
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

UNIWERSALNY  PRZYRZĄD

 

Do pomiarów : 

• Wymiarów zewnętrznych oraz wewnętrznych

• Gwintów zewnętrznych oraz wewnętrznych

• Kołnierzy centrujących 

• Wąskich osadzeń, podcięć i rowków

• Stożków wewnętrznych i zewnętrznych

• Uzębień wewnętrznych i zewnętrznych

Cechy : 

• Sztywna, szlifowana i chromowana twardo kolumna

• Ruchomy wspornik szczęki pomiarowej jest osadzony bez luzu i tarcia w dokładnej prowadnicy kulowej

• Nieruchomy wspornik szczęki pomiarowej jest przesuwany po kolumnie

• Wysoka czułość i dokładność dzięki optymalnej lekkości ruchu i zabezpieczeniu wspornika przed przekrzywieniem

• Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej sprężynie

• Przedstawiony kierunek nacisku pomiarowego do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych

• Odwrócenie szczęk pomiarowych rozszerza zakres zastosowań

Dane techniczne  : 

                 Zakres                          

    Nr katalogowy **   zastosowań  *            

                       mm  

        4500001       25   -    110  

        4500002     100   -    260  

        4500003     250   -    610  

        4500004     600   -  1010  

        4500005 ***  1000   -  1500  

        4500006 ***  1500   -  2000  

        4500007 ***  2000   -  2500  

Kontakt  : 

Dział Handlowy  :  Małgorzata Polak   Tel. 

 

 

  * Zakresy zastosowań dotyczą wym. wewnęyrznych. Przy pom. zewnętrznych zakres jest 

     zastosowań odbywa się przez obrócenie elementów pomiarowych o 180°. 

     końcówek pomiarowych.  Od zakresu 1000 mm wykonanie 

** bez przyrządu wskazującego 

*** wraz ze skrzynką do transportu i przechowywania
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Wymiarów zewnętrznych oraz wewnętrznych 

wintów zewnętrznych oraz wewnętrznych 

 

• Wąskich osadzeń, podcięć i rowków 

Stożków wewnętrznych i zewnętrznych 

• Uzębień wewnętrznych i zewnętrznych 

ztywna, szlifowana i chromowana twardo kolumna 

• Ruchomy wspornik szczęki pomiarowej jest osadzony bez luzu i tarcia w dokładnej prowadnicy kulowej

omy wspornik szczęki pomiarowej jest przesuwany po kolumnie do zgrubnego ustawienia

• Wysoka czułość i dokładność dzięki optymalnej lekkości ruchu i zabezpieczeniu wspornika przed przekrzywieniem

• Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej sprężynie 

stawiony kierunek nacisku pomiarowego do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych

• Odwrócenie szczęk pomiarowych rozszerza zakres zastosowań 

                 Rozszerzony  

            zakres zastosowań 

         mm 

     25  -    185 

   100  -    335 

   250  -    685 

   600  -  1085 

 1000  -  1575 

 1500  -  2075 

 2000  -  2575  

Czujniki  : 

Można zastosować dowolne czujniki z tuleją 8mm.

Zalecamy użycie wysokiej klasy czujników firmy 
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Zakresy zastosowań dotyczą wym. wewnęyrznych. Przy pom. zewnętrznych zakres jest przesuniety w dół o 25 mm. Rozszerzanie zakresu 

zastosowań odbywa się przez obrócenie elementów pomiarowych o 180°.  Wszystkie zakresy zastosowań są uzależnione od użytych 

Od zakresu 1000 mm wykonanie  lekkie z rurą  wykonaną z CFK (tworzywo sztuczne zbrojone włóknem węglowym).

*** wraz ze skrzynką do transportu i przechowywania 

 

 

 

• Ruchomy wspornik szczęki pomiarowej jest osadzony bez luzu i tarcia w dokładnej prowadnicy kulowej 

do zgrubnego ustawienia 

• Wysoka czułość i dokładność dzięki optymalnej lekkości ruchu i zabezpieczeniu wspornika przed przekrzywieniem 

stawiony kierunek nacisku pomiarowego do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych 

Można zastosować dowolne czujniki z tuleją 8mm. 

Zalecamy użycie wysokiej klasy czujników firmy   
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przesuniety w dół o 25 mm. Rozszerzanie zakresu    

Wszystkie zakresy zastosowań są uzależnione od użytych   

ykonaną z CFK (tworzywo sztuczne zbrojone włóknem węglowym). 
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Kontakt  : 

Dział Handlowy  :  Małgorzata Polak   Tel. 
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