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Tlouš�komìry s digitálním úchylkomìrem 
– UNIMETRA
Použití: pro mìøení tlouštìk rùzných materiálù, napø. papíru, gumy skla, fólií, 

døeva, umìlých hmot, plechù, stìn trubek, drátù apod.

Mìøicí doteky:
Tlouš�komìry - UNIMETRA - se dodávají  s mìøicími doteky, které jsou uvedeny jako 
standardní. V pøípadì, že konkrétní mìøicí úloze vyhovují doteky jiné, je nutné 
požadovaný typ uvést v objednávce.

a – plochý, ∅ 30 mm  - vhodné na gumu, pryž, pls�, textilie, polystyren apod.
b – plochý, ∅ 20 mm - vhodné na gumu, pryž, pls�, textilie, polystyren apod.
c – plochý, ∅ 10 mm - standardní - vhodné na mìkkou kùži, papír, folie apod.
d – radius, ∅ 10 mm - vhodné na tvrdou kùži, pøekližku, sklolaminát apod.
e – kulièka, ∅ 5 mm - vhodné na plech, tvrdé materiály

Provedení:
- odeèítání 0,01 mm
- s nadzvedávací páèkou
- funkce:  ON/OFF, PRESET (nastavení výchozí hodnoty, pøepínání smìru 
 mìøení, pøepínání mm/inch
- dodávka v døevìné krabici

U-12-50-D-C
Tlouš�komìry standardní:

 Typ Mìøicí rozsah Hloubka tømenu Poznámka
  (mm) (mm) 

 U-12-50-D-x 12 50
 U-12-100-D-x 12 100
 U-22-100-D-x 12, 22 100 zvìtšení mìø. rozsahu
    výmìnou prodloužení
 U-25-100-D-x 25 100
 U-25-200-D-x 25 200

(x - typ doteku A, B, C, D, E) 

 (dodávka typu U-22-100-D doplnìna o prodloužení, nastavovací mìrku 10 mm, 
kulièku pro kontrolu rovnobìžnosti mìøicích ploch dotekù, šroubovák pro seøízení 
spodního doteku)

U-25-200-D-B U-12-100-D-C

TLOUŠŤKOMÌRY S ÈÍSELNÍKOVÝM 
ÚCHYLKOMÌREM

Další varianty tlouš�komìrù na základì technických podkladù zákazníka nebo 
konzultace s pracovníky výrobnì-technického oddìlení (tel. 596 229 020-3).



2

Tlouš�komìr s digitálním úchylkomìrem na 
stìny trubek - UNIMETRA

Tlouš�komìry na stìny trubek - Unimetra
- s nadzvedávací páèkou

 Typ Odeèítání Mìøicí rozsah Hloubka tømenu Mìøicí dotek 
  (mm) (mm) (mm) (mm) 
 U - J 50W 0,01 10 50 s osazením ∅ 8

Na poptávku váklcový dotek ∅ 6 mm nebo jiné typy.
 

 Typ Odeèítání Mìøicí rozsah Hloubka tømenu Mìøicí dotek
  (mm) (mm) (mm) (mm)

 U - J50WD 0,01 12 50 s osazením ∅ 8

Na poptávku váklcový dotek ∅ 6 mm nebo jiné typy.

Na poptávku jiná provedení speciálních tlouš�komìrù napø.:
- zvìtšený mìøicí rozsah
- vìtší vyložení tømene
- speciální mìøicí doteky

U - J50W

U - J50WD

Tlouš�komìr s dodateèným závažím pro 
zvýšení pøítlaèné síly


