kierunek dosuwu czujnika jest 
dowolny (oś X, Y, Z). Duży, analogowy czujnik zegarowy 1/100 mm (z dwoma wskazówkami), 
z oznaczonym kierunkiem przesuwu (droga bezpieczeństwa) i widoczną odległością pomiedzy
wrzecionem i krawędzią przedmiotu. Ustawienie wskaźnika w pozycji zero oznacza ustawienie 
osi wrzeciona dokładnie na krawędzi elementu, bez długotrwałego ustawiania, bez liczenia, bez
mozolnego przerysowywania. W ten sposób redukowane są koszty, wzrasta wydajność, odciążeni
są pracownicy. Końcówki pomiarowe Haimer dla najwyższej dokładności 0,01 mm. Końcówkę
czujnika można wymienić bez potrzeby sięgania po dodatkowe narzędzia, nie wymaga ponownej
kalibracji. Dodatkową pewność daje powiększony skok w połączeniu z  niezawodną strefą 
kontrolowanych pęknięć w końcówce czujnika. Aby uzyskać najwyższą jakość pomiaru wszystkie
uniwersalne czujniki 3D muszą zostać podczas montażu pojedynczo mierzone i zestrajane.

Zawartość zestawu: Pakowany w styropian i karton, dostępny wraz z końcówką pomiarową 
o średnicy 4 mm.

Zastosowanie: Do wyznaczania punktu zerowego i pomiarów długości na frezarkach 
i obrabiarkach, do obróbki elektroerozyjnej (końcówka pomiarowa izolowana), jak również 
do centrowania i wyznaczania środka otworów i wałów. Ponadto czujnik ten służy do 
sprawdzania prostości i płaskości. 

0010 12 4 0,01 62 100

Czujnik zegarowy 3D NEW GENERATION

Zastosowanie: Pasują do uniwersalnych czujników zegarowych 3D (nr zam. 3770) 
oraz cyfrowych uniwersalnych czujników 3D (nr zam. 3775).

0004 4 25
0008 8 65

nr główka  3777 długość
zam. mm mm

Końcówki wymienne do czujników zegarowych 3D

IP 67

IP 67

17,00
29,00
(392)

247,00
(392)

247,00
(392)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Czujniki centrujące/Statywy pomiarowe

Mały statyw pomiarowy

Wykonanie: Okrągła stopa magnetyczna z przełączanym magnesem oraz precyzyjną regulacją
dla ramienia poprzecznego. Zacisk przyrządu pomiarowego dzięki nakrętce radełkowanej.
 Mocowanie czujników zegarowych ∅ 8 mm H7.

Zawartość zestawu: Pakowany w karton.

Informacja dodatkowa: Dostawa bez czujnika zegarowego.

Zastosowanie: Do mocowania czujników zegarowych oraz czujników dźwigienkowych,
 szczególnie przydatny w miejscach o małej powierzchni.

0001 35 135 8 150 M6

nr średnica 4285 wysokość statyw siła gwint 
zam. magnesu  całkowita ∅ przyczepności magnesu

mm mm mm N

Wykonanie: Zegar pomiarowy nie obraca się wraz z wrzecionem, co sprawia, że pozostaje
 zawsze w zasięgu wzroku użytkownika. Wyjustowanie nie jest wymagane. Przy niskich obrotach
wrzeciono zostaje przesunięte w pobliże poszukiwanej osi. Trzpień pomiarowy ślizga się wzdłuż
ścianki otworu lub wałka. Tak długo jak wrzeciono i poszukiwana oś nie pokrywają się, trzpień
pomiarowy wychyla się podczas obrotów i przenosi ten ruch na duży wskaźnik zegarowy. 
Pozycja wrzeciona może być tak długo korygowana, aż wskazówki zegara staną w bezruchu. 
Błąd ruchu obrotowego wrzeciona lub zamocowania zostaną zrównoważone.

Zawartość zestawu: W opakowaniu ze styropianu w kartonie znajduje się precyzyjny czujnik
centrujący z prostym trzpieniem pomiarowym o średnicy 5 mm.

Zastosowanie: Do centrowania tulei i wałków względem wrzeciona obrabiarki.

0125 80 3–125 0–125 0,01 0,003 150

nr obudowa 4276 zakres pomiaru zakres pomiaru odczyt dokładność maks. prędkość 
zam.  otworów wałków centrowania obrotowa

mm mm mm mm mm 1/min

Precyzyjny czujnik centrujący Centro

1001 trzpień pomiarowy prosty 5
2001 trzpień pomiarowy wygięty 5

nr wykonanie 4276 główka ∅
zam. mm

Trzpień pomiarowy do precyzyjnego czujnika centrującego Centro

300,00
(392)

21,00
27,00
(392)

42,90
(434)

nr średnica magnesu  4286 wysięg wysokość statywu siła przyczepności
zam. mm mm mm N

Mały statyw pomiarowy

Wykonanie: Okrągła stopa magnetyczna z magnesem stałym, centralny zacisk mechaniczny
oraz precyzyjna regulacja. Zacisk przyrządu pomiarowego dzięki nakrętce radełkowanej.
 Mocowanie czujników zegarowych ∅ 8 mm H7.

Zawartość zestawu: Pakowany w kasetę drewnianą.

Zastosowanie: Do mocowania czujników zegarowych oraz czujników dźwigienkowych,
 szczególnie przydatny w miejscach o małej powierzchni.

0100 35 150 180 15058,40
(434)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Statywy pomiarowe/Aksesoria dodatkowe

nr stopa magnetyczna 4292
zam.

nr stopa magnetyczna 4292
zam.

Wykonanie: Pryzmowa stopa magnetyczna z włącznikiem, silny magnes umożliwiający 
mocowanie na gładkich powierzchniach stalowych oraz żeliwnych, a dzięki stopie pryzmatycznej
również na wałach. Drążki chromowane na błyszcząco, przegub poprzeczny z precyzyjną 
regulacją. Mocowanie czujników zegarowych ∅ 8 mm H7.

Zawartość zestawu: Pakowany w kasetę drewnianą.

Zastosowanie: Do mocowania czujników zegarowych, dźwigienkowych oraz sond pomiarowych.

0280 180 65 x 50 x 55 280 600 16 2,0

nr wysięg 4289 stopa wysokość siła statyw ∅ waga
zam. magnetyczna całkowita przyczepności

mm mm mm N mm kg

Magnetyczny statyw pomiarowy „Extra”

Wykonanie: Pryzmowa stopa magnetyczna z włącznikiem, silny magnes umożliwiający 
mocowanie na gładkich powierzchniach stalowych oraz żeliwnych, a dzięki stopie pryzmatycznej
również na wałach. Drążki chromowane na błyszcząco. Dwa przeguby kulkowe i jeden przegub
centralny zapewniają ruchomość w każdym kierunku z precyzyjną regulacją. Mocowanie 
czujników  zegarowych ∅ 8 mm H7.

Zawartość zestawu: Pakowany w kasetę drewnianą.

Zastosowanie: Do mocowania czujników zegarowych, dźwigienkowych oraz sond pomiarowych.

0370 260 65 x 50 x 55 370 600 1,8

nr wysięg 4291 stopa wysokość siła waga
zam. magnetyczna całkowita przyczepności

mm mm mm N kg

Hydrauliczny przegubowy statyw magnetyczny

Wykonanie: Stopa magnetyczna M8 do statywu pomiarowego (nr zam. 4291 0370).

0008 M8

Zapasowa stopa magnetyczna

Wykonanie: Stopa magnetyczna M10 do statywu pomiarowego (nr zam. 4289 0280).

0010 M10

Zapasowa stopa magnetyczna

30,70
(434)

65,70
(434)

24,00
(434)

24,00
(434)

Zastosowanie: Do statywu magnetycznego (nr zam. 4289 0280 i 4291 0370).

1000

nr 4287
zam.

Zapasowa kaseta drewniana

21,20
(434)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Statywy pomiarowe/Aksesoria dodatkowe

0430 statyw M10 70 x 46 x 65 430 320 700
pomiarowy

nr opis 4293 gwint stopa wysokość zasięg siła 
zam. magnesu magnetyczna całkowita przyczepności

mm mm mm N

1000
1070

nr 4293 4287
zam.

Wyposażenie dodatkowe magnetycznego statywu pomiarowego

Kaseta drewniana4293

Stopa magnetyczna M104287

Wykonanie: Centralny mechaniczny włącznik, pryzmatyczna stopa magnetyczna z włącznikiem
oraz dodatkowe powierzchnie mocujące wzdłuż dłuższych boków. Dzięki temu zapewniona jest
dobra przyczepność na gładkiej stali, na powierzchniach żeliwnych, jak również na wałach.
Wysoka siła mocująca dzięki uchwytowi mocującemu, drążki z anodowanego aluminium.
Mocowanie czujników zegarowych, dźwigienkowych, sond pomiarowych ∅ 8 mm H7 z 
prowadnicą w kształcie jaskółczego ogona.

Zawartość zestawu: Pakowany w karton.

Zastosowanie: Do mocowania czujników zegarowych, dźwigienkowych oraz sond pomiarowych.

Magnetyczny statyw przegubowy

Wykonanie: Pryzmowa stopa magnetyczna z włącznikiem, silny magnes umożliwiający 
mocowanie na gładkich powierzchniach stalowych oraz żeliwnych, a dzięki stopie pryzmatycznej
również na wałach. Chromowana na błyszcząco kolumna pomiarowa z precyzyjną regulacją.

Zawartość zestawu: Pakowany w karton.

Informacja dodatkowa: Dostawa bez czujnika zegarowego.

Zastosowanie: Do mocowania czujników zegarowych, dźwigienkowych oraz sond pomiarowych.

0020 180 285 600 16/16

nr wysięg 4292 wysokość statywu siła przyczepności ramię poprzeczne ∅
zam. mm mm N mm

Magnetyczny statyw pomiarowy

95,10
(434)

21,20
–

(434)

–
56,80
(434)

97,60

(434)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Statywy pomiarowe/Uchwyty magnetyczne

Wykonanie: Uchwyt magnetyczny niewielkich rozmiarów z dwoma silnymi, okrągłymi magne -
sami na spodzie, które zapewniają dobrą przyczepność przylegającej powierzchni. Mocowanie
przyrządów pomiarowych obrotowe o 360°, śruby o rękojeści krzyżowej zapewniają pewne
zamocowanie. Mocowanie czujników zegarowych ∅ 8 mm H7.

Informacja dodatkowa: Dostawa bez czujnika zegarowego.

Zastosowanie: Do mocowania czujników zegarowych, dźwigienkowych oraz sond pomiarowych.

0045 35 180 73 x 38 x 46

nr wysięg 4295 siła przyczepności dł. x szer. x wys.
zam. mm N mm

Uchwyt magnetyczny

Wykonanie: Uchwyt magnetyczny niewielkich rozmiarów z pryzmatyczną podstawą magnety -
czną oraz dodatkowymi powierzchniami mocującymi wzdłuż dłuższych boków. Mocowanie
przyrządów pomiarowych obrotowe o 360°, a śruby o rękojeści krzyżowej zapewniają sztywne
zamocowanie. Mocowanie czujników zegarowych ∅ 8 mm H7.

Informacja dodatkowa: Dostawa bez czujnika zegarowego.

Zastosowanie: Do mocowania czujników zegarowych, dźwigienkowych oraz sond pomiarowych.

0059 35 180 72 x 37 x 59

nr wysięg 4297 siła przyczepności dł. x szer. x wys.
zam. mm N mm

Uniwersalny uchwyt magnetyczny

49,20
(423)

84,00
(423)

nr wysokość całkowita 4294 pryzma ∅ ramię siła przyczepności
zam. mm mm mm N

TESA Magnetyczny statyw pomiarowy z ramieniem

Wykonanie: Stopa statywu z dwoma poziomami i pryzmatyczną powierzchnią, ramiona 
z  twardego aluminium. Możliwość wyłączenia funkcji magnesu. Prowadnica w formie 
jaskółczego ogona z rozpiętością o średnicy 8 mm i regulacją precyzyjną. Stopa magnetyczna 
60 x 50 x 55 mm (dł. x szer. x wys.). Mechaniczny statyw.

Zawartość zestawu: Pakowany w specjalnie do tego celu przeznaczone opakowanie 
z deklaracją zgodności.

Informacja dodatkowa: Dostawa bez czujnika zegarowego.
Na zapytanie może być dostarczona stopa z przyssawką do 
żeliwnych podstaw pomiarowych.

0100 310 30–150 200 700

Certyfikat

zgodno ci

218,00
(495)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Mały stolik pomiarowy z ruchomym ramieniem poprzecznym

Wykonanie: Stolik ze stali hartowanej. Z rowkami wzdłużnymi i żeliwną podstawą. 
Mocowanie czujników zegarowych ∅ 8 mm H7.

0007 0–100 100 22/18 60 x 68

nr zakres zastosowania 4300 wysięg słupek ∅ powierzchnia stołu
zam. mm mm mm mm

209,50
(434)

Stoły pomiarowe/Statywy pomiarowe

Wykonanie: Stolik ze stali hartowanej. Z rowkami wzdłużnymi i żeliwną podstawą. 
Mocowanie czujników zegarowych ∅ 8 mm H7.

0003 0–100 49 22 ∅ 50

nr zakres zastosowania 4300 wysięg słupek ∅ powierzchnia stołu
zam. mm mm mm mm

Mały stolik pomiarowy ze stałym ramieniem

163,50
(434)

nr zakres zastosowania 4300 słupek ∅ ∅ końcówek pomiarowych
zam. mm mm mm

TESA Mały statyw pomiarowy INTERAPID

Wykonanie: Okrągły stolik wraz z kolumną ze stali hartowanej. Ramię pomiarowe o średnicy 
8 mm, bez precyzyjnej regulacji, użyteczne przeciążenie 48 mm.

Zawartość zestawu: Pakowany w specjalnie do tego celu przeznaczone opakowanie z deklaracją
zgodności.

Informacja dodatkowa: Dostawa bez czujnika zegarowego.

0005 0–100 22 49

Certyfikat

zgodno ci

306,00
(495)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Uchwyty magnetyczne/Statywy pomiarowe

Wykonanie: Powierzchnie pomiarowe z kamienia twardego. Chromowana kolumna i ramię z
możliwością regulacji poziomej, rozpiętość 8 mm dzięki prowadnicy w kształcie ogona
 jaskółczego.

Zawartość zestawu: Pakowany w specjalnie do tego celu przeznaczone opakowanie z 
deklaracją zgodności.

Informacja dodatkowa: Dostawa bez czujnika zegarowego.

nr zakres zastosowania 4300 słupek ∅ powierzchnie pomiarowe wysięg
zam. mm mm mm mm

TESA Statyw pomiarowy INTERAPID

TESA Statyw pomiarowy INTERAPID

nr zakres zastosowania 4300 słupek ∅ powierzchnie pomiarowe wysięg
zam. mm mm mm mm

TESA Statyw pomiarowy INTERAPID UA1

nr zakres zastosowania 4300 słupek ∅ końcówki pomiarowe
zam. mm mm mm

Wykonanie: Stolik pomiarowy wykonany z żeliwa, kolumna ze stali, chromowana, ramię z żeliwa
sferoidalnego. Powierzchnie pomiarowe stolika docierane, ramiona o średnicy 8 mm. Idealnie
nadaje się jako element podstawowy do prac montażowych i testów seryjnych.

Zawartość zestawu: Pakowany w specjalnie do tego celu przeznaczone opakowanie z deklaracją
zgodności.

Informacja dodatkowa: Dostawa bez czujnika zegarowego.

0010 0–140 25 100 x 100

Wykonanie: Powierzchnie pomiarowe ze stali hartowanej. Kolumna z gwintem i pierścieniem
nastawnym służącym do regulacji wysokości ramienia jest chromowana. Średnica 8 mm,
powierzchnie pomiarowe z rowkami wzdłużnymi.

Zawartość zestawu: Pakowany w specjalnie do tego celu przeznaczone opakowanie z 
deklaracją zgodności.

Informacja dodatkowa: Dostawa bez czujnika zegarowego.

0015 0–225 35 100 x 100 68,5

0020 0–260 35 180 x 200 190

Certyfikat

zgodno ci

Certyfikat

zgodno ci

Certyfikat

zgodno ci

383,00
(495)

1.134,00
(495)

822,00
(495)


