
Vysoce přesné délkové měřicí přístroje Check 
Mastery

 

Série 515

Vysoce přesné délkové měřicí přístroje Check Mastery nabízí následujicí výhody:
• Navrženy ke kontrole přesnosti posuvů stolů obráběcích strojů a ke kalibraci SMS. 

Velký počet koncových měrek trvale uložených v pevném rámu.
• Můžou být použity jak vodorovně tak i svisle.
• Dodávají se upevněné v dřevěném pouzdře.
• Keramické Check Mastery - každá koncová měrka je vyrobena z keramiky založe-

né na oxidu zirkoničitém, jejiž měřicí plochy nevyžadují žádnou antikorozní 
ochranu.

515-743                                   515-742                                   515-740

Metrické Koncové měrky z keramiky

Obj. č.
Rozsah měř.

[mm]
Hmotnost

[kg]
515-760 300 3,4
515-761 450 5,2
515-762 600 6,9
515-763 1000 11,5
515-764 1500 17,3

Metrické Koncové měrky z oceli

Obj. č.
Rozsah měř.

[mm]
Hmotnost

[kg]
515-740 300 3,6
515-741 450 5,4
515-742 600 7,2
515-743 1000 12
515-744 1500 18

Technické parametry

Krok měrek 10 mm
Přesnost kroku 
měrek

      0 < rozsah ≤   310 mm: ±1,2 
µm 
  310 < rozsah ≤   610 mm: ±1,8 µm
  610 < rozsah ≤ 1010 mm: ±2,5 µm
1010 < rozsah ≤ 1510 mm: ±4,0 µm

Rovnoběžnost
měrek

0 < rozsah ≤   450 mm: 1,0 µm 
  450 < rozsah ≤ 1010 mm: 1,5 µm
1010 < rozsah ≤ 1510 mm: 2,0 µm

Dodává se V dřevěném pouzdře

Volitelné příslušenství

Obj. č. Popis
601167 Podpěrný podstavec pro svislé použití, 

pro Check Mastery

Jedna řada 10 mm
koncových měrek

Svislá pozice

Vodorovná pozice

601167 (vol. příslušenství)
Podpěrný podstavec pro svislé použití

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.     

332 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.     

 

 


