
Roundtest RA-10
 

Seria 211 - Przyrząd do pomiaru odchyłek okrągłości, Roundtest

Kompaktowy i przystępny cenowo przyrząd do pomiaru okrągłości.
Roundtest RA-10 oferuje następujące korzyści:
– Ten przyrząd łączy w sobie niezwykle korzystny stosunek możliwości do ceny.
– Kompaktowa konstrukcja, zintegrowane elementy sterowania, ekran i drukarka czynią go

idealnym do zastosowań w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni.
– Pomimo tego, że model ten jest modelem nisko kosztowym dokładność obrotowa jego stołu 

obrotowego wynosi (0,04+0,0006H) µm i jest porównywalna z modelami o wyższej cenie.
– Panel operatorski posiada duże klawisze o intuicyjnym układzie.
– Funkcja przywoływania ustawień naciśnięciem jednego przycisku.
– Funkcja zerowania jednym przyciskiem.
– Menu w 16 językach.
– Zgodność z normami ISO takimi jak 12181-1, 12181-2, 12781-1 oraz 12781-2.
– Program do komunikacji poprzez USB – oparty na Microsoft® Excel ® – służy do importowania 

wyników oraz tworzenia, zapisywania i drukowania raportów pomiarowych.

RA-10 z opcjonalnym uchwytem zaciskowym

Liniał osi Z Blokada osi X

Specyfikacja techniczna

Zakres ±1000 µm
Stół obrotowy
Dokładność Promieniowa:

(0,04+0,0006H)µm
H: Wysokość pomiaru od 
powierzchni stołu obrotowego 
(mm)
Osiowa:
(0,04+0,0006X)µm
X: Promieniowa odległość od 
środka (mm)

Maks. Ø pomiaru 100 mm
Maks. Ø przedmiotu 320 mm
Maks. obciążenie 
stołu

10 kg

Kolumna pionowa
Maks. wysokość 
pomiaru

152 mm

Wyświetlacz
Analizowane 
parametry

Okrągłość, współosiowość, 
współśrodkowość, płaskość,
bicie promieniowe

Drukarka Wbudowana termiczna 
drukarka wierszowa

Program do komunikacji poprzez USB
do pobrania nieodpłatnie ze strony 
www.mitutoyo.eu

Patrz broszura POMIARY KSZTAŁTU

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami 
detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie 
produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom 
gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono 
podatku VAT. Charakterystyki produktów, w 
szczególności  techniczne, są wiążące tylko 

508 Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
     



 

Roundtest RA-10
Wyposażenie specjalne

Nr Opis

12AAH402 Oprawka (ø0,5-1,0 mm)
12AAH403 Oprawka (ø1,0-1,5 mm)
12AAH404 Oprawka (ø1,5-2,0 mm)
12AAH405 Oprawka (ø2,0-2,5 mm)
12AAH406 Oprawka (ø2,5-3,0 mm)
12AAH407 Oprawka (ø3,0-3,5 mm)
12AAH408 Oprawka (ø3,5-4,0 mm)
12AAH409 Oprawka (ø4,0-5,0 mm)
12AAH410 Oprawka (ø5,0-6,0 mm)
12AAH411 Oprawka (ø6,0-7,0 mm)
12AAH412 Oprawka (ø7,0-8,0 mm)
12AAH413 Oprawka (ø8,0-9,0 mm)
12AAH414 Oprawka (ø9,0-10,0 mm)

211-013 Podstawa tłumiąca drgania
211-016 Półkula kalibracyjna
211-031 Mikrouchwyt trójszcz.
211-032 Uchwyt trójszczękowy Quick

ŚrZ: 1-79 mm, ŚrW: 16-79 mm
211-045 Przyrząd wzorcowy dla powiększenia
211-051 Uchwyt zaciskowy (ŚrZewn : 0,5- 10 mm)
211-052 Uchwyt szybkiego mocowania
211-053 Uchwyt pryzmowy A (dla ø50 mm)
211-054 Uchwyt pryzmowy B (dla ø50 mm)

12AAH420 Podkładka dystansowa dla półkuli 
wzorcowej

12AAH425 DAT Alignment table RA10
12AAH427 Stół pozycjonujący z głowicami 

analogowymi
12AAH318 Liniał osi Z
12AAH320 Blokada osi X

356038 Dodatkowa płyta dla niskich części
997090 Zestaw płytek wzorcowych do kalibracji

* Właściwy uchwyt zaciskowy dla oprawy uchwytu zaciskowego należy 
zamawiać osobno.

Artykuły eksploatacyjne

Nr Opis

12AAH181 Papier do drukarki *10*

211-013

Seria 211 - Przyrząd do pomiaru kształtu

Wymiary i wyposażenie

211-031 211-032 211-051

211-052 211-053 211-054

211-055 12AAH425

Nr Model
Maks. ø przedmiotu

[mm]
Maks. Ø pomiaru

[mm]
Maks. obciążenie stołu obrotowego

[kg]
211-541D RA-10 320 100 10

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
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Roundtest RA-120 i RA120P
 

Seria 211 - Urządzenia do pomiaru kształtu

Są to zwartej konstrukcji, o przystępnej cenie i łatwe w użytkowaniu przyrządy do pomiarów para-
metrów kształtu okrągłych przedmiotów.
RA-120 oraz RA-120P posiadają następujące cechy:
– Dokładność stołu obrotowego (0,04+0,0006H)µm zapewnia wysoki poziom analizy kształtu.

RA-120
– Kompaktowa konstrukcja, zintegrowane elementy sterowania, ekran i drukarka czynią RA-120 

idealnym do zastosowań w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni.
– Wyniki pomiarów oraz zarejestrowane profile są czytelnie przedstawiane na dużym kolorowym 

wyświetlaczu LCD.
– Operacje wywoływane jednym przyciskiem.
– Menu w 16 językach.
– Urządzenie jest zgodne z normami EN ISO takimi jak 12181-1, 12181-2, 12781-1 oraz 12781-2.
– Program do komunikacji przez USB – oparty na Microsoft® Excel ® – służy do importowania 

wyników oraz do tworzenia, zapisywania i drukowania raportów pomiarowych na komputerze.
RA-120P
– RA-120P to model przeznaczony do pracy z komputerem PC, którego wszystkie operacje

kontrolowane są przez oprogramowanie ROUNDPAK.
– Oprogramowanie ROUNDPAK daje doskonałe możliwości pomiaru pojedynczego jak i tworzenia 

programów pomiarowych.

RA-120

RA-120P

Specyfikacja techniczna

Stół obrotowy
Dokładność Promieniowa:

(0,04+0,0006H)µm
H: Wysokość pomiaru od 
powierzchni stołu 
obrotowego (mm)
Osiowa:
(0,04+0,0006X)µm
X: Promieniowa odległość od 
środka (mm)

Maks. Ø pomiaru 280 mm
380 mm w pozycji odwrotnej

Maks. Ø przedmiotu 440 mm
Maks. obciążenie stołu 25 kg
Zakres centrowania ±3 mm
Zakres poziomowania ±1°
Kolumna pionowa
Przejazd w pionie 280 mm
Maks. wysokość 
pomiaru

280 mm powyżej 
powierzchni stołu 
obrotowego
480 w pozycji odwróconej

Maks. głębokość 
pomiaru

100 mm (minimum ID: 30 
mm)

Wyświetlacz
Analizowane 
parametry

Okrągłość, współosiowość, 
płaskość, bicie promieniowe, 
bicie osiowe, odchyłka 
grubości, równoległość, 
prostopadłość

Drukarka Wbudowana termiczna 
drukarka wierszowa (RA-120)

Oprogramowanie
ROUNDPAK
(tylko RA-120P)

Oprogramowanie do komunikacji poprzez USB
do pobrania bezpłatnie ze strony www.mitutoyo.eu

Patrz broszura ROUNDTEST RA-120

Zeskanuj kod QR urządzeniem mobilnym i obejrzyj 
film dotyczący naszego produktu na YouTube.

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami 
detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie 
produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom 
gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono 
podatku VAT. Charakterystyki produktów, w 
szczególności  techniczne, są wiążące tylko 

510 Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
     



 

Roundtest RA-120 i RA120P
Specyfikacja uzupełniająca

Wyposażenie 
opcjonalne

Pozostałe wyposażenie 
standardowe i opcjonalne 
wymieniono w dalszej części tego 
rozdziału poświęconej 
wyposażeniu i końcówkom 
pomiarowym.

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

211-013 Podstawa tłumiąca drgania
211-014 Uchwyt trójszczękowy (ŚrZ: 2-78 mm, 

ŚrW: 25-68 mm)
211-016 Półkula kalibracyjna
211-031 Mikrouchwyt trójszcz.
211-032 Uchwyt trójszczękowy Quick

ŚrZ: 1-79 mm, ŚrW: 16-79 mm
211-045 Przyrząd wzorcowy dla powiększenia
211-061 Uchwyt zaciskowy (ŚZ: 0,5-10mm)

12AAH320 Blokada osi X
356038 Dodatkowa płyta dla niskich części
997090 Zestaw płytek wzorcowych do kalibracji

Artykuły eksploatacyjne

Nr Opis

12AAH181 Papier do drukarki *10*

211-016

211-013

Liniał osi Z (opcjonalny) Blokada osi X

Zeskanuj kod QR urządzeniem mobilnym i obejrzyj 
film dotyczący naszego produktu na YouTube.

Seria 211 - Przyrządy do pomiaru kształtu

Kompaktowy okrągłościomierz z funkcją D.A.T
(Digital Adjustment Table - cyfrowy stół pozycjonujący). 
Roundtest RA-120 oraz RA120P posiadają następujace zalety:

– Stół obrotowy wyświetla wartości nastaw centrowania i poziomowania na wyświetlaczach
cyfrowych głowic mikrometrycznych, co czyni to wymagające zadanie wystarczająco łatwym
nawet dla niewyszkolonego operatora, postępującego zgodnie z poniższą procedurą:

1. Pomiar wstępny przedmiotu w dwóch przekrojach.
2. Po pomiarze wstępnym pokazywane są wartości odchyłek centrowania i poziomowania.
3. Należy ustawić głowice mikrometryczne stołu obrotowego zgodnie z tymi wartościami.
4. Centrowanie i poziomowanie jest zakończone. [Zakres centrowania : ±3 mm - 
Zakres poziomowania : ±1°]

Nr Model
Maks. ø przed-

miotu
[mm]

Maks. Ø pomia-
ru

[mm]

Maks. obciążenie stołu 
obrotowego

[kg]
211-542D RA-120 z funkcją  D.A.T. 440 280 25
211-544D RA-120 z mechanicznym stołem obrotowym 440 280 25
211-545D RA-120P z funkcją  D.A.T. 440 280 25
211-547D RA-120P z mechanicznym stołem obrotowym 440 280 25

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
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Roundtest RA-1600
 

Seria 211 - System pomiaru kształtu

Obsługiwany poprzez komputer PC system pomiarowy do pomiaru parametrów geometrii
okrągłych przedmiotów.
Roundtest RA-1600 posiada następujące cechy:
– Wyposażony w wysokiej precyzji (0,02+0,0006H)µm stół obrotowy.
– Proste i łatwe poziomowanie i centrowanie dzięki D.A.T (Cyfrowy Stół Pozycjonujący).
– Przyjazne w obsłudze oprogramowanie ROUNDPAK o łatwości obsługi na poziomie

funkcjonalności "przeciągnij i upuść".
– Program ROUNDPAK zapewnia łatwe w użyciu programowanie pomiarów jak również

pomiary jednokrotne.
– Wyposażony w pulpit sterowniczy zwiększający łatwość i wygodę użytkowania.
– Funkcja nadążania do łatwego i szybkiego wstępnego centrowania przedmiotu.

RA-1600  biurkowa podstawa antywibracyjna

Pomiar/Analiza spiralna (RA-1600)
Wyposażony w funkcję pomiaru spiralnego łączącą obrót stołu obrotowego i posuw prostoliniowy umożliwiające 
pomiar walcowości, współosiowości i innych charakterystyk na podstawie pojedynczego strumienia danych.

Pomiar z wykorzystaniem przemieszczenia w osi X
Pomiar możliwy jest dzięki wykorzystaniu wbudowanego liniału osi X.

Specyfikacja techniczna

Stół obrotowy
Dokładność Promieniowa:

(0,02+0,0006H)µm
H: Wysokość pomiaru od 
powierzchni stołu 
obrotowego (mm)
Osiowa:
(0,02+0,0006X)µm
X: Promieniowa odległość 
od środka (mm)

Prędkość obrotowa 4, 6, 10 obr/m
Maks. Ø pomiaru 280 mm
Maks. Ø przedmiotu 560 mm
Maks. obciążenie stołu 25 kg
Zakres centrowania ±3 mm
Zakres poziomowania ±1°
Kolumna pionowa
Maks. wysokość 
pomiaru

300 mm ponad 
powierzchnią stołu 
obrotowego

Maks. głębokość 
pomiaru

91 mm
(min. ŚrWewn: ø32 mm)
50 mm
(min. ŚrWewn: ø7 mm)

Prostoliniowość 0,2 µm / 100 mm
0,3 µm / 300 mm

Równoległość do osi 
obrotu stołu

1,5 µm / 300 mm

Oprogramowanie ROUNDPAK

Ekran pomiaru

Ekran wyników

ROUNDPAK
Łatwy w obsłudze nawet z pełnym zestawem 
parametrówi i funkcji analitycznych.

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami 
detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie 
produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom 
gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono 
podatku VAT. Charakterystyki produktów, w 
szczególności  techniczne, są wiążące tylko 

512 Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
     



 

Roundtest RA-1600
Specyfikacja uzupełniająca

Wyposażenie 
opcjonalne

Pozostałe wyposażenie 
standardowe i opcjonalne 
wymieniono w dalszej części tego 
rozdziału poświęconej 
wyposażeniu i końcówkom 
pomiarowym.

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

211-014 Uchwyt trójszczękowy (ŚrZ: 2-78 mm, 
ŚrW: 25-68 mm)

211-031 Mikrouchwyt trójszcz.
211-032 Uchwyt trójszczękowy Quick

ŚrZ: 1-79 mm, ŚrW: 16-79 mm
211-045 Przyrząd wzorcowy dla powiększenia
211-061 Uchwyt zaciskowy (ŚZ: 0,5-10mm)

12AAL019 Stół dodatkowy
12AAL090 Przesuwny uchwyt detektora
12AAF203 Uchwyt detektora o podwójnej długości
12AAF204 Uchwyt detektora do pomiarów na 

dużych średnicach
12AAK110 Izolator drgań
12AAK120 Uchwyt monitora

356038 Dodatkowa płyta dla niskich części
997090 Zestaw płytek wzorcowych do kalibracji

Patrz broszura ROUNDTEST RA-1600

Seria 211 - System pomiaru okrągłości

Wymiary

Nr Model
Maks. ø przedmiotu

[mm]
Maks. Ø pomiaru

[mm]
Maks. obciążenie stołu obrotowego

[kg]
211-723D RA-1600 560 280 25

82.5 30

3
0

1
7

5

1
6

0

12AAF203

22.5 30

3
0

1
0

5

12AAF204

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
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Roundtest RA-2200
 

Seria 211 - Przyrząd do pomiaru kształtu

Wysokiej precyzji system pomiaru kształtu i geometrii okrągłych przedmiotów.
Roundtest RA-2200 posiada następujące cechy:
– Wyposażony w wysokiej precyzji (0,02+0,00025H)µm stół obrotowy.
– Przyjazne w obsłudze oprogramowanie ROUNDPAK o łatwości obsługi na poziomie "przeciąg-

nij i upuść". ROUNDPAK zapewnia łatwe w użyciu programowanie pomiarów jak również pomia-
ry jednokrotne.

– Ogromna liczba końcówek pomiarowych zapewnia maksymalną elastyczność.
– Funkcja nadążania do łatwego i szybkiego wstępnego centrowania przedmiotu.

Szeroka oferta dostępnych modeli dla każdego zastosowania.
RA-2200DS/DH: Te modele dostarczane są standardowo z funkcją nawigacji, której zadaniem jest 
szybkie i łatwe przeprowadzenie operatora przez procedurę centrowania i poziomowania w taki 
sposób, jakby była wykonywana przez eksperta. Modele RA-2200DS/DH wyposażone są w system 
wspomagania poziomowania i centrowania (DAT).

RA-2200AS/AH: Te modele dostarczane są standardowo z automatycznym stołem poziomująco-cen-
trującym, zwalniającym operatora z konieczności pracochłonnego zadania poziomowania i centro-
wania. Modele RA-2200AS/AH wyposażone są w automatyczny stół poziomująco-centrujący (AAT).

RA-2200AS

Pomiar automatyczny

Specyfikacja techniczna

Stół obrotowy
Dokładność Promieniowa:

(0,02+0,00035H)µm
H: Wysokość pomiaru od stołu 
obrotowego (mm)
Osiowa:
(0,02+0,00035X)µm
X: Odległość promieniowa od 
środka (mm)

Prędkość obrotowa 2, 4, 6, 10 obr/m
Maks. Ø pomiaru 300 mm
Maks. Ø przedmiotu 580 mm
Maks. obciążenie 
stołu

30 kg

Zakres 
poziomowania

±1°

Zakres centrowania DS / DH: ±5 mm
AS / AH: ±3 mm

Kolumna pionowa
Maks. wysokość 
pomiaru

AS / DS : 300 mm
AH / DH: 500 mm
ponad powierzchnią stołu 
obrotowego

Maks. głębokość 
pomiaru

85 mm (min. ID: ø32mm)
50 mm (min. ID: ø7mm)

Prostoliniowość AS / DS : 0,1 µm / 100 mm
AS / DS : 0,15µm / 300 mm
AH / DH: 0,25 µm / 500 mm

Równoległość do osi 
obrotu

AS / DS : 0,7 µm / 300 mm
AH / DH: 1,2µm / 500 mm

Oś pozioma
Prostoliniowość 0,7 µm / 150 mm
Prostopadłość do osi 
obrotu

1 µm / 150mm

Oprogramowanie
ROUNDPAK

FORMTRACEPAK-AP
(opcja działająca z 
detektorem chropowatości)

ROUNDPAK
Prosty w obsłudze nawet z pełnym zestawem 
parametrów i przy wykorzystaniu funkcji analizy.

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami 
detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie 
produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom 
gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono 
podatku VAT. Charakterystyki produktów, w 
szczególności  techniczne, są wiążące tylko 

514 Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
     



 

Roundtest RA-2200
Specyfikacja uzupełniająca

Wyposażenie 
opcjonalne

Pozostałe wyposażenie 
standardowe i opcjonalne 
wymieniono w dalszej części tego 
rozdziału poświęconej 
wyposażeniu i końcówkom 
pomiarowym.

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

211-014 Uchwyt trójszczękowy (ŚrZ: 2-78 mm, 
ŚrW: 25-68 mm)

211-031 Mikrouchwyt trójszcz.
211-032 Uchwyt trójszczękowy Quick

ŚrZ: 1-79 mm, ŚrW: 16-79 mm
211-045 Przyrząd wzorcowy dla powiększenia

12AAL019 Stół dodatkowy
12AAF203 Uchwyt detektora o podwójnej długości
12AAF204 Uchwyt detektora do pomiarów na 

dużych średnicach
12AAK110 Izolator drgań
12AAK120 Uchwyt monitora

356038 Dodatkowa płyta dla niskich części
12AAF353 Detektor chropowatości
178-396-2 Detektor, 0,75 mN

Patrz broszura ROUNDTEST RA-2200

Seria 211 - System pomiaru okrągłości i walcowości

Wyposażenie i wymiary

Nr Model
Centrowanie/

poziomowanie 
1*

Przejazd piono-
wy

[mm]

Maks. ø przed-
miotu
[mm]

Maks. Ø pomia-
ru

[mm]

Maks. obciążenie 
stołu obrotowego

[kg]
211-511D RA-2200AS AAT 300 580 300 30
211-512D RA-2200AH AAT 500 580 300 30
211-513D RA-2200DS DAT 300 580 300 30
211-515D RA-2200DH DAT 500 580 300 30

1* AAT : Automatyczny stół pozycjonujący
     DAT : Cyfrowy stół pozycjonujący

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
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Roundtest RA-H5200
 

Seria 211 - Wysokiej precyzji przyrząd do pomiaru kształtu

System pomiaru okrągłości/walcowości zaprojektowany, by łączyć w sobie jedną z najwyższych na 
świecie dokładności z wysokimi możliwościami analitycznymi.
Roundtest RA-H5200 posiada następujące cechy:
– Zintegrowany izolator drgań pomagający w utrzymaniu jak najlepszych warunków pomiaru.
– Szeroki zakres pomiarowy i duże maksymalne obciążenie stołu.
– Przyjazne w obsłudze oprogramowanie ROUNDPAK o łatwości obsługi na poziomie funkcjonal-

ności "przeciągnij i upuść". ROUNDPAK zapewnia łatwe w użyciu programowanie pomiarów, jak 
również pomiary jednokrotne.

– Automatyczny stół poziomująco-centrujący (AAT) zapewnia w pełni automatyczne poziomowa-
nie i centrowanie mierzonego przedmiotu.

– Funkcja automatycznego śledzenia do łatwego i szybkiego centrowania wstępnego 

Wysokiej precyzji, automatyczny, centrująco-poziomujący stół obrotowy
Właściwości tego stołu zostały osiągnięte dzięki wyjątkowej precyzji procesów produkcji krytycznych 
komponentów oraz zastosowaniu wysokiej precyzji łożyska powietrznego zapewniającego najwyższą stabilność. 
Osiągnięta dzięki powyższym dokładność obrotowa, kluczowa właściwość systemu pomiaru okrągłości/walcowości 
jest jedną z najlepszych na świecie 0,02+0,00035H µm.

Przesuwny uchwyt detektora stanowi wyposażenie standardowe
Uchwyt detektora wyposażono w mechanizm przesuwu umożliwiający łatwe i szybkie pomiary przedmiotów z 
głębokim otworem i o grubej ściance, które trudno mierzyć przy użyciu konwencjonalnego ramienia. Długość 
przesuwu : 112 mm.

Specyfikacja techniczna

Stół obrotowy
Dokładność Promieniowa:

(0,02+0,00035H)µm
H: Wysokość pomiaru od stołu 
obrotowego(mm)
Osiowa:
(0,02+0,00035X)µm
X: Odległość promieniowa od 
środka (mm)

Prędkość obrotowa 2, 4, 6, 10 obr/m
Maks. Ø pomiaru 400 mm
Maks. Ø przedmiotu 680 mm
Maks. obciążenie 
stołu

65 kg
80 kg bez auto centrowania

Zakres centrowania ±5 mm
Zakres poziomowania ±1°
Kolumna pionowa
Maks. wysokość 
pomiaru

AS : 350 mm
AH: 550 mm
ponad powierzchnią stołu

Maks. głębokość 
pomiaru

85 mm (min. ID : ø32 mm)
50 mm (min. ID : ø7 mm)

Prostoliniowość AS / AH : 0,05 µm / 100 mm
AS : 0,14µm / 350 mm
AH : 0,2 µm / 550 mm

Równoległość do osi 
obrotu

AS : 0,2 µm / 350 mm
AH : 0,32µm / 550 mm

Oś pozioma
Prostoliniowość 0,4 µm / 200 mm
Prostopadłość do osi 
obrotu

0,5 µm / 200 mm

Oprogramowanie
ROUNDPAK

FORMTRACEPAK-AP
(opcja działająca z 
detektorem chropowatości)

ROUNDPAK
Prosty w obsłudze nawet z pełnym zestawem 
parametrów i przy wykorzystaniu funkcji analizy.

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami 
detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie 
produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom 
gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono 
podatku VAT. Charakterystyki produktów, w 
szczególności  techniczne, są wiążące tylko 

516 Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
     



 

Roundtest RA-H5200
Specyfikacja uzupełniająca

Wyposażenie 
opcjonalne

Pozostałe wyposażenie 
standardowe i opcjonalne 
wymieniono w dalszej części tego 
rozdziału poświęconej 
wyposażeniu i końcówkom 
pomiarowym.

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

211-014 Uchwyt trójszczękowy (ŚrZ: 2-78 mm, 
ŚrW: 25-68 mm)

211-031 Mikrouchwyt trójszcz.
211-032 Uchwyt trójszczękowy Quick

ŚrZ: 1-79 mm, ŚrW: 16-79 mm
211-045 Przyrząd wzorcowy dla powiększenia

12AAL019 Stół dodatkowy
12AAF203 Uchwyt detektora o podwójnej długości
12AAF204 Uchwyt detektora do pomiarów na 

dużych średnicach
12AAF205 Uchwyt o potrójnej długości dla bardzo 

głębokich otworów
12AAF353 Detektor chropowatości
178-396-2 Detektor, 0,75 mN

211-014 211-032

211-031 211-045

Patrz broszura ROUNDTEST RA-H5200

Seria 211

Wymiary i wyposażenie

Wymiary

Nr Model
Centrowanie/

poziomowanie 
1*

Przejazd pio-
nowy
[mm]

Maks. ø przed-
miotu
[mm]

Maks. Ø pomia-
ru

[mm]

Maks. obciążenie sto-
łu obrotowego

[kg]
211-531D RA-H5200AS AAT 350 680 400 65
211-532D RA-H5200AH AAT 550 680 400 65

1* AAT : Automatyczny Stół Pozycjonujący
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Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
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Roundtest Extreme RA-2200CNC
 

Seria 211 - Wysokiej precyzji system pomiaru kształtu

W pełni automatyczny system pomiarowy CNC zapewniający wysokiej dokładności pomiary.
Roundtest Extreme RA-2200CNC posiada następujące cechy:
– Sterowanie numeryczne z krokiem zmiany orientacji 1°.
– Wysokiej precyzji (0,02+0,00025H)µm stół obrotowy zapewnia wysoko dokładną analizę.
– Przyjazne w obsłudze oprogramowanie ROUNDPAK o łatwości obsługi na poziomie

funkcjonalności "przeciągnij i upuść". 
– Program ROUNDPAK zapewnia łatwe tworzenie programów pomiarowych, jak również 

wykonywanie pomiarów jednokrotnych.
– Automatyczny stół poziomująco-centrujący (AAT) zapewnia w pełni automatyczne

poziomowanie i centrowanie mierzonego przedmiotu.

RA-2200 CNC
+ opcjonalny izolator drgań [12AAK110]

i dodatkowy stół [12AAL019]

Nr Model
Centrowanie/

poziomowanie 
1*

Przejazd pio-
nowy
[mm]

Maks. ø przed-
miotu
[mm]

Maks. Ø po-
miaru
[mm]

Maks. obciążenie 
stołu obrotowego

[kg]
211-517D RA-2200CNC AS AAT 300 580 256 30
211-518D RA-2200CNC AH AAT 500 580 256 30

1* AAT : Automatyczny Stół Pozycjonujący

Specyfikacja techniczna

Stół obrotowy
Dokładność Promieniowa:

(0,02+0,00035H)µm
H: Wysokość pomiaru od 
powierzchni stołu (mm)
Osiowa:
(0,02+0,00035X)µm
X: Odległość promieniowa od 
środka (mm)

Prędkość obrotowa 2, 4, 6, 10 obr/m
Maks. Ø pomiaru 256 mm
Maks. Ø przedmiotu 580 mm
Maks. obciążenie 
stołu

30 kg

Zakres centrowania ±3 mm
Zakres poziomowania ±1°
Kolumna pionowa
Maks. wysokość 
pomiaru

AS : 300 mm
AH: 500 mm
ponad powierzchnią stołu

Maks. głębokość 
pomiaru

104 mm (min. ID : ø32 mm)
26 mm (min. ID : ø12,7 mm)

Prostoliniowość AS / AH : 0,1 µm / 100 mm
AS : 0,15 µm / 300 mm
AH : 0,25 µm / 500 mm

Równoległość do osi 
obrotu

AS : 0,7 µm / 300 mm
AH : 1,2 µm / 500 mm

Oś pozioma
Prostoliniowość 0,7 µm / 150 mm
Prostopadłość do osi 
obrotu

1 µm / 150 mm

Oprogramowanie ROUNDPAK

FORMTRACEPAK-AP
(opcja działająca z 
detektorem chropowatości)

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

12AAL019 Stół dodatkowy
12AAK110 Izolator drgań
12AAK120 Uchwyt monitora
12AAG419 Detektor chropowatości CNC ( 0,75mN )

ROUNDPAK

Prosty w obsłudze nawet z pełnym zestawem 
parametrów i przy wykorzystaniu funkcji analizy.

Patrz broszura ROUNDTEST RA-2200

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami 
detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie 
produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom 
gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono 
podatku VAT. Charakterystyki produktów, w 
szczególności  techniczne, są wiążące tylko 

518 Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
     



 

Roundtest Extreme RA-H5200CNC
Specyfikacja techniczna

Stół obrotowy
Dokładność Promieniowa:

(0,02+0,00035H)µm
H: Wysokość pomiaru od 
powierzchni stołu (mm)
Osiowa:
(0,02+0,00035X)µm
X: Odległość promieniowa od 
środka (mm)

Prędkość obrotowa 2, 4, 6, 10 obr/m
(Autocentrowanie 20 obr/m)

Maks. Ø pomiaru 356 mm
Maks. Ø przedmiotu 680 mm
Maks. obciążenie 
stołu

65 kg
80 kg bez auto centrowania

Zakres centrowania ±5 mm
Zakres poziomowania ±1° (z funkcją AAT)
Kolumna pionowa
Maks. wysokość 
pomiaru

AS : 350 mm
AH: 550 mm
ponad powierzchnią stołu 
obrotowego

Maks. głębokość 
pomiaru

104 mm (minimum ID : ø32 
mm)
26 mm (minimum ID : ø12,7 
mm)

Równoległość do osi 
obrotu

AS : 0,2 µm / 350 mm
AH : 0,32 µm / 550 mm

Oś pozioma
Prostoliniowość 0,4 µm / 200 mm
Prostopadłość do osi 
obrotu

0,5 µm / 200 mm

Oprogramowanie ROUNDPAK

FORMTRACEPAK-AP
(opcja działa z detektorem 
chropowatości)

Specyfikacja uzupełniająca

Wyposażenie 
opcjonalne

Pozostałe wyposażenie 
standardowe i opcjonalne 
wymieniono w dalszej części tego 
rozdziału poświęconej 
wyposażeniu i końcówkom 
pomiarowym.

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

12AAL019 Stół dodatkowy
12AAG419 Detektor chropowatości CNC ( 0,75mN )

ROUNDPAK
Prosty w obsłudze nawet z pełnym zestawem 

parametrów i przy wykorzystaniu funkcji analizy.

Seria 211 - Wysokiej precyzji system pomiaru okrągłości i walcowości

System pomiarowy CNC łączący wysoką dokładność z możliwością pomiarów w trybie CNC.
Roundtest Extreme RA-H5200CNC posiada następujące cechy:
– Zintegrowany izolator drgań pomagający w utrzymaniu jak najlepszych warunków pomiaru.
– Ten system znacznie zwiększa produktywność wydajność pomiarów.
– Umożliwia szybkie i wysokiej dokładności pomiary bez udziału operatora.
– Przyjazne w obsłudze oprogramowanie ROUNDPAK o łatwości obsługi na poziomie

funkcjonalności "przeciągnij i upuść". 
– ROUNDPAK zapewnia łatwe w użyciu programowanie pomiarów, jak również

pomiary jednokrotne.
– Dostarczany w standardzie automatyczny stół poziomująco-centrujący AAT zwalnia operatora z 

konieczności poziomowania i centrowania mierzonego przedmiotu.

RA-H5200CNC
+ dodatkowy stół [12AAL019]
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Wymiary

Nr
Centrowanie/

poziomowanie 
1*

Model
Przejazd pio-

nowy
[mm]

Maks. ø przed-
miotu
[mm]

Maks. Ø po-
miaru
[mm]

Maks. obciążenie 
stołu obrotowego

[kg]
211-533D AAT RA-H5200CNC AS 350 680 356 65
211-534D AAT RA-H5200CNC AH 550 680 356 65

1* AAT : Automatyczny Stół Pozycjonujący

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
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Roundtest Extreme RA-6000CNC
 

Series 211 – Large size Form Measuring Instrument

W pełni automatyzowany okrągłościomerz CNC do dużych, precyzyjnych wyrobów.

Roundtest Extreme RA-6000CNC posiada następujące zalety:

– Duży zakres pomiarowy 1050mm do długich detali
– Duży zakres w osi X pozwalający mierzyć błędy kształtu dużych średnic
– Maksymalne obciążenie 350kg
– W pełni automatyczny pomiar, szybki i dokładny
– Oprogramowanie ROUNDPAK oferuje łatwe tworzenie programów części i pojedyncze pomiary
– Dokładne automatyczne centrowanie i poziomowanie stołu obrotowego (A.A.T. - Automatic Ad-

justment Table) dostępne w standardzie, zastępując ręczne centrowanie i poziomowanie.

RA-6000CNC

Nr Model
Centrowanie/

poziomowanie 1*
Maks. obciążenie 

stołu
Przejazd w 

pionie

Maks. ø przed-
miotu
[mm]

Maks. Ø pomiaru
[mm]

211-591D RA-6000CNC AAT 350 1050 900 880
1* AAT : Automatyczny Stół Pozycjonujący

Specyfikacja techniczna

Stół obrotowy
Dokładność Promieniowa:

(0,05+0,0006H)µm
H: wysokość od stolika 
obrotowego (mm)
Osiowa:
(0,05+0,0006X)µm
X: odległość promieniowa od 
środka (mm)

Prędkość obrotowa 2, 4, 6 rpm
Maks. obciążenie 
stołu

350 kg

Zakres centrowania ±5 mm
Zakres 
poziomowania

±1° (z funkcją AAT)

Kolumna pionowa
Maks. wysokość 
pomiaru

1050 mm

Prosty w obsłudze nawet z pełnym zestawem
parametrów i przy wykorzystaniu funkcji analizy

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami 
detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie 
produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom 
gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono 
podatku VAT. Charakterystyki produktów, w 
szczególności  techniczne, są wiążące tylko 

520 Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
     



 

Opcjonalne końcówki przyrządów Roundtest
Wyposażenie standardowe

Nr Opis

12AAL021 Standardowa końcówka

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

12AAL022 Końcówka do wcięć, SJ-210 Inch
12AAL023 Końcówka do głębokich rowków, MM
12AAL024 Końcówka dla naroży, R 0,25 mm
12AAL025 Końcówka traserska, R 15 mm
12AAL026 Końcówka do małych otworów, ø0,8 

mm
12AAL027 Końcówka do małych otworów ø1 mm, 

Ø 1 mm
12AAL028 Końcówka do małych otworów, PROMO
12AAL029 Końcówka do bardzo małych otworów 

ø0,5 mm, Ø 0,5 mm
12AAL030 Końcówka z kulką, ø1,6 mm
12AAL031 Końcówka dyskowa, Ø 1,6 mm
12AAL032 Końcówka korbowa ø 0,5 mm, Ø 0,5 

mm
12AAL033 Końcówka korbowa ø 1 mm, Ø 1 mm
12AAL034 Końcówka do powierzchni płaskich
12AAL035 Końcówka o podwójnej długości *¹, Ø 3 

mm
12AAL036 Końcówka podwójnej długości do 

wcięć, 24V/2WTM500
12AAL037 Końcówka podwójnej długości do 

głębokich otworów, 
CHROPOWATOÅCIOMIERZA

12AAL038 Końcówka podwójnej długości narożna, 
Ø 3 mm

12AAL039 Końcówka podwójnej długości 
traserska *¹, Ø 3 mm

12AAL040 Końcówka podwójnej długości do 
małych otworów *¹, ø1 mm

12AAL041 Końcówka standardowa potrójnej 
długości *¹ *², Ø 1,6 mm

12AAL042 Końcówka potrójnej długości do 
głębokich rowków *¹ *², Ø 3 mm

12AAL043 Trzpień dla końcówek WMP, M2-CMM
12AAL044 Trzpień dla końcówek WMP (standard), 

M2-CMM
12AAL045 Trzpień dla końcówek WMP (podwójnej 

długości), M2-CMM
*1 Niedostępne dla RA-10, RA-120, RA-120P
*2 Pomiar możliwy tylko w orientacji pionowej

Do wycięć Do powierzchni płaskich

Do trasowań
Do naroży

Do małych 
otworów

Wymienne końcówki dla RA-10, RA-120, 120P, RA-2200, RA-H5200

12AAL021 - Standardowa
ø 1,6mm, węglik wolframu

12AAL022 - Do wycięć
ø 3 mm, węglik wolframu

12AAL023 - Do głębokich
rowków, R 0,25 mm, szafir

12AAL024 - Narożna
R 0,25 mm, szafir

12AAL025 - Traserska
15 mm, węglik wolframu

12AAL026- Do małych otworów
ø0,8 mm, węglik wolframu

12AAL027- Do małych otworów
ø 1 mm, węglik wolframu 12AAL028 - Do małych otworów

ø 1,6 mm, węglik wolframu

12AAL029 - Do bardzo małych 
otworów

ø 0,5 mm, węglik wolframu

12AAL030 - Kulka
ø 1,6 mm, węglik wolframu

12AAL031- Talerzyk
ø 12 mm

12AAL032 - Korbowa, ø 0,5 mm,
węglik wolframu

12AAL033 - Korbowa ø 1 mm, węglik 
wolframu

12AAL034 - Do płaskich
powierzchni, węglik wolframu

mm
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5
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ø
4

12AAL035 - Podwójnej długości
ø 1,6 mm, węglik wolframu

12AAL036 - Podwójnej długości,
do wycięć, ø 3 mm, węglik wolframu

12AAL037 - Podwójnej długości,
do głębokich otworów

R 0,25 mm, szafir

12AAL038 - Podwójnej długości 
narożna

R 0,25, szafir

12AAL039 - Podwójnej długości 
trasująca, R 15 mm, węglik wolframu

12AAL040 - Podwójnej długości,
do małych otworów

ø 1 mm, węglik wolframu
12AAL041 - Potrójnej długości
ø 1,6 mm, węglik wolframu

12AAL042 - Potrójnej długości,
do głębokich rowków, 0,25 mm, szafir

12AAL043 - Adapter
dla końcówek M2 WMP

12AAL044 - Adapter
końcówek do rowków
Dla końcówek M2 WMP

12AAL045 - Adapter, podwójnej 
długości,
do rowków, dla końcówek M2 WMP

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
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Opcjonalne końcówki przyrządów Roundtest
 

Wymienne końcówki dla RA-2200CNC, RA-H5200CNC

mm

165

ø
1
.2

33

44.6

ø
 2

.4

8
.1

12AAE301 - Standardowa
ø 1,6 mm, węglik wolframu

mm

140

ø2
.4

44.6

33

ø1
.2

2
3

.1

12AAE302 - Do powierzchni
płaskich, ø 1,6 mm, węglik 

wolframu

mm

ø
2

.4 ø
1

.2

44.6

20

33

12AAE303 - Kulka ø 1,6 mm
węglik wolframu

mm

33

44.2

12 ø
0

.6

12AAE304 - Kulka ø 0,8 mm
węglik wolframu

mm

44.1

33
3

ø
0

.3

12AAE305 - Kulka ø 0,5
węglik wolframu

mm

ø1.2

69.7

68.8

58

ø
2

.4

2
.8

12AAE306 - Do głębokich otworów
ø 1,6 mm, węglik wolframu

mm

172

58

8.
1

ø2
.4

ø1
.2

(69.6)

12AAE307 - Do głębokich otworów
ø 1,6 mm, węglik wolframu

mm

43.8

33

44.7

ø
2

.4 1.2

9
.5

12AAE308 - Do głębokich 
rowków

ø 1,6 mm, węglik wolframu

mm

1658
.8

ø
2
.4

45.3

33

ø
1
.2

12AAE309 - Do wycięć
ø 3 mm, węglik wolframu

mm

43.8

44.7

ø
2

.4

33

6
.9

12AAE310 - Do rowków
ø 1,6 mm, węglik wolframu

Wyposażenie standardowe

Nr Opis

12AAE301 Końcówka standardowa dla CNC, Ø 1,6 
mm, węglik wolframu

12AAE302 Końcówka do powierzchni płaskich dla 
CNC, Ø 1,6 mm, węglik wolframu

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

12AAE303 Końcówka z kulką, ø 1,6 mm dla CNC
12AAE304 Końcówka kulka o 0,8 mm węglik, 

1,38MM
12AAE305 Końcówka z kulką, ø 0,5 mm dla CNC
12AAE306 Końcówka do głębokich, otworów dla 

CNC
12AAE307 Końcówka do głębokich, otworów dla 

CNC
12AAE308 Końcówka do głębokich, otworów dla 

CNC
12AAE309 Do wycięć o 3 mm, węglik, *9*
12AAE310 Końcówka, do rowków dla CNC

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami 
detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie 
produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom 
gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono 
podatku VAT. Charakterystyki produktów, w 
szczególności  techniczne, są wiążące tylko 
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podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
     



 

Opcjonalne wyposażenie przyrządów Roundtest

356038

211-032 211-031

211-014

350850 997090

211-045

998382

178-025

Opcjonalne wyposażenie przyrządów Roundtest i Roundtest Extreme

Dodatkowy stolik dla przedmiotów o niskiej wysokości

Nr Opis
356038 Do pomiarów przedmiotów o średnicy 40 mm lub mniejszej i o wysokości 20 mm lub mniejszej

Uchwyt trójszczękowy - Quick chuck
Ten uchwyt przydaje się się przy pomiarach małych przedmiotów. Można je łatwo zaciskać przy użyciu pierścienia 
radełkowego.

Nr Możliwość mocowania [mm]
Wymiary zewnętrzne

[mm]

211-032.
Szczęki wewnętrzne: Średn. wewn. = ø16 - 69 mm

Szczęki zewnętrzne: Średn. zewn. = ø1 - 79 mm
ø118 x 41

211-031. Scz ęki wewnętrzne: ø 0,1 - 1,5 ø 107 x 48,5

Chuck - Uchwyt trójszczękowy (regulowany kluczem)

Nr Możliwość mocowania [mm]
Wymiary zewnętrzne

[mm]

211-014
Szczęki wewnętrzne: ŚrW  = ø 25 - 68

Szczęki wewnętrzne: ŚrZ = ø 2 - 35
Szczęki zewnętrzne: ŚrZ = ø 35 - 78

ø157 x 70,6

Walec wzorcowy

Nr
Walcowość

[µm]
Roundness

[µm]
Prostopadłość

[µm]
Prostoliniowość

[µm]
350850 2 0,5 3 1

Zestaw płytek wzorcowych do kalibracji

Nr Opis

997090
Wyposażenie standardowe dla RA-2200 i RA-2200CNC

Wyposażenie standardowe dla RA-H5200 i RA-H5200CNC

Przyrząd do sprawdzania powiększenia

Nr
Maks. zakres kalibracji

[µm]
Działka

[µm]
211-045 400 0,2

Wzorzec środka
Nr Opis
998382 Wyposażenie standardowe dla RA-1600, RA-2200 i RA-H5200

Izolator drgań i akcesoria

Nr Metoda tłumienia drgań
Wymiary zewnętrzne

[mm]
Opis

178-025
Zawieszenie powietrzne

System izolacji membranowej
(SxGxW)

750x550x59 mm
Dla RA-2200 i RA-2200CNC

178-024 Stół dla RA-2200 i RA-2200CNC
12AAL019 660 x 670 x 700 Dodatkowy stół
12AAK110 830 x 800 x 700 Izolator drgań
12AAK120 Ramię monitora

12AAK110 + 12AAK120 12AAK110 + 12AAL019

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
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