
 

Sady dutinoměrů HOLTEST
Technické parametry

Dělení 
stupnice

0,001 mm
0,005 mm (pro modely nad 12 mm)

Přesnost 2-20 mm : 2 µm
20-100 mm : 3 µm
100-300 mm : 5 µm

Stupnice Na bubínku a na pouzdře matně 
chromovaná
Do 12 mm : ø 17 mm
Nad 12 mm : ø 23 mm

Měřicí 
metoda

2-6 mm 2-bodový
6-200 mm 3-bodový

Dodává 
se

Včetně pouzdra, 
nastavovacího kroužku, klíče, 
prodlužovacího nástavce, kontrolního 
certifikátu (pouze přístroje - osvědčení o 
kontrole pro nastavovací kroužky není 
součástí dodávky)

368-906

368-907

368-911

368-912

368-913

Série 368

Sada přesných třídotekových a dvoudotekových dutinoměrů, která nabízí následují-
cí výhody:
• Kompletní sada.
• Měřicí plochy z tvrdokovu (pro rozsah měření 2 - 6 mm).
• Kontaktní body s titanovým povlakem (pro rozsah měření > 6 mm), což zvyšuje 

životnost a odolnost vůči opotřebení.
• S nastavovacími kroužky a prodlužovacími nástavci, kromě modelů 368-906, 

368-907, které jsou dodávány pouze s nastavovacími kroužky.

368-914

368-915

Metrické

Obj. č.
Rozsah 

měř.
[mm]

Individuální měř. roz-
sahy

Obsažené dutino-
měry obj.č.

Obsažené nastavovací 
kroužky

Prodlužo-
vací násta-

vec

Hmot-
nost
[g]

368-906 2-3 2-2,5, 2,5-3 mm 368‑001 / 368‑002 ø2,5 mm (177-208) 310

368-907 3-6 3-4, 4-5, 5-6 mm
368‑003 / 368‑004 / 

368‑005
ø4 mm (177‑204)
ø5 mm (177‑205)

505

368-911 6-12 6-8, 8-10, 10-12 mm
368-161 / 368-162 / 

368-163
ø8 mm (177-125)

ø10 mm (177-126)
952322 180

368-912 12-20 12-16, 16-20 mm 368‑164 / 368‑165 ø16 mm (177‑177) 952621 280

368-913 20-50
20-25, 25-30, 30-40, 

40-50 mm
368-166 / 368-167 / 
368-168 / 368-169

ø25 mm (177-139)
ø40 mm (177-290)

952622 960

368-914 50-100
50-63, 62-75, 75-88, 

87-100 mm
368-170 / 368-171 / 
368-172 / 368-173

ø62 mm (177-314)
ø87 mm (177-318)

952623 2030

368-915 100-200
100-125, 125-150, 

150-175, 175-200 mm
368-174 / 368-175 / 
368-176 / 368-177

ø125 mm (177-298)
ø175 mm (177-302)

952623 4680

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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