Sady kompletních jednotek dutinoměrů HOLTEST
DIGIMATIC
Funkce
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
2 x PRESET (předvolba)
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
Výstup dat
HOLD

Série 468

Technické parametry
Přesnost

Číslicový krok
Měřicí plochy

Životnost
baterie
Displej
Dodává se

6-20 mm: ±2 µm
20-100 mm: ±3 µm
(bez kvantizační chyby)
- Údaje o přesnosti platí při zcela
dosedajicích měřicích plochách.
0,001 mm
S titanovým povlakem, tvrdokov (6-12
mm), kalená ocel (12-100 mm), Kužel:
tvrdokov
cca 1,2 roku

Série 468
Přesné třídotekové dutinoměry, které nabízí následující výhody:
• Kompletní sada.
• Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení životnosti a odolnosti vůči opotřebení.
• Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65), umožňující použití v různých strojních situacích, včetně stříkajícímu
chladivu.
• Velký LCD displej s výškou číslic 7,5 mm, umožňuje snadné odečítání při měření.
• Dodává se s nastavovacími kroužky, ale bez prodlužovacích nástavců.

LCD, výška číslic: 7,5 mm
Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie,
nastavovacího kroužku, kontrolního
certifikátu (pouze přístroje osvědčení o kontrole pro nastavovací
kroužky není součástí dodávky)

Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení
životnosti

Volitelné příslušenství
Obj. č.
05CZA662
05CZA663
06AFM380B

02AZD880G
02AZD730G
02AZD790B
04AZB157
156-101-10
952322
952621
952622
952623

Popis
Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou
IP, 1m, pro mikrometry
Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou
IP, 2m, provedení pro mikrometry
Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB),
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry
s IP ochranou
U-WAVE-T, provedení s bzučákem,
Bezdrátový vysílač
U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl.
DATA, pro mikrometry s IP ochranou
Držák na tříbodové dutinoměry, pro
série 468
Stojánek na mikrometr, pro mikrometry
0-100mm
Holtest, Borematic prodl. 100mm,
6-12mm
Holtest, Borematic prodl. 150mm,
12-20mm
Holtest, Borematic prodl. 150mm,
20-50mm
Holtest, Borematic prodl. 150mm,
50-300mm

468-983
Metrické
Obj. č.
468-981
468-982
468-983
468-984
468-985

Měřicí plochy s titanovým povlakem. Kontaktní bod a kužel z tvrdokovu.
Rozsah měř.
Obsažené dutinoměry
Hmotnost
Individuální měř. rozsahy
Obsažené nastavovací kroužky
[mm]
obj.č.
[g]
468-161 / 468-162 /
ø8 mm (177-125)
6-12
6-8, 8-10, 10-12 mm
1160
468-163
ø10 mm (177-126)
468-164 / 468-165 /
ø16 mm (177-177)
12-25
12-16, 16-20, 20-25 mm
1290
468-166
ø20 mm (177-286)
468-167 / 468-168 /
ø30 mm (177-288)
25-50
25-30, 30-40, 40-50 mm
1480
468-169
ø40 mm (177-290)
50-75
50-63, 62-75 mm
468-170 / 468-171
ø62 mm (177-314)
1270
75-100
75-88, 87-100 mm
468-172 / 468-173
ø87 mm (177-318)
1990

Spotřební materiál
Obj. č.
938882

Popis
Baterie SR44 1,5V

04AZB157

Prodlužovací nástavec

Dutinoměr HOLTEST s volitelným příslušenstvím:
Stojan: obj. č. 156-101-10
Tiskárna DP1-VA: obj. č. 264-505D
Držák: obj. č. 04AZB157
Kabel: obj. č. 05CZA662

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména
všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty. Doporučené maloobchodní ceny
naleznete v samostatném ceníku.
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