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AKCE Posuvná mìøítka   (Platnost  do  30.6.2020)

Nabídková akèní cena
Posuvné mìøítko
Kalibrace
Termín dodání 3-5 dní bez kalibrace
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AKCE Posuvná mìøítka   (Platnost  )do  30.6.2020

POSUVNÉ DIGITÁLNÍ MÌØÍTKO

IP
67

DIN
862 INOX

LCD Display

888
+

CR2032150
mm

Popis
- DIN862, se zajiš�ovacím šroubem
- mìøicí systém necitlivý na prach
  a doèasné ponoøení do vody 
- s  køížovými hroty 
- LCD displej 14 mm

Funkce: 
- zapnutí / vypnutí
- funkce rychlého startu
- automatická aktivace elektroniky posuvným pohybem
- nastavení nuly v každé poloze
- zmrazení displeje – zámek tlaèítek
- elektronika se vypne automaticky asi po 5 minutách v pøípadì nepoužívání
- dodání vèetnì baterie (CR2032)

Technické vlastnosti:
- typ ètení: digitální
- odeèet: 0,01 mm / 0,0005 palce
- provedení: se zajiš�ovacím šroubem
- pøesnost: 0,03 mm
- rozsah mìøení: 150 mm
- délka èelistí: 40 mm
- standardní: DIN 862
- tøída ochrany: IP67
- hloubkomìr:  obdélníkový profil 

Èíslo zboží:  4000851007

mm

inch

Nabídková akèní cena
Posuvné mìøítko 

Termín dodání 3-5 dní

DIN
862 INOX

+
CR2032150

mm

POSUVNÉ DIGITÁLNÍ MÌØÍTKO

Èíslo zboží:  4000851055

mm

inch

LCD Display

888

Popis
- DIN862, se zajiš�ovacím šroubem
- snadno èitelné
- výška èíslic 8 mm 
- mìøicí systém je chránìn pøed
  zneèištìním a poškozením
  v posuvné èásti
- èelisti, hloubkomìr a hroty kalené 
- indikátor baterie 

Technické vlastnosti
- typ ètení: digitální
- odeèet: 0,01 mm / 0,0005 palce
- provedení: se zajiš�ovacím šroubem
- pøesnost: 0,03 mm
- rozsah mìøení: 150 mm
- standardní: DIN 862
- délka èelistí: 40 mm
- hloubkomìr:  obdélníkový profil

Funkce
- pro mìøení uvnitø, vnì a hloubky 
- aretace pomocí zajiš�ovacího šroubu 
- vynulování v každém bodì - poloze 
- elektronika se vypne automaticky asi po 5 minutách v pøípadì nepoužívání
- dodání vèetnì baterie (CR2032)

53,90 EUR
8 EUR

Cena v Kè bude dopoèítaná
dle aktuálního kurzu k EUR

31,90 EUR Cena v Kè bude dopoèítaná
dle aktuálního kurzu k EUR
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AKCE Posuvná mìøítka   (Platnost  )do  30.6.2020

Nabídková akèní cena
Posuvné mìøítko
vèetnì kalibrace
Termín dodání 3-5 dní

POSUVNÉ DIGITÁLNÍ MÌØÍTKO

Èíslo zboží:  4000851075

IP
67

DIN
862 INOX

LCD Display

888
+

CR2032150
mm

mm

inch

Quick
Start

Quick
Lock

Certifikát

Popis
- DIN 862,  DIGI-MET®
- mìøicí systém necitlivý na prach
   a doèasné ponoøení do vody 
- pouzdro s vysokou chemickou
  odolností 
- zajiš�ovací šroub a køížové hroty 
- LCD displej 11 mm

Funkce: 
- zapínání / vypínání 
- elektronika QuickStart 
- funkce QuickLock pro jednorázové vynulování a blokování kláves proti    
  neúmyslnému stisknutí tlaèítka 
- vynulování v každé poloze 
- funkce PRESET (pøednastavená hodnota)
- dodání vèetnì vysledovatelného kalibraèního certifikátu a baterie (CR2032)

Technické vlastnosti
- typ ètení: digitální
- odeèet: 0,01 mm / 0,0005 palce
- pøesnost: 0,03 mm
- znaèka: HELIOS PREISSER
- rozsah mìøení: 150 mm
- standardní: DIN 862
- délka èelistí: 40 mm
- tøída ochrany: IP67
- hloubkomìr: kulatý (1,5 mm) 
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Nabídková akèní cena
Mìøítko 207030
Kalibrace

POSUVNÁ DIGITÁLNÍ MÌØÍTKA

Èíslo zboží:  207030

Èíslo zboží:  207130

IP
54 INOX

LCD Display

888

+
CR2032

300
mm

mm

inch

Mìøítko 207130 
Kalibrace
Termín dodání  5-10 dní

Popis
- PROFESIONÁLNÍ "Electric Digital“
- pøenos dat
- odolný proti støíkající vodì DIN 40050
- velký LCD displej s jasným odeètem,
   výška èíslic 11 mm
- mechanismus v nerezové, tvrzené verzi
- mìøící èelisti jemnì broušené a lapované
- se vzdálenými konci mìøicích hrotù
   pro vnitøní mìøení

Funkce
- tlaèítko zapnutí / vypnutí 
- se systémem "OIGIN", pøepínatelné mm / palec
- poloha „0“ v každé poloze, s funkcí pøidržení a pøednastavení
- s jemným nastavením
- s hroty, nebo bez hrotù

Technické vlastnosti
- typ ètení: digitální
- odeèet: 0,01 mm / 0,0005 palce
- pøesnost: 0,03 mm
- znaèka: Vogel
- rozsah mìøení: 300 mm
- délka èelistí: 90 mm
- tøída ochrany: IP54

Možnosti - pøenos dat kabelem, pøes WiFi, pøes Bluetooth

147,90 EUR Cena v Kè bude dopoèítaná
dle aktuálního kurzu k EUR

134,60 EUR
10 EUR

Cena v Kè bude dopoèítaná
dle aktuálního kurzu k EUR

119,20 EUR
10 EUR

Cena v Kè bude dopoèítaná
dle aktuálního kurzu k EUR
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