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Stoper

S
Wykonanie
- Wychwyt kotwicowy kołkowy
- 1 kamień
- Ochrona przeciwwstrząsowa
- Specjalna obudowa z ABS

- Licznik 30-minutowy
- Startowanie, zatrzymywanie i zerowanie poprzez

naciśnięcie koronki

39035

Liczniki skokowe
Wykonanie
- Z zerowaniem dźwignią
- Dodawanie skoków w jednym kierunku
- Dźwignia skoku samoczynnie powraca 

w ustawienie podstawowe

- Uderzenie skoku: min. 38°- 60°
- Kierunek skoku od obserwatora
- Wałek napędowy wystający z prawej i lewej
- Mocowanie przód/tył

39025

                                                                                                                                                                                        
    Maks. skok/min.       Ilość cyfr            Wysokość cyfr          Powierzchnia podstawy                39025            …
                                                                                      mm                                            mm                                         
                             500                         6                                    4,5                                            70 x 60                                        101

                                                                                                                                                                                        
            Ø obudowy                    Odczyt                                                                                               39035            …
                         mm                sek./min.                                                                                                                         
                               55                    0,2/0,01                                                                                                                     #            101

Stoper dodający
S
Wykonanie
- Wychwyt kotwicowy kołkowy
- 1 kamień
- Ochrona przeciwwstrząsowa
- Specjalna obudowa z ABS

- Licznik 30-minutowy
- Startowanie i zatrzymywanie poprzez naciśnięcie

koronki, z dowolną częstotliwości
- Zerowanie za pomocą przycisku z boku

39040

                                                                                                                                                                                        
            Ø obudowy                    Odczyt                                                                                               39040            …
                        mm                         sek.                                                                                                                         
                               55                              0,2                                                                                                                                   201

Stoper cyfrowy

S
Wykonanie
- Wodoszczelna obudowa z ABS
- Dobrze czytelny wyświetlacz LCD
- Zakres wyświetlania 9 godz., 59 min., 59,99 sek. 
- Dostawa wraz z pokrowcem ochronnym, sznur-

kiem i baterią 1,5 V, typ LR 6, AA

Funkcje:
Start/Stop/Reset/Dodawanie/ Splitt/Lap/Czas
dzienny. 
5 pamięci: 5 czasów międzyoperacyjnych Splitt 
i pojedynczych lub odcinkowych Lap.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 303.

39045

                                                                                                                                                                                        
                 Rozmiar         Wyświetlacz LCD          Wysokość znaków            Waga                          39045            …
                         mm                                                                          mm             ok. g                                                    
             22 x 61 x 28                         7-znakowy                                            8                   90                                                    101

39025

39035

39040

39045

Stopery cyfrowe

ß
Wykonanie
- Wyświetlanie daty, dnia tygodnia 

i czasu (12/24 godz.)
- Zakres wyświetlania 9 godz., 59 min., 59,99 sek. 
- Ustawiane odliczanie wsteczne
- Dostawa wraz ze sznurkiem do zawieszenia

i baterią litową 3 V (typ CR 2032)

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 102.

39044 101
Wykonanie
- Z funkcją okrążeń/interwałów
10 miejsc pamięci na:
- Czas na okrążenie (Lap)
- Czas pośredni (Split)
- Liczba okrążeń (0-99)
- Najkrótszy, najdłuższy i średni czas okrążenia

39044 102

                                                                                                                                                                                        
                 Rozmiar       Wyświetlacz LCD           Wysokość znaków                                               39044            …
                         mm                                                                         mm                                                                         
             23 x 64 x 86                    3-wierszowy                                              6                                                                             101
             23 x 64 x 86                    1-wierszowy                                            11                                                                             102

39044 101

39044
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Tachometr ręczny
DEUMO
Wykonanie
- Pracuje w oparciu o zasadę padu wirowego
- Przycisk blokowanie odpowiedniej wartości pomiaru
- Dokładność wskazania +/-0,5% 

(w odniesieniu do wartości końcowej)
- Zakres pomiaru podzielony na 3 stopnie pomiaru: 

40 - 500 / 400 - 5000 / 4000 - 50000 1/min. 

- Kompletny z końcówką gumową, pustym trzpie-
niem gumowym, gumowym lejkiem czujnika,
tarczą dla pomiaru prędkości, przedłużeniem 
i zapasowymi końcówkami, w etui

Zastosowanie
Do mierzenia obrotów i prędkości skrawania (tarcza)
ze wskaźnikiem ciągłym, do obu kierunków obrotu!

39110

Stoper stołowy
S
Wykonanie
- Mechanizm kwarcowy
- Wskazanie 0 - 60 sekund, 0 - 60 minut
- Skala wewnętrzna 0 - 100/100 minut
- Ø tarczy zegarowej 110 mm
- Wymiary 175 x 130 x 40/95 mm
- Dostawa wraz z baterią 1,5 V, typ LR 6, AA

Funkcje:
1. Start/Stop 

Reset (zerowanie)
2. Dodawanie (dowolnie częste) 

Reset (zerowanie)

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 303.

39055

                                                                                                                                                                                        
                 Rozmiar             Ø tarczy zegara                                                                                       39055            …
                         mm                                 mm                                                                                                                 
   175 x 130 x 40/95                                      110                                                                                                                          101

                                                                                                                                                                                        
   Zakres pomiarowy            Ø tarczy zegarowej                                                                               39110            …
                        1/min.                                      mm                                                                                                         
                   40 - 50.000                                              74                                                                                                   #            101

Obrotomierze TESTO 465/470

.
39120 101
TESTO 465
Wykonanie
- Pomiar wartości optyczny za pomocą modulowa-

nego strumienia światła
- Najprostsza obsługa jedną ręką
- Funkcja maks./min.
- Zapisywanie po wyłączeniu wartości średniej,

maksymalnej i ostatniej 
- Odległość pomiarowa do 600 mm
- Funkcja automatycznego wyłączenia (30 sek.)
Zakres dostawy:
- Obrotomierz TESTO 465
- SoftCase (pokrowiec)
- Znaczki odblaskowe
- Protokół kalibracji
- Baterie 1,5 V, typ LR 6, AA
Zastosowanie
Do bezdotykowych pomiarów obrotów w przemyśle 
i rzemiośle, np. na wałach pompy filtracyjnej, na
turbinach i pompach, przewietrznikach i wentylato-
rach itp.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 303.

39120 100
TESTO 470
Jak nr kat. 39120 101, jednak z adapterem 
do mechanicznego pomiaru obrotów.
Zakres dostawy:
- Obrotomierz TESTO 470
- SoftCase (pokrowiec)
- Adapter
- Końcówka stykowa
- Wirnik
- Znaczki odblaskowe
- Protokół kalibracji
- Baterie 1,5 V, typ LR 6, AA

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 303.

39120 102
Znaczki odblaskowe
Samoprzylepne po 150 mm (1 opak. = 5 sztuk).

39120 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                  Zakres pomiarowy optyczny         Zakres pomiarowy mechaniczny                                    Dokładność               Wymiary         Waga         39120            …
                                                       rpm (obr./min.)                                       rpm (obr./min.)                                                                                mm                g                                   
         TESTO 465                                  1.00 … 99.999                                                                      –         +/- 0,02% śr. wart. (+/- 1 cyfra)         144 x 58 x 20             145                                 101
         TESTO 470                                  1.00 … 99.999                                              1.00 … 19.999         +/- 0,02% śr. wart. (+/- 1 cyfra)         175 x 60 x 28             190                                100
         Znaczki odblaskowe                                          -                                                                        -                                                               -                                 -                    -                                 102

39120 101

39120 100

39055

39110

39120

Stopery │ Tachometry │ Obrotomierze

Stoper cyfrowy
S
Wykonanie
- Ultradźwiękowo zgrzewane okienko

kontrolne
- Wodoszczelna obudowa z ABS
- Obsługa 2 przyciskami
- 1/100 min., 1/100 sek. do wyboru
- 2,5-wierszowy wyświetlacz LCD: górny

wiersz 6-znakowy ze wskazaniem
stanu baterii, dolny wiersz 7-znakowy

- Okienko funkcyjne czasu
okrążenia/normalnego

- Wskaźnik pamięci 2-znakowy, 
znaki wysokości 7 mm/5 mm

- Zakres wyświetlania: górny wiersz
9.999,99 min., dolny wiersz 
99.999,99 min. 

- Dostawa wraz ze sznurkiem,
pokrowcem ochronnym i baterią 
1,5 V, typ LR 03, AAA

Funkcje dla 1/100 min.:
- Start/ Stop/ Reset  Split (czas

pośredni)/Lap (okrążenie)/Addition
(dodawanie) (Split i Lap można
odczytywać jednocześnie)

- Czas, data
- Pamięć 65-miejscowa dla Split

i Lap

Funkcje w wersji 1/100 sek.:
- Start/ Stop/ Reset – Addition/ Split/

Lap /Short-Lap
- Możliwość wyznaczenia czasu

pośredniego na podstawie czasu
zegarowego

- Funkcja odliczania Count-Down
(Count-Down i stoper można
wykorzystywać jednocześnie)

- Czas, data
- Pamięć 65-miejscowa dla analizy
- Szybkie przeszukiwanie

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz 
nr kat. 39900 304. 39050

                                                                                                                                                                                        
                 Rozmiar                      Waga                                                                                               39050            …
                         mm                              g                                                                                                                         
             82 x 61 x 28                               85                                                                                                                                  301

39050
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... powstaje coś nowego.Gdy myślisz nieszablonowo ...

www.atorn.de Wydajność potrzebuje jakości

Obrotomierz, optyczny TESTO 460

.
Wykonanie
- Optyczny pomiar obrotów z oznakowaniem 

punktu pomiaru LED
- Wartości maks./min.

Temperatura pracy 0…50 °C

Zakres dostawy:
- TESTO 460
- Protokół kalibracji
- Pasek na rękę
- Pokrowiec na pasek
- Pokrywa ochronna
- Baterie (2 x AAA)

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 304. 
Znaczki odblaskowe patrz nr kat. 39120 102.

39121

                                                                                         
    Typ                                                     39121            …
                                                                                         
     TESTO 460                                                                    101

     Dane techniczne:                                      TESTO 460
     Zakres pomiaru:                                         100…29.999 rpm
     Rozdzielczość:                                           0,1 rpm (100…999,9 rpm)
                                                                        1,0 rpm (1.000…29.999 rpm)
     Dokładność:                                               +/-(0,02% śr. wart.) +1 cyfr.
     Jednostki:                                                   rpm, rps
     Wymiary (razem z pokrywą ochronną):      119 x 46 x 25 mm

Stroboskop ręczny LED TESTO 477

.
Wykonanie
- Wysoki zakres pomiaru: do 300 000 błysków 

na minutę (fpm)
- Bardzo wysoka moc światła do 1500 lx
- Wejście i wyjście wyzwalacza 

do zewnętrznego urządzenia
- Długi czas pracy dzięki długiej pracy na zasilaniu

bateryjnym do 5 h
- Mierzy ruch obrotowy i wibracyjny - i to również 

w czasie trwającej produkcji
- Stały obraz pozwala na przegląd i ocenę jakości

części poruszających się z dużą częstotliwością
- Idealny również do użytku w ciężkich warunkach

dzięki ochronie przeciwwstrząsowej i stopniu
ochrony IP 65

Zakres dostawy:
- TESTO 477
- Wtyczka sygnału wyzwalacza
- Protokół kalibracji
- Baterie
- Walizka transportowa

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900.

39126

    Dane techniczne:                                       TESTO 477
    Zakres pomiaru:                                           30 ... 300 000 fpm
    Dokładność +/- 1 cyfra:                                0,02%
    Rozdzielczość:                                             +/- 0,1 (30 ... 999 fpm)
                                                                        +/- 1 (1.000 ... 300 000 fpm)
    Stopień ochrony:                                          IP 65
    Wyświetlacz:                                                LCD, wielowierszowy
    Czas błysku:                                                regulowany
    Moc błysku:                                                  1500 lx przy 6000 fpm / 20 cm
    Kolor błysku:                                                ok. 6500 K
    Czas pracy:                                                  Akumulator NiMH: ok. 11 h przy 6000 fpm
                                                                        Baterie: ok. 5 h przy 6000 fpm
    Wejście wyzwalacza                                  
    Zasada:                                                        Transoptor
    Niski poziom:                                               < 1 V
    Poziom:                                                        3 ... 32 V (napięcie prostokątne), NPN + PNP
    Minimalna długość impulsu:                        50 µs
    Ochrona biegunowości:                               Tak
    Wyjście wyzwalacza                                  
    Zasada:                                                        Okno zwarcia i nadnapięcia, wyjście tranzystorowe
    Poziom:                                                        NPN, maks. 32 V
    Długość impulsu:                                         regulowana
    Maks. prąd:                                                  50 mA
    Ochrona biegunowości:                               Tak

 IP
65

                                                                                         
    Typ                                                     39126            …
                                                                                         
     TESTO 477                                                      #            101

39121

39126
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Warstwomierze QNix® 1500
QNix® 1500
Wykonanie
Precyzyjny pomiar grubości warstwy przy bardzo
prostej obsłudze. Szerokie spektrum zastosowania
na różnych metalowych podłożach oraz szeroki
zakres pomiaru od 0 do 5000 µm w obu proce-
sach pomiarowych Fe i NFe. Zazwyczaj potrzebne
są tu przynajmniej cztery przyrządy - po jednym dla
dolnego i górnego zakresu pomiarowego oraz dla
każdego z obu procesów pomiarowych.
Cechy:
- obie sondy miernicze Fe i NFe zintegrowane 

z przyrządem,
- duży zakres pomiaru 0 - 5000 µm,
- wysoka dokładność w całym zakresie pomiaru,
- brak konieczności przełączania zakresów pomiaru,
- brak konieczności wymiany sond,
- komfortowa obsługa jedną ręką,
- skonstruowane bez kabla i wtyczki,
- wysoka niezawodność pracy w trudnych warun-

kach,
- brak konieczności kalibracji,
- automatyczne włączanie i wyłączanie,
- pomiar w trudnodostępnych miejscach,
- zapamiętywanie każdej ostatniej wartości mierzonej,
- podwójny wskaźnik dla odczytu w każdej pozycji,
- sondy miernicze odporne na zużycie dzięki 

powłoce rubinowej,
- rowek V do pomiaru osi i prętów.

Zakres dostawy:
Warstwomierz wraz z baterią 9V, typ 6 LR 61,
walizką z płytkami do zerowania, certyfikatem
kontrolnym i instrukcją obsługi.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 405.

39150

     Dane techniczne:                                                                           
     Podłoże stal i żelazo:                                                                       sonda Fe
       Metale niemagnetyczne, np. aluminium, cynk, miedź, mosiądz, stal szlachetna:     sonda NFe
     Zakres pomiaru:                                                                               0,0 - 5.000 µm wzgl. 0,00 - 200
                                                                                                              mil (przełączalny)
     Wskazania wartości mierzonych:                                                     od 0,00 - 999 w µm
                                                                                                              od 1,00 - 5,00 w mm względnie
                                                                                                              od 0,00 - 200 mil
     Dokładność pomiaru:                                                                       +/- (1 µm + 2%) wartości pomiaru
                                                                                                              w zakresie 0 - 999 µm
                                                                                                              +/- 3,5% wartości pomiaru 
                                                                                                              w zakresie 1,00 - 5,00 mm
     Najmniejsza powierzchnia pomiarowa:                                            10 x  10 mm
     Najmniejszy promień krzywizny:                                                      5 mm wypukły / 25 mm wklęsły
     Najmniejsza grubość materiału podstawowego:                              Fe: 0,2 mm / NFe: 0,05 mm
     Zakres temperatury:                                                                         0°C - 50°C
     Wyświetlacz:                                                                                    cyfrowy (LCD)
     Sondy:                                                                                              jednopunktowa, zintegrowane z przyrządem
     Zasilanie:                                                                                          9 V E-Block (alkaliczna) 
                                                                                                              Typ 6 LR 61
     Wymiary (dł. x szer. x wys.):                                                             166 x 64 x 34 mm
     Waga:                                                                                               ok. 130 g z baterią

                                                                                         
    Typ                                                     39150            …
                                                                                         
     QNix® 1500                                                      #            101

Warstwomierz QNix® 4200 P / 4500 P
Wykonanie 
Wysoka dokładność pomiaru w całym zakresie
pomiarowym. Tylko jeden przycisk funkcyjny.
Uznana technologia czujników Halla (i prądu
wirowego przy QNix® 4500). Obsługa wszystkich
zadań pomiarowych jedną ręką. Brak konieczności
kalibracji dla różnych materiałów podłoża.
Zintegrowana sonda miernicza bez kabla czy
wtyczki. Automatyczne załączanie/wyłączanie.
Wybór wskazania metrycznego lub w calach. Sygnał
dźwiękowy przy rejestracji pomiaru. Wyświetlacz
LCD wskazujący wartość mierzoną, stan baterii,
jednostkę miary, sposób pracy i numer seryjny. 
Zakres dostawy: 
Warstwomierz, 2 x 1,5 V baterie LR6 AA, walizka na
przyrząd z płytkami do zerowania, certyfikat
kontrolny, instrukcja obsługi. 
Zastosowanie 
Specjalnie do lakiernictwa i lakiernictwa samocho-
dowego. 

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 303. 

39152 201 
QNix® 4200 P
Zastosowanie 
Do pomiarów na stali i żelazie. 

39152 202 
QNix® 4500 P
Zastosowanie 
Do pomiarów zarówno na stali i żelazie jak i na
metalach nieżelaznych. Zmiana procesu pomiaro-
wego z jednego na drugi po naciśnięciu przycisku. 

39152

                                                                                       
    Typ                                                   39152            …
                                                                                       
     QNix® 4200 P                                                #            201
     QNix® 4500 P                                                              202

     Dane techniczne:                                                       
     Podłoże stal i żelazo:                                                   Sonda Fe (4200/4500)
     Metale niemagnetyczne, np. aluminium,                     
     miedź, mosiądz:                                                           Sonda NFe (4500)
     Zakres pomiaru:                                                           Fe: 0-3000 µm / NFe: 0-3000 µm
     Dokładność pomiaru:                                                   +/- (2 µm + 3%*) (*mierzonej wartości)
     Najmniejszy promień krzywizny:                                  5 mm wypukły / 25 mm wklęsły
     Najmniejsza grubość materiału podstawowego:          Fe: 0,2 mm / NFe: 0,05 mm
     Zakres temperatury:                                                     0°C - 50°C
     Wyświetlacz:                                                                cyfrowy (LCD)
     Sonda miernicza:                                                         jednopunktowa, zintegrowane z przyrządem
     Zasilanie:                                                                     2 x 1,5V baterie typu LR 6, AA
     Wymiary:                                                                      100 x 60 x 27 mm
     Waga:                                                                           ok. 100 g

39150

39152 

Warstwomierze
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Warstwomierze QNix®

Na życzenie możliwość dostawy innych warstwomierzy
QNix® z szeroką gamą akcesoriów. 

Prosimy o kontakt z nami!

39153 101
QNix® 8500 Basic
- Wysoka dokładność pomiaru w całym zakresie pomiaru
- Pamięć 100 wartości pomiaru
- 1 blok pamięci, 1 możliwość kalibracji
- Pole przycisków podświetlane 

i ergonomicznie nowoczesne
- Wszystkie języki do zainstalowania poprzez

dostępny edytor
- Obsługa wszystkich zadań pomiarowych jedną ręką. 
- Sondy można stosować bezpośrednio na urządze-

niu ręcznym lub na przewodzie adapterze
- Automatyczne włączanie i wyłączanie
- Wybór wskazania metrycznego lub w calach
- Sygnał dźwiękowy przy rejestracji pomiaru
- Obracany wyświetlacz graficzny o wysokiej

rozdzielczości dla wartości pomiaru, stanu baterii,
jednostki pomiaru, trybu pracy i numeru seryjnego

- Ze względu na modułową budowę urządzenia
sondę cyfrową należy zamawiać osobno

Zakres dostawy: 
- Warstwomierz (bez sondy pomiarowej 

i bez przewodu adaptera sondy zewnętrznej)
- Certyfikat badania opcjonalnej sondy zewnętrznej
- 2 x 1,5 baterie R6 (AA)
- Instrukcja obsługi
- Miękki pokrowiec z klipsem na pasek. 
- Walizka z tworzywa sztucznego z płytkami

referencyjnymi
Przy jednoczesnym zamówieniu warstwomierza 
i sondy przewód adapter zawarty jest w zakresie
dostawy.

39153 102
QNix® 8500 Premium
Jak model Basic, jednakże do 30 000 miejsc do
zachowania wartości pomiaru, 250 bloków pamięci, 
100 możliwości kalibracji i wybór rozdzielczości.
Zastosowanie
Do szerokiego spektrum prac aplikacyjnych 
w przemyśle samochodowym i lakiernictwie oraz 
do ochrony przed korozją.

39154 101-206
Akcesoria do urządzeń QNix® 8500
Wskazówka:
Dalsze akcesoria, np. folie kalibracyjne, wzorcowe
płytki referencyjne (również jako kompletny zestaw)
dostępne są na zamówienie.Prosimy o kontakt z
nami! Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 303.

39154 201-206
Sondy radiowe
- Wyższe bezpieczeństwo dla operatora 

i unikanie istotnych źródeł błędów
- Bezprzewodowa transmisja danych pomiędzy

urządzeniem ręcznym i komputerem
- Zasięg radiowy pomiędzy sondą i urządzeniem

ręcznym wynosi maks. 20 metrów
- Potwierdzanie transmisji pomiaru za pomocą

kontrolki LED
- Stabilny i bezpieczny pomiar jedną ręką 

z zabezpieczeniem sznurkiem
- Do 4000 pomiarów bez ładowania
- Ładowanie poprzez urządzenie ręczne

39154 107
QNix® Software
Do bezprzewodowej, dwukierunkowej wymiany
danych między komputerem PC a urządzeniem
ręcznym za pomocą odbiornika USB. Automa-
tyczne wykrywania urządzenia, prosta konfiguracja,
symultaniczne sterowanie i zarządzanie wieloma
przyrządami serii QNix® 8500. Menu w różnych
językach. Umożliwia pobieranie i instalowanie
aktualizacji oprogramowania i firmware przez
Internet. Pomiary online i pomoc na ekranie. Proste
przesyłanie danych i analiza statystyczna wartości
pomiarowych w Excel (dane i grafiki). QNix® Software
pracuje na komputerach z systemami Windows 2000,
XP i nowszymi wraz z najnowszymi SP.
Zakres dostawy: 
QNix® Software (1 CD ROM).

39154 108
Przewód adapter (1 m) dla sondy zewnętrznej

39153 101-102

39154 107

Warstwomierze QNix® 8500 Basic / 8500 Premium

39154 201-206

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                            39153            …              39154            …
                                                                                                                                                                                        
     QNix® 8500 Basic                                                                                                                       101                                             
     QNix® 8500 Premium                                                                                                   #            102                                             
     Sonda cyfrowa Fe 2 mm                                                                                                                                          #            101
     Sonda radiowa Fe 2 mm                                                                                                                                          #            201
     Sonda cyfrowa Fe 5 mm                                                                                                                                          #            102
     Sonda radiowa Fe 5 mm                                                                                                                                          #           202
     Sonda cyfrowa NFe 2 mm                                                                                                                                       #            103
     Sonda radiowa NFe 2 mm                                                                                                                                       #           203
     Sonda cyfrowa Dual Fe 2 mm/NFe 2 mm                                                                                                           #            104
     Sonda radiowa Dual Fe 2 mm/NFe 2 mm                                                                                                           #           204
     Sonda cyfrowa Dual Fe 5 mm/NFe 2 mm                                                                                                           #            105
     Sonda radiowa Dual Fe 5 mm/NFe 2 mm                                                                                                           #           205
     Sonda radiowa Dual Fe 5 mm/NFe 5 mm                                                                                                           #           206
     Odbiornik USB                                                                                                                                                           #            106
     QNix® Software                                                                                                                                                          #            107
    Przewód adapter                                                                                                                                                       #            108

  Dane techniczne:                                                       
  Podłoże stal i żelazo:                                                   sonda Fe
  Metale niemagnetyczne                                              
  np. aluminium, miedź, mosiądz:                                  sonda NFe
  Zakres pomiaru:                                                           Fe: 0-5000 µm / NFe: 0-5000 µm
  Dokładność pomiaru:                                                   od 0 - 2000 µm: +/- (1 µm + 2 % od wartości pomiaru)
                                                                                       2000 µm: +/- 3,5 % od wartości pomiaru
  Najmniejszy promień krzywizny:                                  5 mm wypukły / 30 mm wklęsły
  Najmniejsza grubość materiału podstawowego:          Fe: 0,2 mm / NFe: 0,05 mm
  Zakres temperatury:                                                     0°C - 50°C
  Wyświetlacz:                                                                cyfrowy (LCD)
  Sonda miernicza:                                                         wymienna
  Zasilanie:                                                                     2 x 1,5V baterie LR6 (alkaliczne) typ AA
  Wymiary:                                                                      124 x 67 x 33 mm
  Waga:                                                                          ok. 120 g

39153 - 39154

Info
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Urządzenia do ultradźwiękowego pomiaru grubości ścianki

G
Wykonanie
- Głowica pomiarowa 5 MHz, Ø 10 mm
- Prędkość dźwięku regulowana w zakresie 

1000 - 9999 m/s
- Zakres pomiaru 1,2 - 230 mm (stal)
- Niepewność pomiarowa: 0,5 % wartości pomiaru 

+ 0,04 mm
- Wewnętrzna pamięć dla 20 plików (do 100

pojedynczych wartości na plik)
- Wybór jednostki: mm/inch
- Zewnętrzna głowica pomiarowa dla łatwego

dostępu do trudnodostępnych punktów pomiaru,
długość przewodu 1 m

- Wybór: tryb skanowania (10 pomiarów 
na sekundę) lub pomiar punktowy

- Funkcja automatycznego wyłączania.

Zakres dostawy: 
Urządzenie do ultradźwiękowego pomiaru grubości
ścianki z zewnętrzną głowicą pomiarową, bateriami
2 x 1,5V AA, w trwałej walizce transportowej.
Zastosowanie
Do pomiaru grubości twardych materiałów, np.
metalu, szkła, tworzywa sztucznego. Badanie
grubości materiału, korozji i zużycia kotłów
i zbiorników.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 303.
Oprogramowanie komputerowe, drukarka termiczna,
świadectwo kalibracji ISO oraz opcjonalne sondy
dostępne są na zamówienie.

39166

                                                                                                                                                                                        
                         Typ       Rozdzielczość         Zakres pomiaru                             Wymiary                39166            …
                                                         mm                             mm         dł. x szer. x wys. mm                                          
         TN 230-0.1 US                               0,1                        1,2 - 230                         150 x 74 x 32                                         101
      TN 230-0.01 US                            0,01                        1,2 - 230                         150 x 74 x 32                           #            102

Twardościomierz analogowy SHORE
Zastosowanie 
Twardość określana jest w jednostkach SHORE.
Minimalna grubość sprawdzanego materiału 
6 mm.

Wskazówka:
Z certyfikatem kontrolnym i kalibracją dostępne są
na zamówienie. Twardościomierz SHORE w wersji
cyfrowej, stojaki kontrolne i obciążnik dostępne są
na zamówienie.

39170 101-102 
Zastosowanie 
Do określania twardości w jednostkach SHORE A
zgodnie z: DIN 53505, DIN EN ISO 868, ASTM D
2240, DIN ISO 7619.
Obszary zastosowania:
Elastomery, żywica lana, skóra, produkty z kauczu-
ku naturalnego, neopren, poliester, guma miękka,
miękki PCW. 

39170 103-104 
Zastosowanie 
Do określania twardości w jednostkach SHORE D
zgodnie z: DIN 53505, DIN EN ISO 868, ASTM D
2240, DIN ISO 7619. 
Zastosowanie: 
Szkło akrylowe, octan celulozy, walce drukujące,
twarde materiały z tworzywa sztucznego, guma
twarda, polistyren, resopal, sztywne termoplasty,
płyty winylowe.

39170 102

                                                                                                                                                                                        
                   SHORE          Wskazówka holowana                                                                                39170            …
                                                                                                                                                                                        
                             A                                                    –                                                                                       #            101
                             A                                                     x                                                                                       #            102
                             D                                                      -                                                                                       #            103
                             D                                                     x                                                                                       #            104

Twardościomierz ręczny udarowy
-POLDI-
39175
Wykonanie
Dostarczany w komplecie z lupą, prętem po-
równawczym i tabelą, w etui (format kieszonkowy).
Zastosowanie
Do pomiarów metodą Brinella, do badania mate-
riałów o wytrzymałości pomiędzy 300 i 2200 N/mm2,
szczególnie w przypadku półfabrykatów wszelkich
kowalnych rodzajów żelaza i stali, i w przypadku

przedmiotów dużych rozmiarów lub wbudowanych.
Wytrzymałość na rozciąganie i twardość Brinella
można odczytać z tabeli. Badany element musi
mieć grubość przynajmniej 12 mm i w miejscu
badania mieć szerokość 16 mm (w przypadku
części okrągłych 12 mm).

39176
Zapasowy pręt porównawczy
Wymiary: 12,5 x 12,5 x 150 mm.

39175

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                       39175            …              39176            …
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                            101                                       101

39176

39166

39170

39175 - 39176

Grubościomierze │ Twardościomierze
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Przenośny twardościomierz Leeb HN-D

G
39181 101
Wykonanie
- Kompaktowa konstrukcja urządzenia umożliwia

wykorzystanie w zdecydowanie większym zakresie
niż zwykłych urządzeń

- Dzięki możliwości obsługi jedną ręką operator
może korzystać z urządzenia bardziej elastycznie 
i szybciej

- Kontrastowy wyświetlacz LCD zoptymalizowany 
do zastosowań przemysłowych:Wysoka jasność 
i włączane podświetlenie, aby możliwe było
odczytywanie ze wszystkich kierunków

- Badanie twardości metodą odbicia sprężystego
- Niepewność pomiarowa +/- 4 HLD
- Wyświetlacz cyfrowy skal twardości: 

Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), 
Shore (HSD), Leeb (HL)

- Bada we wszystkich kierunkach (360°), 
automatycznie kompensuje

- Pamięć wewnętrzna dla do 500 danych 
pomiarowych z datą i czasem

- Bezprzewodowe podłączenie drukarki na 
podczerwień (drukarka jako opcja)

- Wyjście danych do komputera USB: Prosta
instalacja na wszystkich komputerach

- Zasilanie z akumulatora.
Zakres dostawy:
Twardościomierz TN-D, 1 czujnik Typ D, 
w odpornej walizce transportowej.

Wskazówka:
Świadectwo kalibracji ISO, pierścienie 
nasadowe, bijaczek, drukarka termiczna, 
bloki badawcze i oprogramowanie 
komputerowe dostępne są na zamówienie.

39181 102
Blok badawczy Typ D
Wykonanie
Ø 90 mm, zakres twardości 790 +/- 40 HL.

39181

                                                                                                                                                                                        
                                 Typ             Zakres pomiaru                                 Wymiary                                39181            …
                                                                          HL             dł. x szer. x wys. mm                                                         

                                   HN-D                                0 - 999                             145 x 35 x 25                                             #            101
   Blok badawczy Typ D                                            -                                                      -                                             #            102

Przenośny twardościomierz Leeb

G
Wykonanie
- Mobilność: W stosunku do urządzeń stacjonar-

nych i twardościomierzy z wewnętrznym czujni-
kiem oferuje najwyższą mobilność i elastyczność

- Automatyczne rozpoznawanie czujnika
- Funkcja ministatystyki: Pokazuje wartość

pomiaru, wartość średnią, różnicę maks.-min.,
czas i datę

- Bada we wszystkich kierunkach (360°)
- Wewnętrzna pamięć dla do 9 grup pomiarów 

(do 9 pojedynczych wartości, z których ustalana
jest wartość średnia grupy)

- Wyjście danych do komputera: Wyjście USB 
do drukowania wewnętrznej pamięci wartości
pomiarów

- Wskazania wartości mierzonych: Rockwell 
(B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD),
Leeb (HL) i wytrzymałość na rozciąganie (MPa)

- Automatyczne przeliczanie jednostek: Przelicza
wyniki pomiarów na wszystkie podane powyżej
jednostki twardości oraz również na wytrzymałość
na rozciąganie

- Funkcja automatycznego wyłączania.

Zakres dostawy:
Przenośny twardościomierz HMM, urządzenie
uderzeniowe typu D, bezprzewodowa drukarka z
połączeniem na podczerwień, baterie 3 x 1,5V AAA,
zasilacz sieciowy.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 304.

39184

Bezprzewodowa drukarka z połączniem
podczerwonym (zasilana bateriami) do
wydruku protokołów pomiarowych na miejscu

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     Zakres pomiaru                       Niepewność pomiarowa            Najcieńsza mierzalna warstwa                    Wymiary dł. x szer. x wys.                                 39184            …
                           HL                                                                                                                         mm                                                         mm                                                           
                   170 - 960                     1% dla 800 HLD (+/- 6 HLD)                                                                      8                                               150 x 80 x 30                                                            101

     Dane techniczne:                                                                                                       Wartości twardości                                                       
     Materiał                                                             HLD                      HRC                     HRB                     HSD                      HB                        HV
     Stal i żeliwo                                                        170 - 960              19,8 - 68,5            59,6 - 99,6            26,4 - 99,5            140 - 651              83 - 976
     Stal narzędziowa (stal do pracy na zimno)        170 - 960              19,8 - 68,5            -                            -                            -                            83 - 976
     Stal nierdzewna                                                 170 - 960              19,8 - 68,5            59,6 - 99,6            -                            140 - 651              83 - 976
     Żeliwo                                                                170 - 960              -                            -                            -                            140 - 334              -
     Żeliwo sferoidalne                                              170 - 960              -                            -                            -                            140 - 387              -
     Żeliwo aluminiowe                                             170 - 960              -                            -                            -                            30 - 159                -
     Mosiądz (stopy miedzi i cynku)                          170 - 960              -                            13,5 - 95,3            -                            40 - 173                -
     Brąz (stopy miedzi, aluminium i cyny)               170 - 960              -                            -                            -                            60 - 290                -
     Stopy miedzi do obróbki plastycznej                  170 - 960              -                            -                            -                            45 - 315                -

39181

39184
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Stacjonarne twardościomierze i uniwersalne maszyny badawcze

Twardościomierze Rockwell

0
39186 - 39187
- Badanie twardości: Badanie twardości Rockwell 

zgodnie z normą EN ISO 6508
- Badanie twardości Rockwell: 

Zakresy obciążeń: 1470 N - 981 N - 588 N, 
(skoki obciążeń 150 - 100 - 60)

- Badanie twardości Super Rockwell: 
Zakresy obciążeń: 441,5 N - 294,3 N - 147,15 N,
(skoki obciążeń 45 - 30 - 15)

39186
Model DUROCHECK RA
- Wersja analogowa, badanie ręczne
- Jednostka podstawowa z wysokością badawczą

maks. 295 mm, ładunek 220 mm
- Wrzeciono z regulowaną wysokością (pokrętło)
- Ręczny wybór koniecznego stopnia obciążenia, 

za pomocą umieszczonych z boku dźwigni
- Obciążenie wstępne 29,43 N wzgl. 98,1 N (ostatnie

uzyskiwane za pomocą dodatkowego obciążenia)
- Zegar pomiarowy z podwójną skalą Ø 80 mm,

podziałka 1 wzgl. 0,2 jednostek Rockwell.

39187
Model DUROCKECK RD
- Wersja elektroniczna, automatyczne

wykonanie badania
- Jednostka podstawowa z wysokością badawczą

maks. 295 mm, ładunek 220 mm
- Wrzeciono z regulowaną wysokością (pokrętło)
- Zintegrowany komputer pomiarowy z wyświet-

laczem dotykowym LCD z podświetleniem

- Automatyczny cykl badawczy, regulowany 
elektronicznie

- Automatyczne przełączanie obciążenia wstępnego
(29,83 N dla Super Rockwell, 98,1 N dla Rockwell)

- Ustawianie zakresów obciążeń za pomocą
zintegrowanych obciążników i bocznych pokręteł

- Złącza: USB, RS 232C, Ethernet LAN.
Oprogramowanie:
- Wielojęzyczna, przyjazna dla użytkownika 

obsługa (ekran dotykowy)
- Przeprowadzanie i wyświetlanie pojedynczych

pomiarów wzgl. pomiarów seryjnych
- Wprowadzanie wartości zadanych i granic 

tolerancji za pomocą funkcji Go/no Go
- Szeroki zakres funkcji statystyk numerycznych 

i graficznych
- Przeliczanie w inne skale twardości zgodnie 

z normą ISO 18265
- Eksport danych do Excel (format .xls lub .txt).

39188
Dolne szafki do twardościomierzy 
DUROCHECK RA + RD

39189
Akcesoria do twardościomierzy

39186

39187

39188

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    Typ                                           Wymiary                                                                 Waga        39186            …         39187            …         39188            …         39189            …
                                                      wys. x szer. x gł. mm                                            ok. kg                                                                                                                                           
     DUROCHECK RA                       -                                                                                             130              F #            101                                                                                                                        
     DUROCHECK RD                       -                                                                                             130                                                      F #            101                                                                                
     Szafka dolna, mała                    650 x 700 x 600                                                                      -                                                                                              F #            101                                        
     Szafka dolna, duża                    850 x 700 x 600                                                                      -                                                                                              F #            102                                        
     Wgłębnik Rockwell                   do badań standardowych, stożek diamentowy 120°         -                                                                                                                                         #            101
     Wgłębnik Rockwell                   do badań Super Rockwell, stożek diamentowy 120°        -                                                                                                                                         #            102
     Wgłębnik Rockwell                   do badań standardowych i Super Rockwell                         -                                                                                                                                         #            103
     Wgłębnik Rockwell                   kula stalowa Ø 1/16 cala                                                        -                                                                                                                                         #            104
     Stół badawczy z pryzmą          Ø 37 mm do cylindrów do Ø 22 mm                                     -                                                                                                                                         #            105
     Stół badawczy z pryzmą          Ø 37 mm do cylindrów do Ø 60 mm                                     -                                                                                                                                         #            106
     Stół badawczy z pryzmą          Ø 75 mm do cylindrów do Ø 175 mm                                   -                                                                                                                                         #            107
     Uchwyt wgłębnika                     do pustych przestrzeni                                                            -                                                                                                                                         #            108
     Płaski stół badawczy               Ø 220 mm                                                                                 -                                                                                                                                         #            109
     Elementy dodatkowe                dla długich elementów                                                            -                                                                                                                                         #            110
     Docisk                                           Długość 111 mm                                                                      -                                                                                                                                         #            111
     Płaski stół badawczy               Ø 20 mm z małą pryzmą do przegubów kulowych            -                                                                                                                                         #            112

Prosimy o kontakt z nami!

W zakresie stacjonarnego badania twardości oferujemy w naszym portfolio 
produktów następujące urządzenia wzgl. instalacje:

- Twardościomierze Rockwell zgodne z wymaganiami norm
- Uniwersalne maszyny do badania twardości

Pracują zgodnie z normatywnymi procedurami badań Brinell, Vickers i Rockwell.
- Twardościomierze mikro małych sił
- Dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania w zakresie badania twardości i badań materiałów
- Modernizacja wzgl. rozbudowa istniejących maszyn do badania twardości zgodnych 

z metodami badań Brinell lub Rockwell

39186 - 39189

Info

Twardościomierze │ Lusterka inspekcyjne │ Lusterka warsztatowe │ Lusterka inspekcyjne │
Lusterko kontrolne
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Lusterka inspekcyjne
39200 101
Wykonanie
2-częściowe, z metalowym uchwytem.

39200 102
Wykonanie
2-częściowe, z uchwytem z tworzywa sztucznego.

39200 101

                                                                                                                                                                                        
              Ø lusterka                                  Długość                                                                               39200            …
                         mm                                         mm                                                                                                         
                           30                                               210                                                                                                                 101
                           24                                               260                                                                                                                 102

39200 102

Giętkie lusterko warsztatowe

x
Wykonanie
Obudowa lusterka z aluminium, metalowy 
przewód prowadzący z chromowanego mosiądzu.
Przy pomocy uchwytu można ustawić lusterko pod
żądanym kątem.

39205

                                                                                                                                                                                        
         Wielkość lusterka            Długość trzonka                                                                               39205            …
                                 mm                                 mm                                                                                                         
                           50 x 70                                      500                                                                                                                 101

Lusterka inspekcyjne
Wykonanie
Lusterko inspekcyjne z teleskopowym uchwytem.
Owalna rurka teleskopowa zapobiega niezamierzo-
nemu przekręceniu się lusterka.

39206 101

                                                                                                                                                                                        
              Ø lusterka             Długość regulowana                                                                               39206            …
                         mm                            od - do mm                                                                                                         
                               30                                    240 - 680                                                                                                                 101
                               50                                    240 - 680                                                                                                                 102

39206 102

Oświetlane lusterko inspekcyjne
Wykonanie
Giętki uchwyt, kąt lusterka za naciśnięciem kciuka
do 90°. Silna lampa do rozświetlania ciemnych
miejsc.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 303.

39211

                                                                                                                                                                                        
                 Długość                                                                                                                               39211            …
                         mm                                                                                                                                                         
                             600                                                                                                                                                                       101

                                                                                                                                                                                        
              Ø lusterka                                                                                                                               39210            …
                         mm                                                                                                                                                         
                14 / 24 / 30                                                                                                                                                                       101

Lusterko inspekcyjne 
Wykonanie
Z oświetleniem, giętkim wysięgnikiem i uchwytem 
z tworzywa sztucznego na baterie 1,5 V, typ LR 03,
z 3 wymiennymi lusterkami, o Ø 14 mm
powiększające, o Ø 24 i 30 mm płaskie. Lusterka
wymieniane są dzięki gwintom w celu umożliwienia
wglądu także w małe otwory. Najmniejsza Ø bez
lusterka 11 mm, najmniejsza Ø z lusterkiem 14 mm.

Zastosowanie
Światło pada na lusterko i jest prze nie odbijane na
widoczną w lusterku powierzchnię.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 304.

39210

39200

39205

39206

39210

39211

                                                                                                                                                                                        
                 Długość                  Wielkość lusterka                                                                               39209            …
                         mm                                         mm                                                                                                         
                  285 - 870                                         41 x 62                                                                                                                 101

39209

Teleskopowe lusterko inspekcyjne LED39209

Wykonanie
- Lusterko inspekcyjne z poręcznych i przeciwpośliz-

gowym uchwytem teleskopowym
- Lusterko składane i przekręcane
- Z 2 LED
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Lupa składana

0
Wykonanie
- Dwuwypukła soczewka szklana w oprawie 

z tworzywa sztucznego

- Niklowane pokrywki z mosiądzu. 39217

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie            Ø soczewki                                                                                                39217            …
                                                         mm                                                                                                                         
        3 / 6 / 9-krotne                               30                                                                                                                                   201

Lupa składana
Wykonanie
Powiększenie główne dwukrotne, zintegrowane
powiększenie czterokrotne. Okrągła soczewka 
z tworzywa sztucznego wtopiona w prostokątną
oprawkę. Z czarnym etui.

39213

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               39213            …
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                           101

Lupy składane
Wykonanie 
2 soczewki, obudowa z mosiądzu, oprawka z cynku,
chromowana.

39216

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie            Ø soczewki                                                                                               39216            …
                                                         mm                                                                                                                         
                 10-krotne                               21                                                                                                                                   101
                 20-krotne                               21                                                                                                                                   102

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie                                Wymiary obudowy                                                                39214            …
                                                                                         mm                                                                                         
                    4-krotne                                                    86 x 54 x 6                                                                                               101

Kieszonkowa lupa oświetleniem easyPOCKET
l
Wykonanie
Dyfrakcyjna asferyczna soczewka (bardzo płaska 
i cienka) do wsuwania w obudowę w formacie karty
płatniczej. Kolor obudowy: niebieski metalic.
- wyjątkowo płaska i lekka forma: Etui małego

formatu gwarantuje bezpieczne przechowywanie 
w każdej kieszeni.

- doskonałe odwzorowanie o 4-krotnym powiększeniu

- bardzo jasne oświetlenie LED przy wyciąganiu
soczewki

- bardzo oszczędne. Światło LED włącza się
automatycznie tylko wówczas, gdy soczewka 
jest całkowicie wyciągnięta.

- bardzo małe, punkty świetlne SMD LED o dużej
sile światła i prawie nieograniczonej żywotności

Dostawa łącznie z bateriami (2 x R6 1,5 V, 
typ 2025).

39214

Lupy zegarmistrzowskie
l
Wykonanie
- Lekka soczewka PMX® z powłoką Duplex
- Z otworem wentylacyjnym przeciwko zaparowywaniu
- Z trudnopalnego tworzywa sztucznego
- Kolor antracytowy 39220 301
                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie               Soczewka            Ø soczewki                                                               39220            …
                                                                                         mm                                                                                         
                    5-krotne         płasko-wypukła                               25                                                                                               301
                    7-krotne         płasko-wypukła                               25                                                                                              302
                 10-krotne                 asferyczna                               25                                                                                              303
                  15-krotne                 asferyczna                               25                                                                                              304

39220 304

39213

39214

39216

39217

39220

Lusterka inspekcyjne │ Lupy składane │ Lupy z oświetleniem │ Lupy zegarmistrzowskie │ Lupy │
Lupy z rączką

Zestaw lusterek inspekcyjnych LED
Wykonanie
- 1 teleskopowy podnośnik magnetyczny z oświetle-

niem LED, rozciągany do 665 mm, nośność 450 g
- 1 teleskopowy podnośnik magnetyczny, rozciągany

do 665 mm, nośność 3500 g
- 3 lusterka inspekcyjne, Ø lusterek 21, 31 i 38 mm
- Praktyczny pokrowiec
- Wraz z 3 baterie (typ SR41)

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 100.

39212

                                                                                                                                                                                        
              Ø lusterka                                                                                                                               39212            …
                         mm                                                                                                                                                         
               21 / 31 / 38                                                                                                                                                                       101

39212
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Lupy
Wykonanie
Soczewka ze szkła.

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie            Ø soczewki                                                                                               39223            …
                                                         mm                                                                                                                         
                 10-krotne                               30                                                                                                                                 102
                  15-krotne                               21                                                                                                                                103

39223 102 39223 103

Lupy
Wykonanie
Dwuwypukła, soczewka szklana. Z uchwytem 
z tworzywa sztucznego/drewnianym, oprawka
metalowa. 

39225 105

0
Wykonanie
Okrągły uchwyt z aluminium, z przetłoczeniami 
na palce, niklowana oprawka mosiężna.

39225 102

39225 104

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie                             Wymiary Ø                                                                               39225            …
                                                                   ok. mm                                                                                                         
                2,0-krotne                                               100                                                                                                                 102
                2,5-krotne                                                 75                                                                                                                 105
              4,0-krotne                                                 65                                                                                                                 104

Lupy z rączką

0
Wykonanie
- Aplanatyczna soczewka szklana dla kontrastowe-

go i bardzo ostrego obrazu na krawędzi
- Oprawa i uchwyt z anodowanego na czarno 

aluminium.

39224

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie            Ø soczewki                                                                                               39224            …
                                                         mm                                                                                                                         
                    4-krotne                               50                                                                                                                                   201
                    5-krotne                               40                                                                                                                                   202
                    8-krotne                               30                                                                                                                                   203
                 10-krotne                               23                                                                                                                                   204
                  15-krotne                               23                                                                                                                                   205

Lupy z oświetleniem LED powerlux

l
Wykonanie
- Bardzo proste, intuicyjne prowadzenie po czyta-

nym materiale dzięki ergonomicznemu designowi
- Z oszczędzającym baterie wyłączeniem 

automatycznym
- Równomiernie jasne oświetlenie, bez oślepiania
- Bezcieniowe oświetlenie dzięki 2 umieszczonym

na przeciw siebie SMD LED
- Dostawa wraz z 3 bateriami (AAA) i ochronnym

etui z twardej pianki

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 304.

39218

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie            Ø soczewki          Kolor światła                                                                39218            …
                                                         mm                                                                                                                         
                    5-krotne                               58                      8000 K                                                                                 #            101
                    7-krotne                               58                      8000 K                                                                                               102

39225 105

39225

39224

39218

Lupa zegarmistrzowska
Wykonanie
Z 2 soczewkami szklanymi.

39222

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie            Ø soczewki                                                                                               39222            …
                                                         mm                                                                                                                         
                    3-krotne                              25                                                                                                                                   101

39222

39223
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Lupy z oświetleniem
Wykonanie
Dwuwypukła soczewka z tworzywa sztucznego,
oprawka i uchwyt z odpornego na uderzenia
tworzywa sztucznego. Dostawa bez baterii.

39227 101
Wykonanie
Zasilanie - baterie 2 x 1,5 V typu LR 6, AA (nr kat. 39900 303).

39227 102
Wykonanie
Ze środkiem świecącym LED. Zasilanie - baterie 
3 x 1,5 V typu LR 03, AAA (nr kat. 39900 304).

39227 101

39227 102
                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie            Ø soczewki                                                                                               39227            …
                                                         mm                                                                                                                         
                 3-krotne                               50                                                                                                                                   101
               10-krotne                               30                                                                                                                                   102

                                                                                                                                                                                        
                                             Powiększenie       Odległość robocza           39236            …              39237            …
                                     (Układ Galileusza)                           ok. mm                                                                             
                 MaxDetail                           2-krotne                                     400                                    101                                             
        MaxDetail clip                           2-krotne                                     400                                                                                 101

Okulary z lupą MaxDetail i MaxDetail clip
l
39236
Okulary z lupą MaxDetail
Wykonanie
Bardzo lekkie, proste zauszniki dla wygodnego
noszenia.Nadają się również dla osób noszących
okulary, ponieważ możliwa jest regulacja dioptrii 
w zakresie +/- 3. Duże pole widzenia (ok. Ø 150 mm
przy odległości 400 mm). Dostarczane w etui na
okulary.

Zastosowanie
Wygodne i szczegółowe widzenie przy 
maksymalnej swobodzie ruchów.
39237
Okulary z lupą MaxDetail clip
Wykonanie
Duże pole widzenia (ok. Ø 150 mm przy odległości
400 mm). 
Zastosowanie
Dla osób noszących okulary do nakładania na
okulary.

39236

39237

Kieszonkowe lupy z oświetleniem LED mobilux

l
Wykonanie
- Dwa różne kolory światła, wybór za pomocą

dołączonych filtrów
- Brak konieczności wymiany źródła światła,

ponieważ zastosowane oświetlenie LED posiada
żywotność ok. 50 000 godzin

- Regulacja intensywności za pomocą przetwornika
Step Up, zapewniająca stałe oświetlenie przez
dłuższy okres czasu

- Jasne, homogeniczne oświetlenie dzięki SMD LED
i kolimatorowi

- Prosta wymiana baterii dzięki łatwej w obsłudze
pokrywce baterii i sprężynom stykowym jed-
noznacznie wyznaczającym położenie baterii

- Polepszony komfort dzięki oczku do 
zamocowania paska

- Dostawa wraz z 2 bateriami (AA) i etui, z paskiem
do zaczepienia.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 303.

39219

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie            Ø soczewki                                                                                                39219            …
                                                         mm                                                                                                                         
                    5-krotne                               58                                                                                                                                   101
                    7-krotne                               35                                                                                                                                   102
                 10-krotne                               35                                                                                                                                   103
              12,5-krotne                               35                                                                                                                                   104

Lupa z dużym polem widzenia LED visolux
l
Wykonanie
- Lupa z dużym polem widzenia do kontroli 

powierzchni
- Wyjątkowo duże pole widzenia z 3-krotnym 

powiększeniu dzięki układowi podwójnych 
soczewek

- Soczewka pochyla dla komfortowego, delikatnemu
dla karku patrzenia pod kątem

- Doskonale oświetlenie całego pola widzenia 
za pomocą dwóch SMD LED

- Dwie różne temperatury barwowe dla bezodlas-
kowej  kontroli również błyszczących materiałów

- Automatyczne wyłączanie dla oszczędności baterii
- Trwała, prosta w obsłudze lupa z oświetleniem
- Etui z twardej pianki dla ochrony soczewki zawarte 

jest w dostawie.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 303.

39231

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie       Wielkość soczewki                                                                                       39231            …
                                                                 mm                                                                                                                 
                    3-krotne                             100 x 75                                                                                                            #            101

39231

39219

39227

39236 - 39237

Lupy o dużym polu │ Lupy z oświetleniem │ Okulary z lupą │ Lupy czołowe │ Lupy pomiarowe │
Lupa włókiennicza
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Lupa pomiarowa
Wykonanie
Z oświetleniem, dwuwypukła soczewka 
z tworzywa sztucznego. Oprawka i stojak 
z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.
Płytka pomiarowa, podziałka 1 mm, długość skali
60 mm i od 0 - 2.1/4. Zasilanie 4 bateriami 1,5 V
typu LR 6, AA. Dostawa bez baterii.

Wskazówka:
Baterie patrz nr kat. 39900 303.

39233

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie            Ø soczewki              Wysokość                                                               39233            …
                                                         mm                    ok.mm                                                                                         
                 3 krotne                              89                             133                                                                                               101

Lupa pomiarowa (włókiennicza)
39234

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie            Ø soczewki                                                                                               39234            …
                                                         mm                                                                                                                         
                    6-krotne                               30                                                                                                                                   101

Lupa czołowa
Wykonanie
Przyjazna dla użytkownika dzięki regulowanej
opasce na głowę z zapięciem ślizgowym. Waga
tylko ok.120 gram. Duże pole widoczności, może
być używana przez osoby noszące okulary. Obie

ręce pozostają wolne. 2. Uchylna soczewka 
do dużych powiększeń.
Zastosowanie
Do czytania, do prac precyzyjnych, 
kontroli jakości itp.

39229

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie               Wielkość soczewki                                                                               39229            …
                                                                         mm                                                                                                         
      2,2 - 3,3-krotne                                      100 x 30                                                                                                                 101

Precyzyjna lupa włókiennicza
l
Wykonanie
- Lupa włókiennicza w wersji

precyzyjnej
- Obudowa z mosiądzu, 

chromowana półmatowo
- Szkło krzemionkowe

39238 101
Wykonanie
- Dwuwypukła
- Z wycięciem kwadratowym, 

bez skali.

39238 102
Wykonanie
- Aplantyczny układ optyczny, 

obraz bez zniekształceń
- Wycięcie okrągłe ze skalą

pomiarową, podziałka 0,1 mm.

39238 101 39238 102

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie           Ø soczewek                 Wycięcie                                                               39238            …
                                                         mm                         mm                                                                                         
                    8-krotne                             17,6                      20 x 20                                                                                 #            101
                    8-krotne                            15,0                            Ø 18                                                                                               102

Lupy pomiarowe

0
Wykonanie
- Wykonane z metalu
- Achromatyczny układ soczewek szklanych
- Odczyt bez paralaksy, bez zniekształceń
- Płytka skali z mosiądzu chromowana, skalowana 

z wysoką dokładnością laserem
- Półotwarty tubus z białym tłem umożliwia 

optymalne, bezodblaskowe oświetlenie obiektu
- Dokładna ostrość krawędzi dla rozpoznawania

prawie bez paralaksy

Zastosowanie
Do badania powierzchni, np. pomiaru wgięcia przy
pomiarze twardości Brinell

39241

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie         Zakres pomiaru         Wartość podziałki           Wysokość                        39241            …
                                                            mm                                 mm                       mm                                                 
                    6-krotne                                   20                                       0,1                            56                                                 101
                    8-krotne                                    10                                       0,1                            45                                                 102
                 10-krotne                                    10                                       0,1                            52                                                 103

39229

39233

39234

Wykonanie
Ze skalą w milimetrach i calach.

39238

39241
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Precyzyjne lupy z podziałką
l
39242 101-102
Precyzyjne lupy z podziałką
Wykonanie
- Achromatyczna soczewka szklana, 

uszlachetniona
- Obraz bez zniekształceń i o wysokiej ostrości
- Ustawienie ostrości za pomocą poręcznego

pierścienia regulacji ostrości
- Z podziałką typu A (nr kat. 39242 201)
- Dostawa następuje w twardej skrzynce z tworzywa

sztucznego z miejscem na inne podziałki.

39242 201-204
Podziałki, pojedynczo

39242 101 39242 102

39242 201 39242 202

39242 203 39242 204

                                                                                                                                                                                        
    Typ                              Powiększenie            Ø soczewki                                                               39242            …
                                                                                         mm                                                                                         
     Lupa z podziałką                   7-krotne                               23                                                                                               101
     Lupa z podziałką                 10-krotne                               23                                                                                               102
     Podziałka typu A                                  -                                   -                                                                                               201
     Podziałka typu B                                  -                                   -                                                                                               202
     Podziałka typu C                                  -                                   -                                                                                 #           203
     Podziałka typu D                                  -                                   -                                                                                               204

Oświetlenie LED do lup z podziałką nr kat. 39242
l
Wykonanie
- Oświetlenie za pomocą 2 wysokiej jakości LED dla

najlepszej jakości obrazu
- Tuleja uchwytu na 2 baterie R14
- Dostawa ze źródłem światła, ale bez baterii.

Zastosowanie
Do lup z podziałką (nr kat. 39242), kiedy oświetlenie
otoczenia nie jest wystarczające.

Wskazówka:
Baterie patrz nr kat. 39900 402.

39243

                                               
                                                                                                                                                               39243            …
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                           101

Mikroskopy pomiarowe

0
Wykonanie
Achromatyczny system soczewek. Trwała obudowa
z lekkiego metalu, ogniskowanie poprzez gwint
ślimakowy w obiektywie i okularze. Wbudowane
oświetlenie LED (zasilanie prądem poprzez ogniwa
4 x 1,5 V, typ SR 44). 
Zakres dostawy:
Mikroskop pomiarowy z oświetleniem LED 
i bateriami w walizce transportowej.

Zastosowanie
Do ogólnych zadań pomiarowych w technice
pomiaru długości, dla grafików, przy kontroli
twardości w skali Brinell i Vickers.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 101.

39249

                                                                                                                                                                                        
   Powiększenie             Ø        Pola obiektu Rozpiętość       Wartość podziałki skali      Odległość od obiektu     39249            …
                              mm                            pomiaru mm                                        mm                                     mm                              
       20-krotne         8,0                                             7                                     0,05                                    57              #            101
       40-krotne         5,0                                             4                                     0,02                                    36              #            102
       60-krotne         2,5                                             2                                0,0125                                    26              #            103

Mikroskop pomiarowy
39247 101
Model XC-100L
Wykonanie
Stukrotne powiększenie, okular dziesięciokrotny 
z płytką kreskową 0,01 mm, obiektyw dziesięcio-
krotny. Mocna obudowa z mikroruchem, oświetlenie
światłem odbitym dzięki zintegrowanemu oświet-
leniu z baterii.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 404.

39247 201
Obiektyw 40x
Zastosowanie
Do czterdziestokrotnych powiększeń, wartość
podziałki 0,025 mm.

39247 101

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    39247            …
                                                                                                                                                                                        
     Mikroskop XC-100L                                                                                                                                                                101
     Obiektyw 40x                                                                                                                                                              #            201

39242

39243

39249

39247

Lupy z podziałką │ Mikroskopy pomiarowe │ Lupy stojące │ Oświetlenia LED do lup 
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Lupa stojąca

0
Wykonanie
- Aplanatyczna soczewka krzemionkowa
- Elastyczne ramie metalowe typu gęsia szyjka
- Ciężka podstawa.

39252

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie           Ø soczewek         Długość ramienia          Ø podstawy                          39252            …
                                                         mm                                 mm                        mm                                                    
                    2-krotne                               75                                     300                           110                                       #            101

Lupa stojąca z oświetleniem LED

0
Wykonanie
- Dwuwypukła soczewka dużego pola
- 5 Power LED dla bardzo jasnego oświetlenia
- Szczególnie odporna konstrukcja (ciężka stopka

stalowa, elastyczna kolumna, głowica soczewki 
z aluminium)

- Soczewka do połowy bez ramki dla oglądania 
bez zakłócania obrazu krawędzią ramki

- Światło bezcieniowe
- Niskie zużycie prądu
- Z zasilaczem 5 V.

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie           Ø soczewek                                                                                               39253            …
                                                         mm                                                                                                                         
                    2-krotne                             120                                                                                                                                   101

39253

Oświetlenia LED do lup 

0
39254 101-102
Oświetlenia LED do lup 
Wykonanie
- Segmentowe włączanie LED w dwóch stopniach
- Wysokiej jakości, jasna soczewka optyczna
- Kompaktowa obudowa lampy z zintegrowanym

przegubem
- Poręczny pierścień z miękkiego tworzywa sztucznego

o ładnym kształcie jako ochrona przed uderzeniem
- Dzięki zewnętrznemu włącznikowi lampy może być

wykorzystywana również jako lampa do czytania
- Równomierne oświetlenie miejsca pracy
- Osłonięta, łatwa do poruszania konstrukcja rucho-

ma ramienia, bez niebezpieczeństwa przycięcia
- Duży promień pracy
- Zdejmowana osłona
- Wymienne soczewki szklane

39254 201-202
Soczewki zapasowe

39254 203
Oprawki uniwersalne
Wykonanie
- Z odlewu aluminiowego z łożyskiem ślizgowym 

z tworzywa sztucznego
- Dostarczane z łożyskiem ślizgowym 

i zatyczką nieużywanego otworu
- Wpust łożyska dostosowany

do mocowania bolców do 12,9 mm.
Zastosowanie
Może być montowany jako uchwyt ścienny
lub stołowy.

39254 101-102

                                                                                                                                    Źródło światła                     Soczewka zapasowa                     Uchwyt uniwersalny                
  Powiększenie                        Dioptrie                   Ø soczewek                                           39254            …                              39254            …                              39254            …
                                                                                                 mm                                                                                                                                                                                    
       1,75-krotne                                         3                                      125                                                                       101                                           #            201                                                         203
       2,25-krotne                                         5                                      125                                                                       102                                           #           202                                                         203

  Dane techniczne:                                                Oświetlenia LED do lup (nr kat. 39254 101-102)
  Technika                                                              
  Źródło światła:                                                       80 ultrabright LED, przełączane dwustopniowo
                                                                                elektronicznym przyciskiem
  Żywotność LED:                                                    do 100 000 godzin
  Temperatura barwowa:                                         6 500 K
  Zasilanie sieciowe:                                                240 V / 50 Hz
  Pobór prądu:                                                         5 W (nr kat. 39254 101) / 7 W (nr kat. 39254 102)
  Klasa efektywności energetycznej:                       A
  Pobór prądu w stanie gotowości:                          0,3 W
  Wymiary i wagi                                                    
  Obudowa lampy (dł. x szer. x wys.):                      230 x 200 x 30 mm
  Górna długość ramienia:                                       ok. 500 mm
  Dolna długość ramienia:                                       ok. 470 mm
  Odległość od dolnego przegubu do środka soczewki:  ok. 1060 mm
  Przekrój trzpienia zacisku lub statywu:                 12,7 mm, długość ok. 48 mm
  Maksymalna grubość blatu stołu:                          ok. 65 mm
  Długość przewodu podłączeniowego:                   ok. 165 mm
  Waga:                                                                    2,4 kg
  Zakres dostawy:                                                  Oświetlenie luby, zacisk stołowy, instrukcja

39252

39253

39254
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Źródło światła Vario LED z oświetleniem LED wokół oglądanego elementu
l
39251 101
Wykonanie
Asferyczna lekka soczewka PXM® dla obrazu o ostrych
krawędziach i bez zniekształceń. Powierzchnia z twardą
powłoką ceratec®. 6 przegubów z możliwością blokady
w każdej pozycji. Mocowanie za pomocą zacisku
stołowego. Uchylna i zdejmowana osłona soczewki.
Podłączenie sieciowe 100 V-240 V, 50-60 Hz.
- Dzięki swobodnie zawieszonej soczewce możliwa

jest szybka zmiana widoku pomiędzy powiększe-
niem a widokiem normalnym

- Nowa koncepcja oświetlenia pierścieniowego z 36
wysokiej jakości LED dla bezcieniowego odczytu

- LED z pierwotnym układem optycznym dla
optymalnej wiązki światła

- Regulowane źródła światła LED: dla każdego
zakresu prac indywidualna moc oświetlenia

- Ergonomiczny design

- Lekka głowica lupy
- Zakres wychylenia głowicy lupy 180°

Wskazówka:
Zapasowa soczewka i osłona soczewki 
patrz nr kat. 39251 102-103.

39251 102
Zapasowa soczewka
Wykonanie
2,5 krotne powiększenie.
Zastosowanie
Do oświetleń do lup Vario LED, nr kat. 39251 101.

39251 103
Płytka ochronna soczewki
Zastosowanie
Do oświetleń do lup Vario LED, nr kat. 39251 101.

39251 101

39251 103

Lupa z oświetleniem LED TEVISIO

F
Wykonanie
- 48 Premium SMD LED
- 40% oszczędności energii
- Jasność 6 000 lx przy tylko 14 W
- Bezobsługowe: Żywotność LED do 50 000 h i więcej
- Ściemniane do 10%, bezstopniowo
- Efekty podkreślające strukturę dostępne 

za przyciśnięciem przycisku

- Około dwukrotne powiększenie dzięki 3,5 dioptriom
- Lupa szklana całkowicie odporna na zarysowania
- Duże pole widzenia ze Ø 153 mm dla obrazu bez

zniekształceń
- Zamknięte przeguby chronią przewody we

wewnętrzu
- Wielki promień działania, wyjątkowa ruchomość

przegubu głowicy
- Zrównoważony statyw: łatwa regulacja, w razie

potrzeby możliwość dokładnego zablokowania

39262

                                                                                                                                                                                        
        Powiększenie           Ø soczewek                                                                                               39262            …
                                                         mm                                                                                                                         
                    2-krotne                             160                                                                                                                     #            101

Wysokowydajna ścierka do czyszczenia Scotch Brite
Q
Wykonanie
Z patentową kombinacją włókien z poliestru i nylonu.
Umożliwia to bardzo ekonomiczne czyszczenie przy
użyciu niewielkiej siły zarówno wodorozpuszczalne-
go jak też zawierającego tłuszcz brudu. Wchłanianie
tłuszczu i brudu jest 100 razy większe niż 
w przypadku tradycyjnych ścierek do czyszczenia.
Ścierkę można prać w pralce do 95°C. Kolor
niebieski. Paczka = 5 sztuk.

Zastosowanie
Nadaje się do wszystkich powierzchni. 
Czyszczenie na sucho, wilgotno lub na mokro.

69167

                                                                                                                                                                                        
               Wymiary ścierki                                                                                                                    69167            …
                               ok. cm                                                                                                                                            
                                   36 x 32                                                                                                                                                           101

39251

39262

69167

Oświetlenia do lup │ Ściereczki do czyszczenia │ Endoskopy wideo

                                                                                                                                                                                        
                                                           Powiększenie                 Ø soczewki                                        39251            …
                                                                                                                 mm                                                                 
     Oświetlenie lupy                                      1,9-krotne                                  132                                                      #            101
     Zapasowa soczewka                               2,5-krotne                                         -                                                      #            102
     Pokrywa soczewki                                                    -                                         -                                                      #            103

Wydajność potrzebuje jakości.

w
w

w
.a

to
rn

.d
e

Na przykład przy pomocy mikroskopu pomiarowego wideo firmy ATORN.

uniwersalne możliwości zastosowania
z napędzanym obiektywem zmiennoogniskowym z 0,7 x do 4,5x
intuicyjna obsługa programowa za pośrednictwem komputera  
z ekranem dotykowym

Wydajność potrzebuje jakości
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39308 203 + 303-306
Pojedyncze sondy do rozszerzenia możliwości
endoskopu wideo
Wykonanie
- Z metalowym podłączeniem
- Rozdzielczość kamery: 

325 (H) x 250 (V) = 76 800 pikseli
- Kąt otworu kamery: 

poziomo 46°, pionowo 34°, o przekątnej 56°
- Głębia ostrości: 10 do 60 mm
- Długość specjalna: 1000 mm
- Warunki otoczenia: 0° do +55° C
- Waga: 220 g

39308 203
Sonda standardowa 5,5 mm Ø
- Kierunek widzenia kamery: na wprost (Front View)
- Źródło światła: 4 regulowane LED

39308 304
Sonda półelastyczna 3,9 mm Ø
- Kierunek widzenia kamery: na wprost (Front View)
- Źródło światła: 3 regulowane LED

39308 206
Adapter dla starych sond
Zastosowanie
Dla starszych sond (4812-), do podłączenia 
z endoskopem wideo nr kat. 39308 301.

39308 303
Sonda półelastyczna 3,9 mm Ø
- Kierunek widzenia kamery: 90° - zamontowane na

stałe lustro (Side View) - brak krawędzi na obrazie
- Źródło światła: 2 regulowane LED w kierunku 

90° - brak odbić w lustrze

39308 305
Sonda elastyczna 6,0 mm Ø
- Kierunek widzenia kamery: na wprost (Front View)
- Zakres wychylenia: 2 x 150°
- Promień wychylenia: ok. 48 mm
- Głowica sondy blokowana w pozycji wychylenia
- Głowica sondy: IP 67
- Źródło światła: 4 regulowane LED

39308 306
Sonda elastyczna 6,0 mm Ø
- Kierunek widzenia kamery: 

90° (Side View) - brak krawędzi w obrazie
- Zakres wychylenia: 2 x 150°
- Promień wychylenia: ok. 48 mm
- Głowica sondy blokowana w pozycji wychylenia
- Głowica sondy: IP 67
- Źródło światła: 1 LED w kierunku 90°

39308 207
Adapter dla nowych sond
Zastosowanie
Dla sond z nowym, ulepszonym złączem (4812 N-)
do podłączenia z endoskopami wideo (4812-1/7,
4812-1/6 i 4812-1/8).

Endoskop wideo39308

V
39308 301
Endoskop wideo z sondą przełączaną 4,9 mm Ø
Wykonanie
- 1 m kabel kamery z sondą 4,9 mm Ø z mikroo-

biektywem, źródłami światła LED i funkcją
przełączania kierunku patrzenia 90° i 0°

- Możliwość natychmiastowego odtwarzania
nagranych filmów lub wykonanych zdjęć na
monitorze LCD

- Data i czas mogą być widoczne lub ukryte
- Możliwość automatycznego wyłączania dla

oszczędzania energii
- Ulepszona rozdzielczość obrazu
- Polepszone połączenie pomiędzy sondą i obu-

dową (metal) - adapter dla stosowania starych
sond patrz nr kat. 39308 206

- Obsługa wielofunkcyjnego pulpitu jedną ręką
- Wszystko w jednym: Oglądanie, nagrywanie 

i odtwarzanie na monitorze LCD

Sonda 2. generacji:
- Zmieniona pozycja bocznych LED 

dla lepszego oświetlenia w trybie 90°
- Ulepszona moc świetlna LED
- Uproszczona obsługa
- Ulepszona jakość powłoki sondy
Zakres dostawy:
- Pulpit obsługi
- 1 m przewód kamery z sondą Ø 4,9 mm
- Hak wraz z magnesem
- Karta SD 4 GB
- Baterie 4x AA
- W walizce z tworzywa sztucznego
Zastosowanie
Do doskonałej dokumentacji obrazu uszkodzeń
m.in. za pomocą rejestracji wideo i/lub zdjęć.
Podgląd na żywo na kolorowym monitorze LCD lub
nagrywanie bezpośrednio na kartę SD 
w pulpicie wielofunkcyjnym.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 303.

                                                                                                                                                                                          
   Typ                                                        Ø sondy                Długość kabla                                         39308            …
                                                                         mm                                     m                                                                 
   Endoskop wideo (zestaw)                               4,9                                           1                                                                     301
   Sonda, standardowa                                         5,5                                           1                                                        #           203
   Sonda, półelastyczna (0°)                                3,9                                           1                                                        #           304
   Sonda, półelastyczna (90°)                             3,9                                           1                                                        #           303
   Sonda, elastyczna (0°)                                      6,0                                           1                                                        #           305
   Sonda, elastyczna (90°)                                    6,0                                           1                                                        #           306
   Adapter dla starych sond                                     -                                            -                                                        #           206
   Adapter dla nowych sąd                                       -                                            -                                                        #           207

39308 301

39308 203

39308 304

39308 303

39308 305

39308 207

39308 206

39308 306
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Kamera inspekcyjna micro CA-100
j
39317 201
Kamera inspekcyjna micro CA-100
Wykonanie
- Endoskop z kamerą Ø 17 mm i 4 regulowanymi

lampami LED
- Z wyświetlaczem LCD 3,5 cala (rozdzielczość

320 x 240 pikseli) z polem obsługowym
- Złącza wyjścia wideo i przewodu transmisji danych
- Głowica kamery w obudowie z aluminium, 

przekręcanie 360° (w krokach 4 x 90°)
- Półelastyczny przewód o długości 90 cm,

przedłużany do 9 m za pomocą akcesoriów
- Wodoszczelność do 3 m głębokości
- Jako akcesoria w zestawie zawarte są nakładki:

hak, magnes i lusterko, które można łatwo
montować na głowicy kamery i rozszerzać w ten
sposób obszar zastosowania

Zakres dostawy:
- Kamera inspekcyjna micro CA-100
- 3-częściowy zestaw akcesoriów 

(nakładki: hak, magnes i lusterko)
- Przewód cinch/RCA
- 4 baterie
- W walizce transportowej.

Zastosowanie
Do przeprowadzania inspekcji i rozwiązywania
problemów z tyłu i wewnątrz obiektów, ścian, kabli,
przewodów i w innych trudno dostępnych miejscach.

Wskazówka:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900 303.

39317 102-203 + 39318
Zestaw akcesoriów do kamery inspekcyjnej
micro CA-100

39317 104
3-częściowy zestaw akcesoriów składający się 
z nakładek: hak, magnes i lusterko.

39317 201

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                                                                   Waga                                                                                                           39317            …                      39318            …
                                                                                             ok. kg                                                                                                                                                                                    
     Kamera inspekcyjna micro CA-100                                        0,7                                                                                                                                               201                                                      
     Przedłużacz przewodu 90 cm                                                       -                                                                                                                                  #            102                                                      
     Przedłużacz przewodu 180 cm                                                     -                                                                                                                                                                                                      203
     Głowica kamery Ø 6 mm z przewodem 100 cm                       -                                                                                                                                                                                                      105
     Głowica kamery Ø 6 mm z przewodem 400 cm                       -                                                                                                                                                                                        #            106
     Głowica kamery Ø 17 mm                                                              -                                                                                                                                  #           203                                                      
     Zestaw akcesoriów 3-częściowy                                                 -                                                                                                                                  #            104                                                      

Cyfrowa kamera inspekcyjna micro CA-300
j
39318 201
Cyfrowa kamera inspekcyjna micro CA-300
Wykonanie
- Kamera Ø 17 mm z 4 regulowanymi lampami LED
- Wyświetlacz LCD 3,5 cala
- USB: Łatwa transmisja materiału wideo 

i zdjęciowego na komputer za pomocą złącza
miniUSB

- Wyjście wideo (PAL & NTSC): Transmisja na
żywo na np. większe monitory lub jednostki dla
lepszej widoczności i obserwacji detali

- Zapis na karcie SD: Obsługa wszystkich kart SD
do 32 GB

- Obrót obrazu 360°: Możliwość cyfrowego obrotu
obrazu w krokach 4 x 90°. Pozwala na szybkie
zobaczenie pionowego obrazu na monitorze 
i lepszą analizę bez utraty czasu na nowe pozy-
cjonowanie kamery

- Zoom cyfrowy
- Zasilanie: Akumulator 3,7 V Li-Ion lub zasilacz

230 V
- Zintegrowany rejestrator dźwięku: Możliwość

zapisu notatek głosowych lub komentarzy za
pomocą wbudowanych głośników/mikrofonu lub
zestawu słuchawkowego z mikrofonem

- Pamięć wewnętrzna: 235 MB

Zakres dostawy:
- Kamera inspekcyjna micro CA-300
- Przewód 90 cm
- 3-częściowy zestaw akcesoriów 

(nakładki: hak, magnes i lusterko)
- Akumulator Li-Ion
- Zasilacz
- Karta SD 4 GB
- Przewód cinch i USB
- Zestaw słuchawkowy
- W walizce transportowej.
Zastosowanie
Do przeprowadzania inspekcji i rozwiązywania
problemów z tyłu i wewnątrz obiektów, ścian, kabli,
przewodów i w innych trudno dostępnych miejscach.

39318 104-203
Zestaw akcesoriów do kamery inspekcyjnej
micro CA-300

39318 104
3-częściowy zestaw akcesoriów składający się 
z nakładek: hak, magnes i lusterko.

39318 201

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                   Waga                                                        39318            …
                                                                                             ok. kg                                                                               
     Kamera inspekcyjna micro CA-300                                        0,9                                                                                      201
     Przedłużacz przewodu 180 cm                                                     -                                                                                      203
     Głowica kamery Ø 6 mm z przewodem 100 cm                       -                                                                                      105
     Głowica kamery Ø 6 mm z przewodem 400 cm                       -                                                                        #            106
     Zestaw akcesoriów 3-częściowy                                                 -                                                                        #            104

39317

39318

Endoskopy
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Info

Stetoskop (Urządzenie nasłuchowe)

x
Wykonanie
Końcówka stykowa ze stali, uchwyt i przewód 
z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie
Do ustalenia i zlokalizowania uszkodzeń mecha-
nicznych we wszystkich aparatach i urządzeniach 
z ruchomymi elementami. Łatwo osiągalne 
są również trudno dostępne miejsca.

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              88060            …
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                           101

88060

88060

Stetoskop silnikowy
Wykonanie
- Z końcówką stalową
- Przyrząd kontrolny do lokalizowania 

uszkodzeń mechanicznych silników

Zastosowanie
Do rzetelnej diagnozy usterek.
Pozwala na dokładne usuwanie źródeł usterek.

39325

                                               
                                                                                                                                                              39325            …
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                           101

39325

Endoskopia techniczna
MICRO-EPSILON Eltrotec

Endoskopy sztywne
Endoskopy sztywne Top Line
-  Soczewki gradientowe do przesyłania obrazu
-  Obraz dookólny 360°dzięki rurze lustrzanej
-   2 wersje 

z oświetleniem Mini Maglite (halogen) 
z oświetleniem SuperNova (ksenon)

-  Niezależność od sieci dla mobilnego wykorzy-
stania

-  Opcja: adapter telewizyjny
-   Jako kompletny zestaw: 

Endoskop sztywny Top Line  
Rura lustrzana 90° 
Źródło światła Mini Maglite wzgl. SuperNova 
Trwała walizka aluminiowa

Model Ø sondy w mm Długość użytkowa w mm Ø rury lustrzanej w mm Kąt obrazu

ProMicroslim 1,85 80/120/180 2,2 40°

Superslim 2,4 120/185 2,77 32°

Slim 4,2 50/180/305/435/560 4,8 42°

Hardy 6,35 180/305/435/560 8,0 50°

Endoskopy to wysokiej jakości urządzenia optyczne opracowane specjalnie do za-
stosowania w warunkach przemysłowych.Składają się głównie z wysoce precyzyj-
nych układów optycznych i podzespołów mechaniki precyzyjnej. Dzięki swojemu 
projektowi i koncepcji idealnie nadają się do stosowania w warunkach przemysło-
wych.
Dzięki szerokiej palecie produktów, połączonej z wieloma funkcjami, możliwe jest 
wykonanie różnorodnych kontroli nawet skomplikowanych obiektów.

Główne obszary zastosowania:
-  Kontrola powierzchni i ogólne zadania konserwacyjne w budowie silników, prze-

kładni, elektrowni i samolotów (np. badanie rys, braku zadziorów, charakterystyki 
zużyciowej)

- Kontrola spawów w pustych przestrzeniach (np. przewody rurowe)
- Kontrola części odlewanych (pozostałości formy, zgorzeliny, braki)
-  Kontrola działania lub kontrola lutów w podzespołach mechaniki precyzyjnej wzgl. 

w branży elektronicznej
-  Kryminalistyka/balistyka (np. rozpoznawanie śladów powystrzałowych w lufach 

broni palnej)

Nasze portfolio produktów:
Endoskopy sztywne Źródła światłaEndoskopy wideo Kamery MonitoryElastyczne endoskopy

Od prostego zestawu po urządzone stanowisko pracy – przygotujemy dla Państwa indywidualny pakiet dostosowany do Państwa potrzeb 
i oczekiwań. Prosimy o kontakt z nami.
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   Typ                                                                 Powiększenie                            39313            …        39314            …    
                                                                                                                                                                                             
   Okular WF                                                            15-krotne                                                  #            101                                           
   Okular WF                                                            20-krotne                                                  #            102                                           
   Okular WF                                                            10-krotne                                                  #            103                                           
   Soczewka nasadkowa                                      0,5-krotne                                                 #            104                                           
   Soczewka nasadkowa                                      2,0-krotne                                                 #            105                                           
   Adapter kamery CCD (s-mount)                    -                                                                  #            106                                           
   Pierścień oświetleniowy LED                         bezstopniowa regulacja jasności                                                             201     
   Adapter pierścienia oświetleniowego         do mikroskopów z przed 2012 r.                                                #            102    

Akcesoria do mikroskopów stereoskopowych zmiennoogniskowych SZM
39314 201

Mikroskop stereoskopowy LAB 2
Wykonanie
Płynne powiększenie od 10x do  40x. Pole obrazu
20 mm do 5 mm. Regulowany dystans od oko od 
51 mm do 75 mm. Tubus okularu: głowica pryzma-
tyczna 45°, wgląd skośny z możliwością obrotu 
o 360°, z kompensacją dioptrii. Okulary: WF 10x do
20 mm z muszlami wziernikowymi. Obiektyw 1x do
4x. Oświetlenie: Halogenowe oświetlenie odbiciowe 
i przechodzące 12 V / 10 W.

Zastosowanie
Do stosowania w przemyśle, do montażu 
i prac kontrolnych, w laboratorium, w placówkach
badawczych i dydaktycznych.

Wskazówka:
Inne wersje i akcesoria dostępne są na zamówienie.

39315

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               39315            …
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                             #            201

                                                                                                                   SZM 1                                    SZM 2                                     SZM 3                                     SZM 4                
                                                                                                                   39305           …                      39310            …                      39311            …                      39312            …
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                            #          201                                  #            201                                  #            201                                  #            201

Stereoskopowe mikroskopy SZM 1, 2, 3 i  4
39305
Model SZM 1
Wykonanie
Zoom 0,7x do 4,5x, powiększenie 7x do 45x (możliwe 180x),
pole obrazu D = 28 mm ... 5 mm, dwuokularowa głowica
pryzmatyczna z wglądem skośnym 45°, możliwość obrotu
360°. Odległość od oczu regulowana między 51 a 75 mm.
Tubus okularu z kompensacją dioptrii, okulary WF10x 
z muszlami wziernikowymi. Regulowane halogenowe
oświetlenie odbiciowe i przechodzące 12 V, 15 W. Odległość
robocza 105 mm, maks. wysokość obiektu 75 mm. Szklana
płytka i płytka z tworzywa sztucznego czarna/biała, statyw
26 x 20 x 6 cm z kolumną D = 30 mm i obustronnym
mikroruchem.

39310 
Model SZM 2 
Wykonanie 
Tak jak nr kat. 39305, ale z trójokularową głowicą pryzma-
tyczną. Wyjście trójokularowe umożliwia tworzenie fotogra-
ficznych i wideo-technicznych dokumentacji zdjęciowych.

39311 
Model SZM 3 
Wykonanie 
Tak jak nr kat. 39305, bez oświetlenia. Wysokość całkowita
48 cm, płyta podstawy 25 x 25 cm, wysięg 45 cm.

39312 
Model SZM 4 
Wykonanie 
Tak jak nr kat. 39305, ale z trójokularowym tubusem
pryzmatycznym. Bez oświetlenia, wysokość całkowita 
45 cm, płyta podstawy 25 x 25 cm, wysięg 45 cm.

Wskazówka:
Akcesoria patrz nr kat. 39313 - 39314.

3931239311

3931039305

39305 - 39312

39313 - 39314

39315

Mikroskopy
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39.21# = 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

Oświetlenie do mikroskopów zmiennoogniskowych
39316 101
Źródło zimnego światła
Wykonanie
Silne światło, regulowane elektronicznie, przez 
co 30% więcej światła. Równomierne oświetlanie.
Stabilna, ergonomiczna obudowa z boczną wkładką
filtra. Natężenie oświetlenia 8 Mlx, moc 30 W, pobór
mocy 50 VA / 240 V.

39316 102
Światłowód w przewodzie giętkim
Wykonanie
Elastyczny, Ø 4 mm, długość 550 mm.
Zastosowanie
Do podłączenia do źródła zimnego światła.

39316 103
Fluorescencyjne światło pierścieniowe
Wykonanie
Ø 66 mm.
Zastosowanie
Do równomiernego oświetlania przedmiotów.

39316 101

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                                                                                                                                 39316            …
                                                                                                                                                                                        
       Źródło zimnego światła                                                                                                                                       #            101

         Światłowód                                                                                                                                                              #            102
       Pierścień oświetleniowy                                                                                                                                      #            103

39316 102

39316 103

Aparaty obserwacyjne umożliwiają użytkownikowi obserwacje kontrastowych, trójwymiarowych
obrazów w wysokiej rozdzielczości.Opatentowany układ optyczny umożliwia pracę bez zmęcze-
nia przy doskonałej koordynacji rąk i oczu oraz gwarantuje najwyższą jakość i produktywność.

Istnieje wiele możliwości wariacji i konfiguracji, np. kątowe układy optyczne
do obserwacji pod kątem, oświetlenie UV lub specjalne systemy inspekcyjne
dla technologii podzespołów (SMD, PCB).

Prosimy o kontakt z nami!

MANTIS® Compact MANTIS® Elite TS

MANTIS® posiada patent i jest zarejestrowany jako znak towarowy przez firmę Vision Engineering Ltd.

39316

Betrachtungsgeräte MANTIS®Info

N
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Ustawiaki narzędzi HHW-2
ß
Wykonanie
Wygodna i intuicyjna obsługa obróbki obrazu HHW-
2 za pomocą 12-calowego monitora z ekranem
dotykowym. Zależne od wykonywanego zadania
przyciski na monitorze są graficzne i szczegółowo
zaprojektowane dla najprostszej obsługi ekranu
dotykowego. Ustawiaki narzędzi z obróbką obrazu
HHW-2 posiadają technicznie wszystkie funkcje,
jakie oferują ustawiaki narzędzi HHW z elektroniką
HHW-1. 
Wraz z stołem urządzenia.

- Prosty pomiar z dokładnością do µm-i archiwizacja 
wielostopniowych narzędzi

- Zintegrowane zarządzanie narzędziami np. do
zapisywanie wartości zadanych i tolerancji oraz
zakładania kart zbrojenia dla produkcji elementów

- Wyniki pomiarów mogą być przekazywane 
w formie etykiet, list lub przesyłane bezpośrednio
do maszyn CNC

- Pomiar środka obrotu za pomocą 
monochromatycznej kamery

- 20-krotne powiększenie ostrza z oświetleniem 
dla kontroli jakości

39386 101-202

39386 301 39386 302

                                                                                                                                                                                        
   Typ                    Długość Z        Ø             Sprawdzian    Wrzeciono                                              39386            …
                                       mm     mm    szczękowy d mm                                                                                              
   HHW-2 400 UT             400     400                                     -     SK 50 z hamulcem/indeksowaniem wrzeciona    F #            101
   HHW-2 400 RL UT       400     300                              100     SK 50 z hamulcem/indeksowaniem wrzeciona    F #            102
   HHW-2 600 UT             600     400                                     -     SK 50 z hamulcem/indeksowaniem wrzeciona    F #            201
   HHW-2 600 RL UT       600     300                              100     SK 50 z hamulcem/indeksowaniem wrzeciona    F #           202

                                                                                                                                                                                        
   Wyposażenie                                                                                                                                     39386            …
                                                                                                                                                                                        
   Kamera przyrządu do pomiaru środka obrotu                                                                                                   #            301
   Wyjście danych HHW-2 z generatorem formatu                                                                                                #           302

39386

Ustawiaki narzędzi HHW-1
ß
Wykonanie
Najprostsza obsługa obróbki obrazu HHW-1 za
pomocą wyjątkowego przycisku-pokrętła. Za jego
pomocą steruje się menu na 7 calowym monitorze,
wybiera się funkcje i potwierdza wybór przez
naciśnięcie tego przycisku.Symbole graficzne
pomagają w używaniu tego ustawiaka narzędzi,
dodatkowo wyświetlany jest krótki i wyjaśniający
tekst. Każda funkcja posiada dokładny opis 
w pomocy online. Bez stołu urządzenia.

- Łatwa obsługa i szybkie wdrożenie przy minimal-
nym szkoleniu

- Szybki pomiar, ustawianie i sprawdzanie narzędzi
(długości i średnice)

- Różne programy pomiarowe np. dla bardzo
prostego pomiaru bicia promieniowego i osiowego
ostrza narzędzia

- Szybkie i wygodne drukowanie wyników pomiarów
- 12-krotne powiększenie.

Wskazówka:
Stół urządzenia patrz nr kat. 39388 109.

39385 101-204

39385 301 39385 305

                                                                                                                                                                                        
   Typ                  Długość Z         Ø            Sprawdzian       Wrzeciono                                             39385            …
                                      mm     mm   szczękowy d mm                                                                                                 
   HHW-1 400                  400      400                                   -         SK 50                                                                  F #            101
   HHW-1 400 SBI          400      400                                   -         SK 50 z hamulcem/indeksowaniem wrzeciona    F #            102
   HHW-1 400 RL            400      300                             100        SK 50                                                                  F #            103
   HHW-1 400 SBI RL    400      300                             100        SK 50 z hamulcem/indeksowaniem wrzeciona   F #            104
   HHW-1 600                  600      400                                   -         SK 50                                                                  F #            201
   HHW-1 600 SBI          600      400                                   -         SK 50 z hamulcem/indeksowaniem wrzeciona    F #           202
   HHW-1 600 RL            600      300                             100        SK 50                                                                  F #           203
   HHW-1 600 SBI RL    600      300                             100        SK 50 z hamulcem/indeksowaniem wrzeciona    F #           204

                                                                                                                                                                                
   Akcesoria                                                                                                                                           39385            …
                                                                                                                                                                                
   Kontrola krawędzi cięcia z oświetleniem LED                                                                                                   #            301
   Rozszerzenie oprogramowania dla wartości pomiarowych                                                                          #           302
   Rozszerzenie oprogramowania dla programów pomiarowych                                                                     #           303
   Rozszerzenie oprogramowania dla zapisu narzędzi                                                                                        #           304
   Drukarka etykiet USB                                                                                                                                                 #           305
   Rolka etykiet 35 x 88,8 mm (250 szt.)                                                                                                                    #           307

39385

Mikroskopy pomiarowe wideo
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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

Ustawiaki narzędzi HHW-3
ß
Wykonanie
Nowoczesna, przyjazna dla użytkownika obróbka
obrazu HHW-3 z możliwością konfiguracja, obsługi-
wana za pomocą 17-calowego ekranu dotykowego.
Interfejs użytkownika wyposażony jest w bardzo
łatwe w obsłudze funkcje dotykowe i przesuwania,
wyposażone w innowacyjną, wysoce precyzyjną 
i najnowszą technologię.HHW-3 posiada technicznie
wszystkie funkcje ustawiaków narzędzi HHW oraz
wiele dodatkowych funkcji. 
Wraz z stołem urządzenia.

- Zintegrowane zarządzanie narzędziami np. 
do zapisywanie wartości zadanych i tolerancji oraz
zakładania kart zbrojenia dla produkcji elementów,
łącznie z zarządzaniem graficznym i zarządza-
niem Standard Tool.

- 40-krotne powiększenie ostrza z oświetleniem 
dla kontroli jakości

- Autofokus (automatyczne ustawianie ostrości 
na ostrzu narzędzia) (opcja)

39387 101-104

39387 302 39387 303

                                                                                                                                                                                        
   Typ                  Długość Z          Ø              Sprawdzian        Wrzeciono                                                          39387            …
                                      mm       mm     szczękowy d mm                                                                                                                 
    HHW-3 400                  400       400                                      -         SK 50 z hamulcem/indeksowaniem wrzeciona           F #            101
    HHW-3 400 RL            400       300                               100         SK 50 z hamulcem/indeksowaniem wrzeciona           F #            102
    HHW-3 600                  600       400                                      -         SK 50 z hamulcem/indeksowaniem wrzeciona           F #            103
    HHW-3 600 RL            600       300                               100         SK 50 z hamulcem/indeksowaniem wrzeciona           F #            104

                                                                                                                                                                                        
   Akcesoria                                                                                                                                           39387            …
                                                                                                                                                                                        
   Kamera przyrządu do pomiaru środka obrotu                                                                                                   #            301
   Wyjście danych HHW-3 z generatorem formatu                                                                                                #           302
   Napęd CNC autofokus dla wrzeciona                                                                                                                   #           303

39387

Akcesoria do ustawiaków narzędzi
ß 39388 107

39388 108 39388 109

                                                                                                                                         
   Wyposażenie                                                                                     39388            …
                                                                                                                                         
   Opakowanie kartonowe HT                                                                                #            101
   Oprogramowanie dialogowe pilot 2.0 jęz. polski                                        #            102
   Oprogramowanie dialogowe pilot 2.0 jęz. czeski                                        #            103
   Oprogramowanie dialogowe pilot 2.0 jęz. słowacki                                   #            104
   Jednostka konserwacyjna NL1-G 1/8 inch                                                    #            105
   Opcja Przyrząd do napinania podciśnieniowego                                       #            107
   Adapter podkładki                                                                                                #            108
   Stół urządzenia do HHW-1                                                                              F #            109
   Rozruch/szkolenie                                                                                                #            115
   Masa czyszcząca                                                                                                                116

39388

Adapter do ustawiaków narzędzi SK 50
ß 39389
                                                                                      
   Adapter                         DIN             39389            …
                                                                                      
   SK 30                                       -                        #            101
   SK 40                                       -                        #            102
   VDI 16                          69880                        #            103
   VDI 20                          69880                        #            104
   VDI 25                          69880                        #            105
   VDI 30                          69880                        #            106
   VDI 40                          69880                        #            107
   VDI 50                          69880                        #            108
   VDI 60                          69880                        #            109
   VDI-D40-AW                          -                        #            110

39389

                                                                                      
   Adapter                         DIN             39389            …
                                                                                      
   VDI-D50-AW                          -                        #            111
   VDI-D60-AW                          -                        #            112
   HSK A25-F32                        -                        #            113
   HSK A32-F40                        -                        #            114
   HSK A40-F50                        -                        #            115
   HSK A50-F63                        -                        #            116
   HSK A63-F80                        -                        #            117
   HSK A80-F100                      -                        #            118
   HSK A100-F125                    -                        #            119
   HSK A125                               -                        #            120
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Mikroskopy pomiarowe wideo

0
39392 101-104
Mikroskopy pomiarowe wideo
Wykonanie
- Precyzyjny stół pomiarowy
- Szybkie przestawianie z napędem ciernym
- Innowacyjne oprogramowanie pomiarowe, 

łatwa obsługa bez podmenu
- 23-calowy monitor dotykowy
- 4-segmentowe oświetlenie LED dla 

indywidualnych scenariuszów oświetlenia
- System operacyjny Windows 8
- Oprogramowanie pomiarowe M3 do 

automatycznego rozpoznawania krawędzi
- Przejrzysta funkcja geometrii
- Indywidualne sterowanie oświetleniem
- Odtwarzanie obrazu na żywo podczas pomiarów
- Zapisywanie obrazów
- Dowolne ustawienie osi
Zakres dostawy:
Mikroskop pomiarowy wideo z komputerem 
z 23-calowym ekranem dotykowym, klawiatura,
mysz, certyfikat kalibracji i instrukcja obsługi
Zastosowanie
Do optycznego pomiaru złożonych produktów, 
który pomiar dotykowy byłby bardzo trudny lub
niemożliwy.Uniwersalne zastosowanie w dziale
pomiarowym lub produkcyjnym.

39392 201
System pomiaru osi Z

39392 202
Moduł oprogramowania dxf
Zastosowanie
Do importowania danych CAD. 

39392 203
Wzorzec kalibracyjny (okręgi/przymiar)
- 50 mm
- Bez certyfikatu

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Zakres pomiaru                                Obiektyw                                                                      Powiększenie                                                                                     39392            …
    Oś X, Y, Z mm                                                                                                                                                                                                                                                               
     100 x 100 x 100                                      Obiektyw stały                                                                       40-krotne                                                                                                                  #            101
     200 x 100 x 100                                      Obiektyw stały                                                                       40-krotne                                                                                                                  #            102
     100 x 100 x 100                                      Obiektyw zmiennoogniskowy z napędem                         34 - 225-krotne                                                                                                        #            103
     200 x 100 x 100                                      Obiektyw zmiennoogniskowy z napędem                         34 - 225-krotne                                                                                                        #            104
     System pomiaru osi Z                         -                                                                                                -                                                                                                                                   #            201
     Moduł oprogramowania dxf              -                                                                                                -                                                                                                                                   #           202
    Wzorzec kalibracyjny                       -                                                                                                 -                                                                                                                    #           203

    Dane techniczne:                        nr kat. 39392 101-102                                                                  nr kat. 39392 103-104
    Granice błędu:                               E1 = 1,5 + L/100 (L w mm) E2 = 2,9 + L/100 (L w mm)                E1 = 1,5 + L/100 (L w mm) E2 = 2,9 + L/100 (L w mm)
    Kamera:                                        USB 2.0, 25 kl./s, 1,3 Mpx                                                             USB 2.0, 25 kl./s, 1,3 Mpx
    Obiektyw:                                      40-krotny stały                                                                               zmiennoogniskowy 35 - 225-krotny
    Wycinek obrazu:                            8 mm                                                                                             9 mm - 1,5 mm
    Oświetlenie:                                   4-segmentowy pierścień LED                                                       4-segmentowy pierścień LED
    Oświetlenie przechodzące:           LED                                                                                               LED
    Pomoc w pozycjonowaniu:            Wskaźnik laserowy                                                                       Wskaźnik laserowy
    Maks. obciążenie stołu:                 20 kg                                                                                             20 kg

Oprogramowanie pomiarowe M3
- Prosta i intuicyjna obsługa oprogramowa-

nia, bez podmenu.
- Automatyczne rozpoznawanie krawędzi
- Przejrzysta funkcja geometrii
- Obraz na żywo
- Eksport danych do Excel
- Złącze USB

39392 101-104

39392 203

Komputer z 23-calowym ekranem
dotykowym

Wskazówka:
Chętnie prześlemy Państwu instrukcję obsługi 
i szczegółowe informacje techniczne.

Prosimy o kontakt z nami!

Cechy:
- Precyzyjny stół pomiarowy
- Szybkie przestawianie z napędem ciernym
- Obiektyw zmiennoogniskowy ręczny/z napędem
- Kamera USB (1,3 Mpx)
- 4-segmentowy pierścień LED
- Telecentryczne oświetlenie przechodzące LED
- Wskaźnik laserowy do odnajdowania pozycji

39392

Mikroskopy pomiarowe wideo
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Gdy jesteś królem ...

... spełniają się życzenia.
Szeroki asortyment. Niezawodna jakość. Dostępność od ręki.

Firma ATORN oferuje ponad 16000 artykułów do narzędzi wiertarskich, 
frezarskich, tokarskich, szlifierskich oraz tnących, a także przyrządy pomiarowe,  
wyposażenie warsztatów oraz zakładów, posiadając asortyment, w którym nie ma 
niezrealizowanych oczekiwań.
Nasza szczególna uwaga skupia się na zapewnieniu wysokiej precyzji i żywotności 
narzędzi przy jednoczesnym optymalnym stosunku ceny do jakości.

www.atorn.de

Wydajność potrzebuje jakości
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Pomiar i opis odcinków/kół

Przesyłanie wartości pomiarowych do aplikacji Excel

Funkcja lupyAparat fotografi czny 
i wykonywanie zdjęć

Wydajny cyfrowy aparat fotografi czny pixel fox® 
można łatwo montować na powszechnie dostępne 
mikroskopy, makroskopy, endoskopy i obiektywy z 
mocowaniem C-mount. Zasilanie i transmisja danych 
następują za pomocą jednego, jedynego przewodu. 
Dzięki rozdzielczości 4,92 Mpix i czujnikowi 1/2“ 
wszystkie podzespoły i próbki są dokładnie i precyzyj-
nie rejestrowane.

Oprogramowanie do wykonywania zdjęć umożliwia 
ustawianie następujących parametrów: czas migawki, 
jasność, kontrast, nasycenie kolorów, przełączanie 
trybów kolorowy i czarno-biały, balans bieli, korekcja 
cieni, odbicie lustrzane, wyostrzanie i wiele więcej.
Zdjęcia można zapisywać w formatach *.jpg, *.bmp 
i *.png.

Pomiar obrazów

Oprogramowanie pomiarowe pixel fox® 2D oferuje 
szerokie możliwości.
Po kalibracji systemu możliwy jest pomiar odcinków, kół, 
powierzchni, kątów i wiele więcej. 

Zintegrowane są praktyczne narzędzia pomocnicze, 
np. podgląd wartości pomiarowych online, zoom cyf-
rowy i chwytanie punktów pomiaru (dla precyzyjnego 
przykładania przy pomiarze) oraz cyfrowa funkcja lupy. 
Zapisywanie sesji roboczych podczas ich trwania 
i przesyłanie wartości pomiarowych do aplikacji Excel 
to dalsze przyjazne dla użytkownika funkcje.

Belki skali, opisy i strzałki mogą być bardzo łatwo integro-
wane z obrazem i dzięki pracy w systemie warstwowym 
można je nawet edytować aż do zapisania obrazu!

Wszystkie funkcje i procesy obsługowe dokładnie opisa-
ne w pomocy online (przycisk F1) opartej o html. 
Obszerna instrukcja obsługi zawarta jest na dysku 
CD-ROM dostarczanym wraz z oprogramowanie.

Pytania i prośby o pomoc prosimy przesyłać e-mailem 
na adres:
info@hhw.de

Made in 

G

erm any

podobny do rysunku

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

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

System zarządzania obrazami
profesjonalny, modułowy, zgodny z normami - 
spełniający różnorodne wymagania QA workfl ow

Baza danych obrazów dhs®  stosowana jest gównie w obs-
zarach QA i laboratoryjnych. Wszechstronna funkcjonalność 
oprogramowania w zakresie archiwizacja obrazów, wykony-
wania zdjęć, obróbki, analizy i dokumentacji obrazów znajdu-
je zastosowanie np. w następujących obszarach 

• kontrola przyjmowanego towaru
• kontrola produkcji
• ocena powierzchni
• analiza cząstek i porów
• określanie stopnia czystości stali
• pomiar szwów spawalniczych
• analiza odlewów i szkód
• analiza zanieczyszczeń resztkowych i wiele więcej

Zalety i cechy bazy danych obrazów dhs®:
• profesjonalna powtarzalność i komunikowanie wszystkich 

wyników ocen

• baza danych SQL niezależna od interfejsu i z indywidu-
alnymi możliwościami projektowania (zawarta w module 
podstawowym)

• możliwość dopasowania do istniejącego podziału organi-
zacyjnego i struktury informatycznej

• możliwość zastosowania jako aplikacja jednostano-
wiskowa, sieciowa lub całościowa (lokalnie i w wielu 
oddziałach)

• całkowita programowalność oferuje możliwość dopaso-
wania do potrzeb klienta

• indywidualna obsługa w zakresie instalacji, szkolenia 
i wsparcia technicznego

Moduł podstawowy bazy danych obrazów dhs®

Kompletny system zarządzania obrazami z bankiem 
danych obrazów dhs®

Funkcje
opro-
gramo-
wania

Archiwizacja Zdjęcie Obróbka Analiza Dokumentacja Serwis

Moduły Serwer 
licencyjny

Uzyskiwa-
nie obrazów

Analizator obrazu Obliczanie powierzchni Sporządzanie 
raportu

Konsulting dhs

Przeglądarka Obraz panoramiczny Wielkość ziarna Komunikacja Umowa serwisowa dhs

DataImEx Rekonstrukcja ostrości Analiza Gaussa Programowanie indywidualne

ImageWizard Analiza cząstek Szkolenie

Retusz zdjęcia Grubość warstwy Przegląd mikroskopowy

Linie odniesienia Analiza zabrudzeń 
resztkowych

Wsparcie online dhs

HDR Powierzchnia sferyczna

Odległość między 
gałęziami dendrytów

Systemy przeglądania obrazówInfo
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Zalety przymiaru składanego ATORN (nr kat. 39515)

Przymiary składane │ Przymiar teleskopowy │ Kieszonkowe taśmy miernicze

Przymiary składane
39509

+
Longlife® Plus Composite
Wykonanie
- Zewnętrzne powłoki z ułożonych wzdłużnie włókien

szklanych absorbują siły zginające i dbają o niezmienną
sztywność, bez pęcznienia przy kontakcie z wodą

- Przeguby bez luzów, odporne na zużycie i zabrudzenia 
z prętem sprężynowym dla stale wysokiego naprężenia

- Mocne blokowanie pod kątem 90° i 180° wszyst-
kich przegubów

- Podziałka zagłębiana z krokiem 1 mm
- Wytłoczone na czerwono liczby dziesiętne
- Końcówki metalowe na początku i końcu, których

się nie zgubi
- Odczyt z obu stron dzięki skali w przeciwnym

kierunku (recto verso)
- Kolor szaro-biały
- Klasa dokładności WE II

39510 101

q
Wykonanie
- Z drewna bukowego
- Czerna, podwójna podziałka milimetrowa
- Czerwone liczby dziesiętne
- Sprężyny stalowe powlekane mosiądzem
- Człony o grubości 3 mm
- Odporne na warunki atmosferyczne lakierowanie

specjalne
- Kolor żółty
- Klasa dokładności WE III

39510 102

q
Wykonanie
- Człony o grubości 3 mm z buku zwyczajnego
- Czerwone liczby dziesiętne
- Dwustronna podziałka cm i mm na obu krawędzi-

ach przymiaru
- Wbudowane sprężyny stalowe zapewniają płynny

ruch i niezrównaną trwałość członów
- Z zakrytymi nitami
- Klasa dokładności WE III

39512  

q
Wykonanie
- Z aluminium
- Liczby i podziałka wytrawiane na głęboką czerń
- Niklowane sprężyny stalowe
- Człony o grubości 1,4 mm
- Sprężyście twarde lakierowanie specjalne, kolor aluminiowy
- Klasa dokładności WE II

39513

q
Wykonanie
- Przymiar składany z tworzywa sztucznego -LONGLIFE-,

biały, z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym
- Przeguby blokują się pod kątem prostym
- Wytłoczona podziałka z czerwonymi liczbami

dziesiętnymi
- Klasa dokładności WE III

39513 104
Wykonanie
- Z tyłu dodatkowe tłoczenie w kierunku przeciwnym

dla komfortowego odczytu w niekorzystnych
warunkach pracy

39510 101

                                                                                                                +                                        q                                        q                                        q                
         Długość      Szerokość         Ilość członów                                   39509            …                      39510            …                      39512            …                      39513            …
                    m                  mm                                                                                                                                                                                                                                            
                        1                       13                               10                                                                                                                                                                                                                                 101
                     1                      16                                6                                                                                                                    101                                                                                                             
                     2                       14                               10                                                                                                                                                                           103                                                      
                        2                       15                               10                                                              101                                                                                                                                                                   
                     2                      16                               10                                                                                                                    102                                                                                                      104

39510 102

39512 103

39513 104

Przymiar składany

0
Wykonanie
- Z drewna bukowego
- Z podziałką mm
- Grubość członu 3,0 mm
- Wewnętrzne przeguby z tworzywa sztucznego 

z dodatkowym podziałem kątowym
- Klasa dokładności WE III

Zalety:
Zdecydowanie ułatwia pomiar i odczyt.W przypadku
zwykłych przymiarów składanych konieczne jest
przy odczytywaniu skali z tyłu odliczanie od 200
cm.Jest to niewygodne i może prowadzić do błędów
w obliczeniach. Dzięki współbieżnej podziałce na
przodzie i tyle skutecznie zapobiega się błędom
w odczycie.

39515

                                                                                                                                                                                        
         Długość      Szerokość         Ilość członów                                                                               39515            …
                    m                  mm                                                                                                                                         
                        2                      16                               10                                                                                                                 101

39509

39509 - 39513

39515

Info
Zwykły przymiar składany: Przymiar składany ATORN:

Dokładne przykładanie przymiaru
nie jest w ten sposób możliwe

Odczytywanie skali jest niedokładne może
prowadzić do błędów.

Dzięki współbieżnej podziałce wymiary można
odczytywać w zwykły sposób oraz przymiar
ułożyć płasko i pewnie. 

Skutecznie unika się w ten sposób błędów
i tolerancji podczas odczytywania.Wydajność potrzebuje jakości.
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= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania. 
Ilość zamawiana w sztukach.PL/OP

Kieszonkowa taśma miernicza Video Flex
V
Wykonanie
Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa
sztucznego, szara. Okienko inspekcyjne do pomiarów
wewnętrznych. Automatyczny ruch zwrotny z blokadą
wysunięcia się taśmy. Taśma stalowa, żółta, zreduko-
wane odbicia światła dzięki antyrefleksyjnej powłoce,
ciągła podziałka mm. Poślizgowy zaczep końcowy do
blokowania i pomiaru ciągu. Klasa dokładności WE II

39528

                                                                                                                                                                                        
                 Długość          Szerokość taśmy                                                                                       39528            …
                            m                                 mm                                                                                                               
                                 3                                         13                                                                                                                          101

Kieszonkowa taśma miernicza
q
Wykonanie
Obudowa z bardzo odpornego na uderzenia
tworzywa ABS, samozwijająca się taśma z hamul-
cem, z najlepszej stali sprężynowej, lakierowana
piecowo na biało, podziałka milimetrowa na górze 
i na dole. - Klasa dokładności WE II

Zastosowanie
Do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych,
bezpośredni odczyt wymiarów wewnętrznych 
w okienku kontrolnym.

39530

                                                                                                                                                                                        
                 Długość           Szerokość taśmy                                                                                       39530            …
                            m                                 mm                                                                                                               
                             3                                         13                                                                                                                          101

                                                                                                                                                                                        
                 Długość           Szerokość taśmy                                                                                       39527            …
                            m                                 mm                                                                                                               
                                 3                                     12,7                                                                                                                          102

Kieszonkowa taśma miernicza
i
Typ Panoramic
Wykonanie
- Dolna część obudowy jest dodatkowo chroniona 

za pomocą listwy aluminiowej U
- Bezpośredni odczyt wymiaru wewnętrznego 

w okienku kontrolnym
- Lakierowana taśma stalowa

- Końcowy kątownik przesuwany o szerokość
materiału w celu uniknięcia błędów pomiarowych
przy przykładania lub zahaczaniu taśmy

- Podziałka milimetrowa na górze i na dole. 
- Klasa dokładności WE II
Zastosowanie
Do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych.

39527

M
Wykonanie
Profil prostokątny z anodowanego stopu lekkiego. 
Profile przesuwają się pomiędzy odpornymi na ścieranie,
nie przyciągającymi kurzu prowadnicami z tworzywa
sztucznego. Analogowy odczyt ramienia wyciąganego 
w okienku kontrolnym. Wbudowana taśma miernicza 
i ponadwymiarowe urządzenie zwijające są bardzo solidne
i wytrzymują nawet ekstremalne obciążenia. Wraz z etui.

38130

                                                                                                                                                                                        
  Długość pomiaru                                                                                                                               38130            …
                           m                                                                                                                                                       
                             5                                                                                                                                                                       101

Przymiar teleskopowy38130

39527

39528

39530

Kieszonkowe taśmy miernicze BMI39517

                                                                                                                                                                                        
                 Długość           Szerokość taśmy                                                                                        39517            …
                            m                                 mm                                                                                                               
                                 2                                         16                                                                                                                          101
                                 3                                         16                                                                                                                          102

q
Wykonanie
- Nierdzewna taśma ze stali szlachetnej, 

lakierowana na biało
- Ze stoperem taśmy
- Dzięki specjalnej obróbce 

taśmy ze stali nierdzewne zwija się ona sama.
- Całkowicie wodoodporna

- Niełamliwa, trwała
- Bardzo kompaktowa, lekka i poręczna
- Doskonała do stosowania jako liniał
- Taśma układa się płasko na stole, dzięki czemu

można bardzo dobrze przenosić wymiary
- Z klipsem na pasek
- Klasa dokładności WE II

39517
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Kieszonkowe taśmy miernicze │ Zwijana taśma miernicza

Kieszonkowe taśmy miernicze
q
Wykonanie
Obudowa z tworzywa ABS. Z paskiem na rękę.
Automatyczne zwijanie taśmy z przyciskiem
zatrzymania, utwardzana na zimno, nierdzewna
sprężyna taśmowa ze stali chromowo-niklowej,
powierzchnia bajcowana matowo, nadrukowana
podziałka. Z czerwonymi liczbami metrów (wypalo-
ne), z lakierem na bazie żywic syntetycznych jako 

ochroną przed zużyciem (wypalony). 
Klasa dokładności WE II.

Zastosowanie
Do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych. 

39532

                                                                                                                                                                                        
                 Długość           Szerokość taśmy                Pasek na rękę                                               39532            …
                            m                                 mm                                                                                                                 
                             2                                    13                                            -                                                                             101
                             3                                    13                                            -                                                                             102
                             5                                    16                                           x                                                                             103

Kieszonkowe taśmy miernicze
ß
Wykonanie
Obudowa z tworzywa ABS, automatyczne zwijanie
taśmy z hamulcem, lakierowana taśma stalowa,
podziałka milimetrowa. Klasa dokładności WE II.
Zastosowanie
Do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych.

39535
Bez okienka kontrolnego.

39536
Z okienkiem kontrolnym.

39535

                                                                                                                                                                                        
                 Długość           Szerokość taśmy                                               39535            …              39536            …
                            m                                 mm                                                                                                                 
                             3                                         13                                                                             101                         #            101
                             5                                         19                                                                             102                                             
                             8                                        25                                                               #            103                                             

39536

                                                                                                                                                                                        
                 Długość           Szerokość taśmy                                               39543            …              39543            …
                            m                                 mm                                                                                                                 
                                 3                                         16                                                                             101                                             
                                 5                                         19                                                                             102                                       201
                                 8                                        25                                                                             103                                             

0
Wykonanie 
Ergonomiczna obudowa z odpornego na uderzenia
tworzywa ABS z powłoką z  gumy, zdejmowanym
klipsem i tasiemką. Matowa powlekana akrylowo
taśma stalowa z jednostronną podziałką milime-
trową. Końcówka z magnesem umożliwia
optymalne mocowanie. Automatyczne zwijanie
taśmy, blokada taśmy. 
Klasa dokładności WE II. 

39543 201
Wykonanie
Z pionowym oznakowaniem miary.
Zastosowanie
Służy do łatwego i pewnego odczytu wysokości 
i prostoliniowości. Przydatna do zachowania
prawidłowej postawy przy pracy (nie ma potrzeby
stałego odwracania głowy).

39543 101-103

Kieszonkowe taśmy miernicze 

39543 201

Kieszonkowe taśmy miernicze
q
Wykonanie
Obudowa z poliamidu z podstawą ze stali szlachet-
nej. Wewnętrzna taśma miernicza bez hamulca
(samozwijająca się taśma w wersji pull-push).
Okienko kontrolne z lupą, podziałka nie stoi do góry
nogami (brak błędów odczytu). Podziałka milimetro-
wa na górze i na dole. 
Klasa dokładności WE II.

39531

                                                                                                                                                                                        
                 Długość           Szerokość taśmy                                                                                       39531            …
                            m                                 mm                                                                                                               
                             2                                         13                                                                                                                          101
                             3                                         13                                                                                                                          102

39531

39532

39535 - 39536

39543 
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Wymiary zwijanej taśmy Popularne
V
Wykonanie
Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa
sztucznego, czerwona, z szarą powłoką ochronną.
Automatyczny ruch zwrotny z blokadą wysunięcia
się taśmy. Taśma stalowa, żółta, zredukowane
odbicia światła dzięki antyrefleksyjnej powłoce,
ciągła podziałka mm. Poślizgowy zaczep końcowy

do blokowania i pomiaru ciągu. Dwuelementowy
stoper taśmy służy dokładnemu zablokowaniu. 
System odbojowy chroni bieg zwrotny i haczyk
końcowy. Z klipsem na pasek. 
Klasa dokładności WE II.

39544

                                                                                                                                                                                        
                 Długość           Szerokość taśmy                                                                                       39544            …
                            m                                 mm                                                                                                               
                                 3                                         13                                                                                                                          101
                                 5                                         19                                                                                                                          102
                                 8                                        25                                                                                                                          103

i
Wykonanie
Z blokadą, automatycznym zwijaniem taśmy 
i zdejmowanym klipsem do zapinania na pasku.
Lakierowana na żółto taśma stalowa, z dwukolorow-
ym nadrukiem. Powłoka MYLAR gwarantująca
długi okres użytkowania chroni przed korozją,
zadrapaniami i działaniem chemikaliów. 
Klasa dokładności WE II
Zastosowanie
Do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych. 

39545 102
Wykonanie
Metalowa obudowa, podziałka milimetrowa u góry 
i u dołu, bardzo stabilna.

39545 104-107
Wykonanie
Metalowa obudowa, podziałka milimetrowa u góry 
i u dołu. 3 krotne nitowanie haczyka końcowy
zapobiega jego oderwaniu się. Większe szerokości
taśmy minimalizują jej załamywanie się. Długość 
10 m z systemem hamulca. 39545

                                                                                                                                                                                        
                Długość          Szerokość taśmy                        Obudowa                                               39545            …
                           m                                 mm                                                                                                                 
                            3                                     12,7                                   Metal                                                                             102
                            5                                     19,0           Tworzywo sztuczne                                                                            104
                            5                                     25,0           Tworzywo sztuczne                                                                             105
                            8                                     25,0           Tworzywo sztuczne                                                                             106
                           10                                     25,0           Tworzywo sztuczne                                                                             107

Kieszonkowe taśmy miernicze POWERLOCK

Kieszonkowe taśmy miernicze
ß
Wykonanie
Ergonomiczna obudowa z odpornego na uderzenia
tworzywa sztucznego ABS z antypoślizgową
gumową powłoką. Blokada taśmy. System amorty-
zatorów gwarantujących bezpieczne zwijanie taśmy.
Taśma pokryta nylonem.

Klasa dokładności WE II. 39542 

                                                                                                                                                                                        
                 Długość           Szerokość taśmy                                                                                       39542            …
                            m                                 mm                                                                                                               
                                 3                                         16                                                                                                            #            101
                                 5                                         19                                                                                                            #            102

ß
Wykonanie
Ergonomiczna obudowa z odpornego na uderzenia
tworzywa ABS. Blokada taśmy. System amortyzato-
rów gwarantujących bezpieczne zwijanie taśmy.
Taśma pokryta nylonem.

Klasa dokładności WE II. 39541 105

                                                                                                                                                                                        
                 Długość   Szerokość taśmy                                                                                               39541            …
                            m                          mm                                                                                                                       
                                 2                                16                                                                                                                     #            101
                                 3                                16                                                                                                                     #            102
                                 5                                19                                                                                                                     #            103
                                 5                               25                                                                                                                     #            104
                                 8                               25                                                                                                                     #            105
                               10                               25                                                                                                                     #            106

Kieszonkowe taśmy miernicze39541

39545 

39542

39544
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Nie zapomnij! KATALOG TOM [1]
Specjalistyczny katalog techniki skrawania i mocowań.

Zapoznaj się z szerokim wyborem naszych wysokiej
jakości narzędzi firmy ATORN.

DUŻY WYBÓR – PROSTE WYSZUKIWANIE

Wydajność potrzebuje jakości.

Kieszonkowe taśmy miernicze │ Taśmy miernicze zwijane osłonowe

Kieszonkowe taśmy miernicze -Tri-Matic-
V
Wykonanie
Ergonomiczna obudowa z odpornego na uderzenia
tworzywa ABS. Specjalnie zwinięta taśma gwarantu-
je poręczne rozmiary. Przesuwny hak końcowy,
wielokrotnie nitowany i wzmocniony. 2-częściowy
hamulec dla dokładnego blokowanie. Powłoka
przeciwodblaskowa. System amortyzatorów
gwarantujących bezpieczne zwijanie taśmy.
Klasa dokładności WE I.

Zastosowanie
Do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych.

39549

                                                                                                                                                                                        
                 Długość           Szerokość taśmy                                                                                       39549            …
                            m                                 mm                                                                                                               
                             3                                         13                                                                                                            100
                             5                                         19                                                                                                            102
                                 8                                        25                                                                                                                          103
                               10                                        25                                                                                                                          104

                                                                                                                                                                                       
                 Długość           Szerokość taśmy          Wypukłość                                                           39550            …
                            m                                 mm                      mm                                                                                    
                             2                                         16                           1,5                                                                                         201
                             3                                         16                           1,5                                                                                         202
                             6                                   25                           1,5                                                                   #           203

Sprawdziany traserskie TALMETER 
Wykonanie
Skala sprawdzianu TALMETER jest samoczynnie
zwijającą się taśmą stalową, na każdej żądanej
długości można ją automatycznie zablokować siłą ok. 
5 kp (50 N). Łatwo wyjmowany języczek pomiarowy 
o długości 100 mm umożliwia wykonywanie pomia-
rów wewnętrznych z taką samą dokładnością i tak
samo łatwo jak przy pomiarach zewnętrznych.
Kombinowane ostrza mierniczo-traserskie 
z cienkiej hartowanej stali eliminują konieczność
użycia ołówka, znakowanie możliwe jest także na stali.
Dokładność podziałki 0,3 mm na całej długości skali.
Odczyt pomiarów bez błędu kątowego. Odczyt rur
lub cylindrów przy pomocy skali Pi.
Zastosowanie
Jako przyrząd do pomiarów wewnętrznych, traser
równoległy i cyrkiel specjalny. To przyrząd a nie oko
decyduje zarówno przy trasowaniu jak i pomiarze
o dokładności. Przy pomiarach sprawdzianem TALME-
TER długość jest rejestrowana i zachowywana przez
przyrząd automatycznie. W przypadku trasowania
długość przenoszona jest przy pomocy przyrządu na
obrabiany przedmiot. TALMETER może być stosowany
także jako specjalny cyrkiel do trasowania wymiarów
(krawędź przedmiotu obrabianego stanowi punkt
centralny). Każde z 3 ostrzy może być stosowane jako
ostrze znacznikowe lub punkt centralny.

39550

Biała, odporna taśma stalowa z podziałką
dla pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
u góry oraz podziałką dla przekątnych na
dole. Podziałka nanoszona techniką druku
atramentowego i chroniona lakierem
poliestrowym tłumiącym odbicia.

Wskaźniki odczytu ułatwiają
ustawianie i odczytywanie
taśmy mierniczej.

Za pomocą rozkładanego języczka
pomiarowego pomiary wewnętrzne są tak
proste jak pomiary zewnętrzne. Języczek
rozkłada się łatwo i szybko blokuje za
pomocą poręcznego suwaka.

Dzięki automatycznemu blokowaniu
utrzymywana jest wymierzona wzgl.
ustawiona długość. 
W ten sposób można bezpośrednio
przenosić wymiar na wybrany
materiał, bez odmierzania.

Połączone krawędzie
znacząca i pomiarowa służą
do mierzenia i znaczenia
długości oraz trasowania
okręgów.

39549

39550
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39.33# = 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

Taśmy miernicze zwijane osłonowe
ß
Wykonanie
- Przełożenie 3:1 dla szybkiego zwijania i rozwijania
- Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa

sztucznego ABS z antypoślizgową gumową
powłoką.

- Składana korba
- Taśma pokryta nylonem

39552

                                                                                                                                                                                        
                 Długość           Szerokość taśmy                                                                                       39552            …
                            m                                 mm                                                                                                               
                               15                                       9,5                                                                                                            #            101
                               20                                       9,5                                                                                                            #            102
                               30                                       9,5                                                                                                            #            103

Taśmy miernicze zwijane osłonowe -RADIUS-
q
Wykonanie
- Z przednią osłoną FLEXTOP, która skutecznie

chroni początek taśmy przed uszkodzeniem
- Osłona z tworzywa sztucznego z dużą odpor-

nością na uderzenia
- Powierzchnia z miękkim wykończeniem polepsza

poręczność obudowy
- Dobra w obsłudze dzięki dużemu ramieniowi

składanej korby
- Chroniąca taśmę pozycja parkowania pierścienia
- Korbę można zamontować po obu stronach, 

dla prawo- i leworęcznych
- Tolerancja zgodnie z klasą dokładności WE II 

(+/- 2,3 mm na 10 m długości)

39555
Taśma stalowa nierdzewna
PONTARIT
Wykonanie
- Jednostronna podziałka cm
- Utwardzana na zimno, nierdzewna sprężyna

taśmowa ze stali chromowo-niklowej
- Powierzchnia bajcowana matowo
- Nadrukowana podziałka z czerwonymi liczbami

metrów, wypalana
- Lakier na bazie żywic syntetycznych jako ochrona

przed zużyciem, wypalony

39557
Taśma stalowa lakierowana na biało
Wykonanie
- Jednostronna podziałka mm
- Hartowana sprężyna taśmowa ze stali 

węglowej C75
- Powłoka fosforowana jako ochrona 

przeciwkorozyjna
- Biały lakier na bazie żywic syntetycznych, 

wypalany
- Nadrukowana podziałka z czerwonymi

liczbami metrów, wypalana
- Lakier na bazie żywic syntetycznych jako ochrona

przed zużyciem, wypalony

39559
Taśma stalowa z powłoką z poliamidu
ISOLAN
Wykonanie
- Jednostronna podziałka mm
- Hartowana sprężyna taśmowa ze stali węglowej C75
- Powłoka fosforowana jako ochrona przeciwkoro-

zyjna
- Żółty lakier na bazie żywic syntetycznych, wypalany
- Nadrukowana podziałka z czerwonymi liczbami

metrów, wypalana
- Powłoka poliamidowa ze wszystkich stron, jako

ochrona przed zużyciem o szczególnie wysokiej
jakości

- W dużym zakresie chroniona przed złamaniem,
zasadami, roztworami soli, smarami, olejami 
i rozcieńczonymi kwasami

39561
Taśma z włókna szklanego, żółta
Wykonanie
- Dwustronna podziałka cm
- Nitki z włókna szklanego
- Wyciskany płaszcz z tworzywa sztucznego
- Nadrukowana podziałka z czerwonymi liczbami

metrów
- Lakier na bazie żywic syntetycznych jako ochrona

przed zużyciem
- Wysoko elastyczna, nieprzewodząca, odporna na

wodę i prawie wszystkie substancje chemiczne

39555 - 39561

                                                                                                  Stal nierdzewna                            Stal biała                           Stal poliamid                      Taśma z włókna szklanego                  
                 Długość           Szerokość taśmy                                         39555            …              39557            …                   39559            …                                   39561            …
                            m                                 mm                                                                                                                                                                                                                    
                            10                                         13                                                                     101                                       101                              #            101                                                 #            101
                           20                                         13                                                                     102                                       102                                            102                                                              102
                           30                                         13                                                                     103                                       103                                            103                                                              103
                           50                                         13                                                                     104                                                                                                                                                                     

39555

39557

39559

39561

Korbę można zamontować po obu
stronach, dla prawo- i leworęcznych

39552

39555 - 39561
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Taśmy miernicze zwijane osłonowe │ Taśmy miernicze zwijane ramowe │ 
Taśmy miernicze dla obwodów │ Przymiary

Taśmy miernicze zwijane osłonowe
q
Wykonanie
- Taśma stalowa lakierowana na biało
- Jednostronna podziałka mm
- Hartowana sprężyna taśmowa ze stali 

węglowej C75
- Powłoka fosforowana jako ochrona 

przeciwkorozyjna
- Biały lakier na bazie żywic syntetycznych, 

wypalany
- Nadrukowana podziałka z czerwonymi liczbami

metrów, wypalana

- Lakier na bazie żywic syntetycznych jako ochrona
przed zużyciem, wypalony

- Zamknięcie z tworzywa sztucznego
- Obudowa z tworzywa ABS. 
- Mechanizm korby z poliamidu
- Z paskiem na rękę. 
- Tolerancja zgodnie z klasą dokładności WE II 

(+/-2,3 mm na 10 m długości)

39563

                                                                                                                                                                                       
                 Długość           Szerokość taśmy                                                                                       39563            …
                            m                                 mm                                                                                                               
                            10                                         10                                                                                                                          101
                           20                                         10                                                                                                                          102

Taśmy miernicze zwijane ramowe -ERGOLINE-
q
Wykonanie
- Z przednią osłoną FLEXTOP, która skutecznie

chroni początek taśmy przed uszkodzeniem
- Optymalne prowadzenie taśmy dzięki odpornym, 

anodowanym na srebrno szynom aluminiowym,
łatwym w wymianie

- Ergonomiczny uchwyt pistoletowy dla odciążenia 
nadgarstka, z wypustkami z miękkiej guma dla
pewnego trzymania

- Komfortowy mechanizm zwijania z łożyskami
kulkowymi w osłonie przed zabrudzeniem

- Stabilna, wymienna korbka składana
- Chroniąca taśmę pozycja parkowania pierścienia
- Korbę można zamontować po obu stronach, 

dla prawo- i leworęcznych
- Tolerancja zgodnie z klasą dokładności WE II 

(+/- 2,3 mm na 10 m długości)

39570
Taśma stalowa nierdzewna
PONTARIT
- Szerokość taśmy 13 mm
- Jednostronna podziałka mm
- Prosta rama
- Utwardzana na zimno, nierdzewna sprężyna

taśmowa ze stali chromowo-niklowej
- Powierzchnia bajcowana matowo
- Nadrukowana podziałka z czerwonymi liczbami

metrów, wypalana
- Lakier na bazie żywic syntetycznych jako ochrona

przed zużyciem, wypalony

39572
Taśma stalowa lakierowana na biało
- Szerokość taśmy 13 mm
- Jednostronna podziałka mm
- Prosta rama
- Hartowana sprężyna taśmowa ze stali 

węglowej C75
- Powłoka fosforowana jako ochrona 

przeciwkorozyjna
- Biały lakier na bazie żywic syntetycznych, wypalany
- Nadrukowana podziałka z czerwonymi liczbami

metrów, wypalana
- Lakier na bazie żywic syntetycznych jako ochrona

przed zużyciem, wypalony

39574
Taśma stalowa z powłoką z poliamidu
ISOLAN
- Szerokość taśmy 13 mm
- Jednostronna podziałka mm 
- Hartowana sprężyna taśmowa ze stali węglowej C75
- Powłoka fosforowana jako ochrona przeciwkorozyjna
- Żółty lakier na bazie żywic syntetycznych, wypalany
- Nadrukowana podziałka z czerwonymi liczbami

metrów, wypalana
- Powłoka poliamidowa ze wszystkich stron, jako ochrona

przed zużyciem o szczególnie wysokiej jakości
- W dużym zakresie chroniona przed złamaniem,

zasadami, roztworami soli, smarami, olejami 
i rozcieńczonymi kwasami

Wskazówka:
Nr kat. 39574 101 z prostą ramą, 
nr kat. 39574 103-104 z ramą V

39576
Taśma z włókna szklanego, żółta
- Szerokość taśmy 13 mm
- Dwustronna podziałka cm
- Rama V
- Nitki z włókna szklanego
- Wyciskany płaszcz z tworzywa sztucznego
- Nadrukowana podziałka z czerwonymi liczbami

metrów
- Lakier na bazie żywic syntetycznych jako ochrona

przed zużyciem
- Wysoko elastyczna, nieprzewodząca, odporna na

wodę i prawie wszystkie substancje chemiczne

39570 - 39574

                                                                                                       Stal nierdzewna                              Stal biała                           Stal poliamid                      Taśma z włókna szklanego                  
                 Długość           Szerokość taśmy                                       39570            …                39572            …                   39574            …                                   39576            …
                            m                                 mm                                                                                                                                                                                                                    
                           20                                         13                                                                                                                                                       #            101                                                                     
                           25                                         13                                                                   102                                         102                                                                                                                        
                           30                                         13                                                      #            103                                         103                                            103                                                 #            103
                           50                                         13                                                      #            104                                                                                           104                                                              104

39574 - 39576

Korbę można zamontować po obu
stronach, dla prawo- i leworęcznych

39570

39572

39574

39576

39563

39570 - 39576
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Wydajność potrzebuje jakości.

w
w

w
.a

to
rn

.d
e

Na przykład przy pomocy multimetru UNICHECK firmy ATORN.

 do najróżniejszych zadań pomiarowych
 elastyczne zastosowania dzięki różnego rodzaju końcówkom  
 pomiarowym
 masywna konstrukcja
 bogate wyposażenie rozszerzające Wydajność potrzebuje jakości

Taśmy miernicze dla obwodów
Wykonanie
- Podziałka milimetrowa
- Blacha pokrywy z  noniuszem do odczytu 0,1 mm
- Dokładność zgodnie z normą zakładową
- Podziałka nanoszona laserem
Zastosowanie
Do jednoczesnego pomiaru obwodu zewnętrznego 
i średnicy wszelkich elementów kolistych np.cylindrów
wklęsłodrukowych.

Jakość
Stal sprężynująca z wytrawioną podziałką.

Wskazówka:
Większe średnice i wersje nierdzewne 
dostępne są na zamówienie.

39580

                                                                                                                                                                                        
     Zakres pomiaru obwód            Zakres pomiaru Ø           Szerokość taśmy                               39580            …
                                     mm                                     mm                                 mm                                                         
                               60 - 950                                 20 - 300                                        10                                                           101
                           940 - 2200                               300 - 700                                        10                                                          102
                         2190 - 3460                             700 - 1100                                        15                                                          103

Przymiary precyzyjne
Wykonanie 
Powierzchnia matowana, antyodblaskowa. Skala
głębiej osadzona, wytrawiana, czarna, chromowana.
Podziałka u góry i u dołu 1/1 mm. 

Jakość 
Stal szlachetna, nierdzewne. 

39799

                                                                                                                                                                                        
         Długość           Szerokość x Grubość                                                                                       39799            …
                 mm                                         mm                                                                                                                 
                    150                                        13 x 0,3                                                                                                                          101
                    200                                        13 x 0,3                                                                                                                          102
                    300                                        13 x 0,3                                                                                                                          103
                    500                                        18 x 0,5                                                                                                                          104
                  1000                                        18 x 0,5                                                                                                                          105

Przymiary giętkie
q
Wykonanie
- Ciemno czarna podziałka, w dużym zakresie

odporna na oleje, smary i prawie wszystkie
substancje chemiczne

- Zaokrąglone krawędzie
- Z oczkiem do zawieszenia
- Klasa dokładności WE II
Jakość
Nierdzewna walcowana na zimno stal taśmowa
sprężynowa z matowaną powierzchnią.

39803
Wykonanie 
Podziałka jednostronna, u góry 1/2 mm, 
na dole 1/1 mm.

39800
Wykonanie 
Podziałka dwustronna, przód: u góry 1/2 mm, 
na dole 1/1 mm, tył: u góry i na dole 1/1 mm.

39800 - 39803

                                                                      Jednostronna podziałka                   Dwustronna podziałka                
         Długość      Szerokość x Grubość                                   39803            …                               39800            …
                 mm                                     mm                                                                                                                      
                    150                                  13 x 0,5                                                              102                                                           101
                    200                                  13 x 0,5                                                              103                                                           102
                    300                                  13 x 0,5                                                              105                                                           104
                    500                                  18 x 0,5                                                              107                                                           105
                  1000                                  18 x 0,5                                                              108                                                           106

39580

39799

39800 - 39803
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Przymiary │ Ładowarki

Przymiary giętkie

&
Wykonanie
- Z naniesionymi laserowo podziałką i cyframi
- Z oczkiem do zawieszenia
- Klasa dokładności WE II
Jakość
Nierdzewna stal taśmowa sprężynowa, 
chromowana na matowo.

39805
Podziałka u góry i u dołu 1/1 mm.

39807
Podziałka u góry 1/2 mm, na dole 1/1 mm.

39805

39807

Przymiary DIN 866/B
Wykonanie
- Z podziałką 1/1 mm naniesioną laserowo

Jakość
Stal nierdzewna, hartowana.

39810

Przymiary robocze DIN 866/B
Wykonanie
- Krawędzie po wąskich strona i płaskie strony

szlifowane

- Podziałka 1/1 mm naniesiona laserowo 39815

Przymiary kontrolne DIN 866/A
Wykonanie
- Płaskie strony szlifowane
- Krawędzie po wąskich strona dokładnie szlifowane
- Po obu stronach podparcia na końcach
- Podziałka 1/1 mm naniesiona laserowo

Wskazówka:
Można stosować także jako liniał!

39825

Metale lekkie - Przymiary

0
Wykonanie
- Z bezodblaskową podziałką 1/1 mmi i krawędzią

do rysowania
- Ochrona przeciwrdzewna
- Klasa dokładności WE II

Jakość
Profil aluminiowy ciągniony, anodowany.

39821

                                                                                                                                         
 Długość           Szerokość x Grubość        39805            …              39807            …
         mm                                         mm                                                                         
         1000                                       20 x 0,5                                                                             107
         1000                                        30 x 1,0                                                                             108
         1500                                        35 x 1,3                               109                                             
         2000                                        35 x 1,3                                110                                             
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                         
 Długość           Szerokość x Grubość        39805            …              39807            …
         mm                                         mm                                                                        
          150                                        13 x 0,5                                                                             101
         300                                        15 x 0,5                                                                             103
         300                                        30 x 1,0                                                                             104
         500                                       20 x 0,5                                                                             105
         500                                        30 x 1,0                                                                             106

                                                                                                                                         
 Długość           Szerokość x Grubość                                                39810            …
         mm                                         mm                                                                         
         2000                                           30 x 2                                                           F #            104
         3000                                           40 x 2                                                           F #            105
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                         
 Długość           Szerokość x Grubość                                                39810            …
         mm                                         mm                                                                         
         500                                           30 x 2                                                                             101
        1000                                           30 x 2                                                                             102
        1500                                           30 x 2                                                               F          103

                                                              Stal zwykła                Stal nierdzewna             
 Długość   Szerokość x Grubość                39814            …              39815            …
         mm                                 mm                                                                                 
         3000                                  40 x 5                       F #            105                     F #            105
         4000                                50 x 10                       F #            106                     F #            106
         5000                                60 x 12                       F #            107                     F #            107
         6000                                70 x 15                       F #            108                     F #            108

                                                              Stal zwykła                Stal nierdzewna             
 Długość   Szerokość x Grubość                39814            …              39815            …
         mm                                 mm                                                                                 
         500                                  25 x 5                           #            101                                       101
        1000                                  30 x 6                           #            102                         #            102
         1500                                  30 x 6                       F #            103                         F          103
         2000                                  40 x 8                       F #            104                     F #            104

                                                                                                                                         
 Długość           Szerokość x Grubość                                               39821            …
         mm                                         mm                                                                         
           300                                           50 x 5                                                                             101
           400                                           50 x 5                                                                             102

                                                                                                                                         
 Długość           Szerokość x Grubość                                               39821            …
         mm                                         mm                                                                         
           600                                           50 x 5                                                                             103
         1000                                           50 x 5                                                                             104

                                                              Stal zwykła                Stal nierdzewna             
 Długość   Szerokość x Grubość                39824            …              39825            …
         mm                                 mm                                                                                 
         3000                                50 x 10                       F #            105                     F #            105
         4000                                60 x 12                       F #            106                     F #            106
         5000                                70 x 14                       F #            107                     F #            107
         6000                                80 x 15                       F #            108                     F #            108

                                                              Stal zwykła                Stal nierdzewna             
 Długość   Szerokość x Grubość                39824            …              39825            …
         mm                                 mm                                                                                 
         500                                  30 x 6                           #            101                         #            101
        1000                                  40 x 8                           #            102                         #            102
         1500                                  40 x 8                       F #            103                     F #            103
         2000                                50 x 10                       F #            104                     F #            104

39805 - 39807

39810

39814 - 39815

39821

39824 - 39825
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- Technologia magnetyczna
- Doskonała odporność w warunkach warsztatowych
- Odporna na olej, zabrudzenie, wibracje i wstrząsy (IP 54)
- Kompaktowy design
- Dokładność: +/- 5 µm
- Rozdzielczość: 0,5 µm
- Długość pomiarowa: 50 do 2200 mm
- Współczynnik rozszerzalności termicznej taki sam jak obrabiarek

t

Podziałki do wyświetlania cyfrowegoInfo

Ładowarki
39910
Maxi Charger compact
Wykonanie
- Ładuje akumulatory AA i AAA
- Odpowiednia dla ogniw NiMH
- Ładowanie ciągłe
- Automatyczne wyłączenie timerem po 11 godzinach
- Zielone kontrolki LED sygnalizują 

stan ładowania akumulatorów
- Ochrona przed niewłaściwą polaryzacją
- Wraz z Akumulatory: 4x AA 2000 mAh

39911
Uniwersalna ładowarka LCD
Wykonanie
- Ładuje akumulatory AA, AAA, C, D i E 9V
- Odpowiednia dla ogniw NiCd i NiMH
- Dla 1 do 4 ogniw okrągłych i 2x bloków 9V
- Ładowanie podtrzymujące
- Wyświetlacz LCD stanu ładowania
- Ochrona przed przeładowaniem
- Rozpoznawanie uszkodzenia akumulatora
- Kontrola prądu ładowania

39910 39911

                                                                                                                                                                                        
   Do wielkości                  Do technologii            Minimalny czas ładowania      39910            …              39911            …
   Rozmiary                            Technologie     Godz. dla akumulatorów NiMH                                                                       
   AA, AAA                                        NiMH                                                        2                             301                                             
   AA, AAA, C, D, 9V            NiCd, NiMH                                                        2                                                                          201

39910 - 39911
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Technika pomiarowa/
kontrolna

39.38 # = 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

Baterie (litowe)
Wykonanie
- Najnowsza technologia litowa
- Zdecydowanie lżejsze od baterii alkalicznych
- W przypadku stosowania zgodne z przeznacze-

niem (np. cyfrowe aparaty fotograficzne) do 
7 x dłuższa żywotność od baterii alkalicznych

- Możliwość stosowania do 15 lat.

39901 101 39901 102

                                                                                                                                                                                        
    Typ                              Napięcie           Nazwa                           Opakowanie = Sztuk                   39901            …
                                                     V                                                                                                                                 
     AAA                                           1,5             FR03, L91, AAA                                                    2                                            101
     AA                                              1,5             FR6, L91, AA                                                         2                                            102

Akumulatory (NiMH)
Wykonanie
- Najnowsza technologia niklowo-metalowo-wodor-

kowa (NiMH)
- Wysoka pojemność, dzięki czemu dłuższy okres

pracy pomiędzy ładowaniem

- Brak efektu pamięci 
(możliwość ładowania w dowolnym momencie)

- Przyjazne dla środowiska, ponieważ nie zawierają
kadmu

- Ładowanie do 1000 x, dzięki czemu szczególnie 
ekonomiczne

39905 201

                                                                                                                                                                                        
    Typ              Napięcie             Pojemność                  Nazwa        Opakowanie = Sztuk                39905            …
                                     V                        mAh                                                                                                                 
    R20                           1,2                          2500                    D                                                        2                                        201
    R14                           1,2                          2500                    C                                                        2                                        202
    R6                             1,2                         2300                    AA                                                      2                                        203
    R3                             1,2                             700                    AAA                                                   2                                        204
    E                               8,4                             175                    9 V                                                     1                                        205

39905 202 39905 203

39905 204 39905 205

Bateria (litowa)
Wykonanie
- Możliwość magazynowania do 10 lat
- Sprawność w szerokim zakresie temperatur: 

-20° do +60° C

- Samorozładowanie poniżej 0,16%/miesiąc 
przy 23° C

39902

                                                                                                                                                                                        
    Typ                              Napięcie                     Nazwa                  Opakowanie = Sztuk                   39902            …
                                                     V                                                                                                                                 
     E                                                 9,0                        6LR61                                                         1                                            101

Baterie
Wykonanie
Wszystkie baterie bezrtęciowe.

39900 401-405
Przemysłowe ogniwa alkaliczne
- Ogniwa alkaliczne o wysokiej wydajności
- Najnowsze technologie
- Optymalne zabezpieczenie przed rozlaniem
- Najwyższe standardy jakości
- Doskonała odporność na temperaturę (-20 do + 55°C).

39900 101 39900 103

39900 102

39900 212

39900 213 39900 401 39900 402

39900 405

39900 215

                                                                                                                                                                                        
    Typ                              Napięcie           Nazwa                                 Opakowanie = Sztuk             39900            …
                                                     V                                                                                                                                 
     Bateria guzikowa                   1,5             392/384, SR 41, SR 736 SW                                   1                                     100
    Bateria guzikowa                   1,5             357, SR 44, SR 1154                                                 1                                      101
    Bateria guzikowa                   3,0             CR 2032                                                                       1                                     102
     Bateria guzikowa                   3,0             CR 2450                                                                       1                                     202
    LR-1                                           1,5             LR 1, E 90, UM 5, N                                                    1                                     103
    CR 123                                      3,0             CR 123 AP, EL 123 AP                                               1                                      212
     A23                                          12,0             A23-MN21-23GA                                                        1                                      215
     Bateria guzikowa                   3,0             CR1/3N                                                                        1                                      213
    Bateria guzikowa                   1,4             AC 13 E, PR 48                                                            8                                      214
    R20                                             1,5             EN 95, LR 20, D                                                          1                                     401
    R14                                             1,5             EN 93, LR 14, C                                                    1                                     402
     R6                                               1,5             EN 91, LR 6, AA                                                        10                                     303
     R3                                         1,5             EN 92, LR 03, AAA                                                   10                                     304
    E                                                 9,0             EN 22, 6 LR 61, 9 V                                                    1                                     405

39900 214

39900 303 39900 304

39900

39902

39901

39905

Baterie
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