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Uniwersalny statyw czujnika
Wykonanie
Stopa dokładnie szlifowana ze wszystkich stron,
pryzmatyczna podstawa do mocowania na wałach
lub cylindrycznych korpusach. Słupek statywu ze
śrubą ręczną na stopie do przestawiania i dokręca-
nia. Ramię poprzeczne można przestawić dzięki
mocowaniu śrubowemu na słupku. W celu dokład-
nego ustawienia czujnika zegarowego zastosowa-
no na ramieniu poprzecznym mechanizm precyzyj-
nego nastawiania. Uchwyt czujnika zegarowego 
8 mm (h 6) i trapez dla czujników miniaturowych.
Dostawa bez czujnika zegarowego.

Wskazówka:
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

34002

                                                                                                                                                                                        
Wysokość pomiaru          Wysięg     Ø ramienia       Ø słupka   Wielkość stopy      Waga            34002            …
                   ok. mm                 mm                 mm         ok. mm                 ok. mm            kg                                      
                             300                    180                      16                    16                 250 x 60            3,8                       #            101

Podstawa magnetyczna
Wykonanie
Płaska podstawa, z regulacją wysokości i boczną,
dla czujników zegarowych z trzpieniem Ø 8 mm
(h 6). Płaska powierzchnia przylegania, wysoka
przyczepność dzięki wbudowanym w stopę 2 silnym
magnesom spiekowym.

Wskazówka:
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

34003

                                                                                                                                                                                        
   dł. x szer. x wys.                                                                                                                              34003            …
                   ok. mm                                                                                                                                                         
           70 x 35 x 43                                                                                                                                                                       101

Magnetyczny statyw pomiarowy
Wykonanie
Z otworem montażowym na wzorcowe czujniki
zegarowe z trzpieniem Ø 8 mm oraz z prowadnicą
trapezową, z dokładną regulacją.

Wskazówka:
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

34008

                                                                                                                                                                                        
Wysokość całkowita                 Wysięg                   Ø stopy             Siła mocowania                        34008            …
                         mm                   ok. mm                   ok. mm                               ok. N                                                 
                             155                             105                               35                                      250                                                 101

Magnetyczny statyw pomiarowy (statyw elementowy)
34012

                                                                                                                                                                                        
Wysokość całkowita     Stopa magnetyczna   Siła mocowania     Strony magnetyczne                34012            …
                            mm                          ok. mm                     ok. N                                                                                 
                                380                     70 x 46 x 65                           600                                           2                                        102

0
Wykonanie
Stopa magnetyczna, sposób przełączania: przełącz-
nik obrotowy. Z ruchomym słupkiem, dzięki czemu
znajduje również zastosowanie w trudno dostępnych
miejscach. Pryzmatyczne wcięcie obok słupka do
mocowania elementów cylindrycznych. Poprzez
zmianę połączenia napinającej dźwigni mimośrodo-
wej staje się całkowicie sztywny. Śruba regulacyjna
do ustawiania napięcia linki. Mechanicznie mocna
konstrukcja i szczególna obróbka powierzchni kulek
zapewniają stałą dokładność.

Wskazówka:
Stopa magnetyczna oraz ramię dostępne również
oddzielnie na zamówienie. 
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

34002

34003

34008

34012
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Magnetyczny statyw pomiarowy
Wykonanie
- Stopa statywu z mocnym magnesem stałym,

wysoka siła mocowania
- Włączanie i wyłączanie za pomocą pokrętła
- Pryzmatyczna stopa
- Ramię poprzeczne z przegubem i dokładną

regulacją czujnika zegarowego 
- Do czujników zegarowych 

z trzpieniem Ø 8 mm (h 6)
- Słupek i ramie poprzeczne chromowane

Wskazówka:
Stopa magnetyczna oraz ramię dostępne 
również oddzielnie na zamówienie. 
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Wysokość całkowita                   Wysięg                     Ø słupka          Ø ramienia poprz.     Stopa magnetyczna                                                                           34013            …
                             mm                  ok. mm                       ok. mm                           ok. mm                           ok. mm                                                                                                    
                                  230                            150                                    12                                        10                      65 x 48 x 55                                                                                                           101

34013

Magnetyczny statyw pomiarowy

j
Wykonanie 
Przełączana stopa magnetyczna z precyzyjnym
ustawieniem (1) i pryzmatyczna podstawa. Opaten-
towany system zacisków, trzypunktowy mechanizm
naciągu (2). Uniwersalne mocowanie czujników
zegarowych: 6 i 8 mm, 3/8 cala, pryzmaty i oka (3). 

Wskazówka:
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  Wysokość całkowita     Ø słupka x wysokość     Ø ramienia poprz. x długość   Stopa magnetyczna     Siła mocowania    Gwint stopy magnetycznej        34014            …
                              mm                                   mm                                               mm                              mm                             N                                                                                   
                         270                               14 x 203                                            12 x 185                   60 x 50 x 55                             800                                                 M 8                               101

34014

(3)(1) (2)

Magnetyczny statyw pomiarowy
34015
Wykonanie
- Z wysoką siłą mocowania
- Włączanie i wyłączanie za pomocą pokrętła
- Nacięcie pryzmatyczne w stopie
- Ramię poprzeczne z przegubem

i dokładną regulacją 
czujnika zegarowego

- Do czujników zegarowych 
z trzpieniem Ø 8 mm (h 6) i trapezem

- Słupek i ramie poprzeczne chromowane
- Wysięg 180 mm
- Ø ramienia poprzecznego 16 mm
- Bez czujnika zegarowego

Wskazówka:
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

34016
Skrzynka drewniana, pusta.

34017
Stopa magnetyczna, oddzielnie.

34018
Ramię, oddzielnie.

34015

                                                                                                                                           Statyw                      Skrzynka drewniana                            Stopa magnetyczna                         Ramię                
Wysokość całkowita       Ø słupka      Stopa magnetyczna       Siła mocowania        34015            …                 34016            …                 34017            …        34018            …
                           mm               mm                           ok. mm                         ok. N                                                                                                                                                         
                                285                     16                      70 x 46 x 65                              600                               101                                          101                                          101                                101
                                500                    20                      75 x 60 x 80                              800                               102                                                                                           102                                102

34016 34018

34017

34013

34014 

34015 - 34018

Magnetyczne statywy pomiarowe │ Statywy pomiarowe │ Przegubowe statywy pomiarowe
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Precyzyjne magnetyczne statywy pomiarowe

Q
Wykonanie
- Wysoka stabilność i dokładność pomiaru
- Praktyczne pozycjonowanie
- Bezpieczna, stabilna podstawa
- Mocny zacisk centralny z trwałymi 

okładzinami zaciskowymi z aluminium
- Dodatkowy przegub dla precyzyjnej regulacji
- Precyzyjna dokładna regulacja mikro z połączonym

uchwytem dla czujników zegarowych z trzpieniem
Ø 8 mm i czujników zegarowych dźwigniowych 
z trapezem

- Mocny magnes przełączany
- Dostawa bez czujnika zegarowego/czujnika

zegarowego dźwigniowego

Wskazówka:
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

34019

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Wysokość całkowita     Ø ramienia poprz. x dł.    Ø ramienia pionowego x dł.   Dokładna regulacja mikro   Siła mocowania    Wielkość stopy dł. x szer. x wys.      34019            …
                         mm                                      mm                                           mm                                  Ø 8 mm                     ok. N                                                   mm                                
                             277                                      8 x 75                                      10 x 106                                                 x                         300                                        34 x 30 x 35                              101
                             367                                 10 x 106                                      12 x 156                                                 x                         800                                        60 x 50 x 55                              102
                             453                                 12 x 164                                      14 x 184                                                 x                         800                                        60 x 50 x 55                              103

34019

Q
STRATO µ-LINE
Wykonanie
- Rozszerzenie STRATO-LINE w obszar wysokiej

precyzji
- Precyzyjna regulacja dokładna z doskonałym 

komfortem regulacji i wysoką dokładnością powtarzal-
ności specjalnie do pomiarów w zakresie tysięcznych
milimetra

- Bardzo szybkie dokładne pozycjonowanie.
Statywy przegubowe FISSO można łatwo 
i dokładnie ustawić w dowolnej pozycji

- Centralna dźwignia zacisku do mocowania 
i zwalniania wszystkich 3 przegubów

- Krótka droga zaciskania dla najwyższego komfortu
obsługi

- Mocne, trwałe mocowanie
- Zacisk cierny oparty na bezstopniowym, czysto 

mechanicznym układzie zaciskania
- Wysoka stabilność statywu przegubowego dzięki

dokładnemu dopasowaniu w przegubach kulowych

- Naprężenie własne zapobiega niezamierzonemu
opadaniu w stanie poluzowanym i służy do ochrony
urządzeń pomiarowych

- Bezobsługowy i trwały system. 
- Ze stali, bez luzów, do dokładnego pozycjonowania 

urządzeń pomiarowych oraz w celu uzyskania
wysokiej dokładności pomiaru i powtórzeń.

- Łączony uchwyt dla czujników zegarowych 
i czujników elektronicznych z trzpieniem Ø 8 mm
oraz czujników zegarowych dźwigniowych 
z trapezem

- Dostawa w pudełku polistyrenowym lub kartonowym,
bez czujnika zegarowego/czujnika zegarowego
dźwigniowego.

Jakość
Przeguby kulowe wykonane z najwyższą precyzją
ze stali, metaliczno-czerwone ramiona 
z wysokogatunkowego lekkiego metalu, precyzyjny
mechanizm nastawiania ze stali.
Wskazówka:
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

34027 097-098
Wykonanie
Z magnesem przełączanym. Brak możliwości
regulacji naprężenia własnego.

34027 099-100
Wykonanie
Z magnesem przełączanym. 

34027 101
Wykonanie
Z magnes przełączanym z podstawą pryzmatycz-
ną, włączanie i wyłączanie pokrętłem. 

34027 102
Wykonanie
Ze stopą z tarczą granitową, strona czołowa
szlifowana, spód szlifowany z tolerancją 0,01 mm, 
z rowkami przeciwpyłowymi.
Zastosowanie
Doskonale przesuwa się po płytach z twardego
kamienia, na przykład do kontroli równoległości.

34027 101

34027 102

                                                                                                                                                                                        
Wysokość całkowita       Promień zasięgu               Wielkość stopy     Siła mocowania                34027            …
                            mm                             mm                                   mm                       ok. N                                          
                                228                                 130                        40 x 40 x 40                             600                                        097
                                 317                                204                        60 x 50 x 55                             800                                        098
                                399                                287                        60 x 50 x 55                             800                                        099
                                399                                287                        75 x 50 x 55                          1000                                        100
                                444                                330                        75 x 50 x 55                          1000                                        101
                                439                                330           150 x 120 x 50 x 50                                   -                           #            102

34027 097 34027 099

34027 098

34027 100

Precyzyjne pomiarowe statywy przegubowe 3D34027
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Precyzyjne pomiarowe statywy przegubowe 3D

Q
STRATO-LINE
Wykonanie 
- Bardzo szybkie dokładne pozycjonowanie.
- Statywy przegubowe FISSO można łatwo 

i dokładnie ustawić w dowolnej pozycji. 
- Centralna dźwignia zacisku do mocowania 

i zwalniania wszystkich 3 przegubów.
- Krótka droga zaciskania dla najwyższego komfortu

obsługi
- Mocne, trwałe mocowanie
- Zacisk cierny oparty na bezstopniowym, czysto 

mechanicznym układzie zaciskania
- Wysoka stabilność statywu przegubowego dzięki

dokładnemu dopasowaniu w przegubach kulowych
- Naprężenie własne zapobiega niezamierzonemu 

opadaniu w stanie poluzowanym i służy do
ochrony urządzeń pomiarowych

- Bezobsługowy i trwały system. 
- Precyzyjna dokładna regulacja mikro.
- Ze stali, bez luzów, do dokładnego pozycjonowania

urządzeń pomiarowych oraz w celu uzyskania
wysokiej dokładności pomiaru i powtórzeń.

- Łączony uchwyt dla czujników zegarowych 
i czujników elektronicznych z trzpieniem Ø 8 mm
oraz czujników zegarowych dźwigniowych 
z trapezem

- Dostawa w pudełku polistyrenowym lub 
kartonowym, 
bez czujnika zegarowego/czujnika zegarowego
dźwigniowego.

Jakość
Przeguby kulowe wykonane z najwyższą pre-
cyzją ze stali, metaliczno-czerwone ramiona 
z wysokogatunkowego lekkiego metalu, precy-
zyjny mechanizm nastawiania ze stali.

Wskazówka:
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

34020 110-115
STRATO M-28
Model standardowy
Z bezstopniowo ustawianym naprężeniem własnym.

34020 110
Z magnesem przełączanym, siła mocowania 
800 N.

34020 112
Z magnesem przełączanym, siła mocowania 
1000 N.

34020 115
Z podstawą podciśnieniową, szczególnie dobrze
nadaje się do płyt z twardego kamienia oraz
wszystkich równych i pozbawionych porów po-
wierzchni. Mocna przyczepność. Mocowanie 
i luzowanie stopy za pomocą dźwigienki. Nie
wymaga zastosowania sprężonego powietrza 
ani innej energii.

34020 118-126
STRATO S-20
Mały model 
Szczególnie dobrze nadaje się do czujników
zegarowych dźwigniowych.

34020 118
Z magnesem przełączanym, siła mocowania 
800 N.

34020 120
Z magnesem kubkowym, siła mocowania 
300 N (stały).

34020 126
Z przełączanym magnesem Anyform, siła
mocowania 600 N. Szczególnie dobrze nadaje się
na powierzchnie nierówne (obudowy maszyn,
żeliwo, itd.). 70 stalowych segmentów łatwo i
precyzyjnie dopasowuje się do wszystkich kształtów.

34020 130-132
STRATO XS-13
Najmniejszy przegubowy statyw pomiarowy do
stosowania z czujnikami precyzyjnymi na obrabiar-
kach, w urządzeniach pomiarowych, w ciężko
dostępnych miejscach i przy ograniczonym możliwo-
ściach przestrzennych.

34020 130
Z silnym magnesem przełączanym z pryzmatową
podstawą, siła mocowania 1000 N, włączanie 
i wyłączanie za pomocą pokrętła. 

34020 132
Z magnesem kubkowym, siła mocowania 170 N.

34020 132
34020 130

34020 12634020 120

34020 118
34020 11534020 110 34020 112

                                                                                                                                         
Wysokość całkowita   Promień zasięgu    Wielkość stopy   Siła mocowania   34020            …
                       mm                         mm                        mm                     ok. N                             
                           330                       200                    Ø 40                     300                          120
                           320                       200      91 x 52 x 55                     600                          126
                           220                        130      34 x 30 x 35                     300                          130
                           205                        130                    Ø 30                      170                          132

                                                                                                                                         
Wysokość całkowita   Promień zasięgu    Wielkość stopy   Siła mocowania   34020            …
                       mm                         mm                        mm                     ok. N                             
                           390                       280      60 x 50 x 55                     800                          110
                           390                       280      75 x 50 x 55                   1000                          112
                           375                       280           Ø 90 x 27                     400                          115
                           310                       200      60 x 50 x 55                     800                          118

34020

Pomiarowe statywy przegubowe │ Montażowe statywy przegubowe
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Montażowe statywy przegubowe

Q
STRATO-LINE
Wykonanie 
- Montażowe statywy przegubowe szwajcarskiej

produkcji
- Bardzo szybkie dokładne pozycjonowanie.
- Statywy przegubowe FISSO można łatwo 

i dokładnie ustawić w dowolnej pozycji.
- Centralna dźwignia zacisku do mocowania 

i zwalniania wszystkich 3 przegubów.
- Krótka droga zaciskania dla najwyższego komfortu

obsługi
- Mocne, trwałe mocowanie
- Zacisk cierny oparty na bezstopniowym, czysto

mechanicznym układzie zaciskania
- Wysoka stabilność statywu przegubowego dzięki

dokładnemu dopasowaniu w przegubach kulowych
- Naprężenie własne zapobiega niezamierzonemu 

opadaniu w stanie poluzowanym i służy do
ochrony urządzeń pomiarowych

- Bezobsługowy i trwały system. 
- Ze stali
- Bez luzów, do dokładnego pozycjonowania

urządzeń pomiarowych oraz w celu uzyskania
wysokiej dokładności pomiaru i powtórzeń.

- Dostawa w pudełku polistyrenowym lub kartono-
wym

Zastosowanie
Szczególnie dobrze nadają się do nadbudowania 
w budowie maszyn i aparatury

Jakość
Przeguby kulowe wykonane z najwyższą pre-
cyzją ze stali, metaliczno-czerwone ramiona 
z wysokogatunkowego lekkiego metalu, precy-
zyjny mechanizm nastawiania ze stali.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                                                L            L1           D1           M1            L2           D2           M2         Nośność                                                                           34021            …
                                                         mm          mm          mm          mm          mm          mm          mm                     N                                                                                                    
         STRATO XS-13                           130             70                9           M 6             60                8           M 6                      30                                                                                                           101
         STRATO S-20                              200           120             10           M 8             80                9           M 6                      40                                                                                                           102
       STRATO M-28                             280           170             16           M 8           110             10           M 6                      70                                                                                                           103

Precyzyjne pomiarowe statywy przegubowe 3D

Q
CLASSIC-LINE
Wykonanie 
Bardzo szybkie dokładne pozycjonowanie. Statywy
przegubowe FISSO można łatwo i dokładnie ustawić
w dowolnej pozycji. Centralny zacisk do mocowania
i zwalniania wszystkich 3 przegubów. Łatwy system
zacisku w celu zwiększenia komfortu obsługi. 
Mocny trwały zacisk. Zacisk cierny oparty na
bezstopniowym, czysto mechanicznym układzie
zaciskania Wysoka stabilność statywu przegubowe-
go dzięki dokładnej formie pasowej w przegubie
kulowym. Naprężenie własne zapobiega niezamie-
rzonemu opadaniu w stanie poluzowanym i służy do
ochrony aparatu pomiarowego. Bezobsługowy 
i trwały system. 
Precyzyjne dokładne mikro ustawianie. Ze stali,
bez niepotrzebnego luzu, do dokładnego pozycjono-
wania aparatów pomiarowych jak także w celu
uzyskania wysokiej dokładności pomiaru i powtó-
rzeń. Łączony uchwyt dla czujników zegarowych 
i czujników elektronicznych z trzpieniem Ø 8 mm
oraz czujników zegarowych dźwigniowych z tra-
pezem. Dostawa w pudełku polistyrenowym lub
kartonowym, bez czujnika zegarowego/czujnika
zegarowego dźwigniowego.

Jakość 
Przeguby kulowe wykonane z najwyższą pre-
cyzją ze stali, ramiona chromowane z wysoko-
gatunkowej stali, precyzyjny mechanizm nasta-
wiania ze stali. 

Wskazówka:
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

34022 089
Wykonanie
Magnes przełączany z podstawą pryzmatyczną. Siła
mocowania 300 N, włączanie i wyłączanie pokręt-
łem.
Zastosowanie
Do czujników zegarowych i macek we wszystkich
dziedzinach mechaniki i w wąskich miejscach.

34022 090-096 
Wykonanie 
Silny magnes przełączany z pryzmatową podstawą,
siła mocowania 800 N, włączanie i wyłączanie za
pomocą przekręcanego uchwytu. 
Zastosowanie 
Do czujników zegarowych i tastrów we wszystkich
zakresach mechaniki. 

34022 101 
Wykonanie 
Silny magnes przełączany z pryzmatową podstawą,
siła mocowania 1000 N, włączanie i wyłączanie za
pomocą przekręcanego uchwytu. 
Zastosowanie 
Do dużych obrabianych elementów i maszyn. 

34022 102 
Wykonanie 
Silny magnes przełączeniowy, siła mocowania 1500
N, włączanie i wyłączanie za pokrętła. 
Zastosowanie 
Do obrabianych elementów i maszyn 
o największych wymiarach. 34022 101

34022 090 34022 09634022 089

                                                                                                                                                                                         
 Wysokość całkowita          Promień zasięgu         Wielkość stopy       Siła mocowania                34022            …
                             mm                                mm                             mm                         ok. N                                          
                                  220                                    130                 34 x 30 x 35                              300                                        089
                                   310                                    200                 60 x 50 x 55                              800                                        090
                                  390                                    280                 60 x 50 x 55                              800                                        096
                                  568                                    450                 75 x 50 x 55                            1000                                        101
                                   740                                    630               120 x 60 x 55                            1500                                        102

34021

34022 102

34021

34022
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Montażowe statywy przegubowe │ Akcesoria do statywów przegubowych

Montażowe statywy przegubowe

Q
Wykonanie
- Montażowe statywy przegubowe szwajcarskiej

produkcji
- Z mechanicznym zaciskiem centralnym
- Nieograniczona ruchliwość
- Opatentowany zacisk centralny - jedną dźwignią

blokuje się wszystkie trzy przeguby
- Bezobsługowy
- Najwyższa precyzja dzięki mocnemu wymiarowa-

niu
- Dostawa w pudełku kartonowym

Zastosowanie
Szczególnie dobrze nadają się do nadbudowania 
w budowie maszyn i aparatury

Jakość
Przeguby kulowe wykonane z największą
precyzją ze stali.

34023

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
             L                    L1                   D1                   M1                    L2                   D2                   M2                 Nośność                                                                   34023            …
         mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                             N                                                                                             
           197                    112                      10                    M 8                      85                         9                    M 6                               40                                                                                                  101
           288                    161                      12                    M 8                    127                      10                    M 6                               70                                                                                                  102
           392                    196                      12                    M 8                    196                      12                    M 8                               60                                                                                                  103
           622                    358                      24                  M 12                   264                      20                  M 12                             120                                                                                                  106

Magnesy/Stopa magnetyczna/Przesuwna stopa granitowa

Q
34024 101-102 
Wykonanie 
- Silny magnes przełączanym z pryzmatową

podstawą
- Włączanie i wyłączanie za pomocą pokrętła

34024 103 
Wykonanie 
- Mocny magnes przełączany z gładką stopą
- Włączanie i wyłączanie za pomocą pokrętła

34024 110 
Wykonanie
- Magnes przełączany Anyform mit z przylega-

niem konturowym
- Włączanie i wyłączanie za pomocą pokrętła
- 70 segmentów stalowych łatwo i precyzyjnie

dopasowuje się 
do kształtu podłoża

34024 105-106 
Wykonanie
- Okrągły magnes kubkowy
- Nieprzełączany

34024 107 
Wykonanie 
- Silny magnes przełączanym z pryzmatową

podstawą
- Włączanie i wyłączanie za pomocą pokrętła

34024 108 
Wykonanie 
- Stopa podciśnieniowa, mocne i trwałe 

mocowanie
- Mocowanie i luzowanie stopy za pomocą dźwigni
- Nie wymaga zastosowania sprężonego powietrza

ani innej energii 
Zastosowanie 
Szczególnie dobrze nadaje się do płyt z twardego
kamienia oraz wszystkich równych i pozbawionych
porów powierzchni. 

34024 109 
Wykonanie 
- Stopą z tarczą granitową, strona czołowa

szlifowana, spód szlifowany z tolerancją 0,01 mm,
- Z czarnego diabazu-granitu
- Strona czołowa szlifowana
Zastosowanie 
Doskonale przesuwa się po płytach z twardego
kamienia, np. do kontroli równoległości. 

34024 101

                                                                                                                                                                                        
 Nazwa                      Włączanie/wyłączanie              Wymiary   Siła mocowania            Gwint      34024            …
                                                                                              mm                            N                                                      
 Magnes przełączany M                                  x          60 x 55 x 50                           800                  M 8                              101
 Magnes przełączany SM                               x          75 x 55 x 50                        1000                  M 8                              102
 Magnes przełączany MM                               x       120 x 55 x 60                        1500    M 10 x 1,25                              103
 Magnes Anyform AMO                                  x          91 x 52 x 55                           600                  M 8                #            110
 Magnes kubkowy TMS                                  –                        Ø 30                           170                  M 6                #            105
 Magnes kubkowy TM                                    –                        Ø 40                           300                  M 8                #            106
 Magnes przełączany S                                   x          34 x 30 x 35                           300                  M 6                              107
 Stopa podciśnieniowa V                               x                        Ø 88                                –                  M 8                #            108
 Stopa granitowa G                                         –     150 x 120 x 50                                –                  M 8                #            109

34024 102

34024 109

34024 103 34024 110

34024 105-106

34024 108

34024 107

34023

34024
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Uchwyt czujników zegarowych oraz czujników zegarowych dźwigniowych

Q
Zastosowanie 
Łączony uchwyt dla czujników zegarowych 
i czujników elektronicznych do pomiaru długości 
z trzpieniem Ø 8 mm oraz czujników zegarowych
dźwigniowych z trapezem.

34025 101-102
Wykonanie 
Z precyzyjną mikro regulacją i systemem zacisko-
wym.

Zastosowanie 
Pasuje do montażowych statywów przegubowych 
nr kat. 34023.

34025 103
Wykonanie 
Precyzyjna regulacja dokładna z trapezem.
Zastosowanie
Pasuje do montażowych statywów przegubowych 
nr kat. 34021.

34025 101-102

34025 103

                                                                                                                                                                                        
        Otwór mocowania                     Trapez           Gwint przyłączeniowy                                       34025            …
                                mm                                                                                                                                                 
                                          8                                   x                                               M 6                                                                    101
                                          8                                   x                                               M 8                                                                    102
                                          8                                   x                                               M 8                                                      #            103

Q
34028 101-105
Ściski
Wykonanie
- Szybko zamykacz o masywnej budowie
- Mocne, szybkie mocowanie na dowolnej grubości

w zakresie rozpiętości

34028 106-107
Ściski sprężynowe
Wykonanie
- Mocne mocowanie
- Trzpień montażowy M 6
- Cynkowane na czarno

34028 106
Wykonanie
- Okładziny zaciskowe z warstwą tworzywa 

sztucznego
- 50 mm szerokości

34028 107
Wykonanie
- Okładziny zaciskowe z powłoką z tworzywa

sztucznego
- 21 mm szerokości

34028 108-109
Uchwyt światłowodu
Wykonanie
- Z lekkiego metalu, anodowany na czarno
- Pierścień zaciskowy chroniący światłowód

34028 110-111
Adapter gwintu
Zastosowanie
Do redukcji gwintu pomiarowych statywów 
przegubowych.

34028 112
Przedłużka
Wykonanie
- Z pokrętłem radełkowanym, cynkowana na czarno

Akcesoria do pomiarowych statywów przegubowych
34028 101

34028 106

34028 107

34028 110-111

34028 112

                                                                                                                                                              Ściski                
    Nazwa                                                                                                         Gwint   Rozpiętość      34028            …
                                                                                                                                                  mm                              
     Ścisk KT1 ST                                                                                                              M 6                    25                #            101
     Ścisk KT1 ALU                                                                                                           M 6                    25                #            102
     Ścisk KT2 ST                                                                                                              M 8                    50                #            103
     Ścisk KT2 ST                                                                                                              M 6                    50                #            104
     Ścisk KT2 ALU                                                                                                           M 6                    50                #            105
     Ścisk sprężynowy z okładzinami z tworzywa sztucznego 50 mm szer.   M 6                        -                #            106
     Ścisk sprężynowy z okładzinami z tworzywa sztucznego 21 mm szer.   M 6                        -                #            107

                                                                                                                                     Uchwyt światłowodu                
                                     Ø                      Gwint                                                                                       34028            …
                                 mm                                                                                                                                                 
                                  9 - 12                             M 6                                                                                                            #            108
                                11 - 16                             M 6                                                                                                            #            109

34028 108-109

                                                                                                                                                           Adapter                
    Typ                                                   Gwint                       Ø                                                              34028            …
                                                  zewn./wewn.                   mm                                                                                        
     Adapter gwintu                             M 6 / M 8                        13                                                                               #            110
     Adapter gwintu                             M 8 / M 6                        13                                                                               #            111
     Przedłużka                                     M 6 / M 6               8 x 200                                                                               #            112

34025

34028
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    Wysokość całkowita     Promień zasięgu     Wielkość stopy szer. x dł. x wys.        L1        L2       Siła mocowania        34029            …
                          mm                           mm                                                     mm      mm      mm                         ok. N                                
                             205                        152                               30 x 40 x 35      80      50                       320                              101
                             285                        212                               50 x 60 x 55    110      80                       800                             102
                             345                        272                               50 x 60 x 55    140    110                       800                             103

Wykonanie
- 5-osiowy pomiarowy statyw przegubowy
- Centralny zacisk mechaniczny o małej 

zużywalności
- Dokładna regulacja na stopie magnetycznej
- Ramiona z bardzo mocnego stopu aluminium
- Z trzpieniem Ø 8 mm i prowadnicą trapezową
- Mocny magnes przełączany ze stopą 

pryzmatyczną
- Szybkie zaciskanie w dowolnej pozycji
- Prosta i szybka regulacja w dowolnej pozycji

Wskazówka:
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe 
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

Pomiarowe statywy przegubowe z dokładną regulacją na magnesie

Precyzyjne pomiarowe statywy przegubowe w zestawach

Q
34026 201
Zestaw montażowy
Wykonanie
Składa się z precyzyjnego pomiarowego statywu
przegubowego (promień zasięgu 130 mm), czujnika
zegarowego dźwigniowego (nr kat. 33247 101) 
i stabilnej walizki roboczej.
Zastosowanie 
Do najróżnorodniejszych zadań takich jak np.
pomiary odstępstw formy, pozycjonowania, pozycji,
oraz prace przy regulacji maszyn, również 
w trudnych warunkach.

34026 102
Zestaw do płyt pomiarowych z twardego kamie-
nia
Wykonanie
Składa się z precyzyjnego pomiarowego statywu
przegubowego (promień zasięgu 280 mm), dokład-
nej regulacji mikro z mocowanie trzpienia 8 mm,
podstawki podciśnieniowej, stopy z granitu, klucza
do regulacji naprężenia własnego przegubu 
i stabilnej walizki roboczej.

Zastosowanie
Z podstawką podciśnieniową do statycznego
mocowania statywu na płycie 
pomiarowej. Z podstawką z twardego 
kamienia, w przypadku, gdy statyw 
musi być przesuwany.

34026 201

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    34026            …
                                                                                                                                                                                        
     Zestaw montażowy                                                                                                                                                                201
     Zestaw do płyt pomiarowych z twardego kamienia                                                                                        #            102

34026 102

34029 

Pomiarowy statyw przegubowy
Wykonanie
Mechaniczny centralny zacisk dla wszystkich
przegubów, bezstopniowa regulacja siły zacisku,
każda pozycja w promieniu zasięgu jest dostęp-
naUchwyt czujnika zegarowego z trzpieniem 8 mm,
długość = 40 mm, dla bezpośredniego mocowania
na maszynie (tuleja zaciskowa!).
Zastosowanie
Do czujników zegarowych dźwigniowych. Stosuje
się w celu: pozycjonowania obrabianych elementów,
wyznaczanie środka otworów/czopów, ustawianie
obrabianych elementów, ciężko dostępne miejsca.

Wskazówka:
Czujniki zegarowe dźwigniowe patrz nr kat. 33245 nn.

21780

                                                                                                                                                               21780            …
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                          201

34029

34026

21780

Pomiarowe statywy przegubowe │ Magnetyczne statywy pomiarowe │ Stoły pomiarowe
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Magnetyczny statyw pomiarowy
Wykonanie
- Zacisk: mechaniczny
- Ze statywem przegubowym, który przy dużej

ruchliwości i dużym promieniu zasięgu dzięki
centralnemu zaciskowi gwarantuje absolutną
sztywność

- Otwór montażowy czujników zegarowych Ø 8 mm
- Z dokładną regulacją i dodatkowym 

uchwytem trapezowym

Zastosowanie
Szczególnie dobrze nadaje się do prac kontrolnych
serii.

Wskazówka:
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

34030 

                                                                                                                                                                                        
Wysokość całkowita           Stopa magnetyczna               Siła mocowania        Waga                    34030            …
                           mm                               ok. mm                                 ok. N       ok. kg                                              
                                390                            60 x 50 x 55                                        785              1,6                                         101

Mały stół pomiarowy
Wykonanie
- Z ramieniem pomiarowym i okrągłym stołem
- Stabilne wykonanie
- Słupek z pełnego materiału
- Powierzchnia stołu hartowana, szlifowana 

i docierana
- Dokładność zgodnie z normą DIN 876/0 
- Do czujników zegarowych z trzpieniem 

Ø 8 mm (h 6)
- Zacisk za pomocą uchwytu gwiaździstego

Wskazówka:
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

34612

                                                                                                                                                                                        
  Wysokość pomiarowa           Wysięg        Ø słupka                  Ø stołu              Waga                34612            …
                           ok. mm           ok. mm            ok. mm                  ok. mm              ok. kg                                          
                                      100                      49                       22                              50                      2,3                                        101

Mały stół pomiarowy
Wykonanie
- Powierzchnia stołu hartowana, szlifowana 

i docierana
- Płaskość zgodnie z normą DIN 876/0 
- Z rowkami przeciwpyłowymi
- Słupek hartowany i dokładnie szlifowany
- Do czujników zegarowych z trzpieniem Ø 8 mm 

(h 6)

Wskazówka:
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

34613

                                                                                                                                                                                        
  Wysokość pomiarowa       Wysięg    Ø słupka    Wysokość całkowita      Powierzchnia stołu     34613            …
                           ok. mm      ok. mm      ok. mm                               mm                          ok. mm                              
                                      100                 49                 22                                    200                             60 x 68                            101

Precyzyjny stół pomiarowy
ß
Wykonanie
- Z gwintem i pierścieniem nastawczym
- Wysięgnik z dokładną regulacją, wysięg 85 mm
- Płyta stołu pomiarowego z rowkami przeciwpyło-

wymi, hartowana, szlifowana i docierana
- Stół pomiarowy osadzony na łożyskach 

w 3 punktach i posiada możliwość poziomej
regulacji w 2 osiach dla dopasowania do zestawów
pomiarowych z większą średnicą

- Płaskość stołu pomiarowego zgodnie z normą
DIN 876 część 2 dokładność 0

- Do czujników zegarowych z trzpieniem 
Ø 8 mm (h 6)

Wskazówka:
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

34622

                                                                                                                                                                                        
Wysokość pomiarowa      Ø słupka   Powierzchnia stołu    Wysokość całkowita       Waga           34622            …
                         ok. mm        ok. mm                      ok. mm                               mm      ok. kg                                     
                                    150                   35                          95 x 95                                    300                9                                   101

34030

34612

34613

34622
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Stoły pomiarowe z twardego kamienia
Wykonanie
- Ze stopą z naturalnie twardego kamienia
- Dokładna regulacja na ramieniu poprzecznym

(przesunięcie równoległe)
- Stół pomiarowy z bardzo starannie dobranego

materiału, o wysokiej jakości i twardości
- Powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane

diamentowo
- Słupek chromowany
- Płaskość stołu pomiarowego wynosi 0,002 mm 

Zastosowanie
Dla czujników zegarowych z trzpieniem 
Ø 8 mm (h 6).
(Na zamówienie dostępna jest wersja dla trzpienia
Ø 10 mm).         

Wskazówka:
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

34625

                                                                                                                                                                                        
  Wysokość pomiarowa    Wysięg   Ø słupka   Wielkość stopy   Powierzchnia stołu     Waga      34625            …
                           ok. mm    ok. mm     ok. mm                ok. mm                      ok. mm    ok. kg                                
                                      200            120                35              260 x 140                     200 x 140          9,5                #            102
                                      200            120                35             300 x 200                     240 x 200        13,0                #            104

Płytki metryczne i kontrolne
Wykonanie 
- Dokładność zgodnie z normą DIN 876/0
- Z wkładem z gwintem metrycznym M 8
Zastosowanie
Do mocowanie montażowych statywów przegubo-
wych.

Jakość
Z naturalnego twardego kamienia. 

34626

                                                                                                                                                                                        
                Wymiary                      Gwint                      Waga                                                               34626            …
                         mm                                                     ok. kg                                                                                         
         150 x 150 x 40                       1 x M 8                              3,5                                                                                               101
        400 x 250 x 50                       3 x M 8                            16,0                                                                                 F          102
        400 x 400 x 70                       3 x M 8                            35,0                                                                             F #            103

34625

34626

Stoły pomiarowe │ Płytki pomiarowe i kontrolne │ Aparaty traserskie i wysokościomierze

Stoły pomiarowe z twardego kamienia
ß
Wykonanie
- Blat stołu z gęstego, czarnego naturalnego

twardego kamienia z niską gradacją o najwyższej
jakości (docierany)

- Kamień nie posiada żadnych wtrąceń
- Płaskość powierzchni pomiarowej 0,002 mm
- Twardość 6-7 zgodnie ze skalą twardości Mohsa
- Słupek twardochromowany i dokładnie szlifowany
- Regulacja wysokości i blokowanie na słupku

wyposażonym w gwint i nakrętkę regulacyjną
(prowadnica kulkowa)

- Płaskość stołu pomiarowego zgodnie z normą
DIN 876/00

Zastosowanie
Do czujników zegarowych z trzpieniem 
Ø 8 mm (h 7)

Wskazówka:
Czujniki zegarowe i czujniki zegarowe dźwigniowe
(czujniki miniaturowe) patrz nr kat. 33001 nn.

34623 102+105
Wykonanie
- Z równoległą dokładną regulacją

34623 103+106
Wykonanie
- Z regulowanym ramieniem poprzecznym

34623 104
Wykonanie
- Ze stałym ramieniem poprzecznym, DIN 876/00

34623 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Wersja                                           Wysokość pomiarowa             Wysokość całkowita                   Wysięg                        Blat stołu                                           34623            …
                                                                                  ok. mm                                  ok. mm                   ok. mm                           ok. mm                                                                     
   z równoległą dokładną regulacją                                   135                                               280                               70                  240 x 140 x 50                                                      F #            102
   z regulowanym ramieniem poprzecznym                    165                                               280                             160                  240 x 140 x 50                                                      F #            103
   ze sztywnym ramieniem poprzecznym                        200                                               360                             100                  300 x 210 x 60                                                      F #            104
   z równoległą dokładną regulacją                                   205                                               360                             100                  300 x 210 x 60                                                      F #            105
   z regulowanym ramieniem poprzecznym                   235                                               360                             225                  300 x 210 x 60                                                      F #            106

34623

- Z równoległą dokładną regulacją z regulowanym ramieniem poprzecznym ze stałym ramieniem poprzecznym
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