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kalibry na drážky v náboji  

Provedení: dle DIN 6885, 6886, 6887

1. Nastavení kalibru
Držák se pøiloží na èelní stranu obrobku. Posuvný kalibr se pak zasune na plnou 
stìnu otvoru v høídeli a upevní se šroubkem. Nulová ryska stupnice se nastaví 
na nulovou rysku nonia posuvného kalibru a stupnice se utáhne šroubkem. 
Uvolní se šroub posuvného kalibru a kalibr je pøipraven k mìøení.

2. Kontrola drážky v náboji
Držák s kalibrem se nasadí na èelní stranu obrobku a posuvným kalibrem se 
dojede až na dno drážky. Hloubka drážky se odeète na stupnici. Dobrou stranou 
kalibru se souèasnì kontroluje její šíøka a soustøednost. Pøekroèení horního 
mezního rozmìru šíøky drážky se kontroluje zmetkovou stranou kalibru.

 
1420 – držák kalibru na drážky 
1440 – posuvný kalibr s noniem pro uložení P9, JS9, P8, JS8, D10
V objednávce je nutno vždy uvést uložení.
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kalibry na drážky na høídeli  

Provedení:  dle DIN 6885, 6886, 6887

Použití: pro kontrolu rozmìru drážky, hloubky a soustøednosti drážky na høídeli.

1. Nastavení kalibru:
Držák kalibru položit na plný prùmìr høídele. Posuvný kalibr s noniem se 
posune na høídel a upevní šroubem, pak se nastaví nulová ryska stupnice na 
nulovou rysku nonia a stupnice se pevnì utáhne.
Uvolní se jezdec. Kalibr je pøipraven k mìøení.

2. Kontrola drážky na høídeli
Držák kalibru se nasadí na høídel a kalibr se posune až na dno drážky. Na 
stupnici se odeète kontrolovaná hloubka drážky. Dobrou stranou drážkového 
kalibru je souèasnì kontrolovaná šíøka drážky a její soustøednost. Kontrola 
pøekroèení horního mezního rozmìru šíøky drážky se kontroluje zmetkovou 
stranou kalibru.   

1410 – držák kalibru na drážky
1430 – posuvný kalibr s noniem pro uložení P9, N9, P8, N8 a D10
V objednávce je nutno vždy uvést uložení.

Držák kalibru Posuvný kalibr s noniem 
∅ høídele (mm) pro šíøku drážky (mm) 
Obj.è. 1410 Obj.è. 1430

nad 10 – 30 3 4 5 6 8 
nad 30 – 75 10 12 14 16 18 20
nad 75 – 150 22 25 28 32 36
nad 150 – 230 40 45 50
nad 230 – 330 56 63 70

Držák kalibru Posuvný kalibr s noniem 
∅ otvoru (mm) pro šíøku drážky (mm) 
Obj.è. 1420 Obj.è. 1440

nad 10 – 17 3 4 5 
nad 17 – 30 6 8 
nad 30 – 50 10 12 14
nad 50 – 75 16 18 20
nad 75 – 110 22 25 28
nad 110 – 150 32 36
nad 150 – 230 40 45 50
nad 230 – 290 56 63
nad 290 – 330 70


