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                                                                                                                                  Wysokościomierz traserski                     rysik ze spieku węglikowego
  Zakres pomiaru      Drążek pomiaruT       Stopka dł. x szer.      Waga                             35015            …           35016            …
                      mm                              mm                             mm      ok.kg                                                                                          
                   300                    28 x 10                125 x 85        3,1                                                       101                                   101
                   450                    35 x 12              180 x 120         7,0                                                       102                     #            102
                   600                    35 x 12              180 x 120         7,2                                          #            103                     #            103

Aparaty traserskie i wysokościomierze
35015
Wykonanie
- Z dokładną regulacją/lupą
- Znacznik traserski ze spieku węglikowego
- Zerowanie
- Odczyt 0,02 mm

35016
Zamienny znacznik traserski ze spieku 
węglikowego.

35015

Precyzyjny wysokościomierz traserski
35018

0
35018
Wykonanie
- Granice błędu zgodnie z DIN 862
- Odczyt bez paralaksy
- Skale i noniusz chromowane matowe
- Drążek prowadnicy chromowany przemysłowo
- Precyzyjna regulacja suwaka za pomocą koła

zębatego i zębatki
- Dostarczany łącznie z prostym rysikiem

traserskim ze spieku węglikowego

35019
Zamienny znacznik traserski ze spieku 
węglikowego.
Wykonanie
Prosty, 65 mm.

                                                                                                                     Wysokościomierz traserski            rysik ze spieku węglikowego      
   Zakres pomiaru    Odczyt   Drążek pomiaruT    Stopka dł. x szer.        Waga                  35018            …           35019            …
                  mm          mm                            mm                           mm      ok.  kg                                                                                
                    300      0,05                  14 x 14              120 x 75          2,5                                       101                                   101
                    500      0,05                  14 x 14              120 x 75          2,8                                       102                                   101

Wysokościomierz traserski
35022
Wykonanie
- Skale i noniusz chromowane matowe
- Drążek pomiarowy z podziałką
- Odczyt 0,02 mm
Dokładność zgodnie z normą zakładową

35023
Zamienny znacznik traserski ze spieku 
węglikowego.

35022

                                                                                    Wysokościomierz traserski                     rysik ze spieku węglikowego                     
 Zakres pomiaru       Drążek pomiarowyT                                   35022            …                           35023            …
                      mm                                     mm                                                                                                                 
                   0 - 300                                    15 x 10                                                              101                                                     101
                   0 - 500                                    16 x 12                                                              102                                                       

35015 - 35016

35022 - 35023

35018 - 35019
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Precyzyjny wysokościomierz traserski

0
35025 101-103
Wykonanie
Granice błędu zgodnie z DIN 862, odczyt bez para -
laksy, noniusz 1/50, odczyt 0,02 mm. Skale
chromowane matowe, drążek prowadnicy chromo-
wany przemysłowo. Precyzyjne ustawienie suwaka
za pomocą koła zębatego i zębatki. Podziałka 
z 2 znakowaniami (1 x na prosty, 1 x na rysik 
z wygięciem). Hartowane elementy stopki dla
optymalnego poślizgu. Dostarczany łącznie 
z prostym rysikiem stalowym.

Wskazówka:
Czujniki zegarowe i przyrządy miernicze z czujnikiem
(minimacki) zob. nr kat. 33001-33090 oraz 33245-33265.

35025 105
Rysik traserski prosty, ze spieku węglikowego.

35025 110
Rysik traserski, wygięty, ze stali hartowanej.

35025 111
Rysik traserski prosty, ze stali hartowanej.

35025 109
Uchwyt czujnika zegarowego
Do nałożenia na rysik traserski, otwór na osadzanie
czujnika zegarowego o Ø 8 mm.

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                   Zakres pomiaru    Drążek pomiarowy T    Stopka dł. x szer.    35025            …
                                                                                                       mm                                 mm                           mm                                
    Wysokościomierz traserski                                                       0 - 300                                         20                      120 x 75               #           101
    Wysokościomierz traserski                                                       0 - 600                                         20                      120 x 75               #            102
    Wysokościomierz traserski                                                     0 - 1000                                         20                   180 x 100               #            103
    Znacznik traserski ze spieku węglikowego, prosty                      –                                           –                                   –               #            105
   Znacznik traserski, ze stali hartowanej, wygięty                        –                                           –                                   –               #            110
   Znacznik traserski, ze stali hartowanej, prosty                             –                                           –                                   –               #            111
    Uchwyt czujnika zegarowego                                                              –                                           –                                   –               #            109

35025 101-103

35025 109

                                                                                                                                                                                        
 Zakres pomiaru         Odczyt           Drążek pomiarowyT          Ø stopki                                        35027            …
                      mm              mm                                        mm                  mm                                                               
                       1500                  0,1                                      40 x 20                   280                                                  F #            103
                       2000                  0,1                                      40 x 20                   280                                                  F #            104

Aparaty traserskie i wysokościomierze 

0
35027
Wykonanie
Granice błędu zgodnie z DIN 862, odczyt bez paralak-
sy, elementy odczytu chromowane matowe. Precyzyjna
regulacja suwaka za pomocą koła zębatego i zębatki.
Przymiar z 2 skalami. Przymiar i noniusz wymienne.
Regulacja wysokości przymiaru. Hartowany element
stopki. Dostarczany łącznie z podziałką w mm 
i wygiętym rysikiem stalowym.

35028 103
Rysik traserski, wygięty, ze stali hartowanej.

35028 104
Rysik traserski, wygięty, ze spieku węglikowego.

35028 108
Rysik traserski prosty, ze spieku węglikowego.

35027

                                                                                                                                                                                       
                                                                                             Zakres pomiaru          Przekrój               35028            …
                                                                                                                  mm                  mm                                        
     Znacznik traserski, ze stali hartowanej, wygięty               1500 + 2000              12 x 10                         #            103
     Znacznik traserski, ze spieku węglikowego, wygięty       1500 + 2000              12 x 10                         #            104
     Znacznik traserski, ze spieku węglikowego, prosty         1500 + 2000              12 x 10                         #            108

Typ M Typ N Typ O

Przewód połączeniowy do transmisji wartości pomiarowych cyfrowych przyrządów pomiarowych

Przewód połączeniowy do połączenia z komputerem, drukarką, MINITERM i interfejsem
znajduje się na stronie 35.14, nr art. 35200.

Różne możliwości podłączenia cyfrowych 
przyrządów pomiarowych oznaczone są 

w katologu za pomocą piktogramów:

35025

35027 - 35028

Precyzyjny wysokościomierz traserski │ Aparaty traserskie i wysokościomierze
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35035 201-202

                                                                                                                                                                                                          Stopka żeliwna               Stopka stalowa             
        Zakres pomiaru         Drążek pomiarowyT              Rozmiar stopki               Waga           Opto RS 232                                           35035            …              35036            …
                            mm                                     mm                                 mm              ok. kg                                                                                                                                            
                                300                                                –                             110 x 65                         –                                  –                                                                       201                                             
                                600                                                –                           180 x 120                         –                                  –                                                                       202                                             
                                300                                       25 x 6                    60 x 40 x 100                     2,3                                  x                                                                                                       #            101
                                600                                     30 x 12                  110 x 50 x 160                      7,8                                  x                                                                                                                    102
                              1000                                     30 x 12                  110 x 50 x 160                   12,2                                  x                                                                                                   F #            103
   Znacznik traserski                                                –                                           –                         –                                  –                                                                       301                                             
   Znacznik traserski                                                –                                           –                         –                                  –                                                                       302                                             

35036

Cyfrowe wysokościomierze i aparaty traserskie
ß
Wykonanie
Dokładność zgodnie z normą zakładową, wykonany
z najwyższą precyzją i sprawdzony. Kolumna
prowadnicy wykonana ze stali nierdzewnej, suwak
z dokładną regulacją, śrubą blokującą oraz regulo-
wanym wpustem ślizgowym z brązu, wymienny
znacznik traserski ze spieku węglikowego,
wygięty uchwyt na znacznik traserski do pomiarów
od postawy. Elektroniczny układ pomiarowy ślizga
się bezdotykowo po podziałce kondensatorowej,
stąd nie ma mowy o jakimkolwiek zużyciu!
Pokonana droga pomiarowa jest analizowana,
wyniki pokazują się w postaci cyfr z właściwym
znacznikiem liczby.
Funkcje: Włączanie/wyłączanie, zerowanie 
w dowolnym miejscu, przełączanie mm/inch, funkcja
HOLD(określenie wartości pomiaru), ustawienie +/-
(wstępne ustawienie wartości pomiaru).
Rozdzielczość pomiaru / odczyt: 0,01 mm/0,0005
cala, dokładność powtarzalności: 0,01 mm,
dokładność: Zakres pomiaru 300 mm = +/- 0,03
mm, Zakres pomiaru 600 mm = +/- 0,04 mm, maks.
prędkość procesu: 1,5 m/sek., 3V bateria litowa.
Zastosowanie
Pomiary bezwzględne, metodą różnicową, 
wyrównawcze itd. wykonywane są szybko, 
czysto i bezproblemowo.

Wskazówka:
Kabel połączeniowy zob. nr kat. 35200.
Baterie zapasowe zob. nr kat. 39900 102.

35035 201-202
Lakierowana stopka żeliwna ergonomicznie i pewnie układa
się w ręce, powierzchnie ustawienia dokładnie oszlifowane.
Wyjście danych RS 232 C. Dostarczany w kartonie.

35035 301-302
Znacznik traserski ze spieku węglikowego,
wygięty.

35035 301
Do zakresu pomiaru 300 mm,
zob. nr kat. 35035 201.

35035 302
Do zakresu pomiaru 600 mm,
zob. nr kat. 35035 202.

35036 101-103
Hartowana czarna stopka stalowa, pokryta tworzy-
wem sztucznym, ma ergonomiczną formę i pewnie leży 
w dłoni. Powierzchnia stopki dokładnie równoległa do
podstawy precyzyjnie szlifowana, stąd stosowana
również jako stolik mierniczy. Powierzchnia stojaka z
rowkami zbierającymi zabrudzenia precyzyjnie szlifowa-
na, wszystkie surowe powierzchnie chromowane na
twardo (powłoka antykorozyjna). Ramię na suwaku
pomiarowym z otworem Ø 8 mm h 6 do mocowania i
zaciskania czujnika pomiarowego lub innych urządzeń
dodatkowych.Wyjście danych Opto RS 232. Dostawa
bez czunika zegarowego. 35035 301-302

Typ ETyp DTyp CTyp B

Akcesoria do cyfrowych wysokościomierzy i aparatów traserskich
ß
35037
Rysik zapasowy ze spieku węglikowego.

35038 101
Uchwyt na aparat pomiarowy
Na czujniki zegarowe i przyrządy miernicze 
z czujnikiem, do wkręcenia w miejsce znacznika
traserskiego, dostawa bez przyrządu mierniczego 
z czujnikiem, uchwyt Ø 8 mm. 
Pasujący tylko do nr kat. 35036.

35038 102
Uchwyt na czujnik zegarowy, obrotowy i odchyl-
ny, uchwyt Ø 8 mm (H7), dostawa bez czujnika
zegarowego. Pasujący tylko do nr kat. 35036.

35038 103
Uchwyt na czujnik zegarowy. 
Pasujący tylko do nr kat. 35035 202.

35038 101

35038 102

35037

                                                                                                          Rysik traserski                        Uchwyt                
  Do zakresu pomiaru             Długość                                                           35037            …           35038            …
                              mm                     mm                                                                                                                         
                                  300                          65                                                                                         101                                          
                   600 - 1000                          75                                                                            #            102                                          
                                  300                        120                                                                           #            103                                          
                      600 - 1000                        150                                                                           #            104                                          
                      300 - 1000                        100                                                                                                                     #            101
                      300 - 1000                            –                                                                                                                     #            102
                     300 - 600                            –                                                                                                                         103

35038 103

35035 - 35036

35037 - 35038
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Cyfrowe wysokościomierze TESA-HITE magna 400 i 700

(
Wykonanie
Z opatentowanym magnetycznym systemem pomiarowych
TESA magna µ. Odporne na stałe i płynne zanieczyszcze-
nia wszelkiego rodzaju. Elektronika całkowicie chroniona
przed stałymi i płynnymi zanieczyszczeniami takimi jak
pył, metalowe cząsteczki, woda rozpryskowa lub olej 
(IP 65). Dokładność zgodnie z normą zakładową. Pulpit
obsługi z cyfrowymi wartościami podziałki 0,001/0,005/
0,01 mm względnie 0,0001/0,0002/0,001 cala. Dyna-
miczna kontrola zbliżeniowa obrabianego elementu 
o stale jednakowym nacisku mierniczym. Prosty pomiar
otworów i załamań dzięki opatentowanemu systemowi
automatycznego wyszukiwania punktu kulminacyjnego.
Zatwierdzenie dokonania przejęcia mierzonej wartości
poprzez sygnał akustyczny, możliwość programowania.
Pomiar odchyłków równoległości. Duży wyświetlacz
cyfrowy z symbolami funkcji pomiarowych. Zerowanie 
w dowolnym miejscu, funkcja PRESET do wprowadzanie
żądanych wartości. Interfejs RS 232. Wyświetlacz LC 83 x
49 mm z 7 miejscami i graficznymi symbolami aktywnych
funkcji, wysokość cyfr 8 mm. Głowica miernicza na
prowadnicy z łożyskiem tocznym, wprawianie w ruch 
za pomocą ręcznej korby. Największa dopuszczalna
prędkość regulacji 500 mm/s względnie. 20 cali/s.
Zasilanie w energię elektryczną za pomocą ładowanych
akumulatorów, 6V. Temperatura robocza 10 °C…40 °C.
Dostawa ze świadectwem kalibracji SCS w opakowaniu
transportowym. 

Zastosowanie
Do pomiaru wysokości i stopni, średnic, odstępów
otworów, szerokości rowków i wiele innych. 
Do pomiaru w kierunku 1 współrzędnej (szkic 1),
do pomiaru odchyłków równoległości (szkic 2).

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     Zakres pomiaru                            Zakres zastosowania            Granice błędu        Granice powtarzalności         Granice powtarzalności        Waga           35070            …
                         mm            z normalnymi akcesoriami mm                              µm                       na płaszczyznę                              w otworach             kg                                     
                             415                                                                 570                                  < 8                                2 δ = < 3 µm                                    2 δ = 5 µm               15                                   101
                             715                                                                 870                                  < 8                                2 δ = < 3 µm                                    2 δ = 5 µm               18                     #            102

Świadectwo kalibracji SCS.
Do nowej linii produkcyjnej TESA-HITE i MICRO-HITE należy
również nowe laboratorium akredytowane przez Szwajcarską
Placówkę Akredytującą. Dzięki temu każde pionowe urządzenie
do pomiaru długości TESA dostarczane jest z bezpłatnie wysta-
wionym świadectwem kalibracji SCS. Dzięki w pełni klimatyzowa-
nym pomieszczeniom (20 +/- 0,1 °C) i bardzo dokładnym
stopniowym płytkom wzorcowym uzyskuje się w trakcie kalibracji
wyjątkowo dużą zgodność wymiarów.
- W pierwszym kroku mierzy się odchyłki pomiaru produkowane-

go urządzenia pomiarowego. Za pomocą CAA (Computer Aided
Accuracy) mierzone są następnie wartości korekty, aby zmniejs-
zyć udział odchyłków pomiaru.

- W celu automatycznej korekty mierzonych wartości podczas
pomiarów w pamięci danego urządzenia pomiarowego rejestro-
wane są indywidualne wartości korekty.

- Wyniki pomiarów udokumentowane w świadectwie kalibracji
SCS są uzyskiwane dzięki szeregom pomiarów wykonanych 
za pomocą innego wyposażonego również w stopniowe płytki
wzorcowe urządzenia kalibracyjnego. Zastosowany proces
kalibracji i świadectwo kalibracji SCS gwarantują możliwość
odniesienia każdego pionowego urządzenia do pomiaru
długości TESA do norm danego kraju.

(

35070 102

35070 101

35070 102

35070

Pomiar towarzyszący procesowi podczas produkcji częściInfo

Urządzenia do pomiaru wysokości
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Cyfrowe wysokościomierze TESA HITE 400/700

(
Wykonanie
Duża rozpiętość pomiaru. Elektronika całkowicie
chroniona przed dostępem pyłu lub płynów. Zinte-
growane łożysko pneumatyczne, na stałe instalowa-
ny pulpit obsługi. Automatyczny pomiar średnic za
pomocą ekskluzywnego opatentowanego systemu
TESA do rejestracji punktu zwrotnego. Pomiar
odchyłków równoległości i czworokątności. Opto-
elektroniczny system pomiarowy, patent TESA.
Nośniki nasadek i nasadki miernicze (opcjonalnie)
kompatybilnie z nasadkami TESA MICRO-HITE.
Łącznie ze świadectwem kalibracji SCS.

Wskazówka:
Akcesoria dostępne na zamówienie.

35075 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     Zakres pomiaru                    RS 232                      Waga                                                                                                                                                                  35075            …
                   mm / in                                                            kg                                                                                                                                                                                            
                     415 / 16                                   x                               27                                                                                                                                                                                                 #            101
                     715 / 28                                   x                               32                                                                                                                                                                                                               102

Pomiar w kierunku jednej współrzędnej

Pomiar odchyłków
prostokątności

Pomiar odchyłków
równoległości

Konfiguracja pomiaru odchyłków prostokątności

  Dane techniczne:                                                                                           HITE 400                                                          HITE 700
  Granica błędu:                                                                                                  (2,5+4 L) µm (L w m) /                                     (2,5+4 L) µm (L w m) / 
                                                                                                                           (0.0001+0.000004 L)in (L w in)                        (0.0001+0.000004 L) in (L w in)
  Granica powtarzalności na płaszczyznie (2δ):                                                 2 µm / 0.0001 in                                               2 µm / 0.0001 in
  Granica powtarzalności w otworach (2δ):                                                        3 µm / 0.00015 in                                             3 µm / 0.00015 in
  Maks. odchyłek od prostokątności, czołowo, mechanicznie:                            9 µm / 0.00035 in                                             13 µm / 0.0005 in
  Rozdzielczość:                                                                                                 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm                                 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
                                                                                                                           .00001 / .0001 / .001 in                                    .00001 / .0001 / .001 in
  Prędkość regulacji:                                                                                           0,5 m/s                                                             0,5 m/s
  Nacisk mierniczy (akustyczny sygnał pomiaru):                                               1,5 N +/- 0,5 N                                                 1,5 N +/- 0,5 N
  Poduszki powietrzne:                                                                                       x                                                                       x
  Blokada głowicy mierniczej:                                                                             x                                                                       x
  Precyzyjna regulacja:                                                                                       x                                                                       x
  Bateria:                                                                                                             ładowana bateria 6 V                                       ładowana bateria 6 V
  Autonomia:                                                                                                       60 h                                                                  60 h
  Stopień ochrony:                                                                                              IP 40, pulpit obsługi IP 65                                IP 40, pulpit obsługi IP 65

35075 102

35075
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  Dane techniczne:                                                                                           HITE 400 plus M                                             HITE 700 plus M
  Granica błędu:                                                                                                  (2,5+3 L) µm (L w m) /                                     (2,5+3 L) µm (L w m) / 
                                                                                                                           (0.0001+0.000003 L) in (L w in)                       (0.0001+0.000003 L) in (L w in)
  Granica powtarzalności na płaszczyznie (2δ):                                                 1 µm / 0.00005 in                                             1 µm / 0.00005 in
  Granica powtarzalności w otworach (2δ):                                                        2 µm / 0.0001 in                                               2 µm / 0.0001 in
  Maks. odchyłek od prostokątności, czołowo, mechanicznie:                            8 µm / 0.000031 in                                           12 µm / 0.0047 in
  Rozdzielczość:                                                                                                 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm                                 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
                                                                                                                           .00001 / .0001 / .001 in                                    .00001 / .0001 / .001 in
  Prędkość regulacji:                                                                                           600 mm/s                                                         600 mm/s
  Nacisk mierniczy (akustyczny sygnał pomiaru):                                               1,0 N +/- 0,5 N                                                 1,0 N +/- 0,5 N
  Poduszki powietrzne:                                                                                       x                                                                       x
  Silnikowa głowica miernicza:                                                                            x                                                                       x
  Bateria:                                                                                                             ładowana bateria 6 V                                       ładowana bateria 6 V
  Autonomia:                                                                                                       60 h                                                                  60 h
  Stopień ochrony:                                                                                              IP 40, pulpit obsługi IP 65                                IP 40, pulpit obsługi IP 65

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     Zakres pomiaru                    RS 232                      Waga                  Pulpit obsługi z drukarką                                                                                                      35078            …
                     mm/in                                                     ok. kg                                                                                                                                                                                            
                     405 / 16                                   x                               27                                                                  –                                                                                                                            #            101
                     705 / 27                                   x                               32                                                                  –                                                                                                                            #            102
                     405 / 16                                   x                               27                                                                   x                                                                                                                            #            103
                     705 / 27                                   x                               32                                                                   x                                                                                                                            #            104

Cyfrowe wysokościomierze TESA HITE plus M 400/700

(
Najnowsza generacja z silnikowa głowicą
mierniczą
Wykonanie
- Duży zakres zastosowania
- Elektronika chroniona przed stałymi i płynnymi

zanieczyszczeniami
- Wbudowanie łożyskowanie pneumatyczne
- Nowy, ergonomiczny pulpit obsługi
- Geometryczne funkcje do pomiarów w kierunku 1

lub 2 współrzędnych
- Automatyczne programowanie i wykonywanie

procesów pomiarowych
- Statystyczna obróbka wartości pomiarowych
- Opatentowany opto-elektroniczny system 

pomiarowy TESA
- Akcesoria kompatybilne ze wszystkimi innymi

pionowymi przyrządami do pomiaru długości TESA
- Wraz z Świadectwo kalibracji SCS.

Zakres dostawy:
1 standardowy nośnik nasadki mierniczej, 
1 standardowa nasadka miernicza z kulką ze spieku

węglikowego o Ø 5 mm, 
1 element referencyjny o wartości nominalnej

6,3500 mm, 
1 elektroniczna pompa do łożyska pneumatycznego, 
1 zestaw ładowanych baterii 6V, 
1 adapter sieciowy, 
1 kabel sieciowy EU, 
1 kabel sieciowy US.

35078 103-104
Wykonanie
Ze zintegrowaną drukarką.

35078

35078

Urządzenia do pomiaru wysokości │ Pulpit obsługi
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= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania. 
Ilość zamawiana w sztukach.PL/OP

Pulpit obsługi POWER PANEL do wysokościomierzy MICRO-HITE 350/600/900

(
Wykonanie
Rozdzielczość 0,0005/0,001/0,01/0,1 mm.
Przełączanie mm/cale. Programy miernicze do
pomiarów w kierunku 1 i 2 współrzędnej z geome-
trycznymi  połączeniami wartości pomiaru, pomiary
prostokątności i linii prostych jak również kątów,
możliwość programowania 99 procesów mierniczych
w odniesieniu do obrabianych elementów w zakresie
każdorazowo 64 cech z powiązanymi z nimi
wymiarami granicznymi. Pamięć na 2500 wartości
pomiarowych, statystyczna obróbka wartości
pomiarowych (SPC). Wydruk zdarzeń z pomocą 

wbudowanej drukarki matrix lub w formacie A4 na
drukarce zewnętrznej.

Zastosowanie
Do TESA MICRO-HITE 350/600/900, 
zob. nr kat. 35084.

35085

                                                                                                                                                                                        
           typ                                                                                                                                              35085            …
                                                                                                                                                                                        
           Pulpit obsługi POWER PANEL                                                                                                                       #            101

Cyfrowe wysokościomierze MICRO-HITE

(
Wykonanie
Bez pulpitu obsługi. Autonomicznie pracujące
urządzenia pomiarowe do pomiarów zewnętrznych,
wewnętrznych, pomiarów wysokości, głębokości,
stopni i odstępów. Automatyczna rejestracja
punktów kulminacyjnych na otworach i wałkach. 
Z funkcją zapamiętywania danych dla maks.- min.-
oraz maks.-min. Pomiary dynamiczne. Dokładność
zgodnie z normą zakładową. Stopień ochrony IP
40. Automatyczna rejestracja wartości pomiaru przy
stale równym nacisku mierniczym o wartości ok.
1,6 N. Zatwierdzenie dokonania przejęcia mierzonej
wartości poprzez sygnał akustyczny, możliwość
programowania. Interfejs RS 232. Głowica miernicza
na prowadnicy z łożyskiem tocznym, uruchamianie
za pomocą korby ręcznej. Dołączane łożysko
pneumatyczne urządzenia na płytce kontrolnej.
Inkrementalnie dzielony przymiar szklany z elemen-
tem referencyjnym, podziałka 20 µm, optoelektro-
niczny odczyt. Największa dopuszczalna prędkoś
regulacji 300 mm/s względnie 12 in/s. Zasilanie
prądem poprzez ładowaną kasetę baterii, 6 V, 3,0
Ah lub adapter sieciowy. Autonomia ok.12 h przy
użytkowaniu kasety baterii, przy podłączeniu
łożyska pneumatycznego ok.2 h. Temperatura
robocza 10 °C…40 °C. Dostawa ze świadectwem
kalibracji SCS w opakowaniu transportowym. 

Zastosowanie
Do pomiarów wysokości i stopni, średnic, odstępów
otworów, szerokości rowków i wielu innych bez-
pośrednio w miejscu produkcji, bez konieczności
zastosowania przeszkadzających w pracy kabli. Do
pomiaru w kierunku 1 współrzędnej (szkic 1), do
pomiaru w kierunku 2 współrzędnych (szkic 2).
Funkcje programu do odchyłków formy i położenia
(szkic 3).

Jakość
Masywna stopa urządzenia, chemicznie niklowa-
na z 3 docieranymi sprężynami przyłożenia.

Wskazówka:
Pulpit obsługi POWER PANEL zob. nr kat. 35085.

35084 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     Zakres pomiaru                                                    Zakres zastosowania                                        Odchyłek                                                  Waga ok. kg           35084            …
                         mm     ze standardowymi nośnikami nasadki mierniczej             prostokątności maks. µm          (urządzenie podstawowe bez baterii)                                     
                             365                                                                                            520                                                             7                                                                            33                     #            101
                             615                                                                                            770                                                             9                                                                            38                     #            102
                             920                                                                                          1075                                                           11                                                                            45                     #            103

35084 102

35084 103

35084

35085
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Cyfrowe wysokościomierze MICRO-HITE plus M 

(
Wykonanie 
Bez pulpitu obsługi. Wielofunkcyjny kontroler łączy
szybkość ręcznie obsługiwanego urządzenia
pomiarowego z uproszczeniem ruchu spowodowa-
nym przez zastosowanie silnika. Prosty i niezawod-
ny odbiór danych pomiarowych. Sprzężenie cierne 
w celu uzyskania stale równego nacisku miernicze-
go. Prostokątne położenie kolumny prowadnicy
umożliwia za pomocą urządzenia pomiarowego 
z czujnikiem łatwo i szybko ustalić wartość od-
chyłków położenia. Pomiar cylindrycznych po-
wierzchni w kształcie koła (otwory i fale) dzięki
automatycznemu ustalaniu punktu zwrotnego.
Masywna stopka żeliwna z 3 polami przyłożenia 
w celu stabilnego ustawienia urządzenia pomiaro-
wego na płycie kontrolnej. Wbudowana elektryczna
pompa do tworzenia poduszki powietrznej w celu
łatwego przesuwania urządzenia. Wartość pomiaro-
wa może być przenoszona przez interfejs RS 232
lub drukowana. Automatyczna,sterowana mikropro-
cesorem krekta skutkuje dalszym wzrostem
dokładności. Zapamiętane w urządzeniu pomiarow-
ym wartości korekty kompensują systematycznie
odchyłki pomiaru przy pomiarze długości. Kaseta
baterii z możliwością ponownego załadowania do
pracy niezależnej od zasilania sieciowego. 
Zakres dostawy: 
1 urzą dzenie podstawowe TESA MICRO-HITE plus M, 
1 standardowy nośnik nasadki mierniczej, 
1 standardowa nasadka miernicza z kulką z spieku

węglikowego, Ø 5 mm, 
1 element referencyjny o nominalnych wymiarach

6,35 mm/0.25 cala, 
1 kaseta baterii, 
1 adapter sieciowy, 110-240 V/50-60 Hz, 

1 kabel sieciowy EU do adapteru sieciowego, 
1 kabel sieciowy US do adapteru sieciowego, 
1 pokrywa chroniąca przed pyłem, 
1 świadectwo kalibracji SCS, 
1 instrukcja obsługi ze świadectwem zgodności, 
1 opakowanie transportowe. 

Wskazówka:
Pozostałe urządzenia MICRO-HITE dostępne na
zamówienie. Akcesoria jak pulpity obsługi zob. 
nr kat. 35088.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                     Zakres pomiaru                                      Waga                                                                                                                                                                  35087            …
                                         mm                                     ok. kg                                                                                                                                                                                            
                                               365                                                 33                                                                                                                                                                                                 #            101
                                               615                                                 38                                                                                                                                                                                                               102
                                               920                                                 45                                                                                                                                                                                                 #            103

  Dane techniczne:                                                                                                35087 101                35087 102                                         35087 103
  Zakres pomiaru:                                                                                                   365 mm                    615 mm                                             920 mm
  Zakres zastosowanie w standardowych nośnikach nasadek mierniczych:          520 mm                    770 mm                                             1075 mm
  Granice błędu:                                                                                                                                     (1,9+1,5 L) µm = (L w m)                  
  Powtarzalność:                                                                                                                                      na płaszczyźnie: 2 s = 0,5 µm          
                                                                                                                                                                w otworach: 2 s = 1 µm                    
  Maks. odchyłek od prostokątności                                                                                                                                                                  
  mechaniczny (czołowy):                                                                                       7 µm                         9 µm                                                  11 µm
  Rozdzielczość pulpitu obsługi 1D:                                                                                                         0,0001/0,001 mm                              
  Rozdzielczość pulpitu obsługi Power Panel plus M:                                                                              0,0001/0,001/0,01 mm                      
  Nacisk mierniczy:                                                                                                                                  1 N6                                                  
  Autonomia:                                                                                                                                            ok. 12 h                                             
  Zasilanie:                                                                                                                                               akumulator kasetowy.                       
  Interfejs pulpitu obsługi 1D:                                                                                                                   RS 232                                              
  Interfejs pulpitu obsługi Power Panel plus M:                                                                                        RS 232 oraz Centronics                    
  Stopień ochrony:                                                                                                                                   IP 40                                                 

35087 101

35087 102

35087 103

Pomiar bez zmiany kierunku
Pomiar bez stałej trzpienia mierniczego

Pomiar ze zmianą kierunku
Pomiar ze stałą trzpienia mierniczego
- bez rejestracji punktu zwrotnego       - z rejestracją punktu zwrotnegoPomiar w dwóch kierunkach współrzędnych

Pomiary odchyłków formy i położenia

35087

Urządzenia do pomiaru wysokości │ Akcesoria do wysokościomierzy
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Akcesoria do wysokościomierzy MICRO-HITE plus M

(
35088 102-103 
Pulpity obsługi Power Panel Plus M 
Wykonanie 
Interfejs RS 232 do seryjnej transmisji danych,
dwukierunkowy. Wejście dla urządzenia pomiarowe-
go typu RS 232. Wejście cyfrowego trzpienia
mierniczego TESA IG-13. Wejście na przełącznik
nożny do aktywacji funkcji PRINT lub powtórzenia
ostatniej funkcji pomiarowej. Wyjście CENTRONICS
na drukarkę (format A4). 
Zastosowanie 
Do pomiarów w 1 lub 2 kierunkach współrzędnych
do ustalania pozycji otworów w prostokątnym
układzie kartezjańskimi i układzie współrzędnych
biegunowych oraz do pomiarów kątów, równo-
ległości i prostokątności.

35088 102 
Z wbudowaną drukarką. 

35088 103 
Bez drukarki. 

35088 104 
Uchwyt trzpieni 
Zastosowanie 
Specjalnie do urządzenia mierniczego z czujnikiem
TESATAST. 

35088 105 
Zestaw nasadek mierniczych
Wykonanie 
Dostawa w etui z tworzywa sztucznego z: 
1 uchwyt nasadek mierniczych, 
1 drążek dotykowy do wkrętów, zestawów cen-

trujących, otworów ślepych itd., pod kątem 8°, 
ze stali, hartowane, 

1 drążek dotykowy do pomiarów głębokości,
cylindrycznie odsuwany, ze stali, hartowany, 

3 nasadki miernicze ze stalową kulką, hartowane, 
Ø  0,9 / 1,9 / 2,9 mm, 

1 nasadka miernicza z powierzchnią pomiaru 
w kształcie stożka, Ø  8 mm, ze stali, hartowana, 

2 przedłużki, długość 20 mm, gwint M 3 do M 3 
i długość 20 mm, gwint M 3 do M 2,5. 

35088 106 
Trzpień mierniczy IG-13 
Wykonanie 
Z optoelektronicznym systemem pomiaru i sztabką
szklaną z o inkrementalnej podziałce. 
Zawiera: 
1 trzpień mierniczy TESA IG-13, rozpiętość
pomiaru 13 mm, rozdzielczość sygnału pomiaru
0,0005 mm, dokładność 1 µm, nacisk mierniczy
0,45 N przy pozycji zero i 0,75 N w miejscu za-
kończenia. 
1 uchwyt do trzpienia mierniczego TESA IG-13. 
Zastosowanie 
Do pomiarów odchyłków formy lub położenia,
przede wszystkim do ustalania odchyłków od
prostokątności i liniowości. Możliwe tylko w połącze-
niu z pulpitami obsługi Power Panel plus M. 

35088 107
Kabel połączeniowy IG-13/Power Panel plus M (1 m)

35088 108
Duży zestaw akcesoriów 20 cz.
Wykonanie
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego: 
1 nasadka miernicza z kulką z spieku węglikowe-

go, Ø 3 mm, 
1 nasadka miernicza z kulką z spieku węglikowe-

go, Ø 10 mm, nasadki miernicze z cylindryczną
powierzchnią mierniczą ze spieku węglikowego,
do otworów cylindrycznych i do ustalania pozycji
metrycznych gwintów wewnętrznych, 

1 sztuka Ø 2,2 mm (do M 3 do M 16), 
1 sztuka Ø 4,5 mm (do M 6 do M 48), 
1 sztuka Ø 9,7 mm (do M 12 do M 150), nasadki

miernicze z tarczami ze spieku węglikowego, do
rowków, rowków toczonych, wkładek centrujących
itd., 

1 sztuka E = 1 mm / Ø 4,5 mm, 
1 sztuka E = 2 mm / Ø 14 mm, 
1 sztuka E = 3 mm / Ø 19 mm, 
1 nasadka mierniczna z małą powierzchnią

cylindra ze spieku węglikowego, Ø 2 mm, 
1 uchwyt nasadek mierniczych dla nasadek

mierniczych TESATAST (gwint M 1,4) i nasadek
mierniczych M 2,5, nasadki miernicze TESATAST,
kulka ze spieku węglikowego, gwint M 1,4

1 sztuka Ø 1 mm, 
1 sztuka Ø 2 mm, 
1 sztuka Ø 3 mm, 
1 klucz,
1 nasadka mierniczna z cylindryczną powierzchnią

mierniczą (Ø 10 mm, długość 12 mm) główny
korpus ze stali nierdzewnej, hartowany, po-
wierzchnia miernicza ze spieku węglikowego,
uchwyt nasadki mierniczej służy uzyskaniu
dostępu do większej głębokości pomiaru

1 sztuka do głębokości pomiaru do 110 mm 
(dł. = 75 mm), 

1 sztuka do głębokości pomiaru do 185 mm 
(dł. = 150 mm), 

1 uchwyt nasadki mierniczej w celu rozszerzenia
zakresu zastosowania , 

1 nasadka mierniczna z drążkiem traserskim, 
stal nierdzewna, hartowana, jedna równa i jedna
kulista powierzchnia miernicza ze spieku węgliko-
wego, wymienny drążek traserski. 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              35088            …
                                                                                                                                                                                        
     Pulpit obsługi Power Panel plus M z drukarką                                                                                                              102
     Pulpit obsługi Power Panel plus M bez drukarki                                                                                             #            103
     Uchwyt trzpieni                                                                                                                                                          #            104
     Zestaw nasadek mierniczych                                                                                                                                #            105
     Trzpień mierniczy IG-13                                                                                                                                           #            106
     Kabel połączeniowy IG-13                                                                                                                                      #            107
     Duży zestaw akcesoriów 20 cz.                                                                                                                            #            108

35088 102

35088 103

35088 104

35088 106

35088 105

35088 
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Nasadki miernicze M 2

0
Wykonanie
Z kulką rubinową i gniazdem gwintowym M 2.

Wskazówka:
L1 = efektywna długość robocza,
HM = spiek węglikowy,
St = stal nierdzewna.
Nasadki miernicze o innych wymiarach dostępne 
na zamówienie.

35358

L1

L2

D d

Przedłużacze M 2

0
Wykonanie
Z gniazdem gwintowym M 2.
Jakość
Stal nierdzewna.

d

L

                                                                                                                                                                                        
                     L              d                                                                                                                       35368            …
                 mm          mm                                                                                                                                                 
                        5            3,0                                                                                                                                                #            101
                      10            3,0                                                                                                                                                #            102
                      20            3,0                                                                                                                                                #            103

35368

Nasadki miernicze M 3

0
Wykonanie
Z kulką rubinową i gniazdem gwintowym M 3.

Wskazówka:
L1 = efektywna długość robocza,
St = stal nierdzewna,
HM = spiek węglikowy. 
Nasadki miernicze o innych wymiarach i z cera-
micznym trzonem dostępne na zamówienie.

35376

L1

L2

D d
                                                                                                                                                                                        
                     d             D            L1            L2      Materiał trzonu                                                       35376            …
                 mm          mm          mm          mm                                                                                                                 
                     2,0            4,0            8,0             21                                St                                                                                      101
                     3,0            4,0          12,0             21                                St                                                                                      102
                     4,0            4,0          17,0             21                                St                                                                                      103
                     4,0            4,0          27,0             31                                St                                                                                      104
                     5,0            4,0          31,0             31                                St                                                                        #            105
                     3,0            4,0          42,5             50                              HM                                                                        #            106
                     4,0            4,0          46,0             50                              HM                                                                                      107
                     5,0            4,0          50,0             50                              HM                                                                        #            108

                                                                                                                                                                                        
                     d             D            L1            L2      Materiał trzonu                                                       35358            …
                 mm          mm          mm          mm                                                                                                                 
                     0,3            3,0            2,0             10                              HM                                                                        #            101
                     0,5            3,0            3,0             10                              HM                                                                        #            102
                     0,7            3,0            4,0             10                              HM                                                                        #            103
                     1,0            3,0            4,5             10                                St                                                                        #            104
                     1,5            3,0            4,5             10                                St                                                                        #            105
                     2,0            3,0            6,0             10                                St                                                                        #            106
                     2,5            3,0            6,0             10                                St                                                                        #            107
                     3,0            3,0             7,5             10                                St                                                                        #            108
                     4,0            3,0          10,0             10                                St                                                                        #            109
                     5,0            3,0          10,0             10                                St                                                                        #            110
                     6,0            3,0          10,0             10                                St                                                                        #            111
                     8,0            3,0          11,0             11                                St                                                                        #            112

Przedłużacze M 3

0
Wykonanie
Z gniazdem gwintowym M 3.
Jakość
Stal nierdzewna.
                                                                                                                                                                                        
                     L              d                                                                                                                       35378            …
                 mm          mm                                                                                                                                                 
                      10                4                                                                                                                                                #            101
                      20                4                                                                                                                                                #            102
                      35                4                                                                                                                                                #            103

35378

d

L

35358

35368

35376

35378

Nasadki miernicze
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= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania. 
Ilość zamawiana w sztukach.PL/OP

- Interfejsy dla ponad 1500 urządzeń pomiarowych

- Kompatybilny z ponad 50 systemami CAQ/ERP

- Przenoszenie wartości pomiarowych do aplikacji MS-Office®

- Połączenie z komputerem za pomocą RS 232, USB i klawiatura

- Bezprzewodowe podłączanie urządzeń pomiarowych drogą radiową

- Rejestrator danych do mobilnych pomiarów

- Pomiary online i wstępna obróbka

- Pomiar wielopunktowy

Rejestracja danych pomiarowychInfo

C

35_HHW_Katalog_2015_PL  09.09.15  09:11  Seite 35.11



Technika pomiarowa/
kontrolna

35.12 # = częściowo z zapasów
magazynowych

www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63 a

= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach. PL/OP

Automat szufladowy ComBee DR.
Po prostu pojemy.

ComBee DR to klasyczny automat szufladowy. Dzięki elektronicznemu odblokowywaniu 

szuflad i monitorowaniu miejsc przechowywania za pomocą pokryw z pleksi można 

optymalnie magazynować małe części oraz narzędzia skrawające. Zależnie od typu

szuflady możliwe jest magazynowanie do 63 różnych artykułów.

Przykład systemu dystrybucji HHW.
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Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63a

= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania. 
Ilość zamawiana w sztukach.PL/OP
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Kabel połączeniowy do cyfrowych urządzeń pomiarowych
Zastosowanie
Do podłączenia do PC, drukarki, MINITERM i intefejsu.

                                                                                       
    Typ kabla    Długość kabla            35200            …
                                             m                                    
                    A                              2                                     100
                    B                              2                                     101
                    C                              2                                     303
                    D                              2                       #            201
                    E                              2                       #           202
                    G                              2                       #           204

35200 100
Typ kabla A
Kabel danych Opto RS 232 Simplex
35200 101
Typ kabla B
Kabel danych Opto RS 232/Duplex
35200 303
Typ kabla C
Kabel danych Opto RS 232/USB
35200 201
Typ kabla D
Kabel danych Opto RS 232/Box

35200 202
Typ kabla E
Kabel danych Opto RS 232/Minitherm
35200 204
Typ kabla G
Kabel danych RS 232 Duplex/Zasilanie
35200 309
Typ kabla H
Kabel danych zasilanie RS 232/USB
35200 311
Typ kabla I
Kabel połączeniowy Zasilanie/Boks
Zastosowanie
Do wejścia DC-Hi-NET MULTI.
35200 312
Typ kabla J
Kabel danych Proximity/RS 232 Duplex
35200 313
Typ kabla K
Kabel danych Proximity/USB
35200 314
Typ kabla L
Kabel danych Proximity/Box
Zastosowanie
Do wejścia DC-Hi-NET MULTI

35200 401
Typ kabla M
Kabel danych ATORN Data-Variable/RS 232
35200 402
Typ kabla N
Kabel danych ATORN Data-Variable/USB
35200 403
Typ kabla O
Kabel danych ATORN Data-Variable/Box-Digimatic

35200 307
Typ kabla R
Adapter złącza z przewodem sygnałowym DIGIMATIC

35200 308
Typ kabla S
Adapter złącza z przewodem sygnałowym USB

                                                                                       
    Typ kabla    Długość kabla            35200            …
                                             m                                    
                    H                              2                       #           309
                      I                              2                       #            311
                     J                              3                       #            312
                    K                              3                       #            313
                     L                              2                       #            314
                     T                              2                       #            315

                                                                                       
    Typ kabla    Długość kabla            35200            …
                                             m                                    
                    U                              2                       #            316
                    M                              2                       #            401
                    N                              2                                     402
                    O                              2                                     403
                    R                              2                       #           307
                    S                              2                       #           308

35200

35200 316
Kabeltyp U
TLC-Digmatic-Verbindung

35200 315
Kabeltyp T
TLC-Stecker mit USB-Kabel

Typ L

Typ A

Typ B

Typ C

Typ D

Typ E

Typ G

Typ H

Typ I

Typ J

Typ K

Typ M

Typ N

Typ O

Typ R

Typ S

Typ U

Typ T

Kabel połączeniowy │ Rysiki traserskie
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35.15# = częściowo z zapasów
magazynowych

www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63a

= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania. 
Ilość zamawiana w sztukach.PL/OP

Rysiki traserskie
35405
Wykonanie
Uchwyt radełkowy, wymienne znaczniki traserskie
chromowo - wanadowe.

35406
Wykonanie
Uchwyt radełkowy, wymienne znaczniki traserskie
chromowo - wanadowe, ze znacznikiem prostym 
i zagiętym pod kątem 90°.

35407
Wykonanie
Uchwyt z tworzywa sztucznego, znaczniki traserskie
chromowane, ze znacznikiem prostym i zagiętym
pod kątem 45° .

35405

                                                                                                                                                                                        
         Długość                                                       35405            …              35406            …              35407            …
                 mm                                                                                                                                                                 
                    175                                                                                      101                                                                                           
                    220                                                                                                                                                                                101
                    250                                                                                                                                   102                                             

35406

35407

Trwały rysik traserski
35410
Wykonanie
Pusty uchwyt stalowy (5 mm) z powłoką z tworzywa
sztucznego i uchwytem zaciskowym. Końcówki
hartowane i wymienne. Łącznie ze 12 zamiennymi
końcówkami (w uchwycie). 

35411
Zamienne końcówki
Wykonanie 
Opakowanie = 10 sztuk. 

35410

                                                                                       Rysik traserski                      Zamienne końcówki                
         Długość                                                                                35410            …                              35411            …
                 mm                                                                                                                                                                 
                    150                                                                                                                 101                                                         201

35411

Rysik traserski ze spieku węglikowego
Wykonanie
Proste, z końcówką ze spieku węglikowego do
trasowania twardych materiałów. Uchwyt 6-kątny, 
6 mm, z zaczepem.

35440

                                                                                                                                                                                        
         Długość                                                                                                                                       35440            …
                 mm                                                                                                                                                                 
                    150                                                                                                                                                                                101

                                                                                       Rysik traserski                            Rysiki zamienne                
         Długość                                                                               35441            …                              35442            …
                 mm                                                                                                                                                                 
                  150                                                                                                                 101                                                         101

Rysiki traserskie kieszonkowe
35441
Wykonanie
Znacznik traserski uchylny, długość końcówki
regulowana, pewny chwyt dzięki uchwytowi zacisko-
wemu. Końcówkę można szlifować, uchwyt 6-kątny,
8 mm, z zaczepem.
W komplecie rysik traserski ze spieku węgliko-
wego i wkład grafitowy. 

35442
Zapasowy rysik ze spieku węglikowego

35441

35442

Rysik traserski ze spieku węglikowego
rico marker
35443
Rysik traserski ze spieku węglikowego
Wykonanie
W komplecie, uchwyt o długości 165 mm.
Najwyższa precyzja, końcówkę ze spieku węgliko-
wego można wkładać i wyjmować. Wkład rysika
traserskiego regulowany, dzięki temu można
szlifować końcówkę ze spieku węglikowego po jej
stępieniu do 12 mm, z zaczepem.

35444
Rysik zapasowy
Cały ze spieku węglikowego, Ø 1,5 x 70 mm.

35443

                                                                                       Rysik traserski                            Rysiki zamienne                
                                                                                                       35443            …                              35444            …
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                           101                                                         101

35444

35405 - 35407

35410 - 35411

35440

35441 - 35442

35443 - 35444
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= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach. PL/OP

Rysik traserski ze spieku węglikowego
TICOM
Wykonanie
Z rysikiem ze spieku węglikowego.Dzięki zastosowa-
nej technice możliwość opuszczania, szlifowania i
wymiany. W praktycznym kształcie pisaka, z klipsem
do kieszeni.
Zastosowanie
Do trasowania metalu i innych materiałów o gładkich
powierzchniach i twardości do 60° HRc.

35447 200
Rysik traserski TopForm
Wykonanie
Trzon z tworzywa sztucznego z poręczną strefą
chwytu.

35447 201
Rysik traserski ErgoPlus
Wykonanie
Trzon z aluminium z przeciwpoślizgową strefą chwytu
z tworzywa sztucznego.

35447 102
Zamienne rysiki traserskie ze spieku 
węglikowego
Wykonanie
Opakowanie = 5 sztuk.

Marker do otworów Pica Dry
35448 101
Marker do otworów Pica Dry
Wykonanie
znakuje i pisze na wszystkich materiałach. Także 
na powierzchniach zakurzonych, chropowatych,
zaolejonych, wilgotnych czy ciemnych. Specjalny
wymienny wkład grafitowy, średnica 2,8 mm.
Wkłady wymienne i kolorowe patrz nr kat 35448
102. Wkład wysuwany jest przez rurkę ze stali
szlachetnej. Wysuwanie wkładu co 2 mm. Futerał 
z klipsem i zamontowaną temperówką. Napisy
wykonane na gładkich powierzchniach można
zmywać wilgotną ściereczką.

35448 102
Zestaw wkładów Pica Dry
Zawiera: 
4 wkłady grafitowe B2, 
2 wkłady czerwone, 
2 wkłady żółte. 

Wskazówka:
Kolor czerwony i żółty chronić przed wysoką
temperaturą.

35448 101

35448 102

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              35448            …
                                                                                                                                                                                        
     Marker                                                                                                                                                                                         101
    Zestaw wkładów                                                                                                                                                                      102

Marker do metalu
TICOM
Wykonanie
Znakuje na biało bardzo delikatną linią o szero-
kości tylko ok. 0,8 mm. Dobrze kryjący, odporny 
na światło, szybko schnący. Łatwo zmywalny za
pomocą rozpuszczalników organicznych takich jak
benzyna do czyszczenia chemicznego toluen.

Zastosowanie
Optymalnie do kontrastowego znakowania metalu 
o powierzchniach walcowanych, ciemnych lub lekko
skorodowanych.. Przylega jednak także do wielu
innych materiałów, na których biały kolor oznakowa-
nia jest łatwiejszy do odczytania.

Wskazówka:
Nie nadaje się do stosowania na papierze.

35460

                                                                                                                                                                                        
         Długość                 Ø trzonu                Waga              Opakowanie=sztuk                               35460            …
                 mm                         mm                        g                                                                                                       
                    133                                11                         15                                                 1                                                           101

                                                                                                                                                                                        
                                                         Długość       Ø trzonu    Ø rysika      Opakowanie = sztuk        35447            …
                                                                 mm               mm            mm                                                                         
     TopForm                                                   150                  8,8               2,0                                           1                               200
     ErgoPlus                                                   150                  8,8               2,0                                           1                               201
     Rysik zapasowy ze spieku węglikowego         32                       -               2,0                                           5                               102

35447 102

35447 200

35447 201

                                                                                               Rysik traserski                    Rysiki zamienne                
            Długość                                                                                    35445            …                      35446            …
                    mm                                                                                                                                                              
                        150                                                                                                                      101                                                101

Rysik traserski ze spieku węglikowego

0
35445
Rysik traserski ze spieku węglikowego
Wykonanie
Obudowa metalowa niklowana, uchwyt Ø 8 x 70
mm, wymienna końcówka ze spieku węglikowego, 
z klipsem.

35446
Zapasowy rysik ze spieku węglikowego
Ø 2 x 30 mm. 35445

35446

35445 - 35446

35447

35448

35460

Rysiki traserskie │ Marker do otworów │ Marker │ Przymiar traserski │ Znaczniki traserskie │
Cyrkle 
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Ilość zamawiana w sztukach.PL/OP

Precyzyjny znacznik traserski 

&
Wykonanie
Z dokładną regulacją i rowkiem prowadnicy.
Okrągły drążek pomiarowy ze stali nierdzewnej
z podziałką w mm. Suwak z żeliwa z czworokątną
płytą. Wymienne, hartowane końcówki traserskie. 

35490

                                                                                                                                                                                        
     Zakres pomiaru          Ø drążka pomiar.             Odczyt                                                               35490            …
                         mm                                 mm                  mm                                                                                         
                             200                                        11                      0,1                                                                                 #            201
                             300                                        11                      0,1                                                                                               202

                                                                                                                                                                                        
  Długość pomiaru                                                                                                                               35492            …
                         mm                                                                                                                                                         
                             200                                                                                                                                                                       201
                             250                                                                                                                                                                       202
                             300                                                                                                                                                                       203

Przyrządy traserskie
Wykonanie
Płaski, nierdzewny, matowany, krawędź traserska
hartowana, podziałka w mm, bez precyzyjnej
regulacji, przekrój szyny 40 x 3 mm.

35492

Cyrkiel warsztatowy
Wykonanie 
Ramiona złączone nitem, przegub przelotowy,
końcówki hartowane. 

35600 
Cyrkiel prosty DIN 6486 
Jakość 
Z czworokątnymi ramionami, stal nierdzewna, 
chromowany. 

35601 102-107
Cyrkiel prosty z łukiem nastawczym DIN 6486 
Jakość 
Z czworokątnymi ramionami, stal nierdzewna, 
chromowany.

35601 108-110
Cyrkiel prosty z łukiem nastawczym DIN 6486 
Jakość 
Z czworokątnymi ramionami, kuta stal. 

35602
Cyrkiel do otworów (macki wewnętrzne) 
DIN 6482 
Jakość 
Z płaskimi ramionami, stal, polerowana.

35600

                                                 Cyrkiel prosty                 Cyrkiel prosty z łukiem                Cyrkiel do otworów       
                 Długość                               35600            …                              35601            …              35602            …
                         mm                                                                                                                                                         
                             150                                                           102                                                         102                         #            102
                             200                                                           104                                                         104                                       104
                             250                                                           105                                                         105                         #            105
                             300                                                           106                                                         106                         #            106
                             400                                                                                                                          107                         #            107
                             600                                                                                                            #            108                         #            108
                             800                                                                                                            #            109                                             
                           1000                                                                                                            #            110                                             

35601

35602

Precyzyjny przymiar traserski
35480
Wykonanie
Suwak z pełnego materiału, ze śrubą blokującą.
Rolka prowadnicy zapewnia niezawodne równoległe
prowadzenie. Stal nierdzewna, podziałka w mm
matowa chromowana

Zastosowanie
Do trasowania łuków i linii równoległych.

35481
Zapasowa końcówka, osobno.

35480

                                                                                 Znacznik traserski                             Zapasowy rysik                
     Zakres pomiaru                    Odczyt                                       35480            …                              35481            …
                         mm                         mm                                                                                                                         
                       0 - 200                            0,01                                                                    101                                                         101

35481

35480 - 35481

35490

35492

35600 - 35602
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Precyzyjny cyrkiel suwmiarkowy
ß
Wykonanie
Z końcówkami ze spieku węglikowego. Szyna
miernicza i szczęka suwmiarki wykonane z jednego
kawałka, suwak wykonany z pełnego materiału.
Szczęki traserskie (powierzchnie miernicze)
hartowane i bardzo dokładnie szlifowane.
Zastosowanie
Precyzyjne trasowanie dzięki równoległemu
ułożeniu ramion traserskich.
Jakość
Stal specjalna.

35701

                                                                                                                                                                                        
     Zakres pomiaru                   Odczyt            Długość szczęki               Waga                                35701            …
             mm / Ø mm                         mm                                 mm                ca. g                                                         
                    150 / 300                              0,1                                        40                    150                                                          101
                    200 / 400                              0,1                                        40                    180                                             #            102
                    300 / 600                              0,1                                        40                   250                                                          104

Cyrkiel drążkowy

&
35681 
Wykonanie 
Z dokładną regulacją i rowkiem prowadnicy.
Okrągłe drążki pomiarowe ze stali specjalnej 
z podziałką w mm. Suwaki z aluminium, ze śrubą
blokującą. Wymienne, hartowane końcówki trasers-
kie. 

35682 
Zamienne końcówki 
Hartowane. Do zakresu pomiaru 3000 mm Ø 6 mm.
Po dwie sztuki. 

35683 
Zamienne końcówki 
Pokrywane spiekiem węglikowym. Do zakresu
pomiaru 3000 mm Ø 6 mm. Po dwie sztuki.

35681

                                                                                                                                                        Cyrkiel                           Zapasowe końcówki stalowe                    Zapasowe końcówki węglikowe             
      Zakres pomiaru          Ø drążka pomiarowego                      Odczyt                                35681             …                                   35682            …                              35683            …
                           mm                                            mm                           mm                                                                                                                                                                              
                               500                                                     20                                 0,1                                                            201                                                 #            101                                                         101
                             1000                                                     20                                 0,1                                                            202                                                 #            101                                                         101
                             1500                                                     20                                 0,1                                           F #           203                                                 #            101                                                         101
                             2000                                                     20                                 0,1                                           F #           204                                                 #            101                                                         101
                             3000                                                     28                                 0,1                                           F #           205                                                 #            101                                                         101

35682

35683

Precyzyjne cyrkle sprężynujące
Wykonanie
Bardzo mocne, graniaste ramiona. Trzpień prze-
chodzący przez ramię, z szybko mocującą nakrętką.
Końcówki wzgl. powierzchnie pomiarowe hartowane.

35630

35631

35632                                                 Cyrkiel prosty                Cyrkiel do otworów               Cyrkiel zewnętrzny                
                 Długość                               35630            …                      35631            …                      35632            …
                         mm                                                                                                                                                         
                             125                                                           102                                  #            102                                  #            102
                             150                                                           103                                  #            103                                  #            103
                             200                                                           105                                                105                                                105
                             300                                                           108                                  #            108                                                108

35630 - 35632

35681 - 35683

35701

Cyrkle │ Cyrkle suwmiarkowe │ Liniały
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