
0500 500 40 8
1000 1000 50 10
1500 1500 60 12

2000 2000 70 14
3000 3000 100 16

nr długość 4753 szerokość grubość
zam. mm mm mm

nr długość 4753 szerokość grubość
zam. mm mm mm

0001 60– 950 20– 300 10 0,01
0004 940–2200 300– 700 10 0,01
0007 2190–3460 700–1100 10 0,01
0010 3450–4720 1100–1500 10 0,01
0013 4710–5980 1500–1900 10 0,01
0016 5960–7230 1900–2300 10 0,01

nr do obwodów 4752 do przekrojów szerokość taśmy noniusz
zam. mm mm mm mm

0500 500 18 0,5
0530 500 30 1,0
1000 1000 18 0,5
1001 1000 30 1,0
1500 1500 30 1,0
2000 2000 30 1,0

nr długość 4751 szerokość grubość
zam. mm mm mm

0100 100 13 0,5
0150 150 13 0,5
0200 200 13 0,5
0250 250 13 0,5
0300 300 13 0,5
0330 300 28 0,8

nr długość 4751 szerokość grubość
zam. mm mm mm

0001 ± 45° 100 lub 75

nr zakres zastosowania 4739 długość wyjściowa
zam. mm
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Liniały

INOX

Norma

zakładowa

Wykonanie: Nierdzewna stal sprężynowa walcowana na zimno,
powierzchnia matowa, krawędzie zaokrąglone, klasa dokładności WE II, 
od długości 500 mm oznaczona.

Skala: Krawędź górna 1/2 mm,
Krawędź dolna 1 mm.

Liniał stalowy

Taśma miernicza do pomiaru obwodów i przekrojów

1,15
1,23
1,26
1,44
1,66
4,00
(463)

3,32
7,30
5,40

15,00
22,40
27,90
(463)

40,30
49,60
65,10
75,60
92,40

110,50
(463)

DIN

874/I

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 874/I, ze stali normalnej, krawędzie 
i powierzchnie precyzyjnie obrabiane. Od długości 2000 mm forma 
z dwoma uchwytami i lakierowaną częścią wewnętrzną.

Zawartość zestawu: Z certyfikatem badań.

Zastosowanie: Do kontroli i precyzyjnych 
prac przy budowie maszyn.

Stalowy liniał kontrolny

27,20
62,30

128,50
(457)

359,00
671,00

(457)

Wykonanie: DIN 2276. Podręczny i uniwerslany przyrząd do pomiaru
nachyleń, jak również do pomiaru różnic. Wzmocniona obudowa 
eloksalowana z twardego aluminium z kątem i wyświetleniem 
nachylenia. Stopień ochrony IP 65.

Zawartość zestawu: Pakowany w etui z tworzywa sztucznego wraz 
z certyfikatem kalibracji i deklaracją zgodności, kabel USB 1,8 m, 
CD-ROM ClinoSoft 1-USB i instrukcją obsługi.

Funkcja: Blokada wskazań. Automatyczne wyłączenie następuje po 
8 min.

TESA Elektroniczny przyrząd do pomiaru nachylenia ClinoBEVEL 1-USB

Certyfikat

zgodno ci
DIN

2276

Certyfikat

jako ci
USB

IP 65

1.180,00
(497)

Wykonanie: Dokładność według normy zakładowej. Hartowana stal
sprężynowa, tłoczona skala milimetrowa.

Zastosowanie: Pomiar obwodów i przekrojów.



0030 300 50 5
0060 600 50 5
0100 1000 50 5

nr długość 4760 szerokość grubość
zam. mm mm mm

0500 500 40 5
1000 1000 40 5

nr długość 4759 szerokość grubość
zam. mm mm mm

0500 500 25 5
1000 1000 30 6
2000 2000 40 8

nr długość 4757 szerokość grubość
zam. mm mm mm

0500 500 30 6
1000 1000 40 8
2000 2000 50 10

nr długość 4756 szerokość grubość
zam. mm mm mm

0500 500 30 6
1000 1000 40 8
1500 1500 50 10
2000 2000 60 12
3000 3000 80 15

nr długość 4755 szerokość grubość
zam. 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).

Liniały/Linijki

DIN

874/II

DIN

866/I

DIN

866/II

20,80
41,80
97,30

139,00
389,00

(457)

25,30
56,80

144,50
(457)

14,70
29,60
77,50
(457)

19,05
35,80
(457)

9,75
14,50
22,40
(457)

Wykonanie: DIN 874/II, stal normalna, krawędzie i powierzchnie 
precyzyjnie obrabiane.

Zastosowanie: Do dokładnego trasowania oraz mierzenia 
w pracach przy budowie maszyn oraz w warsztatach.

Liniał stalowy roboczy

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 866/I ze stali normalnej, 
chromowanej matowo. Dokładność na metr ± 0,04 mm. 
Po obu stronach podziałka zaczyna się po 5 mm od krawędzi, 
grubość kreski 70 do 100 µm.

Liniał precyzyjny

Wykonanie: Stal normalna, po obu stronach podziałka zaczyna 
się po 10 mm od krawędzi, grubość kreski 100 do 150 µm, 
dokładność/metr ± 0,10 mm.

Zastosowanie: Do dokładnego trasowania oraz mierzenia 
w pracach przy budowie maszyn oraz w warsztatach.

Liniał warsztatowy

Wykonanie: Stal, krawędź fazowana, powierzchnia polerowana, 
ocynkowana, podziałka w mm, bez marginesów pomiędzy 
krawędzią a skalą.

Liniał stalowy

Wykonanie: Z anodowanego aluminium, części odczytowe 
bezodbla skowe, skala czarna w mm.

Liniał z lekkiego metalu



0005 50 x 40 x 40 5–30
0010 75 x 55 x 55 5–50
0015 100 x 75 x 75 7–70

nr długość x szerokość x wysokość 4786 do ∅ wałków
zam. mm mm

0010 100 x 40 x 32 6–40 1
0015 150 x 50 x 40 8–50 1
0020 200 x 70 x 50 8–70 1
0100 100 x 40 x 32 6–40 3
0150 150 x 50 x 40 8–50 3
0200 200 x 70 x 50 8–70 3

nr wymiary 4785 do ∅ wałków gatunek
zam. mm mm

0075 75
0100 100
0125 125
0150 150
0200 200
0300 300
0500 500

nr długość 4761 4762
zam. mm
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Linijki/Pryzmy

DIN

874/00

8,60
9,70

11,40
13,10
16,50
32,90
67,10
(457)

INOX

Liniał krawędziowy, stal nierdzewna, matowana4762

10,10
11,85
13,10
17,20
19,70
38,50
78,80
(457)

Stal zwykła, oksydowana bezodblaskowo4761

63,20
85,10

143,50
45,50
66,10

109,00
(408)

96,90
136,50
217,50

(408)

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 874/00, hartowany z izolacją 
termiczną. Ścięta oszlifowana i docierana krawędź pomiarowa.

Zawartość zestawu: Pakowany w futerał ze sztucznej skóry.

Zastosowanie: Do kontroli płaskości metodą szczeliny świetlnej.

Liniał krawędziowy

Wykonanie: Żeliwo specjalne, wycięcia 90°, wykonywane parami.

Gatunek 1: Tolerancja równoległości < 0,016 mm, 
pryzmy i podstawy oszlifowane.

Gatunek 3: Tolerancja równoległości < 0,064 mm, 
pryzmy i podstawy frezowane.

Zastosowanie: Do trasowania, kontrolowania i ustawiania części 
walcowych.

Informacja dodatkowa: Pryzmy magnetyczne pojedyncze patrz 
(nr zam. 3965), parami patrz (nr zam. 3966). 
Magnetyczne pary pryzm na przegubach (nr zam. 3983).

Para pryzm

Wykonanie: Szlifowane parami, wycięcia 90° w dwóch wielkościach,
wycięcia pryzmatyczne 90° i powierzchnie czołowe szlifowane 
prostopadle do siebie, dokładność 0,004 mm.

Zastosowanie: Do trasowania, kontrolowania i ustawiania części 
walcowych.

Informacja dodatkowa: Pryzmy magnetyczne pojedyncze patrz 
(nr zam. 3965), parami patrz (nr zam. 3966). 
Magnetyczne pary pryzm na przegubach (nr zam. 3983).

Podwójna para pryzm z kabłąkiem zaciskowym



nr wymiary 4781 4783 dokładność µm waga dokładność µm
zam. mm gatunek 1 kg gatunek 3

0300 300 x 200 12 7 48
0301 300 x 300 13 19 52
0400 400 x 400 13 27 52
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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).

Urządzenia do pomiarów elementów obrotowych/Imagi/Nasadki ryzmatyczne/Płyte traserskie

Wykonanie: Obszar obiegu szlifowany precyzyjnie, gładkość według
normy DIN 876-2. Umocowanie imagów odbywa się za pomocą zacisku
mimośrodowego.

Zawartość zestawu: Dostarczany z dwoma imagami, imag lewy ze
stałym kłem, imag prawy z wymiennym kłem, suw 15 mm.
Z wpustem w kształcie litery T oraz możliwością zamocowania czujnika
zegarowego ∅ 8 mm H 7 i precyzyjną regulacją.

0052 50 200 10 350 x 110
0054 50 350 10 500 x 110

nr wysokość 4315 roztaw szerokość wymiar w
zam. kłów kłów rowka T poziomie

mm mm mm mm

Urządzenie do pomiarów elementów obrotowych

562,00
714,00

(408)

Zastosowanie: Nasadki wkłada się w miejsce kłów w imagu.

0056 50/75 3–15

nr wysokość kłów 4315 ∅ pryzmy
zam. mm mm

Nasadki pryzmatyczne

80,60
(408)

Wykonanie: Z obrotowymi zaciskami.

0058 50 10

nr wysokość kłów 4315 szerokość rowka T
zam. mm mm

Imag lewy

349,00
(408)

Wykonanie: Z wysokojakościowego żeliwa, strona spodnia solidnie
użebrowana, z odlewanymi punktami przylegania.

Zastosowanie: Podstawa dla prac kontrolnych, traserskich i 
montażowych.

Płyta traserska

Gatunek 1 – delikatnie szlifowany4781

204,50
274,50
420,00

(474)

Gatunek 3 – wygładzany4783

150,00
180,50
240,00

(474)



0150 długość 150 mm
0165 igła zamienna do rysiku traserskiego 165 mm

nr wykonanie 4805 4806
zam.

1150 igła zapasowa
1165 igła zamienna

nr wykonanie 4805 4806
zam.

0150 150

nr długość 4803
zam. mm

0250 250

nr długość 4804
zam. mm

0175 175
0250 250

nr długość 4801 4802
zam. mm
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Przyrządy traserskie

Zastosowanie: Do trasowania linii na 
przedmiotach obrabianych.

1,29
–

(478)

–
1,80
(478)

7,75
(478)

2,44
(478)

Wykonanie: Pusty trzonek (5 mm) pokryty tworzywem sztucznym z
uchwytem zaciskowym. Końcówki hartowane (HRC 63) z możliwością
ich wymiany.

Zawartość zestawu: Pakowany wraz z 12 końcówkami wymiennymi 
(w trzonku).

0150 rysik traserski 150 mm
0151 igła wymienna

nr wykonanie 4804
zam.

Rysik traserski z ostrzem ze spieku węglikowego

8,80
2,45
(478)

Wykonanie: Kształt w formie długopisu z klipsem, profesjonalne 
wykonanie, metalowa obudowa otoczona powłoką z tworzywa 
sztucznego. Igła ze spieków 2 x 30 mm, dająca się wysuwać i wsuwać.

Zastosowanie: Do trasowania linii na przedmio-
tach metalowych i takich jak szkło lub na innych
gładkich powierzchniach o twardości do 60° w
skali HRC.

0165 rysik traserski 150 mm
0166 igła wymienna

nr wykonanie 4804
zam.

Rysik traserski ze spieku węglikowego

11,90
2,88

(478)

Wykonanie: Igła czerniona chemicznie, dokręcane ostrze ze stali 
chromowo-wanadowej, uchwyt z powierzchnią radełkowaną.

Zastosowanie: Do trasowania linii na przedmiotach obrabianych.

Rysik traserski, czerniony chemicznie

Z igłą prostą.
4801

4801

Jedna igła prosta, druga wygięta pod kątem 90°.

4802

4802

Wykonanie: Igła czerniona chemicznie. Dwie dokręcane końcówki:
jedna końcówka igły zakończona prosto, druga część zakrzywiona 
pod kątem 70°. Uchwyt radełkowy.

Zastosowanie: Do trasowania linii na przedmiotach obrabianych.

Rysik traserski z ostrzem ze spieku węglikowego

Wykonanie: Kształt prosty z klipsem.

Zastosowanie: Do trasowania linii na przedmiotach obrabianych.

Rysik traserski z ostrzem ze spieku węglikowego

Rysik traserski w formie długopisu

Wykonanie: Kształt prosty, obudowa metalowa z igłą i kli p -
sem. Wysuwana igła w celu zmniejszenia ryzyka jej uszko -
dzenia, jak również w celu ochrony przed skaleczeniem.

Zastosowanie: Do trasowania linii na przedmiotach 
obrabianych.

4805

4805

Wykonanie: Kształt prosty, obudowa metalowa z klipsem.
Wysuwana igła w celu zmniejszenia ryzyka jej uszkodzenia,
jak również w celu ochrony przed skaleczeniem. 
Dzięki wysuwanej igle ze spieku węglikowego końcówka
rysika może być ostrzona do 12 mm. 4806

4806

8,50
–

(478)

–
17,65
(481)

2,95
–

(478)

–
7,70
(481)



Wykonanie: Stal specjalna z kanciastymi ramionami oraz łączem 
nitowym. Końcówki hartowane i oszlifowane, docierane.

0150 150 200
0200 200 230
0250 250 320
0300 300 375

nr długość całkowita 4811 4812 zakres pracy ∅
zam. mm mm

Cyrkiel traserski

4811

4812

4811

4812

Wykonanie: Ze stali specjalnej. Wyjątkowo mocne ramiona, 
ostrza hartowane, szlifowane i docierane. Śruba mocująca 
przechodząca przez oba ramiona, z nakrętką szybkomocującą.

0150 150 160
0200 200 225
0250 250 275

nr długość ramion 4813 zakres pracy ∅
zam. mm mm

Precyzyjny cyrkiel traserski z mechanizmem nastawnym

Wykonanie: Stal o jasnej i gładkiej powierzchni, wykrawane ramiona,
szlifowane i polerowane, z niezwykle mocym łączeniem nitowym.
Powierzchnie hartowane.

0150 150 200
0200 200 300
0250 250 350
0300 300 500

nr długość całkowita 4815 4816 zakres pracy ∅
zam. mm mm

Macki traserskie

4815

4815

4816

4816

INOX

Wykonanie: Stal nierdzewna, krawędź traserska hartowana, 
skala w mm grawerowana laserowo, śruba ustalająca. 
Skala wykończona matowo. Płaski suwak.

Zastosowanie: Do łatwego trasowania elementów obrabianych.

0200 200
0250 250
0300 300

nr zakres pomiarowy 4817
zam. mm

Precyzyjna suwmiarka traserska z płaskim suwakiem

Bez łuku nastawnego

Z łukiem nastawnym

Macki traserskie (wewnętrzne)

Macki traserskie (zewnętrzne)

6,30
7,65

10,65
12,30
(478)

7,75
10,90
14,20
16,50
(478)

5,05
6,15
7,85
(478)

21,20
23,70
25,70
(461)

4,40
5,85
7,60
9,00
(478)

4,40
5,85
7,60
9,00
(478)
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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).

Przyrządy traserskie



0020 200 400 40 1/10
0030 300 600 40 1/10

nr zakres 4823 ∅ koła długość noniusz
zam. pomiarowy szczęk

mm mm mm mm

0005 500 30 x 6 1/10
0010 1000 30 x 6 1/10
0020 2000 40 x 8 1/10
0000 ostrza wymienne** – –
0001 ostrza wymienne*** – –

nr zakres pomiarowy 4822 przekrój noniusz
zam. mm mm mm

0200 200 1/20 1/128
0203 ostrze wymienne – –

nr zakres pomiarowy 4821 noniusz dolny noniusz górny
zam. mm mm cal

0003 300 12 0,1
0005 ostrze wymienne – –

nr zakres pomiarowy 4820 średnica drążka odczyt
zam. mm mm mm

4/103

4
Te

ch
n
ik

a
p
o
m

ia
ro

w
a

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

Przyrządy traserskie

INOX

DIN

866

47,70
3,83

(461)

73,70
114,00
207,50

9,90*
9,15*

(478)

65,70
84,40
(478)

32,90
2,28

(461)

Wykonanie: Stal nierdzewna, okrągły drążek prowadzący, rowek 
prowadzący, ogranicznik krążkowy, skala w mm. Śruba ustalająca, 
hartowany, wymienny rysik.

Zawartość zestawu: Pakowana w karton.

Drążkowa suwmiarka traserska z ogranicznikiem krążkowym

Wykonanie: Stal nierdzewna, skala chromowana matowo, śruba 
ustalająca, wymienne hartowane rysiki.

Zawartość zestawu: Pakowana w etui ze sztucznej skóry, dostępny
wraz z jednym wymiennym rysikiem.

Zastosowanie : Do łatwego trasowania elementów obrabianych.

Suwmiarka traserska z rolką

Wykonanie: Dokładność według normy DIN 866/B. Prowadnica 
pomiarowa ze skalą w mm. Dokładne i i łatwe ustawienie pokrętłem 
do precyzyjnego ustawiania. Suwak z noniuszem, ostrza wymienne.

Precyzyjny cyrkiel drążkowy

Wykonanie: Hartowana stal specjalna, skala grawerowana laserowo,
śruba ustalająca.

Zastosowanie: Do trasowania bez żadnych dodatkowych przyrządów
pomiarowych w budowie maszyn, narzędzi i przyrządów.

Cyrkiel suwmiarkowy

* Cena za parę.
** Do cyrkla drążkowego  500 mm.
*** Do cyrkla drążkowego 1000 i 2000 mm.



1300 zamienna końcówka traserska

nr wyposażenie dodatkowe 4832
zam.

1300 zamiennna końcówka traserska do zakresu 300 mm
1500 zamiennna końcówka traserska do zakresu 500 mm

nr wyposażenie dodatkowe 4831
zam.

0001 zamiennna końcówka traserska,  65 mm
0004 zamiennna końcówka traserska, 120 mm
0010 uchwyty do czujników zegarowych

nr wyposażenie dodatkowe 4836
zam.
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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).

Wykonanie: Płaska prowadnica ze skalą w mm. Skala i noniusz chromowane matowo, 
śruba ustalająca, wymienne końcówki traserskie z wstawką ze spieku węglikowego, 
powierzchnie szlifowane.

Zawartość zestawu: Pakowane w karton, w zestawie końcówka traserska z wstawką ze 
spieku węglikowego.

Zastosowanie: Do łatwego, ale precyzyjnego trasowania, pomiaru wysokości elemntów 
obrabianych i części maszyn.

Wysokościomierz traserski

0300 300 1/50 (0,02) 115 x  70
0500 500 1/50 (0,02) 160 x 115

nr zakres pomiarowy 4831 noniusz wymiary podstawy
zam. mm mm mm

Wykonanie: Stal specjalna, lupa ułatwiająca odczyt. Skala i noniusz chromowane matowo,
śruba ustalająca, wymienny, zgięty rysik z wstawką ze spieku węglikowego. Z regulacją skali
(zerowaniem), powierzchnia stykowa podstawy gładko oszlifowana.

Zawartość zestawu: Pakowany w karton.

Zastosowanie: Do łatwego, precyzyjnego trasowania, pomiaru wysokości elemntów obrabianych
i części maszyn.

0300 300 1/50 (0,02) 125 x 85

nr zakres pomiarowy 4832 noniusz wymiary podstawy
zam. mm mm mm

Wysokościomierz traserski

nr zakres pomiarowy 4836 noniusz przekrój drążka wymiary podstawy
zam. mm mm mm mm

Wykonanie: DIN 862. Skala i noniusz regulowane, chromowane na matowo. Odczyt bez 
błędu paralaksy. Precyzjna regulacja za pomocą zębnika i zębatki ze śrubą ustalającą. 
Budowa końcówki traserskej pozwala na pomiar rozpoczynający się od podłoża.

Zawartość zestawu: Pakowany w karton wraz z prostą końcówką traserską z wstawką ze 
spieku węglikowego.

Zastosowanie: Do łatwego, precyzyjnego trasowania, pomiaru wysokości elementów 
obrabianych i części maszyn.

Wysokomierz precyzyjny

DIN

862

0030 300 0,05 14 x 14 120 x 75
0050 500 0,05 14 x 14 120 x 75

83,10
129,00

(483)

104,00
(483)

21,80
37,90
(483)

22,90
(483)

193,00
243,00

(483)

68,10
76,80
44,30
(483)

Wysokościomierze traserskie



0001 zamiennna końcówka traserska prosta 270 x 8 x 8 mm
0004 zamiennna końcówka traserska zagięta 270 x 8 x 8 mm
0010 uchwyty do czujników zegarowych

nr wyposażenie dodatkowe 4838
zam.

0030 300 0,02 20 x 20 120 x 75
0060 600 0,02 20 x 20 120 x 75

nr zakres pomiarowy 4838 noniusz przekrój drążka wymiary podstawy
zam. mm mm mm mm

1300 zamienna końcówka traserska do zakresu 300 mm
1600 zamienna końcówka traserska do zakresu 600 mm

nr wyposażenie dodatkowe 4833
zam.

nr zakres pomiarowy 4833 noniusz wymiary podstawy
zam. mm mm mm

0300 300 1/50 (0,02) 100 x 60
0600 600 1/50 (0,02) 110 x 50
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wysokościomierze traserskie

Wykonanie: Uchwyt do czujników zegarowych do wysokościomierzy traserskich, 
obrotowy i wychylny. Uchwyt do wysokościomierza z otworami 8 mm.

Zastosowanie: Mocowany w miejscu rysika traserskiego wysokościomierza, 
w połączeniu z czujnikiem zegarowym może służyć do pomiarów długości.

2001

nr 4833
zam.

4833 2001

Wykonanie: Uchwyt do czujników zegarowych do wysokościomierzy traserskich.

Zastosowanie: Mocowany na miejscu rysika traserskiego wysokościomierza, w połączeniu 
z czujnikiem zegarowym może służyć do pomiarów stopniowania i otworów, jak również do 
mierzenia równoległości.

2005

nr 4833
zam.

4833 2005

DIN

862

405,50
540,00

(483)

72,20
117,00

(483)

60,40
(483)

103,00
(483)

272,00
345,50

(483)

98,70
116,50

78,40
(483)

Wykonanie: Stal specjalna, powierzchnie chromowane na twardo. Skala i noniusz chromowane
matowo, odczyt bez błędu paralaksy. Precyzyjna regulacja za pomocą zębnika i zębatki ze śrubą
ustalającą, wymienna końcówka traserska z wstawką ze spieków. Dodatkowo z możliwością
mocowania czujników zegarowych z mocowaniem ∅ 8 mm H7. Stalowa i hartowana podstawa,
powierzchnie przylegania szlifowane.

Zawartość zestawu: Pakowany w karton.

Zastosowanie: Do łatwego, precyzyjnego trasowania, pomiaru wysokości elemntów obrabianych
i części maszyn.

Precyzyjny wysokościomierz traserski

Wykonanie: DIN 862. Skala i noniusz regulowane, chromowane na matowo. Odczyt bez błędu
paralaksy. Dwie skale: jedna rozpoczynająca się od 50 mm dla ramienia prostego, druga
rozpoczynająca się od 0 dla ramienia wygiętego. Budowa ramienia traserskiego pozwala na
pomiar rozpoczynający się od podłoża. Suwak oraz uchwyt ramienia traserskiego wykonane z
jednego kawałka materiału. Hartowana końcówka traserska z dwoma szerokimi powierzchniami
mocowania, przesuwne w poziomie.
Podstawa z hartowanymi powierzchniami. Precyzyjna regulacja za pomocą zębnika i zębatki ze
śrubą ustalającą.

Zawartość zestawu: Pakowane w karton, w zestawie precyzyjny wysokościomierz oraz
końcówka traserska z wstawką ze spieków.

Zastosowanie: Do łatwego, precyzyjnego trasowania, pomiaru wysokości elemntów obrabianych
i części maszyn.

Precyzyjny wysokościomierz traserski

Uchwyty do czujników zegarowych



nr wyposażenie dodatkowe 4840
zam.

1300 zamiennna końcówka traserska do zakresu 300 mm
1600 zamiennna końcówka traserska do zakresu 600 mm

4/106

Wykonanie: Dokładność pomiaru zgodnie z normą zakładową, ze stali specjalnej, podstawa 
ze stali hartowanej wraz z rowkami na brud. Powierzchnia płaska szlifowana, z pokrowcem
ochronnym i wyświetlaczem cyfrowym. Precyzyjna regulacja, śruba ustalająca i wymienne 
rysiki ze spieku węglikowego. Ramię do mocowania czujników zegarowych (∅ 8 mm H 7). 
Z wyjściem danych Opto RS 232.

Funkcje: Wł./wył., przełącznik mm/cale, wyzerowanie możliwe w każdej pozycji (reset). 
Funkcja preset ± (wstępne ustawienie wartości pomiarowych) i funkcja hold (pamięć danych).

Informacja dodatkowa: Bateria (nr zam. 4027 2032)
Kabel połączeniowy Opto RS 232 (nr zam. 4025 0002)

0030 300 25 x  6 0,01/.0005
0060 600 30 x 12 0,01/.0005

nr zakres pomiarowy 4839 przekrój drążka odczyt
zam. mm mm mm/cal

Wysokościomierz traserski cyfrowy

730,00
811,00

(483)

Wykonanie: Z masywną podstawą i szlifowanymi powierzchniami. Precyzyjna regulacja, śruba
ustalająca i wymienne rysiki ze spieku węglikowego. Wysokość cyfr wyświetlacza LCD 6 mm.

Zawartość zestawu: Bateria.

Funkcje: Wł./wył., przełącznik mm/cale, reset (wyzerowanie) możliwe w każdej pozycji, 
funkcja zero/ABS, funkcja preset ± (wstępne ustawianie wartości pomiarowych).

Zastosowanie: Do łatwego, precyzyjnego trasowania, pomiaru wysokości elemntów 
obrabianych i części maszyn.

Informacja dodatkowa: Bateria (nr zam. 4027 0357)

0300 300 0,01/.0005
0600 600 0,01/.0005

nr zakres pomiarowy 4840 odczyt
zam. mm mm/cal

Wysokościomierz traserski cyfrowy

Norma

zakładowa

opto
RS232

0003 zamiennna końcówka traserska do zakresu 300 mm
0006 zamiennna końcówka traserska do zakresu 600 mm

nr wyposażenie dodatkowe 4839
zam.

70,10
124,50

(483)

222,00
240,50

(483)

22,90
32,00
(483)
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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).

USB

Wykonanie: Szybkie i proste połączenie z końcówką USB. 
Także z interfejsem RS 232.

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

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie w dowolnym celu.

Informacja dodatkowa: Karty danych technicznych na zapytanie.

0010 ± 2 GTL 21 1,2 4,3 < 0,1 mechaniczny IP 65
0020 ± 2 GTL 22 1,2 4,3 < 0,1 mechaniczny IP 65
0030 ± 1,5 GTL 222 1,2 3,1 < 0,1 sprężone powietrze IP 65
0040 ± 1,5 GTL 222-A 1,2 3,1 < 0,1 sprężone powietrze IP 50
0050 ± 5 GT 61 3 10,3 < 0,24 mechaniczny IP 65
0060 ± 5 GT 62 3 10,3 < 0,24 próżnia IP 65
0070 ± 5 GT 622 3 10,3 < 0,24 sprężone powietrze IP 65
0080 ± 5 GT 622-A 3 10,3 < 0,24 sprężone powietrze IP 50

nr zakres 4848 model dokładność zakres precyzja cofnięcie bolca stopień
zam. pomiarowy wyświetlania powtórzeń pomiarowego ochrony

mm µm mm µm

TESA Sonda miernicza z końcówką USB

483,00 ◊
493,00 ◊
573,00 ◊
573,00 ◊
583,00 ◊
594,00 ◊
635,00 ◊
635,00 ◊

(495)

IP 50 IP 65

Wysokościomierze traserskie cyfrowe/Sondy miernicze



0400 415/16 0–570
0700 715/28 0–870

nr rozpiętość pomiaru 4850 zakres pomiarowy
zam. mm/cal mm
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wytrzymałe urządzenie przeznaczone do pracy w ekstremalnych
warunkach warsztatowych.

Oba przyrządy TESA/HITE 400 i 700 zostały stworzone na bazie 
wieloletniego doświadczenia. Posiadają one opatentowany, 
magnetyczny system mierniczy TESA magna µ system i mogą być 
stosowane do pracy w bardzo nieprzyjaznym dla nich środowisku.
Każde z urządzeń jest odporne na różnego rodzaju zabrudzenia.

Dzięki ich znakomitym cechom i przystępnej cenie w stosunku do
wydajności są one niezastąpione. Ponadto wnoszą innowacyjną
budowę, solidność wykonania i niezawodność.

Zasilane bateriami TESA-HITE 400 i 700 nadają się idealnie do 
pomiarów wysokości, pomiarów stopniowanych, średnic, odległości
pomiędzy nawiertami i szerokości rowków.

IP 55 IP 65

Certyfikat

kalibracji

SCS
RS232

2.529,00
3.166,00

(495)

Pionowe mierniki długości

TESA Pionowe mierniki długości HITE magna 400 i 700

Wykonanie: Duży zakres zastosowania, dwa rozmiary urządzenia z
zakresem pomiarowym 415 lub 715 mm, 16 cali lub 28 cali. Elektronika
jest chroniona przed wszelkimi zabrudzeniami jak np. kurz, cząsteczki
metalu, woda czy olej. (IP 55, elektronika i system mierniczy IP 65).
Pulpit do obsługi zawiera następujące wartości cyfr 0,001/0,005/
0,01 mm lub 0.0001/0.0002/0.001 cali. Magnetyczny system 
mierniczy TESA idelanie nadaje się do warsztatów. 
Duże wyświetlane cyfry i symbole. Przełącznik mm/cale. RS 232 
interfejs do przekazywania danych.

Zawartość zestawu: Dostawa w opakowaniu wraz z certyfikatem kali-
bracji SCS i osprzętem normalnym zawierającym 1 nośnik standardowy
do pomiarów, 1 zestaw standardowy do pomiarów z głowicą z twardego
metalu 5 mm, element odniesienia do określania stałości głowic mier -
ników, wartość 6,350 mm/0.250 cale, z akumulatorem i adapterem 
sieciowym. Kabel sieciowy według normy EU i US.

Funkcje: Dynamiczne dotykanie przedmiotu z tą samą siłą. Wysoka 
niezawodność, możliwość prostych pomiarów nawiertów i wałów, 
dzięki jedynemu w swoim rodzaju opatentowanemu systemowi TESA,
polegającemu na samoczynnym wyszukiwaniu punktu kulminacyjnego.
Potwierdzanie zakończonego pomiaru dzięki aktustycznemu sygnałowi.
Rejestrowanie odstępstw równoległości. Możliwość wyzerowania w
każdej pozycji. Funkcja preset w celu podania żądanej wartości.
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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).

Pionowe mierniki długości

IP 40

Certyfikat

kalibracji

SCS
RS232IP 65

Informacja dodatkowa: aksesoria dodatkowe do TESA HITE i MAGNA str. 4/109.

Wykonanie: Duży zakres zastosowania, dwa rozmiary urządzenia z
zakresem pomiarowym 415 lub 715 mm, 16 cali lub 28 cali. Elektronika
jest chroniona przed wszelkimi zabrudzeniami jak np. kurz, cząsteczki
metalu, woda czy olej, (IP 40, elektronika i system mierniczy IP 65).
Pulpit do obsługi zawiera następujące wartości cyfr 0,0001/0,001/
0,01 mm lub 0.00001/0.0001/0.001 cali. Opatentowany optyczno-
magnetyczny system mierniczy TESA. Zapewnienie wyskojej 
dokładności dzięki długotrwale stabilnej podziałce. Duże wyświetlane
cyfry i symbole. Przełącznik mm/cale. RS 232 interfejs do 
przekazywania danych.

Zawartość zestawu: Dostawa w opakowaniu wraz z certyfikatem kali-
bracji SCS i osprzętem normalnym zawierającym 1 nośnik standardowy
do pomiarów, 1 zestaw standardowy do pomiarów z głowicą z twardego
metalu 5 mm, element odniesienia do określania stałości głowic mierni-
ków, wartość 6,350 mm/0.2500 cale. Elektroniczna pompa do łożyska
powietrznego podstawy urządzenia, akumulator, adapter sieciowy, kabel
sieciowy według normy EU i US.

Funkcje: Łatwe przemieszczanie urządzenia dzięki wbudowanemu
łożysku powierznemu. Dynamiczne dotykanie przedmiotu z tą samą siłą.
Wysoka niezawodność, możliwość prostych pomiarów nawiertów i
wałów, dzięki jedynemu w swoim rodzaju opatentowanemu systemowi
TESA polegającemu na samoczynnym wyszukiwaniu punktu 
kulminacyjnego. Potwierdzanie zakończonego pomiaru dzięki 
aktustycznemu sygnałowi. Rejestrowanie odstępstw równoległości.
Pomiary odchyleń prostopadłości. Możliwość wyzerowania w każdej
pozycji. Funkcja preset w celu podania żądanej wartości.

0400 415/16 0–570
0700 715/28 0–870

nr rozpiętość pomiaru 4852 zakres pomiarowy
zam. mm/cal mm

TESA Pionowy miernik długości HITE 400/700

3.678,00
4.609,00

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

Aksesoria dodatkowe do pionowych mierników długości

0010 10 części
0020 19 części

nr zestaw 4853
zam.

Certyfikat

zgodno ci

Akcesoria dodatkowe

Zawartość zestawu: Pakowane w walizce z tworzywa sztucznego.

912,00
2.278,00

(495)

RS232 USB

Zastosowanie: Kabel do przekazu danych dla poniższych mierników
TESA: TESA Micro-Hite, TESA-Hite, TESA µHite, TESA TG.

0030 RS 232 – USB 2 USB
0040 RS 232 – RS 232 2 Sub-D 9p/f

nr złącze 4853 długość system
zam. m

TESA-Kabel do przekazu danych do TESA-Hite

109,00
27,00
(499)

4850 0400

4850 0700

4852 0400

4852 0700

Zawartość: 10 części 19 części

1 zestaw mierniczy z główką z twardego ● ●

metalu, ∅ 3 mm

1 zestaw mierniczy z główką z twardego ● ●

metalu, ∅ 10 mm

Zestawy z beczkowatą powierzchnią pomiarową ze spieku 
węglikowego, do cylindrycznych nawiertów i do określania 
pozycji metrycznych gwintów wewnętrznych
1 szt. ∅ 2,2 mm (do M3 – M16) ●

1 szt. ∅ 4,5 mm (do M6 – M48) ●

1 szt. ∅ 9,7 mm (do M12 – M150) ●

Zestawy pomiarowe z tarczą z ze spieku węglikowego,
do rowków i zestawów centrujących itd.
1 szt. E = 1 mm/∅ 4,5 mm ●

1 szt. E = 2 mm/∅ 14 mm ● ●

1 szt. E = 3 mm/∅ 19 mm ●

1 zestaw mierniczy z małą cylindrycznyą powierzchnią 
pomiarową ze spieku węglikowego o ∅ 2 mm

1 oprawka do zestawów meirniczych sąd
TESATAST (gwint M1,4) i zestawów M2,5 ● ●

Zestawy miernicze TESATAST z główką ze 
spieku węglikowego, gwint M1,4
1 szt. ∅ 1 mm ● ●

1 szt. ∅ 2 mm ● ●

1 szt. ∅ 3 mm ● ●

1 klucz ● ●

1 zestaw pomiarowy z cylindryczną powierzchnią ● ●

(∅ 10 mm, dł 12 mm);
korpus z nierdzewnej stali, hartowany;
powierzchnie z metalu twardego

Końcówka miernicza służy do zwiększania
zakresu pomiarów
1 szt. do pomiarów głębokości ●

do 110 mm (L = 75 mm)
1 szt. do pomiarów głębokości ●

do 185 mm (L = 150 mm)

1 zestaw do zwiększenia zakresu pomiaru
1 zestaw z prętem pomiarowym wykonanym ●

z nierdzewnej stali hartowanej, powierzchnie
pomiarowe kuliste, pręty pomiarowe wymienne ● ●

Do zwiększenia zakresu pomiarowego.



0030

nr 4854
zam.

0020

nr 4854
zam.

0030

nr 4854
zam.

0010

nr 4854
zam.
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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).

Mierniki chropowatości materiału

Certyfikat

zgodno ci USB

2.288,00
(497)

2.542,00
(497)

629,00
(497)

629,00
(497)

Wykonanie: Wytrzymały, i wielofunkcyjny miernik do badania powierzchni i rejestracji parame-
trów chropowatości. Wymienna, obrotowa o 90° sonda pomiarowa. Zasilanie prądowe za
pomocą adapteru sieciowego lub ładowalnymi bateriami. Wyjście cyfrowe typu USB do oceny 
i zapisu wyników pomiaru.

Zawartość zestawu: Z poniższymi standardowymi akcesoriami mierniczymi: miernik 
chropowatości, wartość nominalna Ra = 2,97 µm l, dająca się ładować bateria, 8,4 V, 170 mAh,
NiCD lub NiMH, PP3-Format, sonda typu SB 10, ładowarka, adapter do uniwersalnego stelażu
mierniczego, średnica 8 mm, podpórka do pozycjonowania miernika. Pakowane w walizce 
z tworzywa sztucznego wraz z deklaracją zgodności.

TESA Miernik chropowatości materiału Rugosurf 10

Dane techniczne

Wyświetlacz LCD z 2 linijkami po 16 znaków
Parametry oceny według normy
chropowatości ISO 4287-1997/ JIS B0601

Ra – Rq (RMS) – Rt – Rz – Rc – Rsm –
Rmr
według normy
ISO 12085 (CNOMO)
Pt – R – Rx – AR

Rozpiętość błędu
Kierunek X 16 mm
Kierunek Z 160 µm

Jednostki miernicze mm
Zakres wyświetlacza Ra 0 ÷ 40 µm

Rt 0,05 ÷160 µm
Rozdzielczość 0,01 µm
Długość cut-off 0,25 – 0,8 – 2,5 mm
Filtr Gaussian według normy ISO 11562
Całkowity pomiar odcinka It (ilość cut-offs + 1) x λc
Pomiar odcinka Ic ilość cut-offs x λc
Wybór ilości 2 do 5 cut offs
Klawiatura z membraną i 4 przyciskami, ochrona

przed zabrudzeniem

System skanowania idukcyjny
Igła diamentowa
Wromień końcówki 5 µm, 90°
Siła pomiaru 0,75 mN (ISO 3274)
Do wyboru następujące
języki: niemiecki, francuski, angielski,

hiszpański, włoski, portugalski
Autonomia do 200 pomiarów
Zasilanie bateria blokowa 8,4 V – 170 mAh
Pobór prądu 3 VA, 220 V
Wymiar 120 x 55 x 80 mm
Waga 590 g

Dane techniczne

Wyświetlacz graficzne i kolorowe przedstawienie
pomiarów, TFT 2"

Parametry oceny według normy
chropowatości ISO 4287-1997/JIS B0601:2001

Ra – Rq (RMS) – Rt – Rz – Rp – Rc –
Rv – Rsm – Röc – Rmr – Pa – Pq – Pt –
Pp – Pc – Pv – Psm – Pöc
według normy PrEN 10049
RPc – PPc
według normy ISO 13565
Rk – Rpk – Rvk – Mr1 – Mr2
według normy DIN 4776
Rmax
według normy DB N31007
R3z – R3zm

Parametry oceny według normy ISO 12085
(CNOMO) Pt – R – Rx – AR

Rozpiętość błędu
Kierunek X 16 mm (0.63 cal)
Kierunek Z 300 µm (11810 µcal)
Jednostki miernicze mm/cal
Zakres wyświetlacza Ra 0 75 µm (0 2952 µcal)

Rt 0,05 300 µm (0 11810 µcal)
Rozdzielczość 0,001 µm (0,01 µcal)
Długość Cut-off 0,25 – 0,8 – 2,5 mm

(0.001 – 0.003 – 0.1 cal)
Filtr Gaussian według normy ISO 11562
Całkowity pomiar odcinka It (ilość cut-offs + 1) x λc
Pomiar odcinka Ic ilość cut-offs x λc
Wybór ilości 1 do 10 0 0,25 et 0,8 mm

cut-offs 1 do 5 = 2,5 mm
Klawiatura z membraną i 4 przyciskami, 

zabezpieczona przed zabrudzeniami
System skanowania idukcyjny
Igła diamentowa
Promień końcówki 5 µm, 90°
Siła pomiaru 0,75 mN (ISO 3274)
Do wyboru następujące 
języki: niemiecki, francuski, angielski, 

hiszpański, włoski, portugalski
Autonomia do 999 pomiarów
Zasilanie: bateria blokowa 7,2 V – 300 mAh
Pobór prądu: 6,5 VA, 220 V
Wymiar: 120 x 55 x 80 mm
Waga: 590 g

Wykonanie: Oprogramowanie do komputera umożliwiające zapisywanie mierzonych wartości 
i ich graficzne przedstawienie.

Zawartość zestawu: Instrukcja instalacji, instrukcja użytkowania i kabel USB o dł. 1,80 m.

TESA Oprogramowanie Rugosoft 10

Wykonanie: Przenośny i uniwersalny miernik chropowatości materiału nadający się idealnie do w
zakresie produkcyjnym przy sprawdzaniu towarów przy odbiorze lub w laboratoriach pomiarowych.
Wielobarwny wyświetlacz przeznaczony do optymalnego, graficznego przedstawienia mierzonej
chropowatości i profilu, typ TFT 2", 33 wzorce chropowatości. Pomiar za pomocą energii elektrycz -
nej dzięki baterii lub adapterowi sieciowemu. Wejście USB do podłączenia drukarki lub komputera
wraz z oprogramowaniem TESA Rugosoft 10. Zapisywanie danych z pomiarów, przekazywanie
danych z pomiarów na komputer z więcej niż 1000 przeprowadzonych pomiarów chropowatości.

Zawartość zestawu: Z poniższymi standardowymi akcesoriami mierniczymi: miernik chropowa-
tości, wartość nominalna Ra = 2,97 µm lub 117 µin, dająca się ładować bateria, 7,2 V, 300 mAh,
NiCD lub NiMH, PP3-Format, sonda typu SB 10, ładowarka, adapter do uniwersalnego stelażu
mierniczego, średnica 8 mm, podpórka do pozycjonowania miernika. Pakowane w walizce 
z tworzywa sztucznego wraz z deklaracją zgodności.

TESA Miernik chropowatości materiału Rugosurf 10 G

Wykonanie: Oprogramowanie do komputera umożliwiające zapisywanie mierzonych 
wartości i graficzne ich przedstawienie.

Zawartość zestawu: Instrukcja instalacji, instrukcja użytkowania i kabel USB o dł. 1,80 m.

TESA Oprogramowanie Rugosoft 10 G

Certyfikat

zgodno ci USB
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Mierniki chropowatości materiału

Certyfikat

zgodno ci USB

Wykonanie: Spójna konstrukcja, łatwe w obsłudze urządzenie do  
do kładnych pomiarów w warsztatach i laboratoriach pomiarowych.
Dotykowy wielokolorowy wyświetlacz TFT 3,5" do odczytu mierzonych
wartości i ich graficznego przedstawienia. Graficzny interfejs i 3 przyciski
funkcyjne. Rozpiętość od 50 mm/2 w (kierunku X) lub 1000 µm/
39370 µcal (kierunku Z). Z wymiennymi głowicami czujników pomia-
rowych, ze specjalnymi płozami lub bez. Możliwe podawanie pomiarów
wartości granicznych wraz z wyjściem na USB do przesyłania mierzo-
nych wartości na komputer, dodatkowo specjalnie do tego celu służące
oprogramowanie TESA Measurement Studio (Option). Pomiary do
wysokości 90 mm bez specjanego statywu, kontrolowanie profili do 
2 mm (konieczne akcesoria dodatkowe).

Zawartość zestawu: Akcesoria standardowe: miernik chropowatości,
wartość Ra = 2,97 µm/117 µcal, z wbudowaną baterią blokową do 
ładowania 12 V, przyciskiem typu SB60/10, ze specjalnymi płozami 
lub bez. Przycisk wstrzymania w 2 pozycjach. Z kolumną prowadzącą,
zakresem ustawienia 90 mm i ładowarką 100 do 240 V, 50/60 Hz,
pakowane w walizkę wraz z deklaracją zgodności.
Używany także jako przyrząd do mierzenia konturów.
Chropowatość standardowa na zapytanie.

0050

nr 4854
zam.

TESA Miernik chropowatości materiału Rugosurf 90 G

Dane techniczne:

Wyświetlacz graficzny, wielokolorowy wyświetlacz, TFT 3,5",
Rozdzielczość 320x240 pikseli, 256 kolorów

Parametry oceny
chropowatości według norm

ISO 4287-1997/JIS B0601:2001/ASME B46-2002
Ra – Rq – Rt – Rz – Rp – Rv – Rc – RSm – Röc
Pa – Pq – Pt – Pp – Pv – Pc – PSm – Pöc
Wa – Wq – Wt – Wz – Wp – Wv – Wc – WSm – Wöc
według normy ISO 13565
Rk – Rpk – Rvk – Mr1 – Mr2
według normy PrEN 10049
PPc – RPc – WPc
według normy DIN 477
Rmax
według normy DB N31007
R3z – R3zm
według normy ISO 23096 (CNOMO)
Pt – R – AR – Rx – Wte – AW – Wx – Rke – Rpke –
Rvke – W – Mrle – Mr2e

Rozpiętość błędu
Kierunek X 50 mm
Kierunek Z 1000 µm
Jednostki miernicze mm/cal
Rozdzielczość 0,001 µm (0.01µcal)
Cut-offs 0,08 – 0,25 – 0,8 – 2,5 – 8 mm
Filtr Gaussian według normy ISO 11562
Całkowity pomiar odcinka lt (ilość cut-offs + 1) x λc
Pomiar odcinka lc ilość cut-offs x λc
Szybkość reakcji klawiatury 0,5 mm/s – 1 mm/s
Ilość wybranych cut-offs 1 do 19 cut-offs od 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm

1 do 5 cut-offs od 8 mm
Klawiatura z membraną i 3 przyciskami,

ochrona przed zabrudzeniem
System skanowania indukcyjny
Igła diamentowa 90°
Promień końcówki 5 µm
Siła pomiaru 0,75 mN (ISO 3274)
Do wyboru następujące języki niemiecki, francuski, angielski, hiszpański, włoski,

portugalski
Pojemność pamięci ≈ 60 000 pomiarów
Autonomia ≈ 2 000 pomiarów/≈ 10 godz.
Zasilanie wbudowana bateria 12 V – ładowarka 100 do 240 Vac,

50/60 Hz
Pobór prądu 20 VA maks./220 V
Wymiar 270 x 140 x 90 mm (bez czujnika)
Waga 3 kg

6.097,00 ◊
(497)
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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).

Mierniki chropowatości materiału

0052

nr 4854
zam.

Wykonanie: Oprogramowanie na komputer do zapisywania
mierzonych wartości i graficznego ich przedstawiania.

Zawartość zestawu : Instrukcja instalacji programu na 
płycie CD w 6 językach, instrukcja użytkowania, jak również
pomoc online (na dostarczonej CD) i kabel łączeniowy 
z USB długości 1,80 m.

TESA Program kalkulacyjny Measurement Studio dla mierników typu Rugosurf 90 G

1.274,00 ◊
(497)

Wykonanie: Stojak do urządzenia pomiarowego z podstawą z bardzo
twardego kamienia naturalnego.

0055 200 630 x 400

nr regulacja wysokości 4854 wymiary
zam. mm mm

Stojak z kamienia twardego do urządzenia 
pomiarowego Rugosurf 90 G TESA

1.542,00 ◊
(497)

Zawartość zestawu: Sonda SB 2000 (z certyfikatem badań), 
oprogramowanie Profile Studio, wielojęzyczne, kabel USB dł. 1,80 m.

Informacja dodatkowa: Informacje dotyczące produktu na zapytanie.

0058

nr 4854
zam.

Zestaw Profiloption 2 mm

4.408,00 ◊
(497)

Wykonanie: Nowatorska technologia służąca do zapisu wstrząsów.
Niezwykle czuły miernik wyposażony w wizualny i dźwiękowy sygnał 
w momencie przekroczenia dopuszczalnej wartości pomiaru. Możliwość
eksportu histogramów. Z wbudowaną pamięcią, dzięki czemu istnieje
możliwość bezpośredniego podłączenia urządzenia do komputera.
Możliwość zapisania ponad 12000 war-
tości pomiarów.

Zawartość zestawu: W drewnianym etui
wraz z oprogramowaniem do pobierania 
i zapisu danych, kabel USB z uniwersalną
wtyczką, instrukcją użytkowania i kablem 
analogowym.

0100

nr 4847
zam.

Trójosiowy miernik wstrząsów 
D-TecT L10 TESA

1.889,00 ◊
(497)


