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PØÍSLUŠENSTVÍ KE KONCOVÝM 
MÌRKÁM

Držáky koncových mìrek

Použití: rychlé, jednoduché a pevné upnutí sestavy koncových mìrek

Obj. èíslo Rozmìr (mm)

90-48009 0 - 100
90-48010 0 - 200
90-48011 0 - 300
90-48012 0 - 500
90-48013 0 - 1000

Spojky koncových mìrek

Použití: pro koncové mìrky s otvory o prùmìru 10 nebo 12 mm.
Dodává se jednotlivì. Objednací èíslo 90-48001.
Sada 5 ks spojek v døevìné kazetì. Objednací èíslo 90-48002.

Koncovky ke koncovým mìrkám

Použití: - ve spojení s koncovými mìrkami nad 100 mm se spojovacími otvory 
a mìøicími raménky k nastavení libovolného vnìjšího rozmìru nad 
125 mm a vnitøního nad 129 mm bez nutnosti upnutí mìrek do držáku
- náhrada bìžných i speciálních mezních mìøidel – kalibrù

Sestavení:
- koncovka se spojí s koncovou mìrkou pomocí spojovacího šroubu, který se 

prostrèí spojovacím otvorem
- mezi koncovou mìrku a mìøicí raménko se vloží potøebná kombinace koncových 

mìrek
- pomocí upínacího šroubu se provede upevnìní soustavy mìrek a mìøicího 

raménka
Obj.è. 90-48004

Sada: 2 ks koncovka, 3ks spojka, šroubovák nebo imbusový klíè, v krabici
Obj.è. 90-48003

90-48...

90-48004

90-48001

Podstavky k držákùm koncových mìrek

Granitové kruhové desky - kámen Belfast

Použití: pro zaèištìní hrubších naklepnutí koncových mìrek nebo jako podložka 
pøi kalibraci šablon

Obj. è.: 94-64008

94-64008

Použití: k upnutí držáku koncových mìrek. Pøi použití vhodných doplòkù ke 
koncovým mìrkám je možno pak tuto sestavu umístit na granitovou 
desku a použít k pøesnému orýsování, nastavování mìøidla a 
porovnávacímu mìøení.
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Sada nastavovacích mìrek ke kalibraci 
posuvných mìøítek

Na kontrolu mezní chyby posuvných mìøítek
Sada obsahuje nastavovací mìrky, nastavovací kontrolní kroužek, jelenici. 
Mìrky jsou dodávány vèetnì kalibraèního protokolu v døevìné krabici.

Nejistota + 0,005 mm (dle protokolu).

Obj. èíslo Jmenovité rozmìry mìrek (mm) Prùmìr kroužku (mm)

90-43501 41,3 a 131,4 20
90-43502 41,3 a 131,4 a 243,5 30

Tìlískový teplomìr

Je urèen pro mìøení povrchové teploty v kalibraèních laboratoøích. Pomocí tohoto 
teplomìru máme objektivní informace o povrchové teplotì mìøidel a mìøicích 
pøístrojù. Patøí k základnímu vybavení kalibraèních laboratoøí.
Prùmìr teplomìru 9,3 mm, celková délka 110  mm
Mìøicí rozsah  16 - 26°C, odeèítání 0,2°C

Obj. èíslo 90-93001

90-93001

Ošetøovací sada

Použití: pro  ošetøení koncových mìrek
Standardní dodávka: arkansas, jelenice, vazelina, rukavice a štìteèek v døevìné 
krabici.
Na pøání zákazníka možno doplnit o další pomùcky.
Objednací èíslo: 90-481901

90-481901

90-4350.


