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Klin pomiarowy stalowy
Cena brutto

277,34 PLN

Cena netto

225,48 PLN

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

S610

Kod EAN

4012589836105

Producent

hedue

Klasyfikacja CN

90178010

Opis produktu
Klin pomiarowy stalowy
Niezastąpiony w pomiarach nierówności, spadków oraz rys, pęknięć i szczelin

Klin wykonany jest ze stali. Podziałka na powierzchni pomiarowej jest trwała i czytelna, wykonana jako trawiona. Dzięki temu
można wykonywać zdjęcia do dokumentacji z pomiarów z wyraźnie widocznym odczytem wartości pomiaru.
Na końcu narzędzia znajduje się uchwyt, co ułatwia podkładania klina w miejsce pomiaru i później jego zabranie z miejsca, w
którym dokonywano pomiaru.
Klin posiada wymiary 152 x 8 x 12 mm. Zakres pomiaru wynosi od 0,5 mm do 11 mm, dokładność odczytu wynosi 0,1 mm a
stosunek wznoszenia do długości 1:10.

Najważniejsze cechy i funkcje:

lekki, solidny i praktyczny,
wykonany ze stali,
smukły kształt umożliwia dostęp do wielu miejsc,
trwale wykonana i nieścieralna podziałka,
podziałka jest dobrze widoczna i bardzo czytelna,
szybkie sprawdzanie nierówności i szczelin,

Zawartość przesyłki:

- klin pomiarowy stalowy,

Specyfikacja

Dane techniczne
Wymiary całkowite

152 x 8 x 12 mm (15,2 x 0,8 x 1,2 cm)

Długość pomiarowa

od 0,5 do 11 mm

Dokładność pomiaru

0,1 mm
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Dokładność odczytu

0,1 mm (analogowa)

Maksymalna tolerancja błędu

± 1,5 mm

Rodzaj odczytu

Analogowy

Wykonanie

Stal

Stosunek wznoszenia do długości

1:5

Masa

62 g (0,062 kg)

Gwarancja

24 miesiące

Deklaracja zgodności / Norma

Nie / Tak (zakładowa)

Instrukcja

Tak

Kraj pochodzenia

Niemcy

Klasyfikacja CN

90178010
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