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Dílek stupnice Zdvih Stupnice Objednací kód Cena
KEN-300 Kã/ks

0.001” 0.5” 0 - 50 - 0 -7100K 379
0.001” 0.5” 0 - 100 -7110K 564
0.0005” 0.5” 0 - 25 - 0 -7120K 480
0.001” 1.0” 0 - 100 -7160K 447
0.0005” 1.0” 0 - 50 -7170K 577
0.01 mm 5 mm 0 - 50 - 0 -6850K 564
0.01 mm 5 mm 0 - 100 -6860K 564
0.01 mm 10 mm 0 - 100 -7500K 480
0.01 mm 25 mm 0 - 100 -7520K 940

Dílek stupnice Zdvih Stupnice Objednací kód Cena
KEN-300 Kã/ks

0.01 mm 10 mm 0 - 100 -5000K 679

Dílek stupnice Zdvih Stupnice Objednací kód Cena
OXD-300 Kã/ks

0.001” 0.5” 0 - 50 - 0 -8100K 332
0.01 mm 5 mm 0 - 50 - 0 -7850K 477
0.01 mm 10 mm 0 - 100 -8500K 385
0.01 mm 25 mm 0 - 100 -8520K 784

âíselníkové úchylkomûry 
SMILE s plunÏrem
PrÛmûr ãíselníku 58 mm (21/4”) 
Matované chromované 
pouzdro a ãerné eloxované 
indikátory mezních hodnot.
LoÏiska s kameny. S vodicí 
trubiãkou a stopkou 
o prÛmûru 5/16”.
Vyrobeny podle BS 907. 

âíselníkové úchylkomûry
EASY READ s plunÏrem

PrÛmûr ãíselníku 58 mm (21/4”) 
âíselníkové úchylkomûry a DTI typu Easy Read jsou
urãeny pro velké mnoÏství aplikací. Dodáváme
je ve dvou základních typech. 
S nárazuvzdorn˘m mechanizmem a ãirou
stupnicí ‘Easy Read’ pro nastavení
nuly. V‰echny modely jsou funkãní
v obou smûrech. Dodáváme
je v praktick˘ch pouzdrech 
s pfiihrádkami pro pfiíslu-
‰enství.

Matované chromované 
pouzdro a ãerné eloxova-
né indikátory mezních
hodnot. S vodicí trubiãkou
o vnitfiním prÛmûru 1/4”
a stopkou o prÛmûru 5/16”.
Vyrobeny podle BS 907.

Production Production

âíselníkové úchylkomûry
EASY READ s plunÏrem

âíselníkové úchylkomûry a DTI typu Easy Read
jsou urãeny pro velké mnoÏství aplikací.
Dodáváme je ve dvou základních typech.
S nárazuvzdorn˘m mechanizmem
a ãirou stupnicí ‘Easy Read’
pro nastavení nuly. V‰echny
modely jsou funkãní v obou
smûrech. Dodáváme je
v praktick˘ch pouzdrech
s pfiihrádkami pro pfiíslu‰enství.

Matované chromované 
pouzdro a ãerné eloxované 
indikátory mezních hodnot. 
S vodicí trubiãkou o vnitfiním 
prÛmûru 1/4” a stopkou 
o prÛmûru 5/16”.
Vyrobeny podle BS 907.

Popis Objednací kód Cena
KEN-301 Kã/ks

Dotykov˘ hrot-mm -9400K 29

Náhradní díly pro ãíselníkové
úchylkomûry Kennedy s plunÏrem

Popis Objednací kód Cena
KEN-301 Kã/ks

Dotykov˘ hrot-mm -9400K 29

Náhradní díly pro ãíselníkové
úchylkomûry Oxford s plunÏrem

Popis Objednací kód Cena
KEN-301 Kã/ks

Dotykov˘ hrot - mm -9400K 29

Náhradní díly pro ãíselníkové
úchylkomûry Kennedy s plunÏrem

Popis Objednací kód Cena
KEN-301 Kã/ks

Dotykov˘ hrot - mm -9400K 29

Náhradní díly pro ãíselníkové
úchylkomûry Oxford s plunÏrem

Dílek stupnice Zdvih Stupnice Objednací kód Cena
OXD-300 Kã/ks

0.01 mm 10 mm 0 - 100 -5500K 679
0.01 mm 25 mm 0 - 100 -5520K 1044

âíselníkové úchylkomûry 
EASY READ s plunÏrem
PrÛmûr 58 mm (21/4”)  
6 kamenÛ
Matované chromované 
pouzdro a ãerné eloxované 
indikátory mezních hodnot.
Nárazuvzdorný mechaniz-
mus.  S vodicí trubiãkou
o vnitfiním prÛmûru 1/4”.
Vyrobeny podle BS 907.

Dílek stupnice Zdvih Stupnice Objednací kód Cena
KEN-300 Kã/ks

0.001” 0.25” 0 - 50 - 0 -6810K 447

PrÛmûr ãíselníku 58 mm (21/4”) 

PrÛmûr ãíselníku 43 mm 

5588 mm
PPRRÒÒMMùùRR

58 mm
PRRÒMMùùRR

58 mm
PRÒMùR
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Typ s páãkou - prÛmûr ãíselnice 32 mm (11/4”)

Dílky stupnice Zdvih Stupnice Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks OXD-300 Kã/ks

0.01 mm 0.8 mm 0-40-0 170 g -9020K 890

Dílky stupnice Zdvih Stupnice Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks OXD-300 Kã/ks

0.0005” 0.03” 0-15-0 170 g -9010K 890

Typ s páãkou - prÛmûr ãíselnice 32 mm (11/4”)
Dodáváme s upínacím ãepem 6 a 8 mm.
Matované chromované pouzdro.

Dílky stupnice Zdvih Stupnice Objednací kód Cena
KEN-300 Kã/ks

0.0005” 0.3” 0-25-0 -4000K 32100.01 mm 0.6 mm 30-0-30

Dílky stupnice Zdvih Stupnice Objednací kód Cena
KEN-300 Kã/ks

0.002 mm 0.20 mm 0-10-0 -8040K 1559

Dílky stupnice Zdvih Stupnice Objednací kód Cena
KEN-300 Kã/ks

0.0005” 0.03” 0-15-0 -8010K 1182
0.01 mm 0.8 mm 0-40-0 -8020K 1019

âíselníkové zku‰ební
úchylkomûry Easy Read

Typ s páãkou - prÛmûr ãíselnice 32 mm (11/4”)
Dodáváme s upínacím ãepem 6 a 8 mm.
Matované chromované pouzdro.

Typ s páãkou - prÛmûr ãíselnice 41 mm (15/8”) 

Popis Objednací kód Cena
KEN-301 Kã/ks

Náhradní hrot -9630K 57

Náhradní díly pro ãíselníkové
zku‰ební úchylkomûry Oxford 

Popis Objednací kód Cena
KEN-301 Kã/ks

Náhradní hrot -9630K 57

Náhradní díly pro ãíselníkové 
zku‰ební úchylkomûry Oxford

Popis Objednací kód Cena
KEN-301 Kã/ks

Náhradní hrot -9630K 57

Náhradní díly pro ãíselníkové 
zku‰ební úchylkomûry Kennedy 

Popis Objednací kód Cena
KEN-301 Kã/ks

Náhradní hrot -9420K 735

Náhradní díly pro ãíselníkové 
zku‰ební úchylkomûry Kennedy 

Popis Objednací kód Cena
KEN-301 Kã/ks

Náhradní hrot -9630K 57

Náhradní díly pro ãíselníkové
zku‰ební úchylkomûry Kennedy 

Typ Objednací kód Cena
KEN-301 Kã/ks

6 mm -9840K 160

Vodicí ãep
Standardní typ 6.35 mm.

Pfiíslu‰enství pro rybinové 
upínací hranoly

Univerzální vodicí ãep
Vhodn˘ pro typy s páãkou (nevhodné pro typ EASY READ).

âíselníkové úchylkomûry
testovací nemagnetické

Typ s páãkou - dvû stupnice - prÛmûr ãíselnice 43 mm (111/16”)
Matované chromované pouzdro a ãerné eloxované 
indikátory mezních hodnot. Dodáváme
s upínacím ãepem 6 a 8 mm.
Vyroben podle BS2795.

PrÛmûr Objednací kód Cenačepu KEN-398 Kã/ks
6 mm -0340K 32
8mm -0350K 32

Vodicí ãepy

6 mm a 8 mm 43 mm
PPRRÒÒMMùùRR

41 mm
PRÒMùR

32 mm
PPRRÒÒMMùùRR

32 mm
PPRRÒÒMMùùRR

3322 mm
PRÒMùR

Vodicí ãepy

6 mm a 8 mm

Vodicí ãepy

6 mm a 8 mm
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Dotykové hroty
Pfiesn˘ kuÏelov˘ zásuvn˘ mechanizmus. Izolované, elektricky nevodivé.
Konstrukãnû nastaven˘ jmenovit˘ bod lomu.

3D osomûry

Nová generace 3D NC osomûrÛ pro rychlé a pfiesné nastavení v‰ech tfií os (X, Y, Z)
pomocí analogového rozdílového indikátoru. Jsou vhodné pro v‰echny obrábûcí stroje
s fiídicími jednotkami CNC,NC nebo DRD a také pro stroje obrábûjící elektrick˘m v˘bojem
a pro elektro-jiskrové obrábûcí stroje - dotykov˘ hrot je elektricky izolován od vfietena.
Jsou univerzální - jeden pfiístroj mûfií délku, v˘‰ku, prÛmûr a polohu stfiedu.
Jediná synchronní jehla umoÏÀuje vût‰í zdvih pfied dosaÏením polohy ‘12 hodin’.
Mûfien˘ údaj je vÏdy kladn˘ bez ohledu na smûr pohybu os. Nejsou zapotfiebí Ïádné v˘poãty
ani metoda ‘pokusu a chyby'. 
Zvy‰ují produktivitu a v˘konnost, sniÏují dobu na provedení úlohy a poÏadavky na operátora.
Dotykov˘ hrot je konstruován tak, aby se zlomil pfii ‘jmenovitém lomovém napûtí' dfiíve,
neÏ dojde k po‰kození obrobku nebo mûfiidla. Tfii zásuvné dotykové hroty lze mûnit bûhem
nûkolika málo sekund bez pouÏití speciálních nástrojÛ.  

Pfiednastaveny na soustfiednost s max. ochylkou 0.01 mm.

PrÛmûr indikátoru: 50 mm.
Upínací prÛmûr stopky: 20 mm.

3D osomûr
PrÛmûr Efektivní PrÛmûr Objednací kód Cena

indikátoru délka stopky KEN-302 Kã/ks

50 mm 125 mm 20 mm -2000K 12795

Délka PrÛmûr Objednací kód CenaTyp mm hrotu KEN-302 Kã/ks
Krátký 33 3.0 -2030K 1005

Standardní 46 4.0 -2050K 840
Dlouhý 72 6.0 -2100K 1382

3D - Tester

a. Mûfiení délky

Nastavení
radiální

házivosti

Dotykov˘ hrot 
s pfiednastaven˘m
bodem lomu

Dotyk s kuliãkou

âerná stupnice
pro radiální

smûr

âervená
stupnice pro
axiální smûr

b. Mûfiení v˘‰ky

c. Stanovení skuteãné polohy
stfiedu a skuteãného
prÛmûru otvorÛ.

VloÏte dotykov˘ hrot
pfiibliÏnû do stfiedu
otvoru. Zmûfite vzdále-
nost A a dûlte 2 (P).
Zmûfite vzdálenost B
ve smûru Y pfies bod P
a dûlte ji 2.
V˘sledek: skuteãná
poloha stfiedu (M).
Zopakujte mûfiení
vzdálenosti A.

Y

Production

Osa vfietena
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PrÛmûr Objednací kód CenaPopis OXD-303 Kã/ks
Velká plochá zku‰ební podloÏka 150 mm -9100K 870
Velká plochá zku‰ební podloÏka 58 mm -9110K 695
Zku‰ební podloÏka s V-vrubem - -9120K 870 
Diamant jako vnikací tûleso Ø1.588 mm -9150K 4345
Ocel. kuliãka jako vnikací tûleso Ø1.588 mm -9160K 939
Standardní kontrol. destiãka (Rockwell) 80 HRA -9200K 347
Standardní kontrol. destiãka (Rockwell) 85 HRB -9210K 347
Standardní kontrol. destiãka (Rockwell) 60 HRC -9220K 347
Standardní kontrol. destiãka (Rockwell) 35 HRC -9230K 347
Standardní kontrol. destiãka (Rockwell) 20 HRC -9240K 347

Zku‰ební podloÏky, vnikací tûlesa a kontrolní destiãky
Pro tvrdomûr Oxford.

âíslo Objednací kód Cena
modelu OXD-303 Kã/ks

150R -1000K 53177

Kontrolní destiãka

Diamant 
jako vnikací 

tûlesoOcelová
loÏisková

kuliãka jako
vnikací 
tûleso

Velká plochá
zku‰ební podloÏka Malá plochá

zku‰ební podloÏka
Zku‰ební
podloÏka 

s V-vrubem

âíslo Objednací kód Cena
modelu OXD-303 Kã/ks

150MR -1100K 69817

âíslo Objednací kód Cena
modelu OXD-303 Kã/ks

150BRV -1200K 83115

Tvrdomûry

Pfiístroj na zkou‰ení tvrdosti dle Rockwella
âíslo 150R
Pro zkou‰ení tvrdosti tvrd˘ch slitin, kalen˘ch
a nekalen˘ch ocelí, a to s pouÏitím ocelové
kuliãky nebo diamantu jako vnikacího tûlesa
pro mûfiení Rockwellovy tvrdosti A, B & C.
Vyroben dle BS 891 : 1962 & IS 3804 : 1966. 
Mûfiicí rozsahy
20-88HRA (Zku‰ební síla: 588.4 N/60 kg), 
20-100HRB (Zku‰ební síla: 980.7 N/100 kg), 
20-70HRC (Zku‰ební síla: 1471 N/150 kg). 

Maximální v˘‰ka zku‰ebního vzorku: 80 mm 
s ochrann˘m plá‰tûm ‰roubu, 170 mm bez plá‰tû. 
Hloubka hrdla: 135mm. 
Rozmûry: 466 x 238 x 630mm.

Motorov˘ tvrdomûr pro mûfiení tvrdosti
dle  Rockwella 
âíslo 150MR
Pro zkou‰ení tvrdosti Ïelezn˘ch kovÛ a neÏe-
lezn˘ch materiálÛ a jejich dokonãen˘ch dílÛ,
a to s pouÏitím ocelové kuliãky nebo diamantu
jako vnikacího tûlesa pro mûfiení Rockwellovy
tvrdosti A, B & C. Vyroben dle BS 891 : 1962
& IS 3804 : 1966. 
Mûfiicí rozsahy 
20-88HRA (Zku‰ební síla: 588.4 N/60 kg),
20-100HRB (Zku‰ební síla: 980.7 N/100 kg), 
20-70HRC (Zku‰ební síla: 1471 N/150 kg). 
Maximální v˘‰ka zku‰ebního vzorku: 80 mm 
s ochrann˘m plá‰tûm ‰roubu, 170 mm bez plá‰tû. 
Hloubka hrdla: 130 mm. 
Rozmûry: 500 x 250 x 700 mm.

Tvrdomûr pro mûfiení tvrdosti
dle Brinella/Rockwella/Vickerse
âíslo 150BRV
Pro zkou‰ení tvrdosti tvrd˘ch slitin, Ïelezn˘ch 
a neÏelezn˘ch kovÛ, a to s pouÏitím ocelové
kuliãky nebo diamantu jako vnikacího tûlesa.
Vyroben dle BS 891 : 1962 & IS 3804 : 1966.

Mûfiicí rozsahy 
4-450hBS (Zku‰ební síla: 294.2 N/30 kg), 
4-650hBW (Zku‰ební síla: 306.5 N/31.25 kg), 
20-88hRA (Zku‰ební síla: 588.4N/60 kg), 
20-100hRB (Zku‰ební síla: 980.7N/100 kg), 
20-70hRC (Zku‰ební síla: 1471 N/150 kg),
200-1000hV (Zku‰ební síla: 11839 N/187.5 kg). 
Maximální v˘‰ka zku‰ebního vzorku: 80 mm 
s ochrann˘m plá‰tûm ‰roubu, 200 mm bez plá‰tû.
Hloubka hrdla: 160 mm. 
Rozmûry: 480 x 250 x 760 mm.

NOVINKA

NOVINKA
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Objednací kód CenaD x · x V OXD-306 Kã/ks
630 x 100 x 35 mm -6020K 7175

1000 x 160 x 50 mm -6040K 14265

Granitové úhelníky
Úhel 90°. Pro mûfiení a kontrolu pravoúhlosti, rovnobûÏnosti a vyrovnání
do pfiímky. Vyrobeny dle BS939 : 1977 Grade A pro rovinnost, pfiímost
a pravoúhlost pracovních ploch. 
Dodáváme s kalibraãním certifikátem UKAS.

Objednací kód CenaD x · x V OXD-306 Kã/pár
62 x 62 x 62 mm -7020K 8797

100 x 160 x 160 mm -7060K 19902

Objednací kód Cena‰ x v OXD-306 Kã/ks
100 x 63 mm -5020K 2820
160 x 100 mm -5040K 4185
250 x 160 mm -5060K 5039

V˘robky granitové 
Oxford

Tyto pfiesné granitové v˘robky jsou vyrobeny podle nejpfiísnûj‰ích norem
kvality a poskytují pfiesn˘ povrch, proti kterému lze provádût finální
mûfiení. Díky nízkému souãiniteli teplotní roztaÏnosti jsou rozmûrovû
mnohem stabilnûj‰í neÏ ocel nebo litina. Nemají otfiepy, nepodléhají 
korozi a jejich údrÏba je velmi snadná.

Granitová pravítka
PouÏívají se ke kontrole pfiímosti povrchÛ, r˘sování a rytí pfiímek.
Vyrobena dle BS5204 : Part 2 : Grade A. 
Dodáváme s kalibraãním certifikátem UKAS.

Paralely
PouÏívají se k pfiípravû obrobkÛ na stolech 
strojÛ a granitov˘ch deskách. 
Prodáváme v párech.
Vyrobeny dle
BS906 : Part 1 : Grade B 
pro rovinnost a rovnobûÏnost 
pracovních ploch.  
Dodáváme s kalibraãním 
certifikátem UKAS.

Objednací kód CenaD x · x V OXD-306 Kã/pár
160 x 25 x 16 mm -3020K 3844
250 x 40 x 25 mm -3040K 5125
400 x 63 x 40 mm -3060K 8542

Granitové V-bloky

Úhel 90°. Pro manipulaci s kulat˘mi obrobky
a jejich kontrolu. Také se pouÏívají
k or˘sování.  Prodáváme v párech.
Vyrobeny dle
BS3731 : Grade 2.
Dodáváme s kalibraãním 
certifikátem UKAS.

Granitové desky
SlouÏí jako pfiesné základny pro montáÏ citlivých
mûfiicích, mechanických a elektronických zafiízení. 
Vyrobeny dle BS817. 
Dodáváme s kalibraãním
certifikátem UKAS.

Objednací kód CenaD x · x V OXD-306 Kã/ks
400 x 250 x 70 mm -4020K 3032
630 x 400 x 100 mm -4040K 7144
800 x 500 x 100 mm -4060K 12584

Druh 1 - Jakostní tfiída pro kontroly

Stojan s v˘‰kovû nastaviteln˘m podstavcem (+/- 25 mm)
Objednací kód CenaD x · x V OXD-306 Kã/ks

800 x 500 x 700 mm -4100K 6492

PARALELNÍ
PODLOÎKY A

DESKY

SKUPINA

Viz 372

OCELOVÉ 
V-BLOKY

SKUPINA

Viz 370
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POâITADLA MECHANICKÁ / MùRKY OTVORÒ

SKUPINA

314/315

Rotace Objednací kód Cena
vfietena OXD-314 Kã/ks

Pravá -6100K 270

Poãitadlo zdvihÛ mechanické
Mechanické poãitadlo zdvihÛ stfiedního rozsahu,
5-ciferné.
Robustní plastové pouzdro. 
Celková délka: 80 mm. 
V˘‰ka: 30 mm.

Typ PrÛmûr Stupnice Zdvih na Celkov˘Dûlení stupnice stupnice 1 otáãku zdvih
Metrický 0.01 mm 57 mm 0-100 1 mm 3 mm

Imperiální 0.0005” 23/16” 0-25-0 0.050” 0.25”

Mûrky otvorÛ Oxford s indikací na stupnici
Mûrka se stupnicí o prÛmûru 29 mm (11/8”)
Pro rychlé a pfiesné mûfiení rozmûrÛ, soustfiednosti, opotfiebení, kuÏelovitosti apod. na velké fiadû otvorÛ. Pro pouÏití 
v dílnû i pro kontrolní úãely. V‰echny modely mají jeden pevn˘ a jeden pohybliv˘ dotykov˘ hrot a samonastavovací
stfiedicí patku. K nastavení ‘referenãního bodu’ lze pouÏít nastavovací krouÏek známého prÛmûru nebo mikrometr.
‘Vynulování’  mûrky na referenãní bod se provede otáãením obrouãky tak, aby nastavení souhlasilo s ‘nulou’
indikátoru. K ovûfiení, zda je otvor v toleranci, se indikátory mezních hodnot nastaví na poÏadované hodnoty.
V‰echny dotykové hroty jsou na pruÏinách, takÏe se rozepnou do otvoru. Pro pfiesnost mûfiení je dÛleÏité, aby stopka
mûrky byla rovnobûÏná s osou otvoru. To lze ovûfiit ‘naklápûním’ mûrky vpfied a vzad, aÏ je nalezen nejmen‰í polomûr.
V‰echny modely mají vymûnitelné dotykové hroty, takÏe pokr˘vají velk˘ rozsah prÛmûrÛ otvorÛ.

Rozsah Hloubka Hmotnost Objednací kód Cena
otvoru 1 ks OXD-315 Kã/ks

18-35 200 0.58 kg -1400K 1810
35-50 240 0.95 kg -1450K 1810
50-150 240 1.28 kg -1500K 1810
0.7-1.5” 71/2” 0.53 kg -1000K 1845
1.4-2.4” 9” 0.90 kg -1050K 1845
2.0-6.0” 9” 1.20 kg -1100K 1845

Poãitadlo
ruãní

Nejvíce prodávané poãitadlo 
v UK. Robustní pouzdro 
z termoplastu. Lehké,
spolehlivé. Dodáváme 
s univerzálním drÏákem
pro montáÏ na stÛl
nebo na stûnu.

Odpovídající Objednací kód Cena
velikost mûrky OXD-398 Kã/ks
18 - 35 mm -5100K 217
35 - 50 mm -5101K 202
50 - 150 mm -5102K 212

Náhradní dotykové hroty

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks CTL-315 Kã/ks

Universal 83 g -1850E 1277

Poãitadla chromovaná
âtyficiferná (0-9999) mechanická poãitadla v kovovém tûlese 
s ovládacím a nulovacím tlaãítkem. Robustní konstrukce
z pochromované oceli. 
Ruãní poãitadlo se pohodlnû vejde do dlanû. Akustická
indikace, krouÏek k povû‰ení na prst. Doporuãeno pro
aplikace  vyÏadující mobilitu operátora. 
Stolní poãitadlo má speciální montáÏní základnu. Je urãeno
pro montáÏ na psací nebo pracovní stÛl. Doporuãeno
pro pevné aplikace.

Popis Objednací kód Cena
OXD-314 Kã/ks

Ruãní poãitadlo -5500K 339
Stolní poãitadlo -5520K 355

NOVINKA
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Lupa kapesní
skládací 

Aãkoliv je její pÛvodní název odvozen z textilního
prÛmyslu, je také vhodná pro kontrolu papírÛ,
fotografií, ti‰tûn˘ch dokumentÛ apod.
• Sklenûná ãoãka o prÛmûru 15 mm. 
• Zvût‰ení 7x. • Pracovní vzdálenost 24 mm (1”).
• Zorné pole 12 mm (1/2”).• Dûlení stupnice v palcích. 
• Dílky 3 mm (1/8”). 
• Lze postavit svisle - pro uvolnûní rukou. 
• Není-li pouÏívána, lze ji sloÏit. 
• Tûlo s ãern˘m 
prá‰kov˘m povlakem. 

• PÛvodnû 
‘Tkalcovská lupa’.

Skládací kapesní lupa
Aãkoliv je její pÛvodní název odvozen z textilního
prÛmyslu, je také vhodná pro kontrolu papírÛ,
fotografií, ti‰tûn˘ch dokumentÛ apod.
• Sklenûná ãoãka o prÛmûru 30 mm. 
• Zvût‰ení 6x. 
• Pracovní vzdálenost 380 mm (11/2”).
• Zorné pole 25 mm (1”).
• Dûlení stupnice metrické a v palcích. 
• Dílky 1 mm a 1/8”. 
• Lze postavit svisle - pro uvolnûní rukou. 
• Není-li pouÏívána, lze ji sloÏit . 
• Tûlo s ãern˘m 
prá‰kov˘m povlakem. 

• PÛvodnû 
‘Tkalcovská lupa’.

Trojitá lupa s pouzdrem
Trojitá lupa, která dává ostré obrázky s mini-
málním zkreslením. Pro pfiesné strojírenství,
v˘robce pfiístrojÛ, hodináfie, zlatníky apod.
• âoãky o prÛmûru 18 mm. • Zvût‰ení 10x. 
• Tfii samostatné ãoãky, které jsou spojeny 
do jedné sloÏené ãoãky. 

• Dává ostr˘ zvût‰en˘ obraz prakticky bez
zkreslení a chromatické aberace. 

• V˘klopná rukojeÈ s oãkem pro poutko. (Není 
v dodávce). 

• Chromovan˘ povrch. 
• Dodáváme s koÏenou bra‰niãkou.

Lupa s LED osvûtlením 
• Zvût‰ení 10x. • Osvûtlovací LED o prÛmûru 5 mm.
• Zabudovaná sklenûná ãoãka 2x Ø 30 mm.
• Napájení: 3x baterie AAA (není pfiedmûtem dodávky
-baterie viz skupina 904 ).

• Îivotnost LED cca 40000 hodin pfii normálním pouÏívání.
• Îivotnost baterie = 40/50 hodin pfii trvalém provozu.
• Ve srovnání s bûÏnou Ïárovkou má LED asi 1000x
del‰í Ïivotnost a o 90% niÏ‰í spotfiebu.

• Dodáváme s plastovou kazetou se smyãkou pro zavû‰ení 
na opasek.

Stolní lupa s osvûtlením
Stolní lupa s osvûtlením je vybavena úspornou
dlouhoÏivotnostní kruhovou záfiivkou 22 W 
se záfiením v barvû denního svûtla, která dává
vûrné podání barev, nízké vyzáfiené teplo a vût‰í
pohodlí pro oãi. Vhodná pro pracovi‰tû,
zájmovou ãinnost a pro lidi s omezen˘mi
zrakov˘mi schopnostmi.

• âoãka o prÛmûru 127 mm (5”). 
• Zvût‰ení 3x. 
• Délka ramena 1143 mm (45”). 
• Rozsah nastavení ramena 180°. 
• Rozsah nastavení svítidla 160°.

Stavitelná lupa s osvûtlením
Po naklonûní ãoãky mÛÏete pracovat na mal˘ch pfied-
mûtech, které drÏíte v ruce, nebo je mÛÏete kontro-
lovat. JestliÏe je ãoãka rovnobûÏná s povrchem obrob-
ku, pak jak˘koliv pfiedmût leÏící pod ní bude zaostfien.
Je vybavena úspornou dlouhoÏivotnostní kruhovou
záfiivkou 22 W s barvou denního svûtla, která dává
vûrné podání barev, nízké vyzáfiené teplo a vût‰í
pohodlí pro oãi. Vhodná pro pracovi‰tû, zájmovou
ãinnost a pro lidi s omezen˘mi zrakov˘mi
schopnostmi.

• âoãka o prÛmûru
127 mm (5”). 

• Zvût‰ení 3x.  
• Plnû nastavitelná  
• Napûtí 220 V. 
• Rozsah nastavení v˘‰ky 170 mm.

Zvût‰ení PrÛmûr Objednací kód Cena
OXD-316 Kã/ks

7x 15 mm -1600K 142
Zvût‰ení PrÛmûr Objednací kód Cena

OXD-316 Kã/ks

10x 18 mm -1500K 467

Zvût‰ení PrÛmûr Objednací kód Cena
OXD-316 Kã/ks

6x 30 mm -1620K 167

Zvût‰ení PrÛmûr Objednací kód Cena
OXD-316 Kã/ks

3x 127 mm (5”) -1010K 3692

Zvût‰ení PrÛmûr Objednací kód Cena
OXD-316 Kã/ks

3x 127 mm (5”) -1030K 2127

Zvût‰ení PrÛmûr Objednací kód Cena
OXD-316 Kã/ks

10x 30mm -2010K 394

Lupa na stojánku
Stojánek se základnou tvaru
podkovy a s ohebnou hadicí,
která umoÏÀuje  libovolný
pozorovací úhel.

• PrÛmûr ãoãky 89 mm (31/2”).
• Zvût‰ení 2x.
• Rámeãek z chromované mosazi
• PruÏná hadice o délce 180 mm 
umoÏÀuje pozorování pod libovol-
n˘m úhlem.

• Podkovovitá základna z litiny zaji‰Èuje 
stabilitu a pohodlné pozorování.

• Vhodná pro zobrazování s vysokou 
pfiesností, ãtení, kontrolu kvality, 
domácí kutily apod.

Lupa s klipsem
Pfienosná lupa s pruÏnou hadicí a klipsem,
kter˘ umoÏÀuje pohodlné uchycení k pracov-
nímu stolu.

• PrÛmûr ãoãky 89 mm (31/2”)
• Zvût‰ení 2x.
• Rámeãek z chromované mosazi.
• PruÏná hadice o délce 180 mm umoÏÀuje 

pozorování pod libovoln˘m úhlem.
• Klips s ãern˘m prá‰kov˘m povlakem
zaji‰Èuje stabilitu a pohodlí
pfii práci.

• Pfienosná a snadno pfiipev-
nitelná pomocí klipsu k pra-
covnímu nebo psacímu stolu.

• Pro ãtení, ‰ití, kontrolu
kvality apod. 

• Max. rozmûr pro klips 55 mm.

Lupa 
Lupa pro ãtení s tradiãní konstrukcí. 
• PrÛmûr sklenûné ãoãky 89 mm (31/2”). 
• Zvût‰ení 2x. 
• Chromovan˘ mosazn˘ rámeãek.
• Bakelitové rukojeti.
• Pro ãtení, sbûratele známek a mincí,

kontrolu v˘robkÛ a pod.

Zvût‰ení PrÛmûr Objednací kód Cena
OXD-316 Kã/ks

2x 89 mm -1120K 339

Zvût‰ení PrÛmûr Objednací kód Cena
OXD-316 Kã/ks

2x 89mm -1100K 354

Zvût‰ení PrÛmûr Objednací kód Cena
OXD-316 Kã/ks

2x 89 mm -2500K 109

S OSVùTLENÍM
NNAASSTTAAVVIITTEELLNNÁÁ

30 mm
PRÒMùR

15 mm
PPRRÒÒMMùùRR

S OSVùTLENÍM
NNAASSTTAAVVIITTEELLNNÁÁ

Honza
Text napsaný psacím strojem

Honza
Text napsaný psacím strojem
www.exvalos.cz
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Mikroskop biologick˘ 
sdruÏen˘

• Urãen pro klinická vy‰etfiení a v˘ukové demonstrace v laboratofiích,
vûdecké v˘zkumné instituce, vy‰‰í odborné ‰koly a lékafiskou praxi.

• Je vhodn˘ pro biologick˘, bakteriologick˘, patologick˘ a farmaceutick˘
v˘zkum.

• Kvalitní hranol umoÏÀuje dosáhnout zvût‰ení max. 400x.
• Plnû zakryt˘ optick˘ systém zlep‰uje pfienos svûtla a celkovou kvalitu

obrazu.
• Objektivy odpovídají normû DIN, jsou barevnû kódovány a jsou v poloze

drÏeny západkou.
• Okulár s nitkov˘m kfiíÏem.
• Monokulární hlava je sklonûna o 45° a mÛÏe se otáãet o 360°.
• Oddûlené jemné a hrubé zaostfiování ozuben˘m hfiebenem a pastorkem 

s vestavûnou kluznou spojkou a s nastavením napûtí.
• Vestavûné osvûtlovací tûleso s modr˘m filtrem a zabudovan˘m

kondenzorem umoÏÀují optimální osvûtlení a pohodlné a jasné
pozorování.

• Velká litinová podloÏka je odolná proti kyselinám a chemicky neteãná.

Stereomikroskop metalurgick˘
• Urãen pro klinická vy‰etfiení a v˘ukové demonstrace v laboratofiích,
vûdecké v˘zkumné instituce, vy‰‰í odborné ‰koly a lékafiskou praxi.

• Poskytuje zobrazení v reáln˘ch barvách.
• Kvalitní hranol umoÏÀuje dosáhnout zvût‰ení max. 40x.
• Plnû zakryt˘ optick˘ systém zlep‰uje pfienos svûtla a celkovou kvalitu obrazu.
• Objektivy odpovídají normû DIN, jsou barevnû kódovány a jsou v poloze drÏeny
západkou.

• PryÏové krouÏky na okuláru a zaostfiovací krouÏek umoÏÀuje jasné a pohodlné
pozorování.

• Zaostfiování ozuben˘m hfiebenem a pastorkem s vestavûnou kluznou spojkou.
• Volba buì horního nebo dolního osvûtlení nebo obojího souãasnû.
• Tûleso montované na sloupu se mÛÏe otoãit o 360°. Lze jej také sejmout
a namontovat na obrábûcí stroj nebo laboratorní pfiístrojovou sestavu.

• Binokulární hlava, které je sklonûna o 45°.
• Zabudovan˘ iluminátor.

Typ Objednací kód CenaZvût‰ení OXD-318 Kã/ks

Biologický 40x, 100x & 400x -4100K 5944

Typ Objednací kód CenaZvût‰ení OXD-318 Kã/ks

Stereo metalurgický 20x & 40x -4400K 6850

Ochrann˘ protiprachov˘ kryt

Rotace hlavy o 360°

Klíã pro nastavení
napûtí

Ochrann˘ protiprachov˘
kryt

Klíã pro nastavení
napûtí

Okulár

Kryt hranolu otoãn˘
o 360°

Rameno

Aretace
zaostfiování

Jemné
zaostfiování

Hrubé
zaostfiování

Clona 

Pfiíchytka

Ozuben˘ hfieben
a pastorek

Kondenzor

Spodní
ãoãka

Dolní
osvûtlení

SíÈov˘
vypínaã

Základna

PodloÏka 

Otoãná hlava 
s objektivy

Tubus
okuláru

Objektiv

DrÏák pojistky

KrouÏek pro nastavení
napûtí 

KrouÏek pro
nastavení
napûtí

PryÏov˘
krouÏekOkulár

·roubov˘
doraz

Sloup

Zaostfiování
Tûleso pro
horní osvûtlení

Pojistn˘
‰roub

SíÈov˘
vypínaã

Ozuben˘ hfieben 
a pastorek

Ochrann˘
kryt ãoãky

Pfiíchytky

âerná/bílá
pfiedmûtová

deska

Spodní
osvûtlení

Pouzdro objektivu

Kryt
hranolu

Konzola stereo
hlavy

KrouÏek pro
vyrovnání
nestejn˘ch

dioptrií

Tubus
okuláru

DrÏák
pojistky

·roub tûlesa
pro horní
osvûtlení

Pfiepínaã
horního/dolního

osvûtlení

Nastavení oãnicové
vzdálenosti

V˘bûr pfiedmûtové desky: ãerná/bílá nebo neprÛsvitná
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kompaktní
Kompaktní skládací konstrukce umoÏÀuje snadné skladování a pfiepravu. Kvalitní hranoly Roof a okuláry s rubínov˘m povlakem k ochranû proti UV
záfiení jsou vyrobeny v polyuretanovém tûlese, které je pogumováno pro pevné uchopení a tlumení nárazÛ. Dioptrická korekce pro lep‰í zfietelnost
a ostrost obrazu. Aby mohly dalekohled pouÏívat osoby s br˘lemi, je moÏno mûkké pryÏové okulárové manÏety odklopit. K pfiesnému zaostfiení dale-
kohledu slouÏí centrální koleãko snadno ovládané koneãky prstÛ. Oãka pro pfiipojení popruhu a vybrání se závitem pro montáÏ na stativ.
Dodáváme s popruhem a ãisticí tkaninou. Pro tábofiení/turistiku, pozorování pfiírody, outdoorové divácké sporty a divadelní pfiedstavení.
Sklo ãoãek neobsahuje olovo ani arzén.

Dalekohledy
Kvalitní Porrovy hranoly a okuláry s rubínov˘m povlakem k ochranû proti UV záfiení jsou vyrobeny v polyuretanovém tûlese, které je pogumováno pro pevné uchopení
a tlumení nárazÛ. Dioptrická korekce pro lep‰í zfietelnost a ostrost obrazu. Aby mohly dalekohled pouÏívat osoby s br˘lemi, je moÏno mûkké pryÏové okulárové manÏety
odklopit. K pfiesnému zaostfiení dalekohledu slouÏí centrální koleãko snadno ovládané koneãky prstÛ. Oãka pro pfiipojení popruhu a vybrání se závitem pro montáÏ na
stativ. Dodáváme s víãky ãoãek, kuffiíkem, popruhem a ãisticí tkaninou. Pro tábofiení/turistiku, pozorování pfiírody, outdoorové divácké sporty a divadelní pfiedstavení.
Sklo ãoãek neobsahuje olovo ani arzén.

Typ hranolu: Roof
Zvût‰ení: 10x
Objektiv: 25 mm
Zorn˘ úhel: 5.9°
Zorné pole v 1000 m: 96 m
V˘stupní pupila: 2.5 mm
Relativní svûtelnost: 6.3
Soumrakové ãíslo: 16

Zaostfiování: manuální
Min. zaostfiitelná vzdálenost: 2.3 m
Rozmûry: (‰ x v x h)

73 x 117 x 43 mm
Hmotnost: 270 g
Pfiíslu‰enství: Kuffiík, popruh a

ãisticí tkanina
PouÏití: Cestování, outdoorové

divácké sporty, divadlo

Odklopení
okulárových
manÏet

Dioptrická
korekce

Stupnice
oãnicové
vzdálenosti

PouÏití 
stativu

Odklopení
okulárových
manÏet

Dioptrická
korekce

Typ hranolu: Porro
Zvût‰ení: 8x
Objektiv: 40 mm
Zorn˘ úhel: 8.2°
Zorné pole v 1000 m: 143 m
V˘stupní pupila: 5 mm
Relativní svûtelnost: 25
Soumrakové ãíslo: 18
Zaostfiování: manuální

Min. zaostfiitelná vzdálenost: 6 m
Rozmûry: (‰ x v x h)

177 x 143 x 65 mm
Hmotnost: 710 g
Pfiíslu‰enství:Víãka objektivu, kuffiík,

popruh a ãisticí tkanina
PouÏití: Tábofiení/turistika,

outdoorové divácké sporty,
pozorování pfiírody.

Odklopení
okulárov˘ch
manÏet

Dioptrická
korekce

Stupnice
oãnicové
vzdálenosti

PouÏití 
stativu

Odklopení
okulárových
manÏet

Dioptrická
korekce

Typ hranolu: Porro
Zvût‰ení: 10x
Objektiv: 50 mm
Zorn˘ úhel: 6.5°
Zorné pole v 1000 m: 119 m
V˘stupní pupila: 5 mm
Relativní svûtelnost: 25
Soumrakové ãíslo: 23
Zaostfiování: manuální

Min. zaostfiitelná vzdálenost: 9 m
Rozmûry: (‰ x v x h)

185 x 168 x 65 mm
Hmotnost: 830 g
Pfiíslu‰enství: Víãka objektivu, kuffiík,

popruh a ãisticí tkanina
PouÏití: Tábofiení/turistika,

outdoorové divácké sporty,
pozorování pfiírody.

âíslo Zvût‰ení x Objednací kód Cena
v˘robku prÛmûr ãoãky RTL-318 Kã/ks

TP0840 8 x 40 -1020K 1429

âíslo Zvût‰ení x Objednací kód Cena
v˘robku prÛmûr ãoãky RTL-318 Kã/ks

TP1050 10 x 50 -1010K 1544

âíslo Zvût‰ení x Objednací kód Cena
v˘robku prÛmûr ãoãky RTL-318 Kã/ks

CR0821 8 x 21 -1120K 652

âíslo Zvût‰ení x Objednací kód Cena
v˘robku prÛmûr ãoãky RTL-318 Kã/ks

CR1025 10 x 25 -1230K 729

Typ hranolu: Roof
Zvût‰ení: 8x
Objektiv: 21 mm
Zorn˘ úhel: 7°.
Zorné pole v 1000 m: 131 m
V˘stupní pupila: 2.6 mm
Relativní svûtelnost: 6.8
Soumrakové ãíslo: 13

Zaostfiování: manuální
Min. zaostfiitelná vzdálenost: 2 m
Rozmûry: (‰ x v x h)

63 x 91 x 39 mm
Hmotnost: 170 g
Pfiíslu‰enství: Kuffiík, popruh a

ãisticí tkanina
PouÏití: Cestování, outdoorové

divácké sporty, divadlo.
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Dalekohledy 7 x 50

Model TP0750
Vysoce kvalitní optika. Víãka na objektiv. KrouÏek se stupnicí pro dioptric-
kou korekci. Oãka pro pfiipevnûní popruhu na spodní ãásti. Centrální ostfii-
cí koleãko. Kryt závitu pro montáÏ na stativ.
Pfiíjemná ergonomická konstrukce
umoÏÀuje pevné uchopení. 
MontáÏní pfiípravek pro stativ.
V dodávce obsaÏeno:
víãka na ãoãky, bra‰na, 
popruh a ãisticí 
tkanina.

Dalekohledy 10 x 60
Model TP1060
Pfiesná kvalitní optika s rubínov˘m povlakem. KrouÏky se stupnicí pro
dioptrickou korekci. Oãka pro pfiipevnûní popruhu. Víãka na okulár.
Centrální ostfiicí koleãko. Kryt závitu pro montáÏ na stativ. Pfiíjemná
ergonomická konstrukce umoÏÀuje pevné uchopení.
MontáÏní pfiípravek pro stativ.

V dodávce obsaÏeno:
víãka na ãoãky, bra‰na, 
popruh a ãisticí tkanina.

Pozorovací dalekohled 18 - 36 x 50
Model SS3650
Vysoce kvalitní pfiesná optika. Víãka na okulár a objektiv. Pogumované tûleso pro ochranu proti nárazÛm. V dodávce obsaÏeno: montáÏní pfiípravek,
bra‰na s popruhem a ãisticí tkanina. Dodávka zahrnuje bra‰nu s popruhem a ãisticí tkaninu. K eliminaci moÏnosti neÏádoucího po‰kození umoÏÀují
jednotlivá oddûlení bra‰ny oddûlené uloÏení dalekohledu a stativu.

Typ hranolu: Porro
Zvût‰ení: 18 - 36 x
Objektiv: 50 mm
Zorn˘ úhel: 26 - 43°
Zorné pole v 1000 m: 23 - 38 m
V˘stupní pupila: 1.5 - 4 mm
Zaostfiování: manuální
Rozmûry (‰ x v x h): 380 x 360 x 330 mm
Hmotnost vãetnû stativu: 1190 g
Pfiíslu‰enství: Víãka na ãoãky, bra‰na s popruhem,
ãisticí tkanina. 
PouÏití: Tábofiení/turistika, outdoorové divácké sporty, 
pozorování pfiírody.

Typ hranolu: Porro
Zvût‰ení: 7 x
Objektiv: 50 mm
Zorn˘ úhel: 6.8°
Zorné pole v 1000 m: 119m
V˘stupní pupila: 7 mm
Zaostfiování: manuální
Min. zaostfiená vzdálenost: 9 m
Rozmûry: (‰ x v x h)

176 x 191 x 82 mm

Hmotnost: 900 g
Pfiíslu‰enství: Víãka na ãoãky, bra‰na,

popruh, ãisticí tkanina.
PouÏití: Tábofiení/turistika,

outdoorové divácké sporty, 
pozorování pfiírody.

Typ hranolu: Porro
Zvût‰ení: 10 x
Objektiv: 60 mm
Zorn˘ úhel: 6.4°
Zorné pole v 1000 m: 108 m
V˘stupní pupila: 6 mm
Zaostfiování: manuální
Min. zaostfiená vzdálenost: 10 m
Rozmûry: (‰ x v x h)

200 x 200 x 85 mm

Hmotnost: 1175 g
Pfiíslu‰enství: Víãka na ãoãky, bra‰na,

popruh, ãisticí tkanina.
PouÏití: Tábofiení/turistika,

outdoorové divácké sporty,
pozorování pfiírody.

âíslo Zvût‰ení x Objednací kód Cena
v˘robku prÛmûr ãoãky RTL-318 Kã/ks

CR0821 8 x 21 / 36 x 50 -3100K 3707

âíslo Zvût‰ení x Objednací kód Cena
v˘robku prÛmûr ãoãky RTL-318 Kã/ks

TP0750 7 x 50 -1370K 995

âíslo Zvût‰ení x Objednací kód Cena
v˘robku prÛmûr ãoãky RTL-318 Kã/ks

TP1060 10 x 60 -1400K 1435

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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V˘‰komûry OXFORD 
s dvojit˘m vedením

V˘‰komûry OXFORD s dvojit˘m vedením, které se pouÏívají ve spojení 
s granitov˘mi nebo kovov˘mi deskami, vám poskytnou pfiesnost, kterou
potfiebujete pfii pfiípravû obrobku na obrábûní. V˘‰komûry mÛÏete také
pouÏít úplnû stejnû jako posuvné mûfiidlo, napfiíklad pfii urãování rozmûrÛ
obrobku.
• Pro pfiesné oznaãování polohy a provádûní pfiesn˘ch mûfiení. 
• Mûfiicí hlava je uloÏena na dvou robustních sloupech, jeÏ zaruãují

naprosto pfiesnû opakovatelná mûfiení v˘‰ky a stabilitu. 
• Snadné odeãítání kladn˘ch i záporn˘ch hodnot na obousmûrn˘ch

mechanick˘ch digitálních
poãitadlech. 

• Otoãná ãíselnice. 
• Nezávislé nastavení poãitadel

umoÏÀující nastavit nulu 
v kaÏdé poloze. 

• Velk˘ kotouã pro ovládání posuvu
umoÏÀuje rychlé a pfiesné
nastavení. 

• R˘sovací jehla se ‰piãkou 
z karbidu wolframu pro pfiesné
vyná‰ení rysek. 

• Vyrobeny z trvanlivé nerezové
oceli.

âíslo Rozmûr Dílky poãitadla/ Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku ãíselnice 1 ks OXD-330 Kã/ks
DHG012 0.1 pal. 0.001 p./0.1 pal. 4.25 kg -3120K 4207
DHG024 0.1 pal. 0.001 p./0.1 pal. 10.00 kg -3240K 9042
DHG300 1 mm 0.01 mm/1 mm 4.25 kg -3620K 4312
DHG600 1 mm 0.01 mm/1 mm 10.00 kg -3740K 9320

R˘sovací jehla

Upínaã r˘sovací
jehly

Posuvn˘
díl

Ovládací
kotouã
posuvu

Fixaãní
kus

GRANITOVÉ
DESKY

SKUPINA

Viz 306

OCELOVÉ
DESKY

SKUPINA

Viz 370
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Úhelníky  
stavitelné

Jedná se u multifunkãní mûfiidla, které lze pouÏít jako pfiíloÏník, ‰ablonu pro fiezání pokosÛ, hloubkomûr a v˘‰komûr.
V sadû kaÏdého stavitelného úhelníku je pravítko, pravúhlá hlava, úhlomûrná hlava a stfiedicí hlava.

Náhradní hlavy

Stavitelné úhelníky a pravítka

Pravítko:
délka 300 mm/12”, kalená
nerezová ocel, mûfiení 
v metrické a imperiální soustavû
jednotek s dûlením stupnice po
0.5 mm a 1/64”.

Úhlomûrná hlava: pro mûfiení úhlÛ do 180°.
Dûlení stupnice po 1°, jedna obrobená plocha,
tfii r˘hované pojistné/stavûcí matice a
zabudovaná vodováha.

Pravoúhlá hlava:
preciznû obrobené
plochy, pevné úhly 
45° a 90°, zabudovaná
vodováha, nastavovací
matice a r˘sovací jehla.

Stfiedicí hlava: k urãení polohy
stfiedu válcov˘ch tyãí, s pevn˘m

úhlem 90° a dvûma pfiesnû
obroben˘mi vnitfiními plochami.

Úhelníky stavitelné
s ukazatelem

Po mûfiení a vyná‰ení úhlÛ. Plnû kalená a brou‰ená nerezová ocel. Ze‰ikmené konce noÏÛ. Stupnice úhlÛ je kalibrována systémem 0 - 90° - 0,
v obou smûrech do 360°. Lupa umoÏÀuje snadné ãtení na noniu na 5 úhlov˘ch minut (odpovídá 1/12 úhlového stupnû).

Jak interpretovat
ãtení na stupnici
Celoãíselné hodnoty
úhlÛ lze pfiímo ãíst podle
polohy nulové rysky na
noniu. JestliÏe tato ryska
leÏí proti rysce na hlavní
stupnici, je tím indikován
správn˘ poãet cel˘ch
úhlov˘ch stupÀÛ.
Nonius na stupnici
úhelníku umoÏÀuje ãtení
úhlÛ s rozli‰ením na pût
úhlov˘ch minut neboli 1/12 stupnû. Jeden dílek na noniu je právû o
tuto hodnotu krat‰í neÏ dva dílky na hlavní stupnici.

JestliÏe nulová ryska na
noniu neleÏí pfiesnû proti
nûkteré rysce na hlavní
stupnici, je tfieba nalézt
takovou rysku na noniu,
která leÏí pfiesnû proti
nûkteré rysce na hlavní
stupnici; ta ukazuje
poãet 5-minutov˘ch úhlÛ
(1/12 stupnû), které je
tfieba pfiipoãítat k celému
poãtu stupÀÛ.
Pfii mûfiení si proto poznamenejte poãet cel˘ch stupÀÛ a pak ve
stejném smûru spoãítejte poãet dílkÛ na noniu od nulové rysky 
k první rysce na noniu, která leÏí proti rysce na hlavní stupnici.
ProtoÏe kaÏdá ryska odpovídá 5 minutám, znásobte teno poãet pûti
a tento souãin pfiipoãtûte k indikovanému celému poãtu stupÀÛ.

Typické pfiíklady pouÏití:

PfiíloÏn˘ úhelník
a v˘‰komûr

Osa
kotouãe Hloubko-

mûr

Pravítko nastavené na
90° a pouÏité jako
hloubkomûr

Pokos 45°
Úhlová
‰ablona 45° 

Mûfiení
úhlu ‰esti-
hranu

Mûfiení úhlu
kluzné plochy

Popis Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-330 Kã/ks

Pravoúhlá hlava, vodováha, r˘s. jehla 320 g -3070K 1165
Stfiedicí hlava s pojistnou maticí 190 g -3080K 1037

Úhlomûrná hlava se stupnicí 0 - 180° 490 g -3090K 1785

Popis Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-330 Kã/ks

Staviteln˘ úhelník s pravítkem 300 mm 890 g -3040K 4629
Náhradní pravítko 300 mm/12” 110 g -3120K 1364
Volitelné pravítko 600 mm/24” 220 g -3240K 2745

Rozmûr Objednací kód Cena
noÏe OXD-330 Kã/ks

150 mm -9050K 10127
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Typ Hloubka Dosah/ Hmotnost Objednací kód Cena
dráÏky VyloÏení 1 ks OXD-330 Kã/ks

Vnûj‰í 6 mm 60 mm 236 g -0100K 999

Tlou‰Èkomûr
Pro rychlé mûfiení tlou‰Èky papíru, filmu, kÛÏe, pryÏe apod. Mûfiicí dotyk je
uvádûn do pohybu páãkou. S nastaviteln˘m otoãn˘m rámeãkem. Mûfiicí
plochy jsou vyrobeny z kvalitní nástrojové oceli a pro maximální pfiesnost
jsou zakaleny, brou‰eny a lapovány. Pro vloÏení mûfieného objektu se
mûfiicí dotyk zvedne páãkou.

Specifikace: 

Rozsah: 0 - 10 mm. 

Dûlení stupnice: 0.01 mm. 

VyloÏení: 30 mm.

Tlou‰Èkomûry
s mûfiicími rameny

Tlou‰Èkomûry s mûfiicími rameny jsou urãeny k mûfiení prÛmûrÛ a úzk˘ch dráÏek na obtíÏnû pfiístupn˘ch místech.
Specifikace pro mûfiení vnitfiních rozmûrÛ:
rozsah: 55 - 75 mm, dûlení stupnice: 0.01 mm, hloubka dráÏky: 8 mm, ‰ífika dráÏky: 3 mm, maximální dosah: 100 mm.
Specifikace pro mûfiení vnûj‰ích rozmûrÛ:
rozsah: 0 - 20 mm, dûlení stupnice: 0.01 mm, hloubka dráÏky: 6 mm, ‰ífika dráÏky: 3 mm, vyloÏení: 60 mm.

Tlou‰Èkomûr
kapesní

Konstruován pro snadné no‰ení. Lehk˘.
Dodáváme v koÏené bra‰niãce.

Ø mûfiicího dotyku: 6 mm ploch˘ konec.  

Ø zku‰ební podloÏky: 6.5 mm plochá. 

RovnobûÏnost: 5 μm nebo ménû.

Pfievodní tabulka je vyti‰tûna na
zadní stranû tlou‰Èkomûru.

Typ Hloubka Dosah/ Objednací kód Cena
dráÏky Hloubka OXD-330 Kã/ks

Vnûj‰í 6 mm 60 mm -0600K 1855
Vnitfiní 8 mm 100 mm -0750K 1599

Rozsah Dûlení stupnice VyloÏení Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-330 Kã/ks

0-0.4”  0.001” 3/4” 178 g -4010K 1139
0-10 mm 0.01 mm 19 mm 136 g -4020K 1187

RROOZZ··ÍÍ¤¤EENN¯̄
RROOZZSSAAHH
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Mûfiidla posuvná
plastová s ãíselníkem

UmoÏÀují pfiesná mûfiení ãtyfimi zpÛsoby: mûfiení vnitfiních rozmûrÛ, vnûj‰ích rozmûrÛ, stupÀÛ a hloubek. Zámek posuvné ãelisti.
Mûfiidla jsou vyrobena z vysoce pevného lehkého plastu na bázi polyamidÛ.

Mûfiidla posuvná 
s ãíselníkem

Ozuben˘ hfieben je chránûn krytem proti prachu, kter˘ by mohl po‰kodit jeho zuby. V‰echny mûfiicí plochy jsou pfiesnû brou‰ené
a mikro-lapované pro dokonalé mûfiení vnitfiních a vnûj‰ích rozmûrÛ, hloubky a stupÀÛ. Vyrobena podle DIN 862.

Mûfiidla posuvná 
s ãíselníkem

Ozuben˘ hfieben je chránûn krytem proti prachu, kter˘ by mohl po‰kodit jeho zuby. V‰echny mûfiicí plochy jsou pfiesnû brou‰ené
a mikro-lapované pro dokonalé mûfiení vnitfiních a vnûj‰ích rozmûrÛ, hloubky a stupÀÛ. Vyrobena podle DIN 862.

Workshop

Rozsah Dûlení stupnice Pfiesnost Objednací kód Cena
celé stupnice OXD-330 Kã/ks

6”  0.001” ±0.001” -6060K 922
8” 0.001” ±0.002” -6080K 1227

12” 0.001” ±0.002” -6120K 2432
150 mm 0.05 mm ±0.05 mm -6150K 919
200 mm 0.05 mm ±0.05 mm -6200K 1227
300 mm 0.05 mm ±0.05 mm -6300K 2449

Rozsah Dûlení stupnice Pfiesnost Objednací kód Cena
celé stupnice KEN-330 Kã/ks

6”  0.001” ±0.001” -1060K 4007
150 mm 0.05 mm ±0.05 mm -1160K 985
200 mm 0.05 mm ±0.05 mm -1180K 8497

Rozsah Dûlení stupnice Objednací kód Cena
SEN-330 Kã/ks

6”/150 mm 0.01 mm/1/64” -6150K 315

Mûfiení hloubky
Pfii mûfiení hloubky zaveìte

hloubkomûrnou
tyãku kolmo 
k mûfien˘m
plochám.

Mûfiení stupÀÛ
Pfii mûfiení stupÀÛ pfiitisknûte plochy,

kter˘mi mûfiíte dan˘
stupeÀ, pevnû 
k obrobku.

Vnitfiní rozmûry
Pfii mûfiení vnitfiních rozmûrÛ 

vloÏte vnitfiní ãelisti
co nejhloubûji a
pfiitisknûte mûfiicí
plochy k obrobku
pevnû, av‰ak bez
nadmûrné síly.

Vnûj‰í rozmûry
VloÏte obrobek co nejblíÏe

k referenãní plo‰e a
pfiitisknûte mûfiicí
plochy k obrobku
pevnû, av‰ak bez
nadmûrné síly.

Pfiíklady mûfiení

Hloubka StupnûVnitfiníVnûj‰í

Hloubka StupnûVnitfiníVnûj‰í

Hloubka StupnûVnitfiníVnûj‰í
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Mûfiidla posuvná 
s jemn˘m nastavením
Vyznaãují se funkcí Quadri - pro mûfiení vnitfiních a vnûj‰ích rozmûrÛ, hloubky a stupÀÛ. Mechanizmus jemného
nastavení umoÏÀuje citlivûj‰í ovládání pohybu kluzné ãelisti. Úhel plochy noniusu 14° sniÏuje chybu paralaxy.
Chromovan˘ saténovû leskl˘ povrch s jasn˘mi a snadno ãiteln˘mi dílky.

Mûfiidla posuvná s jemn˘m nastavením
UmoÏÀují ãtyfii typy mûfiení: vnitfiních a vnûj‰ích rozmûrÛ, hloubky a stupÀÛ. Dvû stupnice
(metrická a palcová) se stupnicí noniusu sklonûnou o 14° pro sníÏení chyby paralaxy, jemné
nastavení a vroubkovaná aretaãní matice. Pro zaji‰tûní dostateãné tuhosti jsou posuvná
mûfiidla vyrobena z kalené nerezové oceli. Saténovû leskl˘ povrch. Vyhovují DIN 862.

Mûfiidla posuvná 
OXFORD
UmoÏÀují ãtyfii typy mûfiení: vnitfiních a vnûj‰ích rozmûrÛ, hloubky a stupÀÛ. Dvû stupnice (metrická a palcová) 
se stupnicí noniusu sklonûnou o 14° pro sníÏení chyby paralaxy. Vroubkovaná aretaãní matice. Pro zaji‰tûní
dostateãné tuhosti jsou mûfiidla vyrobena z kalené nerezové oceli. Saténovû leskl˘ povrch. Vyhovují DIN 862.

Rozsah Dûlení stupnice Pfiesnost Objednací kód Cena 
mm/palce celé stupnice OXD-330 Kã/ks
150/6” 0.02/.001 ±0.03 -7360K 669
200/8” 0.02/.001 ±0.03 -7380K 985
300/12” 0.02/.001 ±0.04 -7420K 2314

Rozsah Dûlení stupnice Pfiesnost Objednací kód Cena 
mm/palce celé stupnice OXD-330 Kã/ks
130/5” 0.02/.001 ±0.03 -7060K 850
200/8” 0.02/.001 ±0.03 -7080K 1224
300/12” 0.02/.001 ±0.03 -7120K 2734

Rozsah Dûlení stupnice Pfiesnost Objednací kód Cena 
mm/palce celé stupnice KEN-330 Kã/ks
130/5” 0.02/.001 ±0.03 -2060K 850
180/7” 0.02/.001 ±0.03 -2080K 1224
280/11” 0.02/.001 ±0.03 -2120K 2734

Rozsah Dûlení stupnice Pfiesnost Objednací kód Cena 
mm/palce celé stupnice OXD-330 Kã/ks
450/18” 0.02/.001 ±0.01 -7180K 2545
600/24” 0.02/.001 ±0.01 -7240K 2974

Mûfiidla posuvná Heavy Duty
UmoÏÀují mûfiení vnitfiních a vnûj‰ích rozmûrÛ. Dvû stupnice (metrická a palcová) se stupnicí
noniusu sklonûnou o 14° pro sníÏení chyby paralaxy, mechanizmus jemného nastavení
a vroubkovaná aretaãní matice. Vnitfiní ãelisti mají zaoblené mûfiicí plochy pro pfiesné vnitfiní
mûfiení otvorÛ. Posuvná mûfiidla jsou vyrobena z kalené nerezové oceli.

Mûfiení hloubky
Pfii mûfiení hloubky zaveìte

hloubkomûrnou
tyãku kolmo 
k mûfien˘m
plochám.

Mûfiení stupÀÛ
Pfii mûfiení stupÀÛ pfiitisknûte plochy,

kter˘mi mûfiíte dan˘
stupeÀ, pevnû 
k obrobku.

Vnitfiní rozmûry
Pfii mûfiení vnitfiních rozmûrÛ 

vloÏte vnitfiní ãelisti
co nejhloubûji a
pfiitisknûte mûfiicí
plochy k obrobku
pevnû, av‰ak bez
vynaloÏení nad-
mûrné síly.

Vnûj‰í rozmûry
VloÏte obrobek co nejblíÏe

k referenãní plo‰e a
pfiitisknûte mûfiicí
plochy k obrobku
pevnû, av‰ak bez
vynaloÏení nad-
mûrné síly.

Pfiíklady mûfiení

+20mm

Hloubka StupnûVnitfiníVnûj‰í

Hloubka StupnûVnitfiníVnûj‰í

VnitfiníVnûj‰í

Hloubka StupnûVnitfiníVnûj‰í
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Mûfiidlo posuvné digitální
Senator Economy

Pro pfiesné mûfiení vnitfiních a vnûj‰ích rozmûrÛ. 
Nastavení nuly. Pfievod mezi imperiální a metrickou 
soustavou. Dodáváme s plastovou kazetou. 
Vyhovuje DIN 862.
Rozli‰ení: 0.01 mm/005”

Dal‰í baterie na objednávku - objednací kód: ENR-904-0150K.

Mûfiidlo posuvné digitální 
Oxford Economy

Pro pfiesné mûfiení vnitfiních a vnûj‰ích rozmûrÛ. 
Nastavení nuly. 
Pfievod mezi imperiální a metrickou soustavou. 
Dodáváme s plastovou kazetou.
Vyhovuje DIN 862.
Rozli‰ení: 0.01 mm/005”

Dal‰í baterie na objednávku - objednací kód: ENR-904-0150K).

Rozsah Pfiesnost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks OXD-331 Kã/ks

150 mm/6” ±0.03 310 g -2060K 3597

Rozsah Pfiesnost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks SEN-331 Kã/ks

150 mm/6” ±0.03 310 g -1330K 849
200 mm/8” ±0.03 310 g -1360K 1120
300 mm/12” ±0.03 310 g -1400K 2135

Mûfiidlo posuvné digitální s datov˘m v˘stupem
Dodáváme v luxusním pouzdfie se dvûma bateriemi.
Datové kabely prodáváme zvlá‰È.

Rozli‰ení 0.01 mm/005”

Rozsah Pfiesnost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks OXD-331 Kã/ks

200 mm/8” ±0.03 500 g -3080K 5137
300 mm/12” ±0.03 750 g -3120K 6420

Typ Poãet Hmotnost Objednací kód Cena
konektoru pinÛ 1 ks OXD-331 Kã/ks
Sub-D-Jack 9 -9010K 3189

Plochá zástrãka 10 -9020K 3189

Datové kabely 2 m

Dal‰í baterie na objednávku - objednací kód: ENR-904-0150K.

DATOV¯
V¯STUP

Hloubka StupnûVnitfiníVnûj‰í

Hloubka StupnûVnitfiníVnûj‰í

Hloubka StupnûVnitfiníVnûj‰í
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Rozsah Rozli‰ení Objednací kód Cena
KEN-331 Kã/ks

0 - 25 mm/0 - 1” 0.001 mm/0.0005” -3010K 7677

Mikrometr tfimenov˘ 
elektronick˘ digitální

Vlastnosti: Pfiednastavení jedin˘m stiskem tlaãítka, lehká
konstrukce, displej LCD. Konverze mm/palce jedin˘m
stiskem tlaãítka. Nastavení poãátku, chybové hlá‰ení,
fiehtaãka, mûfiicí plochy s povrchem z karbidu. 
Pfiesnost: - 0.003 mm.

Mikrometr tfimenov˘ 
elektronick˘ digitální

Snadná manipulace, velk˘ digitální displej, krátká doba 
odezvy a nastavení nuly v libovolném bodû. Mûfiení 
v mm/palcích. Mikrometr mÛÏete pfiipojit k sériovému portu 
PC pomocí dodávaného kabelu SPC. Mûfiicí síla: 5 - 10 N. 
Pfiesnost: - 0.004 mm
Krytí IP54.

Rozsah Rozli‰ení Objednací kód Cena
OXD-331 Kã/ks

0 - 25 mm/0 - 1” 0.001 mm/0.0005” -5010K 3147

Popis Objednací kód Cena
OXD-331 Kã/ks

Digitální hloubkomûr -4060K 12790-150 mm/6”

Hloubkomûr digitální 0-150 mm/0-6”
Snadná manipulace, pfievod mm/palce, velk˘ digitální displej. 
Externí mûfiení s nastavením nuly pro vy‰‰í pfiesnost v libovolném 
bodû pomocí ruãního koleãka 
.

NÁHRADNÍ
BATERIE
NÁHRADNÍ
BATERIE

Popis Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks OXD-331 Kã/ks

Indikátor digitální IDM -6020K 4220

Indikátor digitální IDS
Vlastnosti:
Snadná obsluha díky jasnému digitálnímu 
LCD displeji. Velk˘, snadno ãiteln˘ 
7.5 mm LCD displej. Pohodlné ovládání 
mûkk˘mi tlaãítky. Vynikající kvalita 
konstrukce. 
Doba odezvy: <0.5 m/s.
Automatické vypnutí.

Kompatabilita:
V˘stup na rozhraní 
RS232 umoÏÀuje 
pfiipojení k vût‰inû 
zafiízení na zpracování 
dat vãetnû Mitutoyo.

Dodáváme
datové kabely

available:

Podrobnosti
na vyÏÏádání

ZDVIH
12.7 mm

0.5”

DISPLEJ

PP¤¤EEVVOODD

palce
mm

NASTAVENÍ
NULY

1 mm

005”

Popis Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks OXD-331 Kã/ks

Indikátor digitální IDS -6010K 1899

ZDVIH
12.7 mm

0.5”

DISPLEJ

PP¤¤EEVVOODD

palce
mm

NASTAVENÍ
NULY

0.01 mm

05”

DISPLEJ

PP¤¤EEVVOODD

palce
mm

NASTAVENÍ
NULY

0.01mm

05”

Indikátor digitální IDM
Vlastnosti:
Snadná obsluha díky jasnému digitálnímu 
LCD displeji. Velk˘, snadno ãiteln˘ 
7.5 mm LCD displej. Pohodlné ovládání 
mûkk˘mi tlaãítky. Vynikající kvalita 
konstrukce. 
Doba odezvy: <0.5 m/s.
Automatické vypnutí.
Typ IDM:
Pfievod mm/palce, 
nastavení nuly, uchování 
dat, zobrazení min./max. 
hodnot, rychl˘ displej, 
automaické vypnutí.
Kompatibilní s SPC.

Dodáváme
datové kabely

Podrobnosti
na vyÏÏádání 

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA
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Popis Celková Objednací kód Cena
v˘‰ka OXD-333 Kã/ks

Univerzální 230 mm -7030K 3722 magnety 

Popis Celková Objednací kód Cena
v˘‰ka OXD-333 Kã/ks

Mini 1 mag. 150 mm -7010K 262

Popis Celková Objednací kód Cena
v˘‰ka OXD-333 Kã/ks

S jemným nast. 230 mm -7050K 4172 magnety

Stojany 
s permanentním
magnetem

Stojan Mini-Mag 
Jedna poloha magnetu. 
Standardní upínaã. 
Kotva magnetu Ø 30 mm.

DrÏáky:
UpevÀovací oko: vnitfiní Ø 6 mm (1/4”), 
prÛmûr stopky/nosného ãepu: 
8 mm (5/16”),
upnutí na rybinovou dráÏku.

Rozmûry základny:
30 x 35 mm.

V˘‰ka x prÛmûr sloupu:
150 x 6.3 mm.

Délka x Ø pfiíãného nosníku:
120 x 6.3 mm.

Síla magnetu:
14 kg.

Univerzální magnetick˘ stojan s 2 magnety
Pákov˘ typ, dvû magnetické
plochy, velká klínová dráÏka.
S univerzálním 
upínaãem.

DrÏáky:
UpevÀovací oko: 
vnitfiní Ø 6 mm (1/4”), 
prÛmûr stopky/
nosného ãepu: 3.2 mm
(1/8”), 6 mm (1/4”).

Rozmûry základny:
60 x 65 x 55 mm.

V˘‰ka x prÛmûr sloupu:
175 x 12 mm.

Délka x Ø pfiíãného
nosníku:
160 x 10.0 mm.

Síla magnetu:
50 kg.

Magnetick˘ stojan s 2 magnety 
a s jemn˘m nastavením
Pákov˘ typ, dvû magnetické
plochy, velká klínová dráÏka. 
S univerzálním upínaãem. 

DrÏáky:
Upev. oko: 
vnitfiní Ø 6 mm
(1/4”),  prÛmûr
stopky/nosného
ãepu: 3.2 mm (1/8”),

6 mm (1/4”)
Rozmûry základny:
60 x 50 x 55 mm.

V˘‰ka x prÛmûr sloupu:
175 x 12 mm.

Délka x Ø pfiíãného 
nosníku:
160 x 10.0 mm.

Síla magnetu:
50 kg.

Magnetick˘ stojan s 2 magnety 
s jemn˘m nast. a pák. pfiep.
Se dvûma mag. plochami a velkou
klínovou dráÏkou. Do tûÏk˘ch
podmínek. S univerzálním
upínaãem a jemn˘m nastavením.

DrÏáky:
UpevÀovací oko:
vnitfiní Ø
6 mm (1/4”), 
prÛmûr stopky
/nosného ãepu:
3.2 mm (1/8”), 
6 mm (1/4”).

Rozmûry základny:
60 x 50 x 55 mm.

V˘‰ka x prÛmûr sloupu:
175 x 12 mm.

Délka x Ø pfiíãného
nosníku: 165 x 10 mm.

Síla magnetu:
50 kg.

Univerzální magnetick˘ stojan s 2 magnety 
a s pákov˘m pfiepínaãem
Se dvûma mag. plochami a velkou klínovou
dráÏkou. Do tûÏk˘ch podmínek. 
S univerzálním upínaãem.

DrÏáky:
UpevÀovací oko: vnitfiní Ø
6 mm (1/4”), 
prÛmûr stopky/
nosného ãepu:
3.2 mm (1/8”), 
6 mm (1/4”).

Rozmûry základny:
60 x 65 x 55 mm.

V˘‰ka x prÛmûr sloupu:
175 x 12 mm.

Délka x Ø pfiíãného 
nosníku:
160 x 10.0 mm.

Síla magnetu:
50 kg.

Popis Celková Objednací kód Cena
v˘‰ka KEN-333 Kã/ks

Univerzální 230 mm -2030K 3722 magnety

Popis Celková Objednací kód Cena
v˘‰ka KEN-333 Kã/ks

S jemným nast. 230 mm -2050K 3892 magnety

Stojany 
s permanentním
magnetem

Stojan Mini-Mag 
Jedna poloha magnetu. 
Standardní upínaã. 
Kotva magnetu Ø 30 mm.

DrÏáky:
UpevÀovací oko: vnitfiní Ø
6 mm (1/4”), 
prÛmûr stopky/
nosného ãepu: 8 mm (5/16”),
upnutí na rybinovou dráÏku.

Rozmûry základny: 
30 x 35mm.

V˘‰ka x prÛmûr sloupu:
120 mm x 6.3 mm. 

Délka x Ø pfiíãného nosníku:
120 x 6.3 mm.

Síla magnetu: 
14 kg.

Celková Objednací kód Cena
v˘‰ka KEN-333 Kã/ks

150 mm -2010K 277

Stojan kloubov˘ magnetick˘ se 2 magnety a s pákov˘m pfiepínaãem
Se dvûma magnetick˘mi plochami a velkou klínovou dráÏkou. Pro stfiednû tûÏké podmínky. 
Se speciálním upínaãem a jemn˘m nastavením.

DrÏáky:
UpevÀovací oko: vnitfiní Ø 6 mm (1/4”), 
prÛmûr stopky/nosného ãepu: 8 mm (5/16”),
upínaã s rybinou.

Rozmûry základny: 60 x 50 x 55 mm.

V˘‰ka x prÛmûr sloupu:
Max. 280 x 15 mm.

Síla magnetu: 50 kg.

Popis Objednací kód Cena
KEN-333 Kã/ks

2 magnety, kloubov˘ spoj -2110K 847

âÍSELNÍKOVÉ
ÚCHYLKOMùRY

SKUPINA

Viz 300

UPÍNACÍ
P¤ÍPRAVKY

SKUPINA

Viz 425

Honza
Text napsaný psacím strojem

Honza
Text napsaný psacím strojem
www.exvalos.cz
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Základna
magnetická 50 kg

Standardnû montována k v˘robkÛm KEN-333-
2030K, -2050K a -2110K. Dvû magnetické
plochy: dno + zadní plocha. Velká klínová dráÏka
pro zakfiivené plochy.

Otvor se závitem:
M8 x 1.25 mm.
Rozmûry základny:
60 x 50 x 55 mm.
Síla magnetu:
50 kg.

Síla Objednací kód Cena
magnetu KEN-333 Kã/ks

50 kg -2240K 260

Síla Objednací kód Cena
magnetu KEN-333 Kã/ks

30 kg -2220K 519

Síla Objednací kód Cena
magnetu KEN-333 Kã/ks

80 kg -2200K 2525

Základna magnetická 30 kg
Standardnû montována k v˘robkÛm KEN-333-
2080K a -2100K.
âtyfii magnetické plochy: dno, boky a 1 magnetic-
ká plocha pod úhlem 45° pro zakfiivené povrchy. 

Otvor se závitem:
M8 x 1.25 mm.
Rozmûry základny:
50 x 43 x 50 mm.
Síla magnetu:
30 kg.

Základna magnetická 80 kg
Standardnû montována k v˘robkÛm
KEN-333-2060K a - 2070K. âtyfii
magnetické plochy: dno, boky
a 1 mag. plocha pod úhlem 45° 
pro zakfiivené povrchy. 

Otvor se závitem:
M8 x 1.25 mm.
Rozmûry základny:
75 x 65 x 65 mm.
Síla magnetu:
80 kg.

Kompaktní stojan se 4 magnety
Se 4 mag. plochami, jedna pod
úhlem 45°. 
Standardní upínaã.
Pro stfiednû tûÏké
podmínky.

 DrÏáky:
UpevÀovací oko: vnitfiní Ø 6 mm (1/4”), 
prÛmûr stopky/nosného ãepu:
8 mm (5/16”).

Rozmûry základny:
48 x 40 x 50 mm.

V˘‰ka x prÛmûr sloupu:
185 x 12.5 mm.

Délka x Ø pfiíãného nosníku:
150 x 6.3 mm.

Síla magnetu: 30 kg.

Stojany 
s permanentními
magnety

Univerzální stojan se
4 magnety
Se 4 mag. plochami, jedna pod
úhlem 45°. 
Heavy duty, 
s univerzálním
upínaãem.

DrÏáky:
UpevÀovací oko:
vnitfiní Ø 6 mm (1/4)”, 
prÛmûr stopky/nosného ãepu:
3.2 mm (1/8”), 8 mm (5/16”) a 9.6 mm (3/8”).

Rozmûry základny:
48 x 40 x 50 mm.

V˘‰ka x prÛmûr sloupu:
175 x 12 mm.

Délka x Ø pfiíãného 
nosníku:
165 x 10.0 mm.

Síla magnetu:
30 kg.

Velk˘ stojan se 4 magnety
Se 4 mag. plochami, 
jedna pod úhlem 45°. 
Univerzální upínaã.
Heavy Duty.

DrÏáky:
UpevÀovací oko:
vnitfiní Ø 6 mm (1/4”), 
prÛmûr stopky/nosného ãepu:
6 mm (1/4”), 8 mm (5/16”).

Rozmûry základny:
64 x 64 x 76 mm.

V˘‰ka x prÛmûr sloupu:
266 x 20 mm.

Délka x Ø pfiíãného
nosníku: 200 x 14.0 mm.

Síla magnetu: 80 kg.

Stojan se 4 magnety,
s jemn˘m nastavením
Se 4 mag. plochami, jedna pod
úhlem 45°. 
Heavy duty, s univerzálním
upínaãem a jemn˘m nastavením.

DrÏáky:
UpevÀovací oko: 
vnitfiní Ø 6 mm (1/4”), 
prÛmûr stopky/nosného ãepu:
3.2 mm (1/8”), 6 mm (1/4”)

Rozmûry základny:
64 x 64 x 76 mm.

V˘‰ka x prÛmûr sloupu:
175 x 12 mm.

Délka x Ø pfiíãného 
nosníku:
165 x 10.0 mm.

Síla magnetu:
80 kg.

Popis Celková Objednací kód Cena
v˘‰ka OXD-333 Kã/ks

Univerzální 
230 mm -7100K 6204 magnety

Popis Celková Objednací kód Cena
v˘‰ka KEN-333 Kã/ks

Univerzální 
227 mm -2100K 5894 magnety

Popis Celková Objednací kód Cena
v˘‰ka KEN-333 Kã/ks

S jemným 
280 mm -2060K 5532nastavením

Popis Celková Objednací kód Cena
v˘‰ka KEN-333 Kã/ks

Hlavní 
380 mm -2070K 93774 magnety

Popis Celková Objednací kód Cena
v˘‰ka KEN-333 Kã/ks

Kompaktní 
227 mm -2080K 6224 magnety

Popis Celková Objednací kód Cena
v˘‰ka OXD-333 Kã/ks

Kompaktní 
280 mm -7080K 6204 magnety

Kompaktní stojan 
se 4 magnety
Se 4 mag. plochami, 
jedna pod úhlem 45°. 
Standardní upínaã.

DrÏáky:
UpevÀovací oko: vnitfiní Ø 6 mm
(1/4”), prÛmûr stopky/nosného
ãepu: 8 mm (5/16”)

Rozmûry základny:
64 x 64 x 76 mm.

V˘‰ka x prÛmûr sloupu:
185 x 12.5 mm.

Délka x Ø pfiíãného
nosníku:
165 x 10.0 mm.

Síla magnetu: 30 kg.

Stojany 
s permanentními magnety
Univerzální stojan se 4 magnety
Se 4 mag. plochami, 
jedna pod úhlem 45°. 
Univerzální
upínaã.

DrÏáky:
UpevÀovací 
oko: vnitfiní Ø 6 mm (1/4)”, 
prÛmûr stopky/nosného ãepu:
3.2 mm (1/8”), 8 mm (5/16”) a 9.6 mm (3/8”).

Rozmûry základny:
60 x 50 x 55 mm.

V˘‰ka x prÛmûr sloupu:
175 x 12 mm.

Délka x Ø pfiíã. nosníku:
160 x 10.0 mm.

Síla magnetu:
30 kg.
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Stativ Heavy Duty
Montován standardnû k v˘robku
KEN-333-2100K a KEN-333-2030K.

Sloup: 
12 x 175 mm.

Pfiíãn˘ nosník:
10 x 165 mm.

Závit:
M8 x 1.25 mm.

Stativ Heavy Duty
Montován standardnû k v˘robku
KEN-333-2070K.

Sloup:
20 x 266 mm.

Pfiíãn˘ nosník:
12 x 200 mm.

Závit:
M8 x 1.25 mm.

Stativ Medium Duty
Montován standardnû k v˘robku
KEN-333-2080K.

Sloup:
12 x 185 mm.

Pfiíãn˘ nosník:
6.3 x 150 mm.

Závit:
M8 x 1.25 mm.

Stativ s jemn˘m nastavením Heavy Duty
Montován standardnû k v˘robku 
KEN-333-2060K a KEN-333-2050K.

Sloup: 
12 x 175 mm.

Pfiíãn˘ nosník: 
10 x 165 mm s jemn˘m nastavením.

Závit:
M8 x 1.25 mm.

Stativ kloubový Medium Duty 
Montován standardnû k v˘robku
KEN-333-2110K.

Sloup nastavitelný ve  3 bodech:
15 x 280 mm max.

Závit: 
M8 x 1.25 mm.

Náhradní kloub
Pro pfiipojení sloupÛ
a pfiíãn˘ch nosníkÛ.

Kombinovaný kloub
S redukcí do úchytného oka, redukãní objímkou. 
Lze nasadit na tyã 10 mm.

Kombinovaný kloub
S redukcí do úchytného oka, redukãní objímkou. 
Lze nasadit na tyã 12 mm.

Standardní Objednací kód Cena
upínaã 6.3 mm pro KEN-333 Kã/ks

Oko Ø 6 mm (1/4”), -2500K 90stopku/vod. ãep Ø 8 mm

Pouze oko Ø 6 mm -3200K 2

3-bodov˘ speciální Objednací kód Cena
upínaã pro KEN-333 Kã/ks

Oko Ø 6 mm (1/4”), stopku/vod. ãep -2480K 589na rybinu Ø 8 mm

Univerzální  Objednací kód Cena
upínaã 10 mm pro KEN-333 Kã/ks

Oko Ø 6 mm”, stopku/vod. ãep -2400K 130Ø 3.2, 6, 8 a 9.6 mm

Univerzální Hmotnost Objednací kód Cena
upínaã 10 mm pro 1 ks KEN-333 Kã/ks

Oko Ø 6 mm”, stopku/vod. ãep 400 g -2420K 150Ø 3.2, 6, 8 a 9.6 mm

Univerzální Hmotnost Objednací kód Cena
upínaã 14 mm pro 1 ks KEN-333 Kã/ks

Oko Ø 6 mm”, stopku/vod. ãep 1450g -2440K 42503.2, 6, 8 a 9.6 mm

Standardní Objednací kód Cena
upínaã 6.3 mm pro KEN-333 Kã/ks

Oko Ø 6 mm (1/4”), -2460K 117stopku/vod. ãep Ø 8 mm

Pouze oko Ø 6 mm -3200K 2

Vhodný pro tyto prÛmûry Objednací kód Cena
A & B KEN-333 Kã/ks

vnûj. Ø 6 & 9.6 mm -3000K 165
vnûj. Ø 10 & 10 mm -3010K 247
vnûj. Ø 12 & 8 mm -2900K 35

vnûj. Ø 12 & 10 mm -2920K 35

Vhodný pro tyto prÛmûry Objednací kód Cena
KEN-333 Kã/ks

vod. ãep 6, 8 & 10 mm -3020K 30
oko Ø 6 mm (1/4”)

Vhodný pro tyto prÛmûry Objednací kód Cena
KEN-333 Kã/ks

vod. ãep 6, 8 & 10 mm -3040K 294
oko Ø 6 mm (1/4”)

Stativy k magnet.
základnám

V‰echny hlavní sloupy mají závit
M8 x 1.25 mm a jsou vhodné pro
základny Kennedy, Oxford, Mitutoyo
apod. s v˘jimkou typu
mini-mag (M6 x 1 mm).
Jsou také vhodné pro
zabudování do speciálních
pfiípravkÛ nebo do závitÛ
v hrncov˘ch magnetech.

Stativ Light Duty
Montován standardnû 
k v˘robku 
KEN-333-2010K.

Sloup:
6.3 x 120 mm.

Závit:
M6 x 1 mm.

A

B

RROOZZ··ÍÍ¤¤EENN¯̄
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Rozsah Dûlení stupnice Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-335 Kã/ks

0 - 25 mm 0.01 mm 230 g -0010K 335
25 - 50 mm 0.01 mm 300 g -0020K 367
50 - 75 mm 0.01 mm 400 g -0030K 407
75 - 100 mm 0.01 mm 530 g -0040K 447

100 - 125 mm 0.01 mm 770 g -0050K 519
125 - 150 mm 0.01 mm 800 g -0060K 605

Rozsah Dûlení stupnice Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-335 Kã/ks

0” - 1” 0.0001” 230 g -0210K 1857
1” - 2” 0.0001” 300 g -0220K 2500
2” - 3” 0.0001” 400 g -0230K 3304
3” - 4” 0.0001” 530 g -0240K 3707
4” - 5” 0.0001” 770 g -0250K 4157
5” - 6” 0.0001” 800 g -0260K 832

Mikrometry tfimenové
smaltované

Smaltovan˘ tfimen a mûfiicí dotyky z karbidu wolframu. Kvalitní kovové tûlo s nastavovacím klíãem.
Velikosti 25 - 50 mm/1 - 2” a vût‰í dodáváme s nastavovacím kalibrem. Vyrobeny dle BS 870.

Pfiesnost:
Rovinnost: 0.6 mm.
RovnobûÏnost: (2 + L/100) μm 

(zlomky zaokrouhleny dolÛ).
Pfiístrojová 
chyba: ±(1 + L/75) μm 

(zlomky zaokrouhleny nahoru).
L = maximální mûfien˘ rozmûr.

Pfiesnost:
Rovinnost: 0.6 mm.
RovnobûÏnost: (2 + L/100) μm 

(zlomky zaokrouhleny dolÛ).
Pfiístrojová 
chyba: ±(1 + L/75) μm 

(zlomky zaokrouhleny nahoru).
L = maximální mûfien˘ rozmûr.

Metrické rozmûry Palcové rozmûry

Rozsah Dûlení stupnice Objednací kód Cena
OXD-335 Kã/ks

0 - 25 mm 0.01 mm -5010K 440
25 - 50 mm 0.01 mm -5020K 484
50 - 75 mm 0.01 mm -5030K 532
75 - 100 mm 0.01 mm -5040K 584

100 - 125 mm 0.01 mm -5050K 682
125 - 150 mm 0.01 mm -5060K 792
150 - 175 mm 0.01 mm -5070K 925
175 - 200 mm 0.01 mm -5080K 1004
200 - 225 mm 0.01 mm -5090K 1217
225 - 250 mm 0.01 mm -5100K 1337
250 - 275 mm 0.01 mm -5110K 1447
275 - 300 mm 0.01 mm -5120K 1569

Rozsah Dûlení stupnice Objednací kód Cena
OXD-335 Kã/ks

0 - 1” 0.001” -6010K 440
1 - 2” 0.001” -6020K 484
2 - 3” 0.001” -6030K 532
3 - 4” 0.001” -6040K 584
4 - 5” 0.001” -6050K 682
5 - 6” 0.001” -6060K 792

Palcové rozmûry

Palcové rozmûry

Mikrometry tfimenové
smaltované

Smaltovan˘ tfimen a mûfiicí dotyky z karbidu wolframu. Kvalitní kovové tûlo s nastavovacím klíãem. Velikosti 25 - 50 mm/1 - 2”
a vût‰í dodáváme s nastavovacím kalibrem. Vyrobeny dle BS 870.

Meetrické rozmûry

Metrické rozmûry

Velikost Hmotnost Objednací kód Velikost Objednací kód Cena
1 ks OXD-335 OXD-335 Kã/ks

25 mm 10 g -7010K 1” -7110K 57
50 mm 10 g -7020K 2” -7120K 67
75 mm 20 g -7030K 3” -7130K 85
100 mm 30 g -7040K 4” -7140K 107
125 mm 40 g -7050K 5” -7150K 134

Kalibry mikrometrické
Jsou urãeny k nastavení tfimenov˘ch mikrometrÛ, posuvn˘ch mûfiítek apod. na nulu a tak k zaji‰tûní opakovaného
pfiesného mûfiení. 
Rovinné mûfiicí plo‰ky jsou lapované. Kalibry jsou vybaveny tepelnû izolaãním tûlem.
Vyrobeny dle BS 870.

ROZ·Í¤ENÁ
NABÍDKA
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Mikrometry s mûfiicími dotyky 30o

Pro mûfiení v mal˘ch dráÏkách nebo zahloubeních a pro rychlá
porovnávací mûfiení závitÛ pfii v˘robû ‰roubÛ.
S vroubkovan˘m knoflíkem, ráãnovou zaráÏkou a páãkov˘m zámkem.
Smaltované tûlo, chromovan˘ saténovû leskl˘ váleãek s noniem
a ovládací nástavec.

Mikrometr s v˘mûnn˘mi
mûfiicími dotyky
Mûfiicí plochy s povlakem z karbidu.
Kalené a brou‰ené mûfiicí dotyky.
Dodáváme v kovové krabici
s nastavovacím klíãem. âtyfii mûfiicí
dotyky a tfii etalon. 
Pfiesnost: 
± (4+L/75) mm.  

Rovinnost mûfiicích ploch:
± 0.6 mm.

RovnobûÏnost: 
(2+L/100) mm. 

Mikrometr mechanick˘ 

Tfimenov˘ mikrometr s pfiím˘m odeãítáním - rychlé a snadné mûfiení.
Smaltované tûlo, pfiesnû brou‰ené a jemnû le‰tûné mûfiicí plochy 
z karbidu wolframu. Mûfiicí ‰roub se zámkem.

Dodáváme v robustní krabici 
s nastavovacím klíãem 

a namontovan˘m tepeln˘m
‰títem.

Rozsah Dûlení stupnice Objednací kód Cena
OXD-335 Kã/ks

0 - 25 mm 0.01 -4100K 664

Rozsah Dûlení stupnice Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks OXD-335 Kã/ks

0 - 25 mm 0.01 mm 250 g -3520K 867
25 - 50 mm 0.01 mm 330 g -3540K 972

Mikrometr na mûfiení drátÛ
Speciálnû konstruován pro mûfiení drátÛ o prÛmûru 0 - 10 mm. Pfiední strana tûla mikrometru 
je plochá a slouÏí k podepfiení
drátu pfii mûfiení. 
S vroubkovan˘m knoflíkem, 
ráãnov˘m dorazem, 
nastavovacím váleãkem 
s noniem a saténovû lesk˘m
chromovan˘m povrchem.

Rozsah Dûlení stupnice Objednací kód Cena
OXD-335 Kã/ks

0 - 10 mm 0.002 mm -2000K 920

Mikrometr s v˘mûnn˘mi
mûfiicími dotyky v sadû
Tfimenov˘ mikrometr se sedmi dvojicemi
v˘mûnn˘ch mûfiicích dotykÛ. Pro mûfiení
dráÏek, závitÛ, loÏisek, trubek a plechÛ. 

Mûfiicí dotyky: 
12 mm kotouãov˘, 5.5 mm noÏov˘, 60°
kuÏelov˘ a noÏov˘, 6.5 mm zaoblen˘
a 
2 mm ploch˘.

Rozsah Dûlení stupnice Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks OXD-335 Kã/ks 

0 - 100 mm 0.01 mm 850 g -3000K 2102
0 - 150 mm 0.01 mm 990 g -3020K 2430

Rozsah Dûlení stupnice Objednací kód Cena
OXD-335 Kã/ks

0 - 25 mm 0.01 mm -3250K 3589

NOVINKA
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Sady tfimenov˘ch mikrometrÛ
Mají smaltované tûlo, dotykové hroty s povrchem z karbidu wolframu
a ráãnu pro jemné nastavení. UloÏeny v praktické kovové krabici.
Obsah:
OXD-335-5500K Tfimenové mikrometry 0 - 25 mm, 25 - 50 mm, 
50 - 75 mm a 75 - 100 mm, etalony 25 mm, 50 mm and 75 mm,
2 klíãe pro nastavování mikrometrÛ. 
OXD-335-6600K Tfimenové mikrometry 0 - 1”, 1 - 2”, 2 - 3” a 3 - 4”,
etalony 1”, 2” a 3”, 2 klíãe pro nastavování mikrometrÛ. 

Rozsah Dûlení stupnice Objednací kód Cena
OXD-335 Kã/sada

0 - 100 mm 0.01 mm -5500K 2852
0 - 4” 0.0001” -6600K 3927

Obsah Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks OXD-335 Kã/sada

Sada pfiesn˘ch mûfiidel 150 g -9000K 3662

Sada 
pfiesn˘ch mûfiidel

Víceúãelová sada pfiesn˘ch mûfiidel v praktické skfiíÀce.
Obsah:
Tfimenov˘ mikrometr 0 - 25 mm a 25 - 50 mm, etalon 25 mm, 
2 klíãe pro nastavování mikrometrÛ, 
posuvné mûfiidlo 125 mm/5”, 
pravítko 150 mm/6” s klipsem pro zavû‰ení do kapsy, 
strojnické pravítko 300 mm/12”, 
úhelník 100 mm, 
kapesní r˘sovací jehla s klipsem. 

Sada pfiesn˘ch mûfiidel
Obsah:
Strojnické pravítko 150 mm (6”), 
mikrometry 0 - 25 a 25 - 50 mm, 
etalon 25 mm, 
lupa s optick˘m zvût‰ením 10x, 
digitální posuvné mûfiidlo 150 mm (6”), 
20 lístkov˘ch mûrek 0.5 - 1.0mm , 
51 mûrek stoupání závitu 60°, 
kapesní r˘sovací jehla. 
Strojnická pfiíruãka.

Obsah Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks OXD-335 Kã/sada

Sada 10 dílensk˘ch mûfiidel -9200K 7175

Rozsah Poãet Objednací kód Cena
(mm) mikrometrÛ OXD-335 Kã/sada

6 - 12 mm 3 -2490K 20599
11 - 20 mm 3 -2500K 8867
20 - 40 mm 4 -2510K 15619   

Sady 3-bodov˘ch vnitfiních mikrometrÛ
Pro pfiesné mûfiení otvorÛ, samostfiedicí. ProdluÏovací nástavce pro mûfiení do
hloubky 170 mm pro vnitfiní prÛmûry 11 - 20 mm a do hloubky 220 mm pro vnitfiní
prÛmûry 20 - 40 mm. Saténovû leskl˘ povrch, s vroubkovanou ráãnou.
Obsah:
OXD-335-2490K
Mikrometry: 6 - 8 mm, 8 - 10 mm, 10 - 12 mm. Kalibraãní krouÏky: 8 a 10
mm, dráÏkované ‰roubováky 8 - 10 mm, 2 klíãe, prodluÏovací nástavec.
OXD-335-2500K 
Mikrometry: 11 - 14 mm, 14 - 17 mm, 17 - 20 mm. Kalibraãní krouÏky: 
14 a  17 mm, dráÏkovan˘ ‰roubovák, 2 klíãe, prodluÏovací nástavec.
OXD-335-2510K
Mikrometry: 20 - 25 mm, 25 - 30 mm, 30 - 35 mm, 35 - 40 mm. 
Kalibraãní krouÏky: 25 a 35 mm, dráÏkovan˘ ‰roubovák, 2 klíãe,
prodluÏovací nástavec.
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REFRAKTOMETRY / ZÁKLADNÍ MùRKY

SKUPINA

336/338

Specifikace:
Rozsah hodnot indexu lomu: 1.333 - 1.356 °Brix: 0 - 15%
Zvût‰ení okuláru: 11x
Zvût‰ení ãoãky dalekohledu: 4x
Pfiesnost: ± 0.0003  ± 0.2%
Hodnota mfiíÏky: 0.0005 0.2%
Dodáváme v kvalitní praktické kovovém pouzdru s kalibraãním
‰roubovákem a návodem k obsluze.

Rozmûry Objednací kód Cena
OXD-336 Kã/ks

38 x 38 x 185 mm -1010K 2619

Refraktometr optick˘ 
pfienosn˘

K urãení koncentrace oleje ve vodních emulzích a prÛhledn˘ch roztocích,
jako je napfiíklad chladicí kapalina obrábûcích strojÛ.
UdrÏení správného sloÏení chladicí kapaliny má zásadní v˘znam pro
optimální v˘konnost fiezn˘ch nástrojl.
K ochranû stroje a obrobku proti korozi a sníÏení rizika ohroÏení zdraví
vypl˘vajícího z nesprávné koncentrace olejÛ rozpustn˘ch ve vodû.
Pro optimalizaci pouÏívání fiezn˘ch a brusn˘ch kapalin rozpustn˘ch
ve vodû.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

No 1333

1340

1345

1350

1355

BX %

Stupnice indexÛ 
lomu 

20°C

Popis Objednací kód Cena
OXD-398 Kã/ks

âoãka pro pfienosn˘ refraktometr -3630K 272

Náhradní díly

Základní mûrky -
Johansonovy kostky 

Dodáváme v kvalitních dfievûn˘ch skfiíÀkách spoleãnû 
s kalibraãním certifikátem. V nabídce máme dva druhy
odpovídající dvûma jakostním tfiídám. Vyrobeny podle 
BS EN ISO 3650. Dodáváme s kalibraãním certifikátem UKAS.

Poãet Rozsah Krok Hmotnost Objednací kód Cena
ks (vãetnû) 1 sady KEN-339 Kã/sada

(9) 0.1001-0.1009” 0.0001”
(49) 0.101-0.149” 0.001” 4.0 kg -4810K 12947(19) 0.05-0.95” 0.05”
(4) 1-4” 1”

(1) 1.005 mm
(9) 1.01-1.09 mm 0.01 mm
(9) 1.1-1.9 mm 0.10 mm 2.4 kg -5470K 7592

(24) 1-24 mm 1 mm
(4) 25-100 mm 25 mm

(1) 1.0005
(9) 1.001-1.009 mm 0.001 mm

(49) 1.01-1.49 mm 0.01 mm 2.8 kg -5880K 12172
(20) 0.5-10 mm 0.5 mm
(9) 20-100 mm 10 mm

Imperiální soustava - 81 ks

Metrická soustava - 47 ks

Metrická soustava - 88 ks

Jakostní tfiída 1: Pro kontrolní úãely

Jakostní tfiída 2: Pro dílenskou praxi

Palcová soustava - 81 ks

Palcová soustava - 36 ks

Metrická soustava - 47 ks

Poãet Rozsah Krok Hmotnost Objednací kód Cena
ks (vãetnû) 1 sady KEN-338 Kã/sada

(2) 0.05”-0.10” 0.05”
(9) 0.1001-0.1009” 0.0001”
(9) 0.101-0.109” 0.001” 2.4 kg -3360K 2979(9) 0.110-0.190” 0.010”
(4) 0.2-0.5” 0.10”
(3) 1, 2 & 4”

(9) 0.1001-0.1009” 0.0001”
(49) 0.101-0.149” 0.001” 4.0 kg -3810K 7352(19) 0.05-0.95” 0.05”
(4) 1-4” 1”

(1) 1.005 mm
(9) 1.01-1.09 mm 0.01 mm
(9) 1.1-1.9 mm 0.1 mm 2.1 kg -4470K 3505

(24) 1-24 mm 1 mm
(4) 25-100 mm 25 mm

(1) 1.0005 mm
(9) 1.001 -1.009 mm 0.001 mm

(49) 1.01-1.49 mm 0.01 mm 2.8 kg -4880K 5809
(20) 0.5-10 mm 0.5 mm
(9) 20-100 mm 10 mm

Metrická soustava - 88 ks

Honza
Text napsaný psacím strojem
www.exvalos.cz
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Sada 16 ks
Obsah: osm párÛ v následujících rozmûrech:

5 x 16 x 100 mm, 6 x 18 x 100 mm,
8 x 24 x 100 mm, 10 x 30 x 100 mm,

12 x 36 x 150 mm, 14 x 48 x 150 mm,
18 x 60 x 150 mm, 22 x 62 x 150 mm.
K tomu nosné bloky.

Popis Objednací kód Cena
OXD-372 Kã/sada

16-dílná sada -3600K 5237

Rozmûry Objednací kód Cena
délka x ‰ífika x v˘‰ka OXD-372 Kã/pár

6 x 18 x 100 mm -3060K 327
8 x 15 x 100 mm -4080K 509
8 x 24 x 100 mm -3080K 349
10 x 20 x 100 mm -4100K 617
10 x 30 x 100 mm -3100K 357
12 x 20 x 100 mm -4120K 924
12 x 36 x 100 mm -3120K 377
14 x 48 x 150 mm -3140K 687
16 x 25 x 150 mm -4160K 1002
16 x 52 x 150 mm -3160K 740
18 x 60 x 150 mm -3180K 809
20 x 30 x 200 mm -4200L 1234
22 x 62 x 150 mm -3220K 900
25 x 40 x 250 mm -4250K 2157

PodloÏky paralelní
ocelové

Kalené a brou‰ené ocelové podloÏky pro dílenskou
praxi. Dodáváme v párech pro balicí nebo 
nivelaãní komponenty pro pouÏití pfied 
obrábûním v náfiaìovnách 
nebo dílnách.

GRANITOVÉ
PARALELY A

DESKY

SKUPINA

Viz 306

Kalibry vnûj‰ích závitÛ 
Vyrobeny z oceli ‰piãkové
kvality, dokonale zaka-
leny a stabilizovány.
Pak je do nich vyb-
rou‰en závit pod
pfiísnou kontrolou
kvality, která tomuto
produktu zaruãí
vysokou kvalitu
a optimální Ïivotnost.

Rozmûr Objednací kód Cena
závitu KEN-361 Kã/ks

M2.0 x 0.40 -0070K 6315
M3.0 x 0.50 -0100K 3854
M3.5 x 0.60 -0110K 4624
M4.0 x 0.70 -0120K 3832
M5.0 x 0.80 -0140K 3832
M6.0 x 1.00 -0150K 3810
M7.0 x 1.00 -0160K 4259
M8.0 x 1.25 -0170K 3810

M10.0 x 1.50 -0190K 3810
M12.0 x 1.75 -0210K 3932
M30.0 x 3.50 -0290K 7957
M36.0 x 4.00 -0310K 8994

Metrick˘ závit – tfiída tolerance 6G

Kalibry vnitfiních 
a vnûj‰ích závitÛ 

Oboustranné kalibry typu dobr˘/‰patn˘

Rozmûr Objednací kód Cena
závitu KEN-360 Kã/ks

M2.0 x 0.40 -0810K 3599
M2.5 x 0.45 -0830K 3019
M3.0 x 0.50 -0840K 2352
M3.5 x 0.60 -0850K 2822
M4.0 x 0.70 -0860K 2197
M5.0 x 0.80 -0880K 1885
M6.0 x 1.00 -0890K 1885
M8.0 x 1.25 -0910K 1695

M10.0 x 1.50 -0930K 1695
M12.0 x 1.75 -0950K 1862
M16.0 x 2.00 -0970K 2654
M20.0 x 2.50 -0990K 3230
M24.0 x 3.00 -1010K 3895
M30.0 x 3.50 -1030K 6019
M36.0 x 4.00 -1050K 6697

Metrick˘ závit – tfiída tolerance 6H

NOVINKA
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V-BLOKY A UPÍNACÍ BLOKY
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370
VV

-- bb
ll oo

kk
yy
  aa

  uu
pp

íí nn
aa
cc
íí   bb

ll oo
kk
yy

Rozmûry Objednací kód Cena 
délka x ‰ífika x v˘‰ka x V-dráÏka OXD-370 Kã/pár
75 x 33 x 60 x 45 mm -2110K 980

100 x 40 x 65 x 56 mm -2120K 1047
125 x 50 x 78 x 62 mm -2130K 1420
150 x 62 x 88 x 78 mm -2140K 1982
200 x 100 x 140 x 113 mm -2150K 5230
250 x 125 x 165 x 125 mm -2160K 10012

Rozmûry Objednací kód Cena
délka x ‰ífika x v˘‰ka OXD-370 Kã/ks

31/2” x 3” x 21/2” -1310K 675
41/2” x 31/2” x 3” -1320K 3412

6” x 5” x 41/2” -1340K 1867
8” x 6” x 5” -1350K 2765

10” x 8” x 6” -1360K 4034
12” x 9” x 8” -1370K 7472

Rozmûry Objednací kód Cena
délka x ‰ífika x v˘‰ka OXD-370 Kã/ks

31/2” x 3” x 21/2” -1100K 2555
41/2” x 31/2” x 3” -1110K 3034

6” x 5” x 41/2” -1120K 1867
8” x 6” x 5” -1140K 2765

10” x 8” x 6” -1160K 4034
12” x 9” x 8” -1170K 7472

V-bloky
Pfiesnû obrobené,
vzájemnû sladûné
a oãíslované páry 
z jemnozrnné litiny.
Pfiesné V-bloky 90°.
Dodáváme v párech.

Pfiesné upínací úhelníky
Pfiesné upínací úhelníky pfiedstavují mnohostrannû
pouÏitelné díly pfiíslu‰enství, které lze pouÏít k upínání
a drÏení obrobku ve vertikální poloze pro orovnávání,
frézování nebo vrtání. Obrobek je moÏno pro mûfiení
nebo obrábûní upnout a otáãet v rÛzn˘ch rovinách
bez nutnosti opakovaného nastavení. DráÏky umoÏ-
Àují rychlé pfiipevnûní
obrobku k úhelníku 
a ten pak k základnû 
pro pfiípravky nebo 
loÏi stroje. Vyrobeny 
z jemnozrnné litiny. 

Vyrobeny podle 
BS 5535
Pfiesnost B.

Upínací úhelníky
DráÏkované Ïebrované úhelníky jsou urãeny pro mon-
táÏní pfiípravky k rychlé pfiípravû, konfiguraci nebo
kontrole stroje. Jejich pevnost a tuhost
je zaji‰tûna bohat˘m Ïebrováním.
Boky a konce jsou stroj-
nû le‰tûny. Vyrobe-
ny z jemnozrnné 
litiny.
Vyrobeny podle
BS 5535 
Pfiesnost B.

Úhelníky  
upínací

Desky pfiímûrné
Pfiímûrné desky se pouÏívají tehdy,
kdyÏ má rozhodující v˘znam kvalita
povrchu. Tyto desky jsou vyrobeny
z vysoce kvalitní jemnozrnné litiny
s odstranûn˘m vnitfiním pnutím proti
deformacím z tepelného zpracování. Pfiimûfiená tlou-
‰Èka boãních stûn a horní stûny spoleãnû s bohat˘m
Ïebrováním zaji‰Èují tuhost a dlouhodobou pfiesnost.
Na povrchu nejsou Ïádné krátery, stopy po
porovnávání ani ‰krábance.
Vyrobeny podle BS 817.

Popis Rozmûry Objednací kód Cena
délka x ‰ífika OXD-371 Kã/ks

Brou‰ené 300 x 200 mm -2000K 16315
Dokonã. povrch 300 x 300 mm -2020K 21842
Jakost. tfiída 2 450 x 300 mm -2040K 31279

Kostky upínací
Upínací kostky jsou pfiípravky k drÏení velk˘ch obrobkÛ pro
pfiesné obrábûní pfii operacích orovnávání nebo vyvrtávání.
Mohou b˘t pouÏívány jednotlivû nebo v kombinacích.
Jsou vyrobeny z jemnozrnné litiny a jejich povrch odpovídá
jakostní tfiídû 2. T-dráÏky jsou vytvofieny obrábûním z plného
kusu materiálu. 
Vyrobeny podle
BS 5535
Pfiesnost B.

Rozmûry Objednací kód Cena
délka x ‰ífika x v˘‰ka OXD-370 Kã/ks

150 x 127 x 114mm -1520K 25347
225 x 178 x 150mm -1540K 38155
300 x 250 x 225mm -1560K 59995
450 x 300 x 225mm -1580K 106507

Desky upínací nastavitelné 
Tyto upínací desky jsou vyrobeny z jemnozrnné
litiny a jejich povrch odpovídá jakostní
tfiídû 2. Mají hladké dráÏky a jejich
radiální polohu fixují kalené
a brou‰ené ‰rouby.

Rozmûry Objednací kód Cena
délka x ‰ífika OXD-370 Kã/ks
150 x 127mm -1720K 39804
210 x 150mm -1740K 50077
250 x 200mm -1760K 53929

Kryty rukojeti dodáváme samostatnû (pouze na
zvlá‰tní objednávku), podrobnosti na vyÏádání.

Délka

V˘‰ka

RozmûrV-dráÏky

·ífika

Rozmûry Objednací kód Cena 
délka x ‰ífika x v˘‰ka OXD-370 Kã/pár

40 x 50 x 40mm -2300K 607

Rozmûry Objednací kód Cena 
délka x ‰ífika x v˘‰ka OXD-370 Kã/pár

32 x 42 x 32 mm -2310K 404

V-bloky se svûrkou
Urãeny pro kontrolu pfiesnosti stroj-
ních dílÛ. Kalené a pfiesnû brou‰ené
ocelové díly jsou dodávány ve vzá-
jemnû sladûn˘ch párech, jejichÏ
V-dráÏky jsou v centrální poloze
a rovnobûÏné s boãními stûnami i základnou a tak
zaji‰Èují dokonalé osové vyrovnání. Kompletní sada
dále obsahuje dva V-bloky a dvû svûrky.

V-bloky se svûrkou
Urãeny pro kontrolu pfiesnosti strojních dílÛ. Kalené 
a pfiesnû brou‰ené ocelové díly jsou dodávány ve
vzájemnû sladûn˘ch párech, jejichÏ V-dráÏky jsou 
v centrální poloze a rovnobûÏné s boãními stûnami
i základnou a tak zaji‰Èují dokonalé osové vyrovnání.
Kompletní sada dále obsahuje dva V-bloky a dvû
svûrky. Dodáváme se dvûma svûrkami z tvárné litiny
s ocelov˘mi ‰rouby. 
Vyrobeny podle
BS 3731 : 1987.
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