
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

4.8
4.9

NOUTĂȚI

Ç 4/45  Micrometru de interior Ç 4/45  Micrometru de adâncime

4

m

Ç 4/53  Micrometru digital de interior

Ç 4/63  Ceas comparator 
de adâncime digital

Ç 4/63  Ceas comparator 
de adâncime

Ç 4/91  Banc de măsurare a lungimii Precimar SM60

Ç 4/73  Ceas comparator rapid interior

Ç 4/74  Ceas comparator rapid 
interior digital

Ç 4/105  Prismă unghiulară

Ç 4/147  Set de sticlă pentru 
verificare, plan-paralel Ç 4/168  Dispozitiv de măsurare a rugozității MarSurf M 310

Ç 4/70  Indicator de grosime

Ç 4/92  Plăci de măsurare și control din granit

Ç 4/126  Indicator pentru unghiuri WITRON 60

Ç 4/119  Scaner de perete D-tect 120 Ç 4/116  Laser cu linie 
transversală GLL 3-80

Ç 4/114  Ruletă de 
buzunar, din aluminiu

Ç 4/116  Telemetru laser 
Vector 20

Ç 4/124  Nivelă mini 
cu magnet Go Clip

Ç 4/23  Șubler digital pentru atelier

Ç 4/25  Șubler digital universal

Ç 4/32  Șubler digital de adâncime

Ç 4/123  RED Nivelă digitală

Cuprins - Instrumente de măsură



4/14/1

Șublere de buzunar
Șublere de atelier
Șublere de adâncime
Seturi de instrumente de măsurare

4.1

4/8–
4/36

Micrometre de exterior
Micrometre de interior
Dispozitive de măsurare de comparare 4.2

4/37–
4/48

Dispozitive de măsurat găuri
Ceasuri comparatoare
Indicatoare de precizie
Testere rapide

4.3

4/49–
4/75

Standuri pentru măsurare
Dispozitive de verificare a concentricității
Dispozitive pentru măsurarea înălțimii și 
dispozitive de trasat
Plăci de măsurare

4.4

4/76–
4/92

Ace de trasat
Compasuri
Echere
Raportoare
Prisme

4.5

4/93–
4/105

Rigle
Rulete
Dispozitive de măsurare cu laser
Nivele
Cronometre

4.6

4/106–
4/128

Dispozitive de măsurare a temperaturii
Dispozitive pentru măsurarea grosimii 
stratului de acoperire
Dispozitive de măsurat forța
Dispozitive pentru măsurarea durității
Cântare cu arc

4.7

4/129–
4/136

Calibre mici
Lere palpatoare
Folii metalice
Cale paralele
Pini de verificare
Calibre

4.8

4/137–
4/155

Lupe
Microscoape
Proiectoare
Dispozitive de măsurat rugozitatea

4.9

4/156–
4/171

Ç 4/8

Ç 4/21

Ç 4/26 Ç 4/35

4

Ç 4/46

Ç 4/50

Ç 4/97

Ç 4/116

Ç 4/93 Ç 4/102

Ç 4/94 Ç 4/104

Ç 4/120

Ç 4/56

Ç 4/92Ç 4/84

Ç 4/62

Ç 4/47

Ç 4/37

Ç 4/73

Ç 4/110

Ç 4/107

Ç 4/128

Ç 4/148

Ç 4/167

Ç 4/140Ç 4/143

Ç 4/137

Ç 4/142

Ç 4/149

Ç 4/156

Ç 4/165 Ç 4/165

Ç 4/134Ç 4/130

Ç 4/133

Ç 4/129

Ç 4/88Ç 4/77

Ç 4/132

Cuprins - Instrumente de măsură
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4/2 Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

TEHNOLOGIA DE MĂSURARE, ACASĂ LA EA

Precizie ridicată, tehnologii moderne și prezență internațională - aceasta este ceea ce înseamnă 

Mahr. Ca producător în tehnologia de măsurare inovatoare, compania este activă de peste 150 

de ani. Această experiență face ca Mahr să fie un expert în asigurarea calității in industria auto, 

inginerie aerospațială, optică și multe alte industrii. Toate produsele Mahr conțin pasiunea și 

cunoștintele celor peste 1900 de angajați din întreaga lume, fie că este un dispozitiv de măsurare 

manual sau complet automatizat printr-o încărcare dirijată de un calculator.

MAHR – PARTENERUL NOSTRU PENTRU TEHNOLOGIA DE MĂSURARE

Mahr GmbH



4/3Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

TEHNOLOGIA DE MĂSURARE, ACASĂ LA EA

Precizie ridicată, tehnologii moderne și prezență internațională - aceasta este ceea ce înseamnă 

Mahr. Ca producător în tehnologia de măsurare inovatoare, compania este activă de peste 150 

de ani. Această experiență face ca Mahr să fie un expert în asigurarea calității in industria auto, 

inginerie aerospațială, optică și multe alte industrii. Toate produsele Mahr conțin pasiunea și 

cunoștintele celor peste 1900 de angajați din întreaga lume, fie că este un dispozitiv de măsurare 

manual sau complet automatizat printr-o încărcare dirijată de un calculator.

MAHR – PARTENERUL NOSTRU PENTRU TEHNOLOGIA DE MĂSURARE

Mahr GmbH

TEHNOLOGIA DE MĂSURARE, ACASĂ LA EA

Precizie ridicată, tehnologii moderne și prezență inter

Mahr. 

inginerie aerospațială, optică și multe alte industrii. Toate produsele Mahr 

manual sau complet automatizat printr-o încărcare dirijată de un calculator.

SPECIALISTUL PENTRU INDUSTRIE

Asigurarea calității. Precizia și productivitatea alcătuiesc o singură unitate în ingineria mecanică. 

Tehnologia de măsurare demonstrată de Mahr contribuie la producția de precizie a pieselor cât și 

la optimizarea fabricării - atât pentru serii lungi cât și pentru cele scurte. Sunt tot mai importante 

creșterea soluțiilor specifice solicitate de client. Acestea produc avantaje competitive valoroase 

îmbunătățind calitatea continuu și reducând costurile de producție.

Service. Prin rețeaua mondială de service, Mahr oferă o varietate de servicii: de la furnizarea pieselor 

de schimb până la administrarea echipamentelor de măsurare și etalonare în conformitate cu cerințele 

DIN EN ISO 17025.

Mahr GmbH

MAHR – PARTENERUL NOSTRU PENTRU TEHNOLOGIA DE MĂSURARE

TEHNOLOGIA DE MĂSURARE, ACASĂ LA EA

Precizie ridicată, tehnologii moderne și prezență inter

Mahr. 

inginerie aerospațială, optică și multe alte industrii. Toate produsele Mahr 

manual sau complet automatizat printr-o încărcare dirijată de un calculator.

SPECIALISTUL PENTRU INDUSTRIE

Asigurarea calității. Precizia și productivitatea alcătuiesc o singură unitate în ingineria mecanică. 

Tehnologia de măsurare demonstrată de Mahr contribuie la producția de precizie a pieselor cât și 

la optimizarea fabricării - atât pentru serii lungi cât și pentru cele scurte. Sunt tot mai importante 

creșterea soluțiilor specifice solicitate de client. Acestea produc avantaje competitive valoroase 

îmbunătățind calitatea continuu și reducând costurile de producție.

Service. Prin rețeaua mondială de service, Mahr oferă o varietate de servicii: de la furnizarea pieselor 

de schimb până la administrarea echipamentelor de măsurare și etalonare în conformitate cu cerințele 

DIN EN ISO 17025.

Mahr GmbH

MAHR – PARTENERUL NOSTRU PENTRU TEHNOLOGIA DE MĂSURARE

Asigurarea calității. Precizia și productivitatea alcătuiesc o singură unitate în ingineria mecanică. 

Tehnologia de măsurare demonstrată de Mahr contribuie la producția de precizie a pieselor 

cât și la optimizarea fabricării - atât pentru serii lungi cât și pentru cele scurte. Sunt tot mai 

importante creșterea soluțiilor specifice solicitate de client. Acestea produc avantaje competitive 

valoroase îmbunătățind calitatea continuu și reducând costurile de producție.

Service. Prin rețeaua mondială de service, Mahr oferă o varietate de servicii: de la furnizarea 

pieselor de schimb până la administrarea echipamentelor de măsurare și etalonare în 

conformitate cu cerințele DIN EN ISO 17025.



4/4 Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

MAHR – PUNCTE FORTE 2019/20

METROLOGIA SMAHRT

DISPOZITIVE DE MĂSURARE CU EMIȚĂTOR RADIO

Noile dispozitive digitale de măsurare de la Mahr cu emițător radio integrat, sunt practice, 

economice și ușor de utilizat. Transmiterea datelor măsurate va fi mult mai rapidă și mai 

eficientă. Șublerele, micrometrele și ceasurile comparatoare de la Mahr reprezintă o nouă 

era. Mahr a dezvoltat continuu această gamă utilizând tehnologii de ultimă generație.   

Aceste dispozitive speciale de măsurare:

•   Sunt echipate cu sistem wireless integrat  "Integrated Wireless".

•   Transmițătorul este integrat direct în dispozitivul de măsurare.

• Este eficient din punct de vedere energetic și nu necesită baterie suplimentară.

SMAHRT SURF – UȘOR, CAPABIL ȘI MOBIL

MARSURF PS 10 - DISPOZITIV  MOBIL DE MĂSURARE A RUGOZITĂȚII

• Operare simplă și intuitivă: la fel de ușor ca și utilizarea unui smartphone

• Display tactil TCT – mărime 4,3", iluminat

• Crearea de jurnale de înregistrări în format PDF

• Comentarii personalizate pentru înregistrările din PDF vor fi introduse direct în MarSurf PS 10

• Backup de date în formate: TXT, X3P, CSV sau PDF.

• Flexibilitate: dispozitiv cu alimentator detașabil

• Măsoară 31 de parametri: performanțe asemănătoare unui dispozitiv de laborator

������RS232C

Dispozitiv  mobil de
măsurare a rugozității

MarSurf PS 10 poate fi găsit la pagina 4/167.

Scan & Play

Tip de conexiune Wireless Prin cablu

Raza de acțiune Max. 6 m Max. 2 m (fără cablu prelungitor)

Libertate de mișcare 
și operare Măsurări autonome fără restricții

Libertate de mișcare limitată, în special pentru 
stațiile de măsurare cu mai multe dispozitive 
conectate

Uzură Fără risc de deteriorare sau uzură
Nebezpečí:
- stlačení kabelu, zalomení kabelu
- zkřehnutí od oleje atd.

Interfață

1 receptor i-Stick pentru  
8 dispozitive de măsurare 
(max 4 receptoare / PC) 
Software gratuit - MarCom Professional

Fiecare instrument necesita cablu

Este necesară interfață hardware suplimentară, 
contra cost

Certitudine
Comunicarea vizuală a transmisiei corecte 
în afișajul contorului de măsurare, 
mesaje de eroare

Nu există reacție de răspuns pe durata transmisiei, 
fără detecție de eroare

Mahr GmbH

MAHR – PUNCTE FORTE 2019/20

METROLOGIA SMAHRT

DISPOZITIVE DE MĂSURARE CU EMIȚĂTOR RADIO

Noile dispozitive digitale de măsurare de la Mahr cu emițător radio integrat, sunt practice, 

economice și ușor de utilizat. Transmiterea datelor măsurate va fi mult mai rapidă și mai 

eficientă. Șublerele, micrometrele și ceasurile comparatoare de la Mahr reprezintă o nouă 

era. Mahr a dezvoltat continuu această gamă utilizând tehnologii de ultimă generație.   

Aceste dispozitive speciale de măsurare:

•  Sunt echipate cu sistem wireless integrat  "Integrated Wireless".

•  Transmițătorul este integrat direct în dispozitivul de măsurare.

•Este eficient din punct de vedere energetic și nu necesită baterie suplimentară.

SMAHRT SURF – UȘOR, CAPABIL ȘI MOBIL

MARSURF PS 10 - DISPOZITIV  MOBIL DE MĂSURARE A RUGOZITĂȚII

• Operare simplă și intuitivă: la fel de ușor ca și utilizarea unui smartphone

• Display tactil TCT – mărime 4,3", iluminat

• Crearea de jurnale de înregistrări în format PDF

• Comentarii personalizate pentru înregistrările din PDF vor fi introduse direct în MarSurf PS 10

• Backup de date în formate: TXT, X3P, CSV sau PDF.

• Flexibilitate: dispozitiv cu alimentator detașabil

• Măsoară 31 de parametri: performanțe asemănătoare unui dispozitiv de laborator

��� ��� RS232C

Dispozitiv  mobil de
măsurare a rugozității

MarSurf PS 10 poate fi găsit la pagina 4/167.

Scan & Play

Tip de conexiuneWirelessPrin cablu

Raza de acțiuneMax. 6 mMax. 2 m (fără cablu prelungitor)

Libertate de mișcare 
și operareMăsurări autonome fără restricții

Libertate de mișcare limitată, în special pentru 
stațiile de măsurare cu mai multe dispozitive 
conectate

UzurăFără risc de deteriorare sau uzură
Nebezpečí:
-stlačení kabelu, zalomení kabelu
-zkřehnutí od oleje atd.

Interfață

1 receptor i-Stick pentru  
8 dispozitive de măsurare 
(max 4 receptoare / PC) 
Software gratuit - MarCom Professional

Fiecare instrument necesita cablu

Este necesară interfață hardware suplimentară, 
contra cost

Certitudine
Comunicarea vizuală a transmisiei corecte 
în afișajul contorului de măsurare, 
mesaje de eroare

Nu există reacție de răspuns pe durata transmisiei, 
fără detecție de eroare

Mahr GmbH



4/5Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

MAHR – PUNCTE FORTE 2019/20

METROLOGIA SMAHRT

DISPOZITIVE DE MĂSURARE CU EMIȚĂTOR RADIO

Noile dispozitive digitale de măsurare de la Mahr cu emițător radio integrat, sunt practice, 

economice și ușor de utilizat. Transmiterea datelor măsurate va fi mult mai rapidă și mai 

eficientă. Șublerele, micrometrele și ceasurile comparatoare de la Mahr reprezintă o nouă 

era. Mahr a dezvoltat continuu această gamă utilizând tehnologii de ultimă generație.   

Aceste dispozitive speciale de măsurare:

• Sunt echipate cu sistem wireless integrat  "Integrated Wireless".

• Transmițătorul este integrat direct în dispozitivul de măsurare.

• Este eficient din punct de vedere energetic și nu necesită baterie suplimentară.

SMAHRT SURF – UȘOR, CAPABIL ȘI MOBIL

MARSURF PS 10 - DISPOZITIV  MOBIL DE MĂSURARE A RUGOZITĂȚII

• Operare simplă și intuitivă: la fel de ușor ca și utilizarea unui smartphone

• Display tactil TCT – mărime 4,3", iluminat

• Crearea de jurnale de înregistrări în format PDF

• Comentarii personalizate pentru înregistrările din PDF vor fi introduse direct în MarSurf PS 10

• Backup de date în formate: TXT, X3P, CSV sau PDF.

• Flexibilitate: dispozitiv cu alimentator detașabil

• Măsoară 31 de parametri: performanțe asemănătoare unui dispozitiv de laborator

MicroSD������RS232C

Dispozitiv  mobil de 
măsurare a rugozității

MarSurf PS 10 poate fi găsit la pagina 4/167. 

Scan & Play

Tip de conexiune Wireless Prin cablu

Raza de acțiune Max. 6 m Max. 2 m (fără cablu prelungitor)

Libertate de mișcare
și operare Măsurări autonome fără restricții

Libertate de mișcare limitată, în special pentru 
stațiile de măsurare cu mai multe dispozitive 
conectate

Uzură Fără risc de deteriorare sau uzură
Nebezpečí:
- stlačení kabelu, zalomení kabelu
- zkřehnutí od oleje atd.

Interfață

1 receptor i-Stick pentru 
8 dispozitive de măsurare
(max 4 receptoare / PC)
Software gratuit - MarCom Professional

Fiecare instrument necesita cablu

Este necesară interfață hardware suplimentară, 
contra cost

Certitudine
Comunicarea vizuală a transmisiei corecte
în afișajul contorului de măsurare,
mesaje de eroare

Nu există reacție de răspuns pe durata transmisiei, 
fără detecție de eroare

Mahr GmbH



 

oferă o soluție profesională pentru fiecare aplicație.
Programul FORMAT pentru tehnologia de măsurare



Semnificația pictogramelor

Standard Ex. DIN
862

conform DIN 862 standard de fabricare
EG
II

clasa de precizie 
CE-II  

Protecție Ex. IP54 protecție IP54 IP67 protecție IP67

Execuție Ex. tijă rotundă de adâncime tijă dreaptă de adâncime INOX oțel inoxidabil

Ex. M filet Metric ISO MF filet Metric Fin ISO Sistem-Absolut

Transmisie 
date

Ex. opto
RS232

interfață RS232-opto USB interfață USB conexiune radio integrată

Ex. RS232 interfață RS232 Digimatic interfață Digimatic

Utilizare Ex. măsurătoare normală, 
orizontală, deasupra

măsurătoare normală, 
orizontală, dedesubt

măsurătoare normală, 
verticală

Ambalare Ex. Casetă de lemn 
sau de plastic

etui

Garantat peste 
așteptări 

Precizie maximă cu tehnica de 
măsurare FORMAT. Mecanice sau 
digitale, cu șublerele de buzunar de 
la FORMAT măsurați cu precizie.  

Toate șublerele FORMAT 
îndeplinesc cele mai înalte cerințe 
de calitate și se evidențiază printr-o 
precizie specială. 

Ç 4/8

Ç 4/11

Ç 4/12

Ç 4/24

Ç 4/22

Ç 4/23



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/8

Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție
Citire jos

mm
Citire sus

inch
Lungimea fălcii

mm

4001 4013 4005 Nr. 
comandărectangular rectangular Rotundă

€ € €
150 cu blocare cuplu 0,05 1/128 40  18,49  –  26,95 …0150
150 cu blocare cuplu 0,05 1/128 40 –   39,50  –  …0154
150 cu șurub de fixare 0,05 1/128 40 19,28 –  26,56 …0151
150 cu șurub de fixare 0,05 1/128 40 –   31,00  –  …0152
200 cu șurub de fixare 0,05 1/128 50  26,95 –  –  …0201
200 cu șurub de fixare 0,05 1/128 50 –   81,50  –  …0252
300 cu șurub de fixare 0,05 1/128 60 51,13 –  –  …0301
300 cu șurub de fixare 0,05 1/128 64 –   199,00  –  …0352

(W401) (W488) (W401)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție
Citire jos

mm
Citire sus

inch
Lungimea fălcii

mm

4158 Nr. 
comandă

€
150 cu șurub de fixare 0,05 1/128 40 26,17 …0150
200 cu șurub de fixare 0,05 1/128 40 33,64 …0200

(W401)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție
Citire jos

mm
Citire sus

inch
Lungimea fălcii

mm

4011 Nr. 
comandă

€
150 cu șurub de fixare 

și reglare cuplu
0,05 1/128 40  34,40  …0151

(W401)

 

Design: Călit, scala și vernierul cromate mat. Partea din spate cu tabel de filete. Livrare în etui de piele 
artificială.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte.

Șubler de buzunar  

DIN
862

INOX

 4013 Diviziunea principală ușor încastrată 
împotriva uzurii. 

 

4005  4013  4001  

Design: Călit, scala și vernierul cromate mat. Precis datorită capacității glisante extraordinare. Operare facilă 
cu o singură mână datorită camei optimizate pentru deget. Partea din spate cu tabel de filete. Livrare în husă 
textilă.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte.

Șubler de buzunar  

DIN
862

INOX

Design: Cu scală principală amplasată mai jos și tabel de filete pe spate. Livrare în etui de piele 
artificială.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte.

Șubler de buzunar TWIN  

DIN
862

INOX

Șurub de fixare 
+ reglare cuplu 
= TWIN 

Interval de măsură vernier cu divizare 0,05 mm (1/20) 

Vernier 1/20 are o valoare măsurată de 0,05 mm, adică 3 gradații pe vernier 
înseamnă 3 x 0,05 mm = 0,15 mm.

Șublere de buzunar
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/9

Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție
Citire jos

mm
Citire sus

inch
Lungimea fălcii

mm

4159 Nr. 
comandă

€
150 cu blocare cuplu 0,05 1/128 40 27,66 …0150
150 cu șurub de fixare 0,05 1/128 40 27,42 …0151

(W080)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție
Citire jos

mm
Citire sus

inch
Lungimea fălcii

mm

4008 Nr. 
comandă

€
150 cu blocare cuplu 0,05 1/128 40 32,26 …0150
150 cu șurub de fixare 0,05 1/128 40 32,26 …0151

(W401)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție
Citire jos

mm
Lungimea fălcii

mm

4004 Nr. 
comandă

€
100 cu șurub de fixare 0,05 25 17,52 …0100

(W401)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție
Citire jos

mm
Citire sus

inch
Lungimea fălcii

mm

4009 Nr. 
comandă

€
150 cu șurub de fixare 0,05 1/128 40 57,43 …0150

(W401)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție
Citire jos

mm
Citire sus

inch
Lungimea fălcii

mm

4011 Nr. 
comandă

€
150 cu șurub de fixare 0,05 1/128 40  39,80  …0152
200 cu șurub de fixare 0,05 1/128 40  82,80  …0200
300 cu șurub de fixare 0,05 1/128 40  164,50  …0300

(W401)

Design: Călit, scala și vernierul cromate mat, partea din spate cu tabel de filete. Livrare în etui de piele 
artificială.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte.

Șubler de buzunar pentru stângaci  

DIN
862

INOX

Design: Călit, scala și vernierul cromate mat, partea din spate cu tabel de filete. Livrare în etui de plastic.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte.

Șubler de buzunar cu citire fără eroare de paralaxă  

DIN
862

INOX

Design: Călit, scala și vernierul cromate mat, partea din spate cu tabel de filete. Livrare în etui de piele 
artificială.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte, în spații mici.

Șubler de buzunar mic  

DIN
862

INOX

Design: Călit, ghidaj cu prismă dublă pentru o rulare aproape fără joc a șublerului, suprafețe rectificate 
fin, scala și vernierul cromate, tabel de filete pe spate. Livrare în etui de plastic.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte.

Șubler de buzunar cu citire fără eroare de paralaxă și ghidaj cu prismă dublă  

DIN
862

INOX

Design: Călit, scala și vernierul cromate mat. Caracteristici de glisare extrem de bune datorită 
ghidajelor dublu suprapuse. Partea din spate cu tabel de filete. Livrare într-o cutie din piele artificială.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte.

Șubler de buzunar Soft Glide  

DIN
862

INOX

Șublere de buzunar
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție
Citire jos

mm
Citire sus

inch
Lungimea fălcii

mm

4013 4163 4164 Nr. 
comandărectangular rectangular Rotundă

€ € €
150 cu blocare cuplu 0,02 1/1000 40 –  21,17 29,37 …0150
150 cu șurub de fixare 0,02 1/1000 40 –  21,17 29,37 …0151
150 cu șurub de fixare 0,02 – 40  40,50  –  –  …0153
200 cu șurub de fixare 0,02 – 50  92,50  –  –  …0253
300 cu șurub de fixare 0,02 – 64  208,00  –  –  …0353

(W488) (W080) (W080)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție
Citire jos

mm
Lungimea fălcii

mm

4181 Nr. 
comandă

€
100 cu șurub de fixare 0,02 25 20,20 …0150

(W080)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție
Citire jos

mm
Citire sus

inch
Lungimea fălcii

mm

4174 Nr. 
comandă

€
150 cu șurub de fixare 0,02 1/1000 40 60,04 …0150

(W080)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție
Citire jos

mm
Citire sus

inch
Lungimea fălcii

mm

4173 Nr. 
comandă

€
150 cu blocare cuplu 0,02 1/1000 40 36,05 …0150
150 cu șurub de fixare 0,02 1/1000 40 36,05 …0151

(W080)

 

Design: Călit, scala și vernierul cromate mat. Partea din spate cu tabel de filete. Livrare în etui de piele 
artificială.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte.

Șubler de buzunar  

INOX

4013 Diviziunea principală ușor încastrată 
împotriva uzurii. 

  

4164  

DIN
862

4163  

DIN
862

4013  

Design: Călit, scala și vernierul cromate mat, partea din spate cu tabel de filete. Livrare în etui de piele 
artificială.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte, în spații mici.

Șubler de buzunar mic  

DIN
862

INOX

Design: Călit, ghidaj cu prismă dublă pentru o rulare aproape fără joc a șublerului, suprafețe rectificate fin, 
scala și vernierul cromate, tabel de filete pe spate. Livrare în etui de plastic.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte.

Șubler de buzunar cu citire fără eroare de paralaxă și ghidaj cu prismă dublă  

DIN
862

INOX

Design: Călit, scala și vernierul cromate mat, partea din spate cu tabel de filete. Livrare în etui de plastic.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte.

Șubler de buzunar cu citire fără eroare de paralaxă  

DIN
862

INOX

Interval de măsură vernier cu divizare 0,02 mm (1/50) 

Vernier 1/50 are o valoare măsurată de 0,02 mm, adică 3 gradații pe vernier 
înseamnă 3 x 0,02 mm = 0,06 mm. 
La această precizie se atinge o valoare limită, care este la limita de vizibilitate 
pentru ochiul uman fără elemente auxiliare.
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție
Citire jos

mm
Lungimea fălcii

mm

4182 Nr. 
comandă

€
 80 Cioc standard 0,1 25 6,74 …0008
100 Cioc standard 0,1 25 7,14 …0010
 80 Cioc ascuțit 0,1 20 5,80 …0080
100 Cioc ascuțit 0,1 20 6,02 …0100

(W080)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Rotatie ac indicator
mm

Lungimea fălcii
mm

4013 4015 Nr. 
comandă

€ €
150 0,02 2 40 35,21  88,00  …2151
150 0,01 1 40 39,15  108,00  …2150

(W401) (W488)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție Citire
Lungimea fălcii

mm

4020 4020 4089 Nr. 
comandă

€ € €
150 cu tijă rotundă de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40  104,50  –  –  …1150
150 cu tijă rotundă de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40 –   113,50  –  …1310
150 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40 –  –  50,04 …0150
150 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40  104,50  –  –  …1151
150 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40 –   113,50  –  …1320
200 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 50 –  –  79,35 …0200
300 fără tijă de adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 64 –   255,00 *  –  …1360
300 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 64 –  –   103,55  …0300

(W404) (W488) (W081)

Design: Fabricat din alamă tare. Citire în mm și țoli.

Șubler din alamă  

4182 0010 

4182 0080 

Design: Călit, scala cromată mat, cremalieră acoperită, suprafețe de măsurare șlefuite foarte fin, cu reglare 
fină cu role și șurub de fixare. Livrare în etui de piele artificială.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte.

Șubler cu ceas  

DIN
862

INOX

 

 

4015  

4013  

 

Design: Suprafețe de măsurare călite, șlefuite fin, cu șurub de blocare. 
Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în cutie de plastic.

Funcții: Funcții comutare mm/inch, resetarea (setare la zero) este posibilă în orice poziție.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Șubler de buzunar digital  

* Norma de productie

DIN
862

INOX
5

4089 Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 
11 mm.

4089  4020  4020  

4020 1310 
 – 1360

Ghidaje șlefuite, înălțimea 
cifrelor afișajului LCD 8,5 mm. 
Pornire automată prin deplasarea 
diapozitivului, blocare cu buton 
pentru poziția zero setată, nu este 
nevoie să resetați la zero după pornire 
(sistem absolut).

4020 1150 
 + 1151

Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 
7,5 mm. Pornire automată prin 
deplasarea diapozitivului, blocare cu 
buton pentru poziția zero setată, nu 
este nevoie să resetați la zero după 
pornire (sistem absolut).

Sistemul Absolut 

• Instrumentul de măsură este întotdeauna pregătit 
• Poziția de zero se memorează după setare și pentru alte măsurări. 
• Nu mai este necesară o nouă calibrare la zero după pornire

Șublere de buzunar
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție Citire
Lungimea fălcii

mm

4020 4020 4139 Nr. 
comandă

€ € €
150 cu tijă rotundă de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40  129,50  –  –  …1200
150 cu tijă rotundă de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40 –   139,50  –  …1330
150 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40  129,50  –  –  …1205
150 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40 –   139,50  –  …1340
150 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40 –  –   64,45  …0150
200 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 50  177,50  –  –  …1220
200 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 50 –   198,00  –  …1350
300 fără tijă de adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 65  235,00  –  –  …1300

(W404) (W488) (W081)

Prezentare clase de protecție  

Design: Suprafețe de măsurare călite, șlefuite fin, cu șurub de blocare. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în 
cutie de plastic.

Funcții: Funcții comutare mm/inch, nu este necesară resetarea după pornire (sistem absolut), resetarea 
(setare la zero) este posibilă în orice poziție.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Șubler de buzunar digital, cu ieșire de date  

DIN
862

INOX
5

4020 1330 
 – 1350

Ghidaje șlefuite, înălțimea cifrelor afișajului LCD 8,5 mm, cu 
ieșire de date RS232, USB și Digimatic. Pornire automată prin 
deplasarea diapozitivului, blocare cu buton pentru poziția zero 
setată. 
 
Indicație: Cablu de date (Nr. comandă 4246) Ç 4/19.

4139 Înălțimea cifrelor afișajului LCD 11 mm, cu ieșire de date RS232. 
 
Indicație: Cablu de date (Nr. comandă 4196) Ç 4/18.

4139  

4020 1200 
 – 1300

Înălțime cifre pe afișaj LCD 7,5 mm, cu ieșire de date RS232, 
USB și Digimatic. Pornire automată prin deplasarea diapozitivului, 
blocare cu buton pentru poziția zero setată. 
 
Indicație: Cablu de date (Nr. comandă 4025) Ç 4/18.

4020  

4020  

Prima Semnificație pentru protecția 
cifră echipamentului

0 nu are protecție 
1 Protecție împotriva pătrunderii de corpuri străine 
  cu un diametru mai mare de 50 mm 
2 Protecție împotriva pătrunderii de corpuri străine 
  cu un diametru mai mare de 12,5 mm 
3 Protecție împotriva pătrunderii de corpuri străine 
  cu un diametru mai mare de 2,5 mm 
4 Protecție împotriva pătrunderii de corpuri străine 
  cu un diametru mai mare de 1 mm 
5 Protecție la praf 
6 Etanș la praf

A doua Protecție la apă 
cifră  
  
0 nu are protecție 
1 Protecție împotriva stropilor de apă căzuți vertical 
2 Protecție împotriva stropilor de apă căzuți la unghi de 15° 
3 Protecție împotriva apei pulverizate 
4 Protecție împotriva apei stropite 
5 Protecție împotriva jetului de apă 
6 Protecție împotriva jetului de apă puternic 
7 Protectie impotriva scufundarii rapide 
8 Protecție la scufundare de durată

Exemplu: Dispozitiv de măsurare cu protecție IP67: (IP - Protecție internațională). 
Aici este vorba de un instrument de măsură etanș la praf, care poate fi și scufundat pentru scurt timp.
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție Citire
Lungimea fălcii

mm

4023 4023 4141 Nr. 
comandă

€ € €
150 cu tijă rotundă de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40  138,00  –  –  …1150
150 cu tijă rotundă de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40 –   169,00 *  –  …1400
150 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40  138,00  –  –  …1151
150 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40 –   169,00  –  …1401
150 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40 –  –  86,57 …0150
200 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 50  206,00  –  –  …1200
200 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 50 –   234,50  –  …1410
300 fără tijă de adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 65  265,50  –  –  …1300
300 fără tijă de adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 64 –   316,00  –  …1411

(W404) (W488) (W081)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție Citire
Lungimea fălcii

mm

4023 Nr. 
comandă

€
150 cu tijă rotundă de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40 217,50 …1402
150 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40 217,50 …1403
200 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 50 253,00 …1404
300 fără tijă de adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 64 336,00 …1405

(W488)

Design: Suprafețe de măsurare călite, șlefuite fin, cu șurub de blocare. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, 
în cutie de plastic.

Funcții: Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, pornire automată prin mișcarea 
glisorului, blocarea tastelor pentru poziția de zero setată, setarea la zero nu mai este necesară după 
pornire (Sistem Absolut), resetare (setare zero) posibilă în orice poziție.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Șubler de buzunar digital, IP67  

* Norma de productie

DIN
862

INOX IP67
5

4023 1400 
 – 1411

Ghidaje șlefuite, înălțime cifre afișaj LCD 11 mm, benzi de ghidare 
înălțate pentru protecția tijei de măsurare, racletă pentru murdărie 
în glisor. În plus, cu funcția de presetare (presetarea valorii 
măsurate) și inversarea direcției de numărare.

4141 Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 11 mm.

4141  

4023  

4023  

4023 1150 
 – 1300

Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 8,5 mm.

Design: Căi de ghidare călite, șlefuite, cu șurub de blocare. Înălțime cifre afișaj LCD 8,5 mm, căi de ghidare 
înălțate pentru protecția tijei de măsurare, racletă pentru murdărie în glisor, ieșire date variabilă RS232, 
Digimatic și USB. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în cutie de plastic.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru poziția de 
zero setată, setarea din nou la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), resetare (setare zero) 
posibilă în orice poziție, inversarea direcției de numărare.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Cablu de date (Nr. comandă 4246) Ç 4/19.

Șubler de buzunar digital, IP67, cu ieșire de date  

Domeniu de măsurare 300 mm conform standardului de producție

DIN
862

INOX IP67

5

4023

Șublere de buzunar
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție Citire
Lungimea fălcii

mm

4023 Nr. 
comandă

€
150 cu tijă rotundă de 

măsurare adâncime
0,01 mm (0,0005 inch) 40  226,50  …1406

150 cu tijă dreptunghiulară de 
măsurare adâncime

0,01 mm (0,0005 inch) 40  226,50  …1407

200 cu tijă dreptunghiulară de 
măsurare adâncime

0,01 mm (0,0005 inch) 50  251,00  …1408

300 fără tijă de adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 64  335,00  …1409
(W488)

Nr. comandă 4023 1409 conform normei de producție

Domeniu de Măsurare 
mm Citire

Lungimea fălcii
mm

4023 Nr. 
comandă€

200 0,01 mm (0,0005 inch) 48  597,00  …6969
(W488)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție Citire
Lungimea fălcii

mm

4183 Nr. 
comandă

€
150 cu tijă dreptunghiulară de 

măsurare adâncime
0,01 mm (0,0005 inch) 40  69,36  …0150

(W082)

Design: Călit, căi de ghidare șlefuite, cu șurub de fixare, înălțime cifre afișaj LCD 11 mm, căi de ghidare 
înălțate pentru protecția tijei de măsurare, racletă pentru murdărie în glisor, transfer de date prin sistemul 
radio integrat. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în cutie de plastic.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru poziția de 
zero setată, setarea din nou la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), resetare (setare 
zero) posibilă în orice poziție, funcția de presetare (presetarea valorii măsurate), inversarea direcției de 
numărare.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Receptor radio (Comanda Nr. 4246 0195) Ç 4/19.

Șubler de buzunar digital cu Integrated Wireless  

DIN
862

INOX IP67

5

Design: Călit, căi de ghidare șlefuite, cu șurub de fixare, înălțime cifre afișaj LCD 8,5 mm, căi de ghidare 
înălțate pentru protecția tijei de măsurare, racletă pentru murdărie în glisor, transfer de date prin sistemul 
radio integrat. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în cutie de plastic.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, pornire automată prin mișcarea glisorului, blocarea 
tastelor pentru poziția de zero setată, setarea din nou la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem 
Absolut), resetare (setare zero) posibilă în orice poziție, funcție de presetare (presetarea valorilor de 
măsurare), inversarea direcției de numărare.

Utilizare: Pentru măsurători în interior, exterior, adâncime și trepte, cu accesorii standard pentru măsurarea 
adânciturilor, canelurilor etc.

Conținutul pachetului de livrare: Calibru pentru măsurări interioare, reglarea forței de măsurare, talpă de 
măsurare a adâncimii, inserții pentru măsurare exterioară și interioară, în cutie. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Receptor radio (Comanda Nr. 4246 0195) Ç 4/19.

Trusă-șubler de buzunar digital universal, cu Integrated Wireless m

DIN
862

INOX IP67

Design: Cu șurub de blocare, înălțimea cifrelor afișajului LCD 11 mm. Livrare cu baterie SR44, în cutie 
de plastic.

Funcții: Oprire automată, comutare mm/inch, resetarea (setare la zero) este posibilă în orice poziție.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 0357) Ç 4/20.

Șubler de buzunar digital pentru stângaci  

DIN
862

INOX
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Domeniu de 
Măsurare 

mm
Suprafețe de măsurare

mm Citire
Lungimea fălcii

mm

4186 Nr. 
comandă

€
150 1,0 x 5,0 0,01 mm (0,0005 inch) 40  100,86 …0150

(W082)

Domeniu de 
Măsurare 

mm

Braț de măsurare cu 
lungime reglabilă

mm Citire
Lungimea fălcii

mm

4187 Nr. 
comandă

€
150 110 0,01 mm (0,0005 inch) 40–73  115,99 …0150

(W082)

Domeniu de 
Măsurare 

mm

Suprafețe de 
măsurare

mm
Citire
mm

Lungimea fălcii
mm

4045 4184 Nr. 
comandă

€ €
10–160 0,9 x 3 0,01 mm (0,0005 inch) 25 la cerere ◊  –  …3535
20–150 1   x 5 0,01 mm (0,0005 inch) 36 –   110,74 …0150
20–160 2   x 5 0,01 mm (0,0005 inch) 40 la cerere ◊  –  …3540
25–200 1,5 x 6 0,01 mm (0,0005 inch) 46 –   144,11  …0200
26–200 3   x 7 0,01 mm (0,0005 inch) 60 la cerere ◊  –  …3545

(W410) (W082)

Design: Din oțel inoxidabil, cu șurub de blocare, înălțimea cifrelor afișajului LCD 11 mm. Livrare cu baterie 
CR2032, 3 V, în cutie de plastic.

Funcții: Oprire automată, comutare mm/inch, resetarea (setare la zero) este posibilă în orice poziție.

Utilizare: Pentru măsurători ale canelurilor exterioare. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Șubler digital pentru inele de siguranță exterioare  

INOX

Design: Din oțel inoxidabil, cu șurub de blocare, înălțimea cifrelor afișajului LCD 11 mm. Livrare cu baterie 
CR2032, 3 V, în cutie de plastic.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, resetarea (setare la zero) este posibilă în orice poziție.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Șubler de buzunar digital cu braț de măsurare reglabil  

INOX

Design: Cu șurub de fixare. Livrat cu bateria CR2032, 3 V.

Funcții: Oprire automată, comutare mm/inch, resetarea (setare la zero) este posibilă în orice poziție.

Utilizare: Pentru măsurarea canelurilor interne. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Șubler digital pentru inele de siguranță interioare  

INOX

4184 Înălțimea cifrelor afișajului LCD 11 mm, în cutie de plastic.

4184  

4045 Înălțimea cifrei afișajului LCD 7,5 mm, ieșire de date variabilă 
RS232, Digimatic și USB, într-o cutie din lemn. Blocarea tastelor 
pentru poziția zero setată, nu este necesară resetarea la zero 
după pornire (sistem absolut), funcție presetată (presetarea 
valorii măsurate). 
 
Indicație: Cablu de date (Nr. comandă 4025) Ç 4/18.

IP67
4045  

Șublere speciale
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/16

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Suprafețe de măsurare

mm Citire

Lungimea 
fălcii
mm

4188 Nr. 
comandă

€
150 18 x 0,75 0,01 mm (0,0005 inch) 40  101,65 …0150

(W082)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Braț de măsurare cu unghi vârf

° Citire

Lungimea 
fălcii
mm

4189 Nr. 
comandă

€
150 55 0,01 mm (0,0005 inch) 40 108,86 …0150

(W082)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Lățime vârf

mm Citire

Lungimea 
fălcii
mm

4191 Nr. 
comandă

€
10–150 7 0,01 mm (0,0005 inch) 60  156,37  …0150

(W082)

Design: Din oțel inoxidabil, cu șurub de blocare, înălțimea cifrelor afișajului LCD 11 mm. Livrare cu baterie 
CR2032, 3 V, în cutie de plastic.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, resetarea (setare la zero) este posibilă în orice poziție.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Șubler de buzunar digital pentru caneluri arbore  

INOX

Design: Din oțel inoxidabil, cu șurub de blocare, înălțimea cifrelor afișajului LCD 11 mm. Livrare cu baterie 
CR2032, 3 V, în cutie de plastic.

Funcții: Oprire automată, comutare mm/inch, resetarea (setare la zero) este posibilă în orice poziție.

Utilizare: Pentru măsurători în interior, exterior, adâncime și trepte și pentru măsurarea canelurilor înguste. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Șubler de buzunar digital cu fălci ascuțite  

INOX

Design: Din oțel inoxidabil, cu șurub de blocare, înălțimea cifrelor afișajului LCD 11 mm. Livrare cu baterie 
CR2032, 3 V, în cutie de plastic.

Funcții: Oprire automată, comutare mm/inch, resetarea (setare la zero) este posibilă în orice poziție.

Utilizare: Pentru măsurarea diametrelor și găurilor adânci. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Șubler de buzunar digital cu fălci lungi  

INOX

Șublere de buzunar
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/17

Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție Citire
Lungimea fălcii

mm

4007 Nr. 
comandă

€
150 cu tijă dreptunghiulară 

de măsurare adâncime
0,01 mm (0,0005 inch) 40  37,86  …0150

(W409)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Execuție Citire
Lungimea fălcii

mm

4006 Nr. 
comandă

€
150 cu tijă rotundă de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40 39,16 …0151
150 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40 32,32 …0150
150* cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 40 72,95 …0152
200 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 50 60,03 …0200
300 cu tijă dreptunghiulară de măsurare adâncime 0,01 mm (0,0005 inch) 60 98,81 …0300

(W409)

Conţinutul trusei
4194 Nr. 

comandă€
Pereche de elemente de măsurat cu disc, ∅ 6, 

10 și 12,5 mm 
Pereche de elemente de măsurat cu con de 60°, 

∅ 9 și 12,5 mm 
Pereche de elemente de măsurat cu suprafețe cilindrice 

1,5 mm 
Pereche de suporți de piesă, scurt și lung 

Sistem de arcuri pentru forță de măsurare constantă 
Cheie hexagonală

 182,63  …0001

(W083)

Dimensiuni 
mm

4014 4024 Nr. 
comandă€ €

75 x 7  13,38  31,20  …0075
(W403) (W488)

Design: Călit, suprafețe de măsurare rectificate foarte fin, cu șurub de reglare, înălțimea cifrelor pe afișajul 
LCD 12 mm. Livrare cu baterie CR357, 1,5 V, în cutie de plastic.

Funcții: Pornire și oprire, comutare mm/inch, resetarea (setare la zero) este posibilă în orice poziție.

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 0357) Ç 4/20.

Șubler de buzunar digital cu carcasă metalică  

DIN
862

INOX

Design: Călit, suprafețe de măsurare rectificate foarte fin, cu șurub de reglare, înălțimea cifrelor pe 
afișajul LCD 12 mm, cu ieșire de date RS232. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în cutie de plastic.

Funcții: Pornire și oprire, comutare mm/inch, resetarea (setare la zero) este posibilă în orice poziție, 
funcție Hold (memorie pentru valori măsurate).

Utilizare: Pentru măsurări la interior, exterior, în adâncime și în trepte. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Șubler de buzunar digital cu roată de antrenare  

* Cu suprafețe de măsurare din carbură.

DIN
862

INOX

Design: Set de accesorii din oţel, brunat negru. Pentru șublere digitale cu o 
grosime a fălcii de 3,5 mm.

Trusă universală de instrumente de măsură  

Design: Cu șurub de prindere.

Utilizare: Pentru montarea pe șubler de buzunar. 
Pentru măsurat adâncimea, gaura, canelurile, etc

Indicație: Adecvat pentru toate șublerele de buzunar până la un interval de 
măsurare 200 mm.

Talpă de măsurare a adâncimii  

INOX

Șublere de buzunar
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/18

Denumire Interfață
Lungime

m
4025 Nr. 

comandă€
Cablu de date SIMPLEX opto RS232 2 85,40 …0002

Cablu de date USB incl. software USB 2 82,30 …0003
Cablu de date Digimatic Digimatic 2 72,50 …0004

(W404)

Interfață
Lungime

m
4000 Nr. 

comandă€
USB 2  99,00  …0001

Digimatic 2  87,00  …0003
(W489)

Denumire
4196 Nr. 

comandă€
Cablu de date USB  58,48  …0001

Interfață USB DE (QWERTY)  142,31  …0004
Interfață USB EN/FR/RU/AR (QWERTY)  142,31  …0007

Pedală pentru interfață  49,78  …0010
Set wireless (emițător și receptor)  183,20  …0013

Receptor wireless  91,70  …0016
Emițător wireless  91,70  …0019

(W084)

Denumire
4282 Nr. 

comandă€
Cablu de date USB  38,75  …0013

Interfață USB DE (QWERTY) 131,37 …0016
Interfață USB EN/FR/RU/AR (QWERTY) 131,37 …0019

Pedală pentru interfață 46,02 …0022
Set wireless (emițător și receptor) 169,33 …0026

Receptor wireless 84,77 …0028
Emițător wireless 84,77 …0031

(W406)

Utilizare: Pentru transferul datelor de la instrumentele de măsurat digitale către 
PC sau imprimantă, fără interfețe complicate. 
 
Indicație: Potrivit pentru șublere de buzunar 
(Comanda Nr. 4020) Ç 4/12, (Comanda Nr. 4056) Ç 4/22, 
(Comanda Nr. 4057) Ç 4/22, (Comanda Nr. 4058) Ç 4/23, 
(Comanda Nr. 4062) Ç 4/23, (Comanda Nr. 4061) Ç 4/23, 
(Comanda Nr. 4060) Ç 4/22, (Comanda Nr. 4060) Ç 4/22, 
(Comanda Nr. 4055) Ç 4/24, 
Șubler de măsurare a adâncimii 
(Comanda Nr. 4080) Ç 4/29, 
(Comanda Nr. 4093) Ç 4/29, (Comanda Nr. 4078) Ç 4/29, 
(Comanda Nr. 4093) Ç 4/30, (Comanda Nr. 4093) Ç 4/31, 
(Comanda Nr. 4135) Ç 4/31, (Comanda Nr. 4066) Ç 4/31, 
(Comanda Nr. 4093) Ç 4/34, 
Șubler pentru caneluri (Comanda Nr. 4045) Ç 4/15, 
Indicator pentru unghiuri (Comanda Nr. 4666) Ç 4/104.

Cablu de date  

4025 0002 4025 0003 

4025 0004 

Utilizare: Pentru conectarea dispozitivului de măsurare la un PC, transferul de 
date în MarCom sau prin interfața COM virtuală în alte aplicații. 
 
Indicație: Potrivit pentru micrometre exterioare 

(Comanda Nr. 4111) Ç 4/39, 
(Comanda Nr. 4111) Ç 4/39, 
(Comanda Nr. 4111) Ç 4/40,

Cablu de date pentru micrometre exterioare Mahr m

4000 0003 4000 0001 

Utilizare: Pentru transferul datelor de la instrumentele de măsurat digitale către 
PC. Salvare ca fișier text, tabel Excel®- sau în baza de date. Transferul valorilor 
măsurate prin tasta Date de pe interfață sau prin pedală. Wireless: Distanță de 
transmitere de până la 20 de metri, 8 dispozitive de măsurare per receptor. 
 

Indicație: Potrivit pentru șublere de buzunar (Comandă Nr. 4139) 
și (Comandă Nr. 4141) Ç 4/12.

Cablu de date și conexiune wireless pentru șublere de buzunar  

 

 

 

 

  

4196 00134196 0010 4196 0004

4196 0001

Utilizare: Pentru transferul datelor de la instrumentele de măsurat digitale către 
PC. Salvare ca fișier text, tabel Excel®- sau în baza de date. Transferul valorilor 
măsurate prin tasta Date de pe interfață sau prin pedală. Wireless: Distanță de 
transmitere de până la 20 de metri, 8 dispozitive de măsurare per receptor. 
 

Indicație: Adecvat pentru micrometre de exterior 
(Comandă Nr. 4282) Ç 4/39.

Cablu de date și conexiune wireless pentru micrometre de exterior  

 

 

 

 

 
 

4282 00264282 0022 4282 0016

4282 0013

Transfer de date
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/19

Denumire
4322 4282 Nr. 

comandă€ €
Cablu de date USB  45,63 –  …0001

Interfață USB DE (QWERTY) la cerere –  …0004
Interfață USB EN/FR/RU/AR (QWERTY) la cerere –  …0007

Pedală pentru interfață –   46,02  …0022
Set wireless (emițător și receptor)  169,33 –  …0013

Receptor wireless –   84,77  …0028
Emițător wireless  84,77  –  …0019

(W406) (W406)

Denumire
4246 Nr. 

comandă€
Cablu pentru conexiune de date RS232 la cerere ◊  …0180

Cablu pentru conexiune de date Digimatic la cerere ◊  …0185
Cablu pentru conexiune de date USB incl. software la cerere ◊  …0190

Receptor radio USB, incl. software la cerere ◊  …0195
Cablu pentru conexiune de date USB la cerere ◊  …0200

(W489)

Utilizare: Pentru transferul datelor de la instrumentele de măsurat digitale către 
PC. Salvare ca fișier text, tabel Excel®- sau în baza de date. Transferul valorilor 
măsurate prin tasta Date de pe interfață sau prin pedală. Wireless: Distanță de 
transmitere de până la 20 de metri, 8 dispozitive de măsurare per receptor. 
 

Indicație: Adecvat pentru ceas comparator digital 
(Comanda Nr. 4322) Ç 4/59.

Cablu de date și conexiune wireless pentru ceasuri comparatoare digitale  

 

 

 

 

4322 0013

 

4322 0004

 

4282 0022

4322 0001

 
 
Indicație: Potrivit pentru șublere de buzunar 
(Comanda Nr. 4020) Ç 4/12, (Comanda Nr. 4023) Ç 4/13, 
(Comanda Nr. 4023) Ç 4/14, 
Șubler de atelier (Comanda Nr. 4010) Ç 4/23, 
Șubler universal (Comanda Nr. 4018) Ç 4/25, 
Indicator de adâncime (Comanda Nr. 4219) Ç 4/30, 
(Comanda Nr. 4221) Ç 4/30, (Comanda Nr. 4223) Ç 4/31, 
(Comanda Nr. 4226) Ç 4/32, (Comanda Nr. 4229) Ç 4/32, 
(Comanda Nr. 4229) Ç 4/33, 
Micrometru de exterior (Comanda Nr. 4111) Ç 4/40, 
(Comanda Nr. 4329) Ç 4/41, (Comanda Nr. 4331) Ç 4/41 
Micrometru de interior (Comanda Nr. 4168) Ç 4/53, 
Pistol de măsurare (Comanda Nr. 4168) Ç 4/54, 
Dispozitiv de măsurat înălțimea (Comanda Nr. 4845) Ç 4/89.

Cablu de date și conexiune wireless pentru echipamente de măsurare Mahr  

4246 0180 4246 0185 

4246 0190 4246 0195 

Interfață software 
descărcare gratuită
Preluarea valorilor măsurate direct în Microsoft Office 
Excel®, în fișier text respectiv prin cod de la tastatură. 
Valorile măsurate ale instrumentelor de măsură 
conectate se pot transmite în coloane Excel® 
separate, tabele sau directoare, hub-uri USB ca 
interfață de echipament de măsurare conectabil, 
afișarea clară a instrumentelor de măsură selectate 
prin pictograme, cicluri de măsurare liber definibile și 
configurabile. Transfer flexibil și comod al valorilor 
măsurate, la alegere prin tasta ”Data” de pe aparat 
respectiv prin cablu de date sau tastatură PC, 
cronometru, cu pedală la interfață USB sau prin 
telecomandă radio.

Transfer de date
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/20

Tip
Tensiune

V
Capacitate

mAh Execuție
4026 Nr. 

comandă€
V13GS/V357/SR44 1,5 155 Argintiu (ZN/AG20) la cerere …0357

CR2025 3 160 Litiu (Li/Mn02) la cerere …2025
CR2032 3 230 Litiu (Li/Mn02) la cerere …2032

(W710)

Denumire
Distanță radio

m
4942 Nr. 

comandă€
i-Stick. 6  la cerere ◊ …0025
e-Stick. 6  la cerere ◊ …0030

(W489)

Denumire
4942 Nr. 

comandă€
e-Stick. la cerere ◊  …0040

(W489)

Design: Pentru echiparea respectiv dotarea ulterioară a dispozitivelor manuale Mahr cu interfață de date, 
transferul fără cablu al valorilor măsurate de la echipamentul de măsură la PC, transfer în siguranță al datelor 
prin confirmarea recepției de către PC, cale radio bidirecțională (accesarea de la distanță a dispozitivelor de 
măsurat). Livrare incl. interfață software MarCom. 
 
Indicație: Potrivit pentru micrometru de interior (Comandă Nr. 4168) Ç 4/53, dispozitiv de măsurare a 
înălțimii (Comandă Nr. 4845) Ç 4/89, (Comandă Nr. 4845) Ç 4/90.

Receptor radio MarConnect  

Design: Pentru dotarea ulterioară a dispozitivelor manuale Mahr cu interfață de date, transferul fără cablu 
al valorilor măsurate de la dispozitivul de măsurat la PC, transfer în siguranță al datelor prin confirmarea 
recepției valorilor măsurate de la PC către dispozitivul de măsurat, confirmarea optică a recepției la modulul 
transmițător, modul transmițător compact fără antenă externă, cale radio bidirecțională (accesarea de la 
distanță a dispozitivelor de măsurat). 
 
Indicație: Adecvat pentru micrometre de interior (Comandă Nr. 4168) Ç 4/53.

4942 0030

4942 0025

Modul emițător  

Utilizare: Pentru o mare varietate de aplicații electronice, precum cheile auto, echipamentele digitale de 
măsurare, calculatoarele, camerele și telecomenzile.

Baterie  

4026 2025

4942 0025 i-Stick. 
Pentru echipamente de măsurat cu Integrated Wireless.

4942 0030 e-Stick. 
Receptor pentru interfață USB.

Baterii și acumulatori 
reîncărcabili

Găsiți gama noastră completă de baterii 
de la Ç 9/19.

Transfer de date
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/21

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire jos

mm
Citire sus

inch

Lungimea 
fălcii
mm

Dimeniune 
gaură
mm

4198 4199 Nr. 
comandă

€ €
 300 0,05 1/128  90 10 97,75 129,61 …0300
 500 0,05 1/128 150 20 193,51 280,24 …0500
 800 0,05 1/128 150 20 383,68 483,37 …0800
1000 0,05 1/128 150 20  477,08  657,41 …1000
1500 0,05 1/128 200 20  1015,11  1132,71 …1500

(W407) (W407)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire jos

mm
Citire sus

inch
Lungimea fălcii

mm

Dimeniune 
gaură
mm

4201 Nr. 
comandă

€
 300 0,05 1/128 150 10 208,85 …0300
 500 0,05 1/128 250 20 542,76 …0500
 800 0,05 1/128 200 20 641,68 …0800
 800 0,05 1/128 300 20 862,51 …0801
1000 0,05 1/128 300 20  1013,93 …1000
1500 0,05 1/128 200 20  1235,17 …1500
1500 0,05 1/128 300 20  1722,08 …1501

(W407)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire jos

mm
Citire sus

mm
Lungimea fălcii

mm

Dimeniune 
gaură
mm

4202 4039 Nr. 
comandă

€ €
300 0,05 0,05  90 10  190,00   218,50  …0300
500 0,05 0,05 150 20  545,00  –  …0500

(W407) (W407)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire jos

mm
Citire sus

inch
Lungimea fălcii

mm

Dimeniune 
gaură
mm

Masa
kg

4204 Nr. 
comandă

€
200 0,05 1/128 90 10 0,4 109,70 …0200
300 0,05 1/128 90 10 0,5 153,60 …0300
500 0,05 1/128 90 10 0,6 241,34 …0500
700 0,05 1/128 90 10 0,7 340,11 …0700
900 0,05 1/128 90 10 0,8 438,84 …0900

(W083)

Design: Călit, scala și vernierul cromate mat, partea din spate cu reglare fină și șurub de blocare Livrare 
în cutie de transport.

Utilizare: Pentru măsurare interioară și exterioară

Indicație: Până la 1000 mm cu certificat de calibrare.

Șubler de atelier  

DIN
862

INOX

4198 Fără vârfuri de măsurare.
4199 Cu vârfuri de măsurare.

4199

4198

Design: Călit, scala și vernierul cromate mat, cu șurub de fixare. Livrare în cutie de transport.

Utilizare: Pentru măsurare interioară și exterioară

Șubler de atelier cu fălci lungi  

DIN
862

INOX

Design: Călit, scala și vernierul cromate mat, scală precisă trasată cu laser, cu vârfuri de măsurare și șurub de 
fixare. Livrare în cutie de transport.

Utilizare: Pentru măsurare interioară și exterioară

Șubler de atelier cu citire fără eroare de paralaxă  

DIN
862

INOX

4202 Fără reglare fină

4039 Cu reglare fină.

4039

4202

Design: Călit, suprafețe de măsurare rectificate foarte fin, brațe de măsurat interschimbabile. Glisor și 
șină din aluminiu, cu șurub de fixare și vârfuri de măsurare. Proprietăți de ghidare și culisare optime 
datorită ghidajului dublu prismatic.

Utilizare: Pentru măsurare interioară și exterioară

Șubler de atelier cu vârfuri de măsurare, metal ușor  

Șublere de atelier
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/22

Domeniu de 
Măsurare 

mm Citire
Lungimea fălcii

mm
Dimeniune gaură

mm

4056 4060 Nr. 
comandă

€ €
 300 0,01 mm (0,0005 inch)  90 10  382,50  –  …0300
 300 0,01 mm (0,0005 inch)  90 10 –   370,50  …1030
 500 0,01 mm (0,0005 inch) 125 20  560,50  –  …0500
 500 0,01 mm (0,0005 inch) 125 20 –   544,00  …1050
 800 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20  915,50  –  …0800
 800 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20 –   949,50  …1080
1000 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20  1131,00 –  …1000
1000 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20 –   1124,00 …1100
1500* 0,01 mm (0,0005 inch) 200 30  2723,00 –  …1500
2000* 0,01 mm (0,0005 inch) 200 30  3298,00 –  …2000

(W404) (W410)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Citire
Lungimea fălcii

mm
Dimeniune gaură

mm

4057 4060 Nr. 
comandă

€ €
 300 0,01 mm (0,0005 inch)  90 10  429,50  –  …0300
 300 0,01 mm (0,0005 inch)  90 10 –   411,00  …1130
 500 0,01 mm (0,0005 inch) 125 20  635,00  –  …0500
 500 0,01 mm (0,0005 inch) 125 20 –   655,00  …1150
 800 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20  1028,00  –  …0800
 800 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20 –   1070,00  …1180
1000 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20  1213,00 –  …1000
1000 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20 –   1297,00 …1110

(W404) (W410)

Design: Călit, suprafețe de măsurare rectificate foarte fin, cu șurub de reglare, înălțimea cifrelor pe afișajul 
LCD 10 mm la intervalul de măsurare de 300 mm și înălțime de 12,5 mm de la intervalul de măsurare de 
500 mm, cu ieșire de date variabilă RS232, USB și Digimatic (DATA Variable). Livrare cu baterie CR2032,  
3 V, în cutie de lemn.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru poziția de 
zero setată, setarea din nou la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), resetare (setare la 
zero) posibilă în orice poziție, funcția de presetare (presetarea valorii măsurate).

Utilizare: Pentru măsurare interioară și exterioară 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Cablu de date (Nr. comandă 4025) Ç 4/18.

Șubler digital de atelier  

* Fără certificat de verificare.

DIN
862

INOX

 

 

4060  

4056  

Design: Călit, suprafețe de măsurare rectificate foarte fin, cu șurub de reglare, înălțimea cifrelor pe afișajul 
LCD 10 mm la intervalul de măsurare de 300 mm și înălțime de 12,5 mm de la intervalul de măsurare de 
500 mm, cu ieșire de date variabilă RS232, USB și Digimatic (DATA Variable). Livrare cu baterie CR2032,  
3 V, în cutie de lemn.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru poziția de 
zero setată, setarea din nou la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), resetare (setare la 
zero) posibilă în orice poziție, funcția de presetare (presetarea valorii măsurate).

Utilizare: Pentru măsurare interioară și exterioară 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Cablu de date (Nr. comandă 4025) Ç 4/18.

Șubler digital de atelier, cu vârfuri de măsurare  

DIN
862

INOX

 

 

4060  

4057  

Șublere de atelier
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/23

Domeniu de 
Măsurare 

mm Citire
Lungimea fălcii

mm
Dimeniune gaură

mm

4058 Nr. 
comandă

€
 300 0,01 mm (0,0005 inch)  90 10  476,50  …0300
 500 0,01 mm (0,0005 inch) 125 20  691,50  …0500
 800 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20  1083,00  …0800
1000 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20  1213,00 …1000

(W404)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Citire
Lungimea fălcii

mm
Dimeniune gaură

mm

4062 4061 Nr. 
comandă

€ €
 300 0,01 mm (0,0005 inch)  90 10  429,50   467,50  …0301
 500 0,01 mm (0,0005 inch) 125 20  784,00   878,50  …0501
1000 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20  1344,00  1345,00 …1001

(W404) (W404)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Citire
Lungimea fălcii

mm
Dimeniune gaură

mm

4010 Nr. 
comandă

€
 300 0,01 mm (0,0005 inch)  90 10 la cerere ◊  …0300
 500 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20 la cerere ◊  …0500
 750 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20 la cerere ◊  …0750
1000 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20 la cerere ◊  …1000

(W488)

Design: Călit, suprafețe de măsurare rectificate foarte fin, cu șurub de reglare, 
înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 10 mm la intervalul de măsurare de 300 mm 
și înălțime de 12,5 mm de la intervalul de măsurare de 500 mm, cu ieșire de 
date variabilă RS232, USB și Digimatic (DATA Variable). Livrare cu baterie 
CR2032, 3 V, în cutie de lemn.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea 
tastelor pentru poziția de zero setată, setarea din nou la zero nu mai este 
necesară după pornire (Sistem Absolut), resetare (setare la zero) posibilă în 
orice poziție, funcția de presetare (presetarea valorii măsurate).

Utilizare: Pentru măsurare interioară și exterioară 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Cablu de date (Nr. comandă 4025) Ç 4/18.

Șubler digital de atelier, cu vârfuri de măsurare și cu reglare fină  

DIN
862

INOX

Design: Călit, suprafețe de măsurare rectificate foarte fin, cu șurub de reglare, înălțimea cifrelor pe afișajul 
LCD 10 mm la intervalul de măsurare de 300 mm și înălțime de 12,5 mm de la intervalul de măsurare de 
500 mm, cu ieșire de date variabilă RS232, USB și Digimatic (DATA Variable). Livrare cu baterie CR2032,  
3 V, în cutie de lemn.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru poziția de 
zero setată, setarea din nou la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), resetare (setare la 
zero) posibilă în orice poziție, funcția de presetare (presetarea valorii măsurate).

Utilizare: Pentru măsurare interioară și exterioară. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 
4/20. 
Cablu de date (Nr. comandă 4025) Ç 4/18.

Șubler digital de atelier, rezistent la apă  

DIN
862

INOX IP65

4062 Fără vârfuri de măsurare.

4061 Cu vârfuri de măsurare.

4061

4062

Design: Călit, suprafețe de măsurare rectificate foarte fin, cu șurub de fixare, 
înălțime cifre afișaj LCD 12,5 mm, căi de ghidare înălțate pentru protecția tijei de 
măsurare, racletă pentru murdărie în glisor, transfer de date prin sistemul radio 
integrat. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în etui.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea 
tastelor pentru poziția de zero setată, setarea din nou la zero nu mai este 
necesară după pornire (Sistem Absolut), resetare (setare zero) posibilă în orice 
poziție, funcția de presetare (presetarea valorii măsurate), inversarea direcției de 
numărare.

Utilizare: Pentru măsurare interioară și exterioară 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Receptor radio (Comanda Nr. 4246 0195) Ç 4/19.

Șubler digital de atelier, cu wireless integrat m

DIN
862

INOX IP65

Șublere de atelier
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Domeniu de Măsurare 
mm Citire

Lungimea fălcii
mm

Dimeniune gaură
mm

4054 Nr. 
comandă€

 300 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20 208,69 …0300
 500 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20 221,62 …0500
 800 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20 409,99 …0800
1000 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20  544,81 …1000
1500* 0,01 mm (0,0005 inch) 200 20  1265,06 …1500
2000* 0,01 mm (0,0005 inch) 200 20  1763,70 …2000

(W400)

Domeniu de Măsurare 
mm Citire

Lungimea fălcii
mm

Lățime vârf
mm

4055 Nr. 
comandă€

300 0,01 mm (0,0005 inch)  90 12  617,50  …0403
500 0,01 mm (0,0005 inch) 100 16  810,50  …0405

(W404)

Domeniu de Măsurare 
mm Citire

Lungimea fălcii
mm

Dimeniune gaură
mm

Masa
kg

4206 Nr. 
comandă€

 300 0,01 mm (0,0005 inch)  90 10 0,5  233,92  …0300
 500 0,01 mm (0,0005 inch)  90 10 0,6 394,11 …0500
 800 0,01 mm (0,0005 inch)  90 10 0,75 547,74 …0800
1000 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20 1,7  716,80 …1000
1500 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20 2  1458,19 …1500
2000 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20 2,4  1792,12 …2000
2500 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20 2,9  2236,99 B …2500
3000 0,01 mm (0,0005 inch) 150 20 3,4  3014,27 B …3000

(W083)

Design: Carcasă metalică stabilă, cu șurub de fixare, înălțime cifre pe afișaj LCD 12 mm, cu ieșire de date 
opto RS232. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în cutie de plastic, de la un interval de măsurare de 1000 mm 
în ambalaj de transport.

Funcții: Pornire și oprire, comutare mm/inch, nu este necesară resetarea după 
pornire (sistem absolut), resetarea (setare la zero) este posibilă în orice poziție, 
funcție Hold (memorie de valori măsurate).

Utilizare: Pentru măsurare interioară și exterioară. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Șubler digital de atelier, cu reglare fină  

* Tijă de măsurare din oțel.

INOX

Design: Călit, suprafețe de măsurare rectificate foarte fin, cu șurub de reglare, înălțimea cifrelor pe afișajul 
LCD 10 mm la intervalul de măsurare de 300 mm și înălțime de 12,5 mm de la intervalul de măsurare de 
500 mm, cu ieșire de date variabilă RS232, USB și Digimatic (DATA Variable). Livrare cu baterie CR2032, 
3 V, în cutie de lemn.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, pornire automată prin mișcarea glisorului, blocarea 
tastelor pentru poziția de zero setată, re-setarea la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), 
resetare (setare la zero) posibilă în orice poziție, funcție de presetare (presetarea valorilor de măsurare).

Utilizare: Pentru o multitudine de măsurători, reglare rapidă la măsurarea adecvată, 
potrivit pentru inserții de măsurare cu filet M2,5. 
 
Indicație: Livrare fără inserții de măsurare și fără calibru de reglare. 
Inserție de măsurare interschimbabilă (Comanda Nr. 4236) Ç 4/65, 
Prelungitor pentru inserție de măsurat (Comanda Nr. 4238) Ç 4/65. 
Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Cablu de date (Nr. comandă 4025) Ç 4/18.

Șubler digital universal  

INOX IP65

pentru măsurări exterioare pentru măsurări 
interioare 

Design: Suprafețe de măsurare din oțel inoxidabil, călit și rectificat fin, glisor și șină din aluminiu. 
Mișcare mai ușoară, uniformă datorită ghidaj dublu cu prismă. Cu șurub de blocare, înălțimea cifrelor 
afișajului LCD 10,5 mm. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în cutie de plastic, de la 1500 mm în cutie de 
carton

Funcții: Pornire și oprire, comutare mm/inch, resetarea (setare la zero) 
este posibilă în orice poziție.

Utilizare: Pentru măsurare interioară și exterioară 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Alte sunt dimensiuni disponibile la cerere.

Șubler digital pentru atelier, metal ușor  

4206 0300 
 – 0800

Cu vârfuri de măsurare. 4206 1000 
 – 3000

Fără vârfuri de măsurare.

4206 1000–3000

4206 0300–0800

Șublere de atelier
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/25

Dimensiuni 
(Lung. x Lăț. x H) 

mm
Șubler fără vârfuri

mm
Șubler cu vârfuri

mm

Șubler de măsurare 
a adâncimii

mm

4041 Nr. 
comandă

€
 315 x 130 x 20  200 x  80  200 x  80 200 11,10 …0200
 370 x 145 x 20  250 x  80  250 x  80 250 14,20 …0250
 435 x 175 x 20  300 x  90  300 x  90 300 17,05 …0300
 690 x 200 x 20  500 x 150  – – 34,31 …0500
 690 x 250 x 21  500 x 200  500 x 150 – 35,32 …0501
 700 x 315 x 21  500 x 250  500 x 200 – 61,14 …0502
 610 x 180 x 20  400 x 125  – – 33,47 …0503
1000 x 220 x 21  800 x 150  – –  50,89 …0800
1000 x 270 x 21  800 x 200  800 x 150 –  80,00 …0801
1200 x 220 x 21 1000 x 150  – –  62,18 …1000
1200 x 270 x 21 1000 x 200 1000 x 150 –  106,69 …1001
1200 x 380 x 21 1000 x 300  – –  136,33 …1002
1800 x 310 x 25 1500 x 200  – –  169,76 …1500
1800 x 380 x 25 1500 x 300 1500 x 200 –  204,49 …1501
2300 x 310 x 25 2000 x 200  – –  316,97 …2000

(W403)

Domeniu de Măsurare 
mm Citire

4018 Nr. 
comandă€

 300 0,01 mm (0,0005 inch) la cerere ◊  …0300
 600 0,01 mm (0,0005 inch) la cerere ◊  …0600
1000 0,01 mm (0,0005 inch) la cerere ◊  …1000
1250 0,01 mm (0,0005 inch) la cerere ◊  …1250

(W489)

Design: Călit, suprafețe de măsurare rectificate foarte fin, cu șurub de reglare, înălțimea cifrelor pe afișajul 
LCD 12,5 mm. Domeniul de măsurare poate fi extins prin rotirea brațelor de măsurare. Ambele suporturi ale 
brațelor de măsurare pot fi deplasate pe șină pentru un echilibru optim. Transmiterea datelor printr-un sistem 
radio integrat. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în etui.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru poziția de 
zero setată, setarea din nou la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), resetare (setare la 
zero) posibilă în orice poziție, funcția de presetare (presetarea valorii măsurate).

Utilizare: Pentru măsurarea diametrelor exterioare și interioare, a marginilor de centrare, a umerilor înguști, a 
conurilor exterioare și interioare, a cozilor de rândunică, a adânciturilor și a distanței dintre găuri. 
 
Indicație: Livrare fără inserții de măsurare și fără calibru de reglare. 
Inserție de măsurare interschimbabilă (Comanda Nr. 4236) Ç 4/65, 
Prelungitor pentru inserție de măsurat (Comanda Nr. 4238) Ç 4/65. 
Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Receptor radio (Comanda Nr. 4246 0195) Ç 4/19.

Șubler digital universal, cu wireless integrat m

INOX IP65

Design: Din lemn cu separator din spumă PU.

Utilizare: Pentru depozitarea protejată a șublerelor de buzunar, de atelier și de măsurare a adâncimii.

Cutie de lemn pentru șubler de atelier  

Șublere de atelier
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Domeniu de Măsurare 
mm

Citire jos
mm

Lungime talpă
mm

Secțiunea șinei de măsurare
mm

4076 4069 Nr. 
comandă€ €

150 0,05 100  8 x 3 20,85  78,30  …0150
200 0,05 100  8 x 3 22,82  82,30  …0200
300 0,05 150 12 x 4 43,87  99,40  …0300
500 0,05 150 12 x 4 81,81 –  …0500

(W412) (W410)

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire jos
mm

Lungime talpă
mm

Secțiunea șinei de măsurare
mm

∅ tijă de măsurare
mm

4077 4075 Nr. 
comandă€ €

 80 0,05  50  8 x 3 1 25,18 –  …0080
150 0,05 100  8 x 3 1,5 –   89,30  …0150
200 0,05 100  8 x 3 1,5 37,97  92,30  …0200
300 0,05 150 12 x 4 2 51,13  115,50  …0300

(W412) (W410)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire jos

mm

Lungime 
talpă
mm

Secțiunea șinei 
de măsurare

mm

∅ tijă de 
măsurare

mm

4209 Nr. 
comandă

€
 80 0,02  50 8 x 3 1 25,77 …0080
200 0,02 100 8 x 3 1,5 50,18 …0200
300 0,02 150 8 x 3 2 78,75 …0300

(W085)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire jos

mm

Lungime 
talpă
mm

Secțiunea șinei 
de măsurare

mm

4208 Nr. 
comandă

€
200 0,02 100  8 x 3 30,58 …0200
300 0,02 150 12 x 4 52,33 …0300
500 0,02 150 12 x 4 98,24 …0500

(W085)

Design: Călit, vernierul și scala cromate mat, scală precisă trasată cu laser cu 
precizie ridicată pe ambele părți, cu șurub de blocare.

Șubler de adâncime  

DIN
862

INOX
 

 

m

4069 0150  4076 0200  

Design: Călit, vernier cromat mat, scală precisă trasată cu laser pe ambele 
părți, cu șurub de fixare. Livrare în etui.

Șubler de adâncime  

DIN
862

INOX

Design: Călit, scala și vernierul cromate mat, scală precisă trasată cu laser pe 
ambele părți, cu tijă de măsurare călită și șurub de fixare.

Șubler de adâncime cu tijă rotundă de măsurare  

DIN
862

INOX

 

4075 0150  4077 0200  

Design: Scala și vernierul cromate mat, scală precisă trasată cu laser pe ambele 
părți, cu tijă de măsurare călită și șurub de fixare. Livrare în etui.

Șubler de adâncime cu tijă rotundă de măsurare  

DIN
862

INOX

4075 

m
Scală dublă, cu tijă de măsurare reversibilă și pin 
demontabil.

Șublere de adâncime
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/27

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire jos
mm

Lungime talpă
mm

Secțiunea șinei de măsurare
mm

4078 4078 Nr. 
comandă€ €

150 0,05 100 8 x 3 –   93,40  …0400
200 0,05 100 8 x 3  56,64 –  …0200
200 0,05 100 8 x 3 –   94,40  …0420
300 0,05 150 12 x 4  72,37  –  …0300
300 0,05 150 12 x 4 –   115,50  …0430
500 0,05 150 12 x 4  117,60 –  …0510

(W412) (W410)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire jos

mm

Lungime 
talpă
mm

Secțiunea șinei 
de măsurare

mm

4211 Nr. 
comandă

€
200 0,02 100  8 x 3 67,05 …0200
300 0,02 150 12 x 4 79,43 …0300

(W085)

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire jos
mm

Lungime talpă
mm

Secțiunea șinei de măsurare
mm

4213 4214 Nr. 
comandă€ €

200 0,05 100  8 x 3 70,73 –  …0200
200 0,02 100  8 x 3 –   80,31  …0200
300 0,05 100 12 x 4 105,32 –  …0300
300 0,02 100 12 x 4 –   102,62  …0300

(W085) (W085)

Design: Călit, vernier cromat mat și scală precisă trasată cu laser pe ambele 
părți, divizarea pe două părți a barei de măsurare, de aceea este utilizabil și ca 
șubler normal de adâncime, cu șurub de fixare. Livrare în cutie de plastic.

Șubler de adâncime cu tijă de măsurare cu cioc  

DIN
862

INOX

 

 

4078 0425  4078 0300  

Design: Călit, vernier cromat mat și scală precisă trasată cu laser pe ambele 
părți, divizarea pe două părți a barei de măsurare, de aceea este utilizabil și ca 
șubler normal de adâncime, cu șurub de fixare. Livrare în etui.

Șubler de adâncime cu tijă de măsurare cu cioc  

DIN
862

INOX

Design: Călit, scală și vernier cromate mat, scală precisă trasată cu laser pe 
ambele părți, cu șină de măsurare detașată pe ambele părți, pentru inversare, cu 
șurub de fixare. Livrare în etui.

Șubler de adâncime cu tijă de măsurare cu cioc pe ambele părți  

DIN
862

INOX
 

 

4214

Șublere de adâncime
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire jos

mm
Citire sus

inch

4216 Nr. 
comandă

€
4–40 0,05 1/128  79,60  …0003
2–40 0,05 1/128  79,60  …0005

(W410)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire jos

mm

Lungime 
de oprire

mm

4050 4086 Nr. 
comandă

€ €
160 0,05 135  145,50  –  …0016
160 0,05 100 –  105,84 …0160
250 0,05 135  188,50  –  …0025
250 0,05 140 –  128,24 …0250
300 0,05 160  237,00  –  …0030
300 0,05 160 –   164,87  …0300
500 0,05 160  259,50  –  …0050
500 0,05 160 –   260,52  …0500

(W407) (W080)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire jos

mm

Lungimea 
fălcii c
mm

a
mm

b
mm

4045 Nr. 
comandă

€
10–160 0,05  25 0,9  3  144,00  …1016
20–160 0,05  40 2  5  192,00  …2016
26–200 0,05  60 3  7  295,00  …2620
30–250 0,05  80 4  8,5  334,00  …3025
35–300 0,05 100 5 10  374,00  …3530

(W410)

Design: Călit, vernier cromat mat, cu șurub de fixare. Livrarea în cutie de carton.

Utilizare: Pentru măsurarea sculelor cu 3 sau 5 tăișuri.

Șubler în 3 sau 5 puncte  

INOX

4216 0003 Șubler în 3 puncte

4216 0005 Șubler în 5 puncte

4216 0005

4216 0003

Design: Călit, scala și vernierul cromate mat, cu margini de trasare călite și șină 
de trasare lungă în formă de T, cu șurub de fixare și reglare fină.

Șubler de trasare  

INOX

 

 

 
m

4086  

4050  

Design: Partea de citire cromată mat, partea principală poziționată ușor 
adâncit contra uzurii.

Utilizare: Pentru măsurarea diametrului canalelor și degajărilor, de ex. 
pentru inele de siguranță interioare.

Șubler pentru inele de siguranță interioare  

INOX

Șublere de adâncime
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/29

Domeniu de 
Măsurare 

mm Citire
Lungime talpă

mm

Secțiunea șinei de măsurare
mm

4080 4093 4217 4078 Nr. 
comandă

€ € € €4080/4093 4217 4078
 150 0,01 mm (0,0005 inch) 100  8 x 3 – –  284,00   354,50  –  –  …1150
 150 0,01 mm (0,0005 inch) 100  – 16 x 4 – –  –   94,94 –  …0150
 200 0,01 mm (0,0005 inch) 100  8 x 3 – 14,5 x 4  303,50   373,00  –   66,49 …1200
 300 0,01 mm (0,0005 inch) 150 12 x 4 – 14,5 x 4  352,50   451,50  –   114,51  …1300
 300 0,01 mm (0,0005 inch) 100  – 16 x 4 – –  –   149,41  –  …0300
 500 0,01 mm (0,0005 inch) 150 12 x 4 – 14,5 x 4  457,00   519,00  –   197,61  …1500
1000 0,01 mm (0,0005 inch) 250 30 x 7 – 14,5 x 4  1298,00 –  –   590,98 …2000

(W404) (W410) (W081) (W400)

Design: Suprafețe de măsurare călite, șlefuite fin, cu șurub de blocare. Livrare 
cu baterie CR2032, 3 V, în cutie de lemn.

Funcții: Funcții comutare mm/inch, resetarea (setare la zero) este posibilă în 
orice poziție. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Cablu de date (Nr. comandă 4025) Ç 4/18.

Șubler digital de adâncime  

DIN
862

INOX

4080 Înălțimea cifrelor afișajului LCD de 7,5 mm până la 500 mm, 
înălțimea de 10 mm în cazul domeniului de măsurare de 1000 
mm, ieșire de date RS232, USB și Digimatic (DATA Variable). 
Pornire automată prin deplasarea diapozitivului, blocare cu buton 
pentru poziția zero setată, nu este nevoie să resetați la zero după 
pornire (sistem absolut).

4093 Înălțimea cifrelor afișajului LCD de 7,5 mm până la 500 mm, 
înălțimea de 10 mm în cazul domeniului de măsurare de 1000 
mm, ieșire de date RS232, USB și Digimatic (DATA Variable). 
Pornire automată prin deplasarea diapozitivului, blocare cu 
buton pentru poziția zero setată, nu este nevoie să resetați la 
zero după pornire (sistem absolut).

4217 Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 8 mm. Nu mai este necesară o 
nouă setare la zero după pornire (sistem absolut).

4078 Înălțime cifre pe afișaj LCD 6 mm, cu ieșire de date opto RS232. 
Funcția de menținere (memorarea valorii măsurate).

4078

4217  

4093  

IP67

4080  

IP67

Șublere de adâncime

44
.1



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/30

Domeniu de 
Măsurare 

mm Citire
Lungime talpă

mm
Secțiunea șinei de măsurare

mm

∅ tijă de 
măsurare

mm

4093 4219 Nr. 
comandă

€ €
150 0,01 mm (0,0005 inch) 100 16 x 3,5 1,5 –   362,00  …0150
200 0,01 mm (0,0005 inch) 100 16 x 3,5 1,5 –   421,00  …0200
300 0,01 mm (0,0005 inch) 150 16 x 3,5 1,5 –   475,00  …0300
300 0,01 mm (0,0005 inch) 150 16 x 3,5 1,5  502,50  –  …3300
500 0,01 mm (0,0005 inch) 150 16 x 3,5 1,5 –   576,00  …0500
500 0,01 mm (0,0005 inch) 150 16 x 3,5 1,5  580,00  –  …3500

(W410) (W488)

Denumire
4081 Nr. 

comandă€
Vârf de măsurare pentru fixarea pe pinul de măsurare  63,10  …1400

Talpă de măsurare, 200 mm  95,80  …1200
Talpă de măsurare, 300 mm  111,00  …1300

(W410)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Citire
Lungime talpă

mm
Secțiunea șinei de măsurare

mm
∅ tijă de măsurare

mm

4221 Nr. 
comandă

€
150 0,01 mm (0,0005 inch) 100 16 x 3,5 1,5  413,00  …0150
200 0,01 mm (0,0005 inch) 100 16 x 3,5 1,5  465,00  …0200
300 0,01 mm (0,0005 inch) 150 16 x 3,5 1,5  537,00  …0300
500 0,01 mm (0,0005 inch) 150 16 x 3,5 1,5  630,00  …0500

(W488)

Design: Călit, cu șurub de blocare, talpa de măsurare poate fi extinsă cu o 
extensie opțională. Livrare în etui de lemn.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea 
tastelor pentru poziția de zero setată, setarea din nou la zero nu mai este 
necesară după pornire (Sistem Absolut), resetare (setare la zero) posibilă în orice 
poziție. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Șubler de adâncime digital cu tijă rotundă de măsurare  

DIN
862

INOX IP67

4093 Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 11 mm. Funcția de presetare 
(presetarea valorii măsurate).

4219 Înălțime cifre pe afișaj LCD 8,5 mm, cu ieșire de date opto RS232, 
USB și Digimatic (DATA Variable). 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Cablu de date (Nr. comandă 4246) Ç 4/19.

4219  

4093  

Accesorii pentru șubler de adâncime  

INOX

 

 

Vârf interschimbabil 
de măsurare

Punte de măsurare

Design: Călit, cu șurub de reglare, înălțime cifre pe afișaj LCD 11 mm, transfer 
de date prin sistem radio integrat. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în etui de 
lemn.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea 
tastelor pentru poziția de zero setată, setarea din nou la zero nu mai este 
necesară după pornire (Sistem Absolut), resetare (setare la zero) posibilă în orice 
poziție, funcția de presetare (presetarea valorii măsurate). 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Receptor radio (Comanda Nr. 4246 0195) Ç 4/19.

Șubler de adâncime digital cu tijă rotundă de măsurare și Integrated Wireless  

DIN
862

INOX IP67

Șublere de adâncime
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/31

Domeniu de 
Măsurare 

mm Citire
Lungime talpă

mm
Secțiunea șinei de măsurare

mm

4093 4135 Nr. 
comandă

€ €
300 0,01 mm (0,0005 inch) 150 12 x 4 –   145,42  …0300
300 0,01 mm (0,0005 inch) 150 12 x 4  449,00  –  …5300
500 0,01 mm (0,0005 inch) 150 12 x 4 –   246,85  …0500
500 0,01 mm (0,0005 inch) 150 12 x 4  526,50  –  …5500

(W410) (W081)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Citire
Lungime talpă

mm
Secțiunea șinei de măsurare

mm

4223 4066 Nr. 
comandă

€ €
200 0,01 mm (0,0005 inch) 100 12 x 4  552,00  –  …0200
300 0,01 mm (0,0005 inch) 150 12 x 4  705,00   156,80  …0300

(W488) (W081)

Design: Călit, suprafețe de măsurare șlefuite fin și călite, cu șurub de blocare. 
Livrat cu bateria CR2032, 3 V.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru 
poziția de zero setată, re-setarea la zero nu mai este necesară după pornire 
(Sistem Absolut), resetare (setare la zero) posibilă în orice poziție. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Cablu de date (Nr. comandă 4025) Ç 4/18.

Șubler de adâncime digital, cu tijă de măsurare cu cioc  

INOX

4093 Înălțime cifre pe afișaj LCD 7,5 mm, cu ieșire de 
date RS232, USB și Digimatic (DATA Variable). 
Livrare în etui de lemn. Funcția de presetare 
(presetarea valorii măsurate).

4135 

m
Înălțime cifre pe afișaj LCD 8 mm, cu ieșire de date opto RS232. 
Livrare în cutie de plastic.

DIN
862

IP54

4093  

IP67

Design: Călit, suprafețe de măsurare șlefuite fin și călite, cu șurub de blocare. 
Livrat cu bateria CR2032, 3 V.

Funcții: Oprire automată, comutare mm/inch, nu este necesară resetarea după 
pornire (sistem absolut), resetarea este posibilă în orice poziție. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Cablu de date (Nr. comandă 4246) Ç 4/19.

Șubler de adâncime digital, cu tijă de măsurare cu cioc pe ambele părți  

INOX

4223 Înălțime cifre pe afișaj LCD 8,5 mm, cu ieșire de date opto 
RS232, în cutie de lemn Funcția de menținere (memorarea valorii 
măsurate).

4066 

m
Înălțime cifre pe afișaj LCD 6 mm, cu ieșire de date opto RS232, 
USB și Digimatic, în cutie de plastic.

DIN
862

IP54

4223  

IP67

4135  

4066  
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/32

Domeniu de Măsurare 
mm Citire

Lungime talpă
mm

Secțiunea șinei de măsurare
mm

4226 Nr. 
comandă€

200 0,01 mm (0,0005 inch) 100 12 x 4  597,00  …0200
300 0,01 mm (0,0005 inch) 150 12 x 4  750,00  …0300

(W488)

Lungime 
mm

4233 Nr. 
comandă€

200  107,00  …0200
300  121,50  …0300

(W488)

Domeniu de Măsurare 
mm Citire

4066 Nr. 
comandă€

150 0,01 mm (0,0005 inch)  328,00  …0100
(W404)

Domeniu de Măsurare 
mm Citire

Lungime talpă
mm

Secțiunea șinei de măsurare
mm

4229 Nr. 
comandă€

100 0,01 mm (0,0005 inch) 85 16 x 4  573,00  …0100
(W488)

Design: Călit, cu șurub de reglare, înălțime cifre pe afișaj LCD 11 mm, transfer 
de date prin sistem radio integrat. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în etui de 
lemn.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea 
tastelor pentru poziția de zero setată, setarea din nou la zero nu mai este 
necesară după pornire (Sistem Absolut), resetare (setare la zero) posibilă în orice 
poziție, funcția de presetare (presetarea valorii măsurate). 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Receptor radio (Comanda Nr. 4246 0195) Ç 4/19.

Șubler de adâncime digital, cu tijă de măsurare cu cioc pe ambele părți și Integrated Wireless  

INOX IP67

Design: Din oțel inoxidabil.

Talpă de măsurare pentru șubler de adâncime  

INOX

Design: Cu șurub de fixare. Inserție disc interschimbabilă, filet M2,5. 
Livrat cu bateria CR2032, 3 V.

Utilizare: Pentru măsurarea ușoară a canelurilor interne. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Inserții de măsurare suplimentare de la Ç 4/65.

Șubler de adâncime digital cu disc de măsurare m

INOX

Design: Călit, cu șurub de blocare, înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 8,5 mm, 
cu ieșire de date variabilă RS232, USB și Digimatic (DATA Variable). Livrare cu 
baterie CR2032, 3 V, în etui de lemn.

Funcții: Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, pornire automată 
prin mișcarea glisorului, blocarea tastelor pentru poziția de zero setată, setarea la 
zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), resetare (setare zero) 
posibilă în orice poziție. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Cablu de date (Nr. comandă 4246) Ç 4/19.

Șubler de adâncime digital cu disc de măsurare  

DIN
862

INOX

Șublere de adâncime
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/33

∅ disc 
mm

4229 Nr. 
comandă€

7,5  52,50  …0102
(W488)

Domeniu de Măsurare 
mm Citire

Lungime talpă
mm

Secțiunea șinei de măsurare
mm

Masa
kg

4227 Nr. 
comandă€

100 0,01 mm (0,0005 inch) 150; 350 16 x 4 0,3 344,88 …0100
200 0,01 mm (0,0005 inch) 150; 350 16 x 4 0,36 374,05 …0200
300 0,01 mm (0,0005 inch) 150; 350 16 x 4 0,4 500,09 …0300
500 0,01 mm (0,0005 inch) 150; 350 16 x 4 0,48 625,15 …0500
800 0,01 mm (0,0005 inch) 150; 350 16 x 4 0,78 796,64 …0800
950 0,01 mm (0,0005 inch) 150; 350 16 x 4 0,9  1118,50 …0950

(W083)

Domeniu de Măsurare 
mm Citire

Lungime talpă
mm

Secțiunea șinei de măsurare
mm

4229 Nr. 
comandă€

100 0,01 mm (0,0005 inch) 85 16 x 4  621,00  …0101
(W488)

Design: Călit, cu șurub de reglare, înălțime cifre pe afișaj LCD 11 mm, transfer 
de date prin sistem radio integrat. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în etui de 
lemn.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, pornire automată prin 
mișcarea glisorului, blocarea tastelor pentru poziția de zero setată, re-setarea 
la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), resetare (setare 
la zero) posibilă în orice poziție, funcție de presetare (presetarea valorilor de 
măsurare). 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Receptor radio (Comanda Nr. 4246 0195) Ç 4/19.

Șubler de adâncime digital cu disc de măsurare și Integrated Wireless  

DIN
862

INOX

Design: Prindere M2,5. 
 
Indicație: Inserții de măsurare suplimentare de la Ç 4/65.

Inserție măsurare disc  

INOX

Design: Din aluminiu acoperit cu oxizi, carcasă frezată din metal masiv, talpă 
de măsurare interschimbabilă eloxată, cu șurub de fixare, înălțimea cifrelor pe 
afișajul LCD 7,5 mm. Proprietăți de ghidare și culisare optime datorită ghidajului 
dublu prismatic. Pentru măsurat caneluri, găuri, zone de inserție și adâncituri

Funcții: Oprire automată, comutare mm/inch, resetarea (setare la zero) este 
posibilă în orice poziție.

Conținutul pachetului de livrare: Șubler de adâncime, 
inclusiv vârf de măsurare cu bilă de oțel, disc cu ∅ 10 
mm, tălpi de măsurare 150 și 350 mm, șurub de fixare, 
cheie hexagonală și baterie LR44, 1,5 V. 
 
Indicație: Baterie de schimb disponibilă la cerere. 
Talpa de măsurare 550, 750 și 950 mm este 
disponibilă la cerere.

Șubler digital de adâncime, metal ușor  

INOX

Șublere de adâncime
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/34

Domeniu de 
Măsurare 

mm Citire
Lungime talpă

mm
Secțiunea șinei de măsurare

mm
Masa

kg

4231 Nr. 
comandă

€
300 0,01 mm (0,0005 inch) 150; 300; 450 22 x 9 0,4 337,83 …0300
500 0,01 mm (0,0005 inch) 150; 300; 450 22 x 9 0,5 449,89 …0500
800 0,01 mm (0,0005 inch) 150; 300; 450 22 x 9 0,83 564,36 …0800

(W083)

Domeniu de Măsurare 
mm Citire

Lungime talpă
mm

∅ tijă de măsurare
mm

4093 4064 Nr. 
comandă€ €

25 0,01 mm (0,0005 inch) 45 1,5 –   45,02  …0025
25 0,01 mm (0,0005 inch) 48 2  263,50  –  …3625

(W410) (W081)

Design: Din aluminiu acoperit cu oxizi, carcasă frezată din metal masiv, talpă 
de măsurare interschimbabilă eloxată, cu șurub de fixare, înălțimea cifrelor 
pe afișajul LCD 7,5 mm. Proprietăți de ghidare și culisare optime datorită 
ghidajului dublu prismatic. Cu palpator standard sau cu bile, de 5 mm. Livrare 
cu baterie LR44, 1,5 V, în etui de plastic.

Funcții: Oprire automată, comutare mm/inch, resetarea (setare la zero) este 
posibilă în orice poziție. 
 
Indicație: Alte inserții de măsurare M2,5 pot fi găsite 
din Ç 4/65.

Trusă-șubler digital de adâncime, metal ușor  

Design: Călit, cu şurub de fixare. Livrat cu bateria CR2032, 3 V.

Funcții: Oprire automată, comutare mm/inch, blocare taste pentru poziția de 
zero setată, resetare (setare la zero) posibilă în orice poziție. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Șubler de adâncime mic, digital, cu tijă rotundă de măsurare  

INOX

4093 Înălțime cifre pe afișaj LCD 7,5 mm, cu ieșire de date RS232, USB 
și Digimatic (DATA Variable). Livrare în cutie de lemn. Nu este 
nevoie să resetați la zero după pornire (sistem absolut), funcția de 
presetare (presetarea valorii măsurate). 
 
Indicație: Cablu de date (Nr. comandă 4025) Ç 4/18.

4064 

m
Înălțimea cifrelor afișajului LCD 8 mm, lungime tijă 22 mm. În 
cutie de plastic

4064  

DIN
862

IP54

4093  

IP67
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/35

Șubler de măsurare Tijă de adâncime
4094 Nr. 

comandă€
analog rectangular  151,00  …1100
digital ∅ 1,5 mm  219,50  …1200
digital rectangular  219,50  …1300

digital, IP67 ∅ 1,5 mm  246,50  …1400
digital, IP67 rectangular  246,50  …1500

(W404)

Șubler de măsurare
Set micrometre de 
măsurare exterioară

4234 Nr. 
comandă€

analog analog  82,18  …0001
digital digital  128,34  …0004

(W084)

Design: Livrare în cutie de lemn.

Conținutul pachetului de livrare: 
1 șubler de buzunar, 150 mm 
1 micrometru de exterior, 0–25 mm 
1 riglă 200 x 13 x 0,5 mm 
1 echer de precizie 100 x 70 mm, DIN 875/00 
1 riglă cu muchie fină 100 mm, DIN 874/00 
1 ac de trasat 180 mm 
1 set de șabloane rază 1–7 mm, concav ș convex 
1  set de șabloane filet 0,4–7,0/4–62, filet ISO și Whitworth

Set de instrumente de măsură, 8 piese  

 

 

 

digital

analog

Design: Livrarea în cutie din plastic.

Conținutul pachetului de livrare: 
1 șubler de buzunar, 150 mm 
1 micrometru de exterior, 0–25 mm 
1 echer de precizie 100 x 70 mm, DIN 875/00

Set de instrumente de măsură, 3 piese  

 

 

digital

analog

Seturi de instrumente de măsură
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Șubler de măsurare
Set micrometre de 
măsurare exterioară

4249 Nr. 
comandă€

analog analog  104,54  …0001
digital digital  152,15  …0004

(W084)

Design: Livrarea în cutie din plastic.

Conținutul pachetului de livrare: 
1 șubler de buzunar, 150 mm 
1 micrometru de exterior, 0–25 mm 
1 echer de precizie 100 x 70 mm, DIN 875/00 
1 riglă cu muchie fină 100 mm, DIN 874/00 
1 compas cu arc 100 mm 
1 riglă 200 x 13 x 0,5 mm 
1 ac de trasat 180 mm

Set de instrumente de măsură, 7 piese  

  

digital

analog

 

DIN
876Placă de măsurare și 

control din granit, cu 
dulap pentru scule

Dulap pentru scule din cornier placat cu 
tablă de oțel, cu rulmenți cu bile de oțel. 
Placă din granit natural cu granulație fină, 
detensionată. Grad de calitate 0.

Ç 4/92

Seturi de instrumente de măsură
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/37

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de măsurare
mm

Increment
mm

∅ tambur
mm

4253 4104 4272 Nr. 
comandă

€ € €
  0– 25 0,01 6,5 0,5 17 22,42 –  23,57 …0025
  0– 25 0,01 6,5 0,5 17,5 –   57,00  –  …1025
 25– 50 0,01 6,5 0,5 17 26,75 –  26,99 …0050
 25– 50 0,01 6,5 0,5 17,5 –   86,50  –  …1050
 50– 75 0,01 6,5 0,5 17 32,07 –  30,20 …0075
 50– 75 0,01 6,5 0,5 17,5 –   108,00  –  …1075
 75–100 0,01 6,5 0,5 17 35,8 –  31,49 …0100
 75–100 0,01 6,5 0,5 17,5 –   122,50  –  …1100
100–125 0,01 6,5 0,5 17 41,51 –  41,97 …0125
100–125 0,01 6,5 0,5 17,5 –   167,00  –  …1125
125–150 0,01 6,5 0,5 17 48,19 –  44,96 …0150
125–150 0,01 6,5 0,5 17,5 –   186,00  –  …1150
150–175 0,01 6,5 0,5 17,5 –   206,50  –  …1175
175–200 0,01 6,5 0,5 17,5 –   228,50  –  …1200

(W416) (W488) (W086)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Conținut set

mm

4253 4104 4272 Nr. 
comandă

€ € €
  0–100 0–25; 25–50; 50–75; 75–100 135,69 –  132,94 …0001
  0–100 0–25; 25–50; 50–75; 75–100 –   323,00  –  …1110
100–200 100–125; 125–150; 150–175; 175–200 –   783,00  –  …1210

(W416) (W488) (W087)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de 
măsurare

mm
Increment

mm
∅ tambur

mm

4275 Nr. 
comandă

€
 0– 25 0,01 8 1 28 55,43 …0025
25– 50 0,01 8 1 28 59,65 …0050
50– 75 0,01 8 1 28 67,96 …0075
75–100 0,01 8 1 28 70,37 …0100

(W088)

Design: Partea de citire cromată mat, suprafețe de măsurare acoperite cu carbură, reglarea forței de 
măsurare prin mecanism cu clichet, cu izolație termică pentru mână, fixare cu manetă de fixare. Livrare cu 
cheie de reglare, de la intervalul de măsurare 25-50 mm cu calibru, în etui.

Micrometru de exterior  

DIN
863

  

 

4272  4104  4253  

Design: Livrare cu calibru de reglare, în cutie de lemn.

Set de micrometre de exterior  

 
 

 

4253 0001  

Design: Partea de citire cromată mat, suprafețe de măsurare acoperite cu carbură, reglarea forței de 
măsurare prin mecanism cu clichet, cu izolație termică pentru mână, fixare cu manetă de fixare. Livrare cu 
cheie de reglare, de la intervalul de măsurare 25-50 mm cu calibru, în cutie din plastic.

Micrometru de exterior cu tambur gradat mare  

DIN
863

Micrometre de exterior
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de 
măsurare

mm
Increment

mm
∅ tambur

mm

4114 Nr. 
comandă

€
  0– 100* 0,01 8 0,5 20  152,02 …0001
100– 200* 0,01 8 0,5 20  219,67 …0102
200– 300* 0,01 8 0,5 20  236,19 …0203
300– 400 0,01 8 0,5 24  270,60 …0304
400– 500 0,01 8 0,5 24  315,82 …0405
500– 600 0,01 8 0,5 24  360,27 …0506
600– 700 0,01 8 0,5 24  430,87 …0607
700– 800 0,01 8 0,5 24  508,15 …0708
800– 900 0,01 8 0,5 24  591,53 …0809
900–1000 0,01 8 0,5 24  662,53 …0910

(W416)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de 
măsurare

mm
Increment

mm

4111 4283 Nr. 
comandă

€ €
 0– 25 0,001 6,5 0,5  167,50  –  …2001
 0– 25 0,001 6,5 0,635 –  68,35 …0025
25– 50 0,001 6,5 0,635 –  88,55 …0050
50– 75 0,001 6,5 0,635 –  104,76 …0075
75–100 0,001 6,5 0,635 –  122,24 …0100

(W488) (W088)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Conținut set

4283 Nr. 
comandă

€
0–100 1 micrometru, 0–25 mm 

1 micrometru, 25–50 mm 
1 micrometru, 50–75 mm 
1 micrometru, 75–100 mm 
3 calibre, 25; 50 și 75 mm 
1 Cheie de reglare

 498,59  …0001

(W089)

Design: Partea de citire cromată mat, suprafețe de măsurare acoperite cu carbură, mâner din metal ușor, 
lăcuit. Cu manetă de prindere, reglarea forței de măsurare prin mecanism cu clichet și izolație termică 
pentru mână. Cu capete interschimbabile și nicovale. Livrare cu calibru de reglare, în cutie de lemn.

Micrometru de exterior  

* Mâner fontă temperată, vopsit.

Design: Călit și rectificat, suprafețe de măsurare acoperite cu carbură, suport din oțel vopsit, clichet integrat 
izolație termică pentru mâini. Livrare în etui.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, ABS (comutare între măsurători absolute și relative), 
resetarea (setarea la zero) este posibilă în orice poziție. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Micrometru de exterior digital  

INOX

4111 Înălțimea cifrelor afișajului LCD 10 mm, antrenare rapidă. 
Cu baterie CR2032, 3 V. Pornire automată prin rotirea tamburului, 
blocare tastă pentru poziția zero setată, nu este necesară setarea 
din nou la zero după pornire (sistem absolut). 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

4283 Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 8 mm. 
Cu baterie CR357, 1,5 V. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 0357) Ç 4/20.

4283  

DIN
863

IP54

4111  

IP40

Design: Livrare în cutie de lemn.

Set de micrometre de exterior, digitale  

Micrometre de exterior
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/39

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de măsurare
mm

Increment
mm

4111 Nr. 
comandă

€
 0– 25 0,001 6,5 0,5  208,50  …3025
25– 50 0,001 6,5 0,5  283,00  …3050
50– 75 0,001 6,5 0,5  341,00  …3075
75–100 0,001 6,5 0,5  387,00  …3100

(W488)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de 
măsurare

mm
Increment

mm

4282 4111 Nr. 
comandă

€ €
  0– 25 0,001 6,5 0,635 94,79 –  …0025
  0– 25 0,001 6,5 0,5 –   261,00  …4025
 25– 50 0,001 6,5 0,635  108,76 –  …0050
 25– 50 0,001 6,5 0,5 –   310,00  …4050
 50– 75 0,001 6,5 0,635 122,53 –  …0075
 50– 75 0,001 6,5 0,5 –   408,00  …4075
 75–100 0,001 6,5 0,635  136,29  –  …0100
 75–100 0,001 6,5 0,5 –   450,00  …4100
100–125 0,001 6,5 0,635  159,50  –  …0125
100–125 0,001 6,5 0,5 –   588,00  …4125
125–150 0,001 6,5 0,635  183,28  –  …0150
125–150 0,001 6,5 0,5 –   606,00  …4150
150–175 0,001 6,5 0,5 –   627,00  …4175
175–200 0,001 6,5 0,5 –   642,00  …4200

(W405) (W488)

Domeniu de Măsurare 
mm

Conținut set
mm

4282 4111 Nr. 
comandă€ €

0–100 0–25; 25–50; 50–75; 75–100 –   1405,00  …0000
0–100 0–25; 25–50; 50–75; 75–100  541,39  –  …0001

(W405) (W488)

Design: Călit și rectificat, mâner de oțel lăcuit, clichet integrat, antrenare rapidă și izolație termică pentru 
mâini. Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 10 mm, protejat conform IP65. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în 
etui.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, pornire automată prin rotirea tamburului, blocarea 
tastelor pentru poziția de zero setată, recalibrarea la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem 
Absolut), ABS (comutare de pe măsurare relativă pe măsurare absolută), resetare (setare la zero) posibilă în 
orice poziție, funcție de presetare (presetarea valorii măsurate). 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Micrometru de exterior digital, IP65  

INOX

IP65

Design: Suprafețe de măsurare acoperite cu carbură, reglarea forței de măsurare prin intermediul unui clichet 
palpator. 
Cu manetă de fixare și izolație termică pentru mână. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în etui.

Funcții: Pornire și oprire, comutare mm/inch, nu este necesară resetarea din nou după pornire (sistem 
absolut), resetarea (setare la zero) este posibilă în orice poziție. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Micrometru de exterior digital, IP65, cu ieșire de date  

DIN
863-1

IP65

4282 Înălțime cifre pe afișaj LCD 7,0 mm, cu ieșire de date USB. 
 
Indicație: Cablu de date (Comanda Nr. 4282 0013) Ç 4/18. 
Set wireless (Comanda Nr. 4282 0026) Ç 4/18.

4111 Înălțime cifre pe afișaj LCD 10 mm, antrenare rapidă, cu ieșire de date opto RS232, Digimatic 
și USB. ABS (comutare de la măsurare relativă la măsurare absolută), funcție de presetare 
(presetarea valorii măsurate). 
 
Indicație: Cablu de date (Nr. comandă 4000) Ç 4/18.

4111  

4282  

Design: Livrare cu calibre de reglare.

Micrometru de exterior digital, IP65, cu ieșire de date  

4282 În cutie de lemn.

4111 În cutie de plastic

4282 0001  

Micrometre de exterior

44
.2



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/40

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de măsurare
mm

Increment
mm

4111 Nr. 
comandă

€
 0– 25 0,001 6,5 0,5  350,00  …5025
25– 50 0,001 6,5 0,5  399,00  …5050
50– 75 0,001 6,5 0,5  499,00  …5075
75–100 0,001 6,5 0,5  543,00  …5100

(W488)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de măsurare
mm

Increment
mm

4111 Nr. 
comandă

€
 0– 25 0,001 6,5 0,5  290,00  …6025
25– 50 0,001 6,5 0,5  341,00  …6050
50– 75 0,001 6,5 0,5  427,00  …6075
75–100 0,001 6,5 0,5  470,00  …6100

(W488)

Domeniu de Măsurare 
mm

Conținut set
mm

4111 Nr. 
comandă€

0–100 0–25; 25–50; 50–75; 75–100  1520,00  …6001
(W488)

Design: Tijă de măsurare inoxidabilă, călită și rectificată, mâner de oțel lăcuit, clichet integrat, reglare rapidă 
QUICK DRIVE (cursă de 5 mm per rotație) și izolație termică pentru mâini. Înălțime cifre pe afișaj LCD 10 
mm, protecție conform IP65, cu ieșire de date RS232, Digimatic și USB. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în 
etui.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, pornire automată prin rotirea tamburului, blocarea 
tastelor pentru poziția de zero setată, calibrarea din nou la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem 
Absolut), TOL (specificarea limitelor de toleranță și avertizare), ABS (comutare de pe măsurare relativă 
pe măsurare absolută), resetare (setare zero) posibilă în orice poziție, funcție de presetare (presetarea valorii 
măsurate). 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Cablu de date (Nr. comandă 4000) Ç 4/18.

Micrometru de exterior digital cu funcție de toleranță  

DIN
863-1

INOX

IP65

Design: Tijă de măsurare inoxidabilă, călită și rectificată, mâner de oțel lăcuit, clichet integrat, reglare rapidă 
QUICK DRIVE (cursă de 5 mm per rotație) și izolație termică pentru mâini. Înălțime cifre pe afișaj LCD 10 
mm, protecție conform IP65, transfer de date prin sistem radio integrat. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în 
etui.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, pornire automată prin rotirea tamburului, blocarea 
tastelor pentru poziția de zero setată, calibrarea din nou la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem 
Absolut), TOL (specificarea limitelor de toleranță și avertizare), ABS (comutare de pe măsurare relativă 
pe măsurare absolută), resetare (setare zero) posibilă în orice poziție, funcție de presetare (presetarea valorii 
măsurate). 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Receptor radio (Comanda Nr. 4246 0195) Ç 4/19.

Micrometru de exterior digital cu funcție de toleranță și Integrated Wireless  

DIN
863-1

INOX

IP65

Design: Livrare cu calibre de reglare, în cutie de plastic.

Set de micrometre de exterior digitale cu funcție de toleranță și 
Integrated Wireless

 

Micrometre de exterior
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/41

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de măsurare
mm

∅ tambur
mm

4288 Nr. 
comandă

€
 0–25 0,01 2 17,5 63,33 …0025
25–50 0,01 2 17,5 68,44 …0050

(W405)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de măsurare
mm

∅ tambur
mm

4329 Nr. 
comandă

€
 0–25 0,001 3 21  624,00  …0025
25–50 0,001 3 21  672,00  …0050

(W488)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de 
măsurare

mm
Increment

mm
∅ tambur

mm

Suprafață de 
măsurare

mm

4119 Nr. 
comandă

€
 0– 25 0,01 6,5 0,5 18 0,75 x 6 181,32 …0025
25– 50 0,01 6,5 0,5 18 0,75 x 6 204,73 …0050
50– 75 0,01 6,5 0,5 18 0,75 x 6 207,27 …0075
75–100 0,01 6,5 0,5 18 0,75 x 6 227,93 …0100

(W416)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de 
măsurare

mm
Increment

mm
∅ tambur

mm

Suprafață de 
măsurare

mm

4331 Nr. 
comandă

€
 0– 25 0,001 6,5 5 25 0,8 x 7  660,00  …0025
25– 50 0,001 6,5 5 25 0,8 x 7  825,00  …0050
50– 75 0,001 6,5 5 25 0,8 x 7  846,00  …0075
75–100 0,001 6,5 5 25 0,8 x 7  885,00  …0100

(W488)

Design: Partea de operare și citire cromate mat, mâner de oțel lăcuit, tijă călită și rectificată, suprafețe de 
măsurare armate cu carbură, antrenare rapidă, reglarea forței de măsurare cu opritor cu clichet, cu dispozitiv 
de prindere. De la intervalul de măsurare 25-50 mm, livrare cu calibru, în etui.

Utilizare: Pentru măsurat canale, canale de pană, perforații etc.

Micrometru de exterior cu tijă de măsurare în trepte  

DIN
863-3

Design: Tijă de măsurare inoxidabilă, călită și rectificată, tijă de măsurare și nicovală armată cu carbură, 
mâner de oțel lăcuit, clichet integrat, antrenare rapidă și izolație termică pentru mâini. Înălțime cifre pe afișaj 
LCD 10 mm, protecție conform IP65, transfer de date prin sistem radio integrat. Livrare cu baterie CR2032, 
3 V, în etui.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, pornire automată prin rotirea tamburului, blocarea 
tastelor pentru poziția de zero setată, recalibrarea la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem 
Absolut), ABS (comutare de pe măsurare relativă pe măsurare absolută), TOL (specificarea limitelor de 
toleranță și avertizare), resetare (setare la zero) posibilă în orice poziție. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Receptor radio (Comanda Nr. 4246 0195) Ç 4/19.

Micrometru de exterior digital cu tijă de măsurare în trepte și Integrated Wireless  

DIN
863-3

INOX

IP65

Design: Partea de citire cromată mat, suprafețe de măsurare din oțel călite, reglarea forței de măsurare prin 
opritor cu clichet, cu tijă nerotativă și izolație termică pentru mâini. Livrare cu cheie de reglare, de la intervalul 
de măsurare 25-50 mm cu calibru, în etui.

Utilizare: Pentru măsurarea canelurilor exterioare.

Micrometru de exterior pentru caneluri exterioare.  

Design: Tijă de măsurare inoxidabilă, călită și rectificată, tijă și nicovală armată cu carbură, mâner de oțel 
lăcuit, clichet integrat, reglare rapidă QUICK DRIVE (cursă de 5 mm per rotație) și izolație termică pentru 
mâini. Înălțime cifre pe afișaj LCD 10 mm, protecție conform IP65, transfer de date prin sistem radio integrat. 
Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în etui.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, pornire automată prin rotirea tamburului, blocarea 
tastelor pentru poziția de zero setată, recalibrarea la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem 
Absolut), ABS (comutare de pe măsurare relativă pe măsurare absolută), TOL (specificarea limitelor de 
toleranță și avertizare), resetare (setare la zero) posibilă în orice poziție. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Receptor radio (Comanda Nr. 4246 0195) Ç 4/19.

Micrometru de exterior digital pentru caneluri exterioare și cu wireless integrat  

DIN
863-3

INOX IP65

Micrometre de exterior
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/42

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de 
măsurare

mm
Increment

mm
∅ tambur

mm

4121 Nr. 
comandă

€
0–25 0,01 6,5 0,5 17  41,51 …0025

(W416)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de 
măsurare

mm
∅ tambur

mm
Unghi prismă

°

4125 Nr. 
comandă

€
 1–15 0,01 6,5 17  60 152,81 …0015
 5–20 0,01 6,5 17  60 161,07 …0020
20–35 0,01 6,5 17  60 190,57 …0035
 5–25 0,01 6,5 17 108 158,50 …1025
25–45 0,01 6,5 17 108 208,27 …1045

(W416)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de 
măsurare

mm
Increment

mm
∅ șaibe

mm

4126 Nr. 
comandă

€
0–15 0,01 6,5 1 50  110,00  …0015
0–25 0,01 6,5 1 50  166,50  …0025

(W416)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de 
măsurare

mm
Increment

mm
∅ tambur

mm

∅ disc de 
măsurare

mm

4296 Nr. 
comandă

€
  0– 25 0,01 6,5 0,5 17 20 125,67 …0025
 25– 50 0,01 6,5 0,5 17 20 137,08 …0050
 50– 75 0,01 6,5 0,5 17 20 147,10 …0075
 75–100 0,01 6,5 0,5 17 20 157,14 …0100
100–125 0,01 6,5 0,5 17 20 168,94 …0125
125–150 0,01 6,5 0,5 17 20 180,73 …0150

(W416)

Design: Partea de citire cromată mat, tijă călită și rectificată, reglarea forței de măsurare cu opritor cu clichet, 
cu nicovală sferică cu ∅ 4,7 x 27 mm. Livrare în etui.

Micrometru pentru pereți de țeavă  

DIN
863

Design: Partea de citire cromată mat, tijă călită și rectificată, suprafețe de măsurare lepuite plan-paralel, 
reglarea forței de măsurare prin opritor cu clichet, cu izolație termică pentru mâini, cu dispozitiv de prindere 
și piuliță de ajustare. Pasul arborelui este adaptat la unghiul de prismă respectiv. Livrare cu cheie de reglare, 
în etui.

Utilizare: Pentru măsurarea sculelor cu 3 tăișuri (unghi prismă 60°) și 5 tăișuri (unghi prismă 108°) cum ar fi 
frezele, alezoarele etc.

Micrometru cu nicovală prismatică  

DIN
863-3

Design: Suprafețe de măsurare acoperite cu carbură, partea de citire cromată mat, reglarea forței de 
măsurare prin mecanism cu clichet. Livrare în cutie de plastic.

Utilizare: Pentru măsurarea tablei și benzilor.

Micrometru cu placă de indexare  

Design: Partea de citire cromată mat, tijă de măsurare fixă, călită și rectificată, disc de măsurare lepuit plan-
paralel, reglarea forței de măsurare prin mecanism cu clichet, cu izolație termică pentru mână, fixare cu 
manetă de fixare. Livrare cu cheie de reglare, în etui.

Utilizare: Pentru măsurarea fără referințe a lățimii dinților roții frontale și ai roților dințate pentru modulele 
0,8-6,0 mm. De asemenea, potrivit pentru măsurarea grosimii materialelor moi, cum ar fi cauciuc, plastic, 
hârtie etc.

Micrometru pentru măsurarea lățimii dinților  

DIN
863

Micrometre de exterior
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/43

Domeniu de 
Măsurare 

mm
pentru pasul filetului

mm
Citire
mm

∅ tijă de 
măsurare

mm
∅ tambur

mm

4301 Nr. 
comandă

€
 0–25 0,4–7 0,01 6,5 19 280,63 …0025
25–50 0,4–7 0,01 6,5 19 292,23 …0050

(W416)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ tijă de 
măsurare

mm
Increment

mm
∅ tambur

mm

4332 Nr. 
comandă

€
 0– 25 0,001 6,5 5 25  663,00  …0025
25– 50 0,001 6,5 5 25  825,00  …0050
50– 75 0,001 6,5 5 25  846,00  …0075
75–100 0,001 6,5 5 25  885,00  …0100

(W488)

Pasul filetului 
mm Filet

4132 4141 Nr. 
comandăVârf de 

centrare conic Crestătură
€ €

0,2 metric 60°  56,00  la cerere ◊  …4105
0,25 metric 60°  56,00  la cerere ◊  …4110
0,3 metric 60°  56,00  la cerere ◊  …4115
0,35 metric 60°  56,00  la cerere ◊  …4120
0,4 metric 60°  56,00  la cerere ◊  …4125
0,45 metric 60°  56,00  la cerere ◊  …4130
0,5 –0,7 metric 60°  56,00  la cerere ◊  …4135
0,7 –1 metric 60°  56,00  la cerere ◊  …4140
1,25–2 metric 60°  56,00  la cerere ◊  …4145
2   –3,5 metric 60°  56,00  la cerere ◊  …4150
3,5 –5 metric 60°  56,00  la cerere ◊  …4155
5   –7 metric 60°  56,00  la cerere ◊  …4160
1,5 Trapez 30° la cerere ◊  la cerere ◊  …4175
2 Trapez 30° la cerere ◊  la cerere ◊  …4180
3 Trapez 30° la cerere ◊  la cerere ◊  …4185
4 Trapez 30° la cerere ◊  la cerere ◊  …4190
5 Trapez 30° la cerere ◊  la cerere ◊  …4195

(W490) (W490)

Pasul filetului 
mm Filet

4132 4141 Nr. 
comandăVârf de 

centrare conic Crestătură
€ €

 6 Trapez 30° la cerere ◊  la cerere ◊  …4200
 7 Trapez 30° la cerere ◊  la cerere ◊  …4205
 8 Trapez 30° la cerere ◊  la cerere ◊  …4210
 9 Trapez 30° la cerere ◊  la cerere ◊  …4215
10 Trapez 30° la cerere ◊  la cerere ◊  …4220
12 Trapez 30° la cerere ◊  la cerere ◊  …4225
14 Trapez 30° la cerere ◊  la cerere ◊  …4230
40  –32 Whitworth 55°  69,50  la cerere ◊  …4250
32  –24 Whitworth 55°  69,50  la cerere ◊  …4255
24  –18 Whitworth 55°  69,50  la cerere ◊  …4260
18  –14 Whitworth 55°  69,50  la cerere ◊  …4265
14  –10 Whitworth 55°  69,50  la cerere ◊  …4270
10  –7 Whitworth 55°  72,50  la cerere ◊  …4275
 7  –4,5 Whitworth 55°  69,50  la cerere ◊  …4280
 4,5–3 Whitworth 55°  117,00  la cerere ◊  …4285
 3  –2,5 Whitworth 55°  158,00  la cerere ◊  …4290

(W490) (W490)

Design: Partea de operare și citire cromate mat, mâner de oțel, tijă și nicovală cu orificiu de prindere pentru 
inserții de măsurat interschimbabile, călite și rectificate, bilă de oțel călit în baza găurii pentru fixarea cozilor 
inserțiilor de măsurare, nicovală reglabilă, reglarea forței de măsurare prin opritor cu clichet, cu dispozitiv de 
prindere. Livrare 6 perechi de inserții de măsurare, intervalul de măsurare 25–50 mm cu calibru, în cutie.

Utilizare: Pentru măsurarea diametrelor laterale și exterioare la filete exterioare cu inserții de măsurat filete 
interschimbabile. 
 
Indicație: Calibre de reglare (Nr. comandă 4154) Ç 4/45.

Micrometru de exterior pentru măsurarea filetelor, cu inserții interschimbabile  

DIN
863-3

Design: Tijă de măsurare inoxidabilă, călită și rectificată, tijă și nicovală armată cu carbură, orificiu de 
prindere pentru inserții de măsurat cu tijă ∅ 3,5 mm, mâner de oțel lăcuit, clichet integrat, reglare rapidă 
QUICK DRIVE (cursă de 5 mm per rotație) și izolație termică pentru mâini. Înălțime cifre pe afișaj LCD 10 
mm, protecție conform IP65, transfer de date prin sistem radio integrat. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în 
etui.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, pornire automată prin rotirea tamburului, blocarea 
tastelor pentru poziția de zero setată, recalibrarea la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem 
Absolut), ABS (comutare de pe măsurare relativă pe măsurare absolută), TOL (specificarea limitelor de 
toleranță și avertizare), resetare (setare la zero) posibilă în orice poziție. 
 
Indicație: Calibre de reglare (Nr. comandă 4154) Ç 4/45. 
Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Receptor radio (Comanda Nr. 4246 0195) Ç 4/19.

Micrometru digital pentru măsurarea filetelor cu Integrated Wireless  

DIN
863-3

INOX

IP65

Design: Din oțel special rezistent la uzură, călit. Cu coadă de prindere cilindrică și 
inel de fixare pentru menținerea rotativă în gaură a tijei de măsurare și a nicovalei.

Indicație: În cazul unui pas de 0,2–0,45 mm vedere din spate, 3 ganguri. De 
aceea, reglarea este cu dornuri de reglare a filetului; altfel, cu calibre de reglare.

Inserții de măsurat filete  

DIN
863-3

 

 

15,5
ø3

,5

Micrometre de exterior
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/44

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm

∅ tijă de măsurare
mm

∅ tambur
mm

4332 Nr. 
comandă€

0–25 0,001 6,5 25 la cerere ◊  …0001
(W488)

Denuimire
4132 Nr. 

comandă€
plan, 6,5 mm la cerere ◊  …7777

Suprafață de măsurare în trepte, 2 x 4 mm la cerere ◊  …7778
Disc, 11,3 mm la cerere ◊  …7779
sferic, R 5 mm la cerere ◊  …7780

Con, 60°, ∅ 0,3–5,5 mm la cerere ◊  …7781
Tăiș 0,75 x 4 mm la cerere ◊  …7782

(W488)

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm

∅ tijă de măsurare
mm

∅ tambur
mm

4144 Nr. 
comandă€

 0–25 0,01 7,5 17,5  861,00  …0025
25–50 0,01 7,5 17,5  1035,00  …0050

(W488)

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm

∅ tijă de măsurare
mm

∅ tambur
mm

4132 Nr. 
comandă€

  0– 25 0,01 7,5 17,5  738,00  …1025
 25– 50 0,01 7,5 17,5  810,00  …1050
 50–100 0,01 7,5 17,5 la cerere ◊  …1100
100–150 0,01 7,5 17,5 la cerere ◊  …1150
150–200 0,01 7,5 17,5 la cerere ◊  …1200

(W488)

Design: Tijă de măsurare inoxidabilă, călită și rectificată, tijă și nicovală armată cu carbură, orificiu de 
prindere pentru inserții de măsurat cu tijă ∅ 3,5 mm, mâner de oțel lăcuit, clichet integrat, reglare rapidă 
QUICK DRIVE (cursă de 5 mm per rotație) și izolație termică pentru mâini. Înălțime cifre pe afișaj LCD 10 
mm, protecție conform IP65, transfer de date prin sistem radio integrat. Livrare cu 6 perechi de inserții de 
măsurare și baterie CR2032, 3 V, în cutie.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, pornire automată prin rotirea tamburului, blocarea 
tastelor pentru poziția de zero setată, recalibrarea la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem 
Absolut), ABS (comutare de pe măsurare relativă pe măsurare absolută), TOL (specificarea limitelor de 
toleranță și avertizare), resetare (setare la zero) posibilă în orice poziție. 
 
Indicație: Calibre de reglare (Nr. comandă 4154) Ç 4/45. 
Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Receptor radio (Comanda Nr. 4246 0195) Ç 4/19.

Micrometru de exterior, cu wireless integrat  

DIN
863-3

INOX

IP65

Inserții de măsurare  
INOX

4132 7777 4132 7778 

4132 7779 4132 7780 

4132 7781 4132 7782 

Design: Partea de operare și citire cromate mat, tijă călită și rectificată, suprafețe de măsurare armate cu 
carbură, cu dispozitiv de prindere și marcaje de toleranță reglabile. Livrare în etui.

Utilizare: Pentru verificarea rapidă a diametrului pieselor cilindrice, pentru măsurarea grosimii și lungimii.

Micrometru de exterior cu indicator de precizie  

DIN
863-3

Design: Partea de operare și citire cromate mat, tijă călită și rectificată, suprafețe de măsurare armate cu 
carbură, cu dispozitiv de prindere. Livrare în etui.

Utilizare: Pentru verificarea rapidă a diametrului pieselor cilindrice, pentru măsurarea grosimii și lungimii.

Micrometru de exterior cu indicator de precizie  

DIN
863-3

Micrometre de exterior
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/45

Domeniu de Măsurare 
mm

4154 Nr. 
comandă€

 25 6,43 …0025
 50 7,26 …0050
 75 8,66 …0075
100 11,17 …0100

(W090)

Domeniu de Măsurare 
mm

4154 Nr. 
comandă€

125 13,99 …0125
150 15,91 …0150
175 18,42 …0175
200 20,66 …0200

(W090)

pentru interval de măsurare 
mm

4108 Nr. 
comandă€

0–300 17,52 …0001
(W416)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Lungime talpă
mm

Ace de alamă
Bucată

4157 Nr. 
comandă

€
0–150 0,001 100 6  182,31  …0150

(W405)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Lungime talpă
mm

Ace de alamă
Bucată

4138 Nr. 
comandă

€
0– 50 0,01 100  2  100,69 …0050
0–100 0,01 100  4  139,63 …0100
0–150 0,01 100  6  167,76 …0150
0–300 0,01 100 12  272,37 …0300

(W416)

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm

a
mm

b
mm

c
mm

4185 Nr. 
comandă€

0– 6,5 0,01  6  6 – 22,42 …0001
0–13 0,01  9,5  9,5 – 24,78 …0003
0–25 0,01 10 15 – 21,24 …0005
0–25 0,01 12 17 – 28,92 …0007
0–25 0,01 10 15 4 30,29 …0009
0–25 0,001 12 17 – 52,13 …0011

(W416)

Design: Suprafețe de măsurat călite, două suprafețe de măsurare 
paralele și netede, de la lungimea de 300 mm cu suprafețe de măsurat 
sferice, mâner izolat din plastic.

Calibru de reglare  

Design: Cu picior din fontă. Cu unitate de blocare cu înclinare

Suport pentru micrometru de exterior  

Design: Puntea din oțel călit, suprafețe de măsurare lepuite, reglarea forței de măsurare prin intermediul 
unui clichet palpator, ace de măsurare care se pot înlocui, fiecare crescând cu 25 mm. Livrare cu baterie 
CR2032, 3 V, în etui.

Micrometru de adâncime digital m

DIN
863-3

Design: Părțile de citire cromate mat, punte din oțel călit, suprafețe de măsurare lepuite, reglarea forței de 
măsurare prin intermediul unui clichet palpator, ace de măsurare care se pot înlocui, fiecare crescând cu 25 
mm. Livrare în etui.

Micrometru de adâncime m

DIN
863-3

Design: Cu suprafețe de măsurare din carbură, fus rotativ. Livrare în etui.

Micrometru de interior m

DIN
863

4185 0001–0007 4185 0009 4185 0011 

Micrometre de adâncime
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/46

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Trepte ax
mm

∅ tambur de 
măsurare

mm

4140 Nr. 
comandă

€
30– 40 0,01 0,5 12,5  170,00  …2040
40– 50 0,01 0,5 12,5  174,00  …2050
50– 70 0,01 0,5 13,5  177,00  …2070
70–100 0,01 0,5 13,5  179,50  …2100

(W488)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Trepte ax
mm

∅ tambur de 
măsurare

mm

4140 Nr. 
comandă

€
100–125 0,01 0,5 20  189,50  …2125
125–150 0,01 0,5 20  198,50  …2150
150–175 0,01 0,5 20  211,50  …2175
175–200 0,01 0,5 20  218,00  …2200

(W488)

Lungime 
mm

4140 Nr. 
comandă€

 25  75,50  …2225
 50  79,00  …2250
100  84,50  …3100

(W488)

Lungime 
mm

4140 Nr. 
comandă€

200  103,00  …3200
400  122,50  …3400
800  237,50  …3800

(W488)

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm

Trepte ax
mm

Tijă prelungitoare
mm

4142 4303 Nr. 
comandă€ €

 50– 100 0,01 0,5 25 –  193,59 …0100
100– 150 0,01 0,5 25  475,00  –  …0150
 50– 250 0,01 0,5 25; 50; 100 –   269,01 …0250
100– 300 0,01 0,5 13; 25; 50; 100  642,00  –  …0300
100– 500 0,01 0,5 25; 50; 100; 200  726,00  –  …0500
 50– 600 0,01 0,5 13; 25; 50; 100; 150; 200 –   350,44 …0600
100– 900 0,01 0,5 25; 50; 100; 200; 400  846,00 –  …0900
 50–1400 0,01 0,5 25; 2 x 50; 100; 200; 2 x 400 –   1190,83 …1400

(W488) (W091)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Trepte ax
mm

∅ tambur de 
măsurare

mm

4305 Nr. 
comandă

€
 5– 30 0,01 0,5 17 64,11 …0030
25– 50 0,01 0,5 17 70,29 …0050
50– 75 0,01 0,5 17 78,89 …0075
75–100 0,01 0,5 17 87,25 …0100

(W092)

Design: Partea de citire cromată mat, suprafețele de măsurare lepuite sferic, 
o suprafață de măsurare reglabilă. Construcție tip țeavă ușoară, cu rigiditate 
crescută. De la intervalul de măsurare 100–125 mm cu izolație termică pentru 
maini și dispozitiv de fixare. Livrare în etui.

Micrometru de interior  

DIN
863-4

Prelungitor pentru micrometru de interior  

Design: Partea de citire cromată mat, suprafețele de măsurare lepuite sferic, 
o suprafață de măsurare reglabilă. Construcție tip țeavă ușoară, cu rigiditate 
crescută. Cu izolație termică pentru maini și dispozitiv de fixare.

Set de micrometre de interior  

4142 Livrare în cutie de plastic. 4303 Suprafețe de măsurare 
acoperite cu carbură. Livrare 
în cutie de lemn.

4303  

DIN
863-4

4142  

Design: Partea de citire cromată mat, suprafețe de măsurare acoperite cu 
carbură și lepuite fin, reglarea forței de măsurare prin mecanism cu clichet. 
Livrare în cutie de plastic.

Micrometru de interior cu cioc de măsurare  

DIN
863

4305 0030 4305 0050–0100 

Micrometre de interior
44

.2



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/47

Măsurare interioară 
mm

Măsurare exterioară
mm

4314 Nr. 
comandă€

15–230 5–220 la cerere ◊  …0095
(W410)

Lungime 
mm

4314 Nr. 
comandă€

100 la cerere ◊  …0100
200 la cerere ◊  …0105
500 la cerere ◊  …0110

(W410)

4314 Nr. 
comandă€

la cerere ◊  …0115
(W410)

Lungime 
mm

4314 Nr. 
comandă€

40 la cerere ◊  …0155
80 la cerere ◊  …0160

(W410)

Denumire
Lungime

mm
4314 Nr. 

comandă€
Suprafețe de măsurat sferice 23 la cerere ◊  …0120
Suprafețe de măsurat sferice 53 la cerere ◊  …0125

cilindric 52 la cerere ◊  …0130
cu umăr 41 la cerere ◊  …0135

cu disc de măsurare 42 la cerere ◊  …0140
Inserție de măsurat cu umăr pen-

tru măsurări interioare
19 la cerere ◊  …0145

Inserție de măsurat cu umăr pen-
tru măsurări exterioare

19 la cerere ◊  …0150

(W410)

Design: Cu interval de măsurare până la 2000 mm prin extensii opționale, 
pentru măsurări interioare și exterioare prin inversarea direcției forței de 
măsurare. Reglarea se face cu dispozitiv de reglare, piesă master, combinație 
calibru, calibru inelar sau micrometru. Utilizare versatilă datorită gamei ample de 
inserții de măsurat. Calea de măsurare a suportului brațului de măsurare mobil 
aprox. 18 mm. Livrare în cutie de lemn.

Utilizare: Ceas comparator pentru măsurări interioare 
și exterioare, pentru verificarea pieselor și reglarea 
mașinilor.

Indicație: Se livrează dispozitivul de bază.

Ceas comparator Uhrtast pentru măsurări interioare și exterioare  

Prelungitor  

Design: Livrare în perechi.

Adaptor de prindere pentru brațul de măsurare  

Design: Brațe de măsurare inversabile pentru măsurare interioară și exterioară, 
orificii de prindere 3,5 și 5 mm. Livrare în perechi.

Braț de măsurare  

Design: Livrare în perechi.

Inserție de măsurare  

Suprafețe 
de măsurat 
sferice 

cilindric 

cu umăr cu disc de 
măsurare 

Inserție de măsurat cu 
umăr pentru măsurări 
exterioare 

Inserție de măsurat cu 
umăr pentru măsurări 
interioare 

Dispozitiv de 
bază 

Dispozitiv de măsurare cu ceas comparator

44
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/48

4314 Nr. 
comandă€

la cerere ◊  …0165
(W410) 4314 Nr. 

comandă€
la cerere ◊  …0170

(W410)

4314 Nr. 
comandă€

la cerere ◊  …0175
(W410)

Design: Livrare în perechi.

Opritor de adâncime pentru brațe de măsurat  

Design: 5 mm, se pot utiliza toate 
inserțiile de măsurat ale ceasurilor 
comparatoare cu M2,5. Livrare în 
perechi.

Adaptor pentru inserții de măsurat  

Design: Adaptor pentru inserțiile de măsurat cu filet, cu coadă lungă și orificiu 
de prindere de 3,5 mm. Livrare în perechi.

Indicație: La inserțiile de măsurat cu cozi scurte, adaptorul nu este necesar.

Adaptor pentru inserții de măsurat cu filet  

Dispozitiv de măsurare cu ceas comparator
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/49

Domeniu de Măsurare 
mm

Cale de măsurare
mm

Adâncime de măsurare
mm Bolț

4145 Nr. 
comandă€

 12– 20 0,9 114 Carbură  394,00  …1020
 18– 35 1,3 116 Oțel  340,50  …2035
 35– 60 1,3 179 Oțel  332,50  …2060
 50–100 1,4 179 Oțel  372,50  …2100
100–160 1,6 235 Oțel  520,00  …2160
160–290 1,6 235 Oțel la cerere ◊  …2290

(W419)

Domeniu de Măsurare 
mm

Cale de măsurare
mm

Adâncime de măsurare
mm Bolț

4309 Nr. 
comandă€

  6– 18 0,5/0,75 100 Carbură  879,00  …0012
 18–160 1,3/1,4 145 Oțel  655,50  …0160
160–800 1,6 180 Oțel la cerere ◊  …0430

(W419)

Design: Centrare automată, element de 
redirecționare pentru un transfer fără joc al căii 
bolțului de palpare pe sistemul de afișare a 
valorii. Precizie de repetare ≤ 0,5 µm. Discul de 
centrare cu arc permite o măsurare în diverse 
poziții. Bolț de verificare din carbură metalică. 
Livrare cu suport, bolț de măsurare fix, discuri de 
măsurare și certificat de calibrare din fabrică în cutie 
de lemn.

Utilizare: Pentru măsurarea diametrelor interioare în 
spațiul de măsurare, pentru producția pe mașini sau 
inspecția de intrare sau de ieșire a bunurilor.

Indicație: Livrare fără aparatul de măsură cu cadran.

Dispozitiv de măsurat interior SU  

Design: Centrare automată, element de 
redirecționare pentru un transfer fără joc al căii 
bolțului de palpare pe sistemul de afișare a valorii. 
Precizie de repetare ≤ 0,5 µm. Discul de centrare 
cu arc permite o măsurare în diverse poziții. Bolț 
de verificare din carbură metalică. Sistem modular 
de uz universal. Livrare cu suport, bolț de măsurare 
fix, discuri de măsurare și certificat de calibrare din 
fabrică în cutie de lemn.

Utilizare: Pentru măsurarea diametrelor interioare la 
operațiunile de măsurare cu alternare frecventă.

Indicație: Livrare fără aparatul de măsură cu cadran.

Dispozitiv de măsurare la interior Vario SV  

Dispozitive de măsurat găuri
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/50

Domeniu de Măsurare 
mm

Cale de măsurare
mm

Adâncime de măsurare
mm Bolț

4148 Nr. 
comandă€

 20– 50 1,5 77 Carbură  770,00  …0050
 50–110 1,5 55 Carbură  746,00  …0110
110–300 1,6 45 Carbură la cerere ◊  …0300

(W419)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Adâncime de 
măsurare

mm

4312 Nr. 
comandă

€
18– 35 0,01 100 97,15 …0035
35– 50 0,01 150 97,15 …0050
50–160 0,01 150 101,22 …0160

(W091)

pentru interval de măsurare 
mm

4313 Nr. 
comandă€

  4,5–160 la cerere ◊  …0160
 18  –290 la cerere ◊  …0290
160  –510 la cerere ◊  …0510

(W419)

Design: Centrare automată, element de redirecționare pentru un transfer fără 
joc al căii bolțului de palpare pe sistemul de afișare a valorii. Precizie de repetare 
1 µm. Discul de centrare cu arc permite măsurarea în diverse poziții. Bolț de 
verificare din carbură metalică. Livrare cu suport, în cutie de lemn.

Utilizare: Pentru măsurarea diametrelor interioare până în apropierea bazei găurii 
și elemente de centrare scurte.

Indicație: Livrare fără ceas comparator.

Dispozitiv de măsurare la interior SS pentru găuri înfundate  

Design: Cu puncte fixe din oțel, știft de măsurare din carbură mobilă, ceas 
comparator ∅ 58 mm. Livrare cu ceas comparator, în cutie de lemn.

Utilizare: Pentru măsurarea rapidă a diverselor caracteristici ale găurii.

Dispozitiv de măsurat interior cu centrare automată  

Design: Pentru reglarea cu precizie a instrumentelor de 
măsură la interior, de precizie, la dimensiunea nominală 
dorită, cu calibre. Bacurile de reglare sunt din carbură 
și sunt șlefuite la calitate de calibru. Se pot regla pe 
verticală și orizontală. Siguranță de reglare (fără a lua în 
calcul calitatea calibrului) ≤ 2,0 µm.

Indicație: Livrare fără calibru și picior.

Dispozitiv de reglare ESU  

Dispozitive de măsurat găuri
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/51

Domeniu de 
Măsurare 

mm

Cale inserție 
de măsurat

mm

Adâncime de 
măsurare

mm

4146 Nr. 
comandă

€
18–  50 1,3 115  499,00  …0040
35–100 1,3 148  579,00  …0045

(W490)

Tehnologie de 
măsurare digitală

Precizie maximă cu tehnologia de 
măsurare FORMAT. 
Cu FORMAT măsurați cu precizie.

Design: Suprafețe de măsurare armate cu carbură, forță de măsurare constantă 
datorită arcului pentru forță de măsurare integrat. Punte de centrare lată 
pentru centrarea automată în gaură. Cu cap interschimbabil cu bilă de oțel 
călit. Mișcările bolțului de măsurare se transmit la dispozitivul de afișare prin 
segmentul inelar. Coada aparatului și tija de transmitere din oțel Invar (rezistent 
la orice tip de influență termică, căldura mâinii nu influențează rezultatele 
măsurătorii). Livrare cu suport de instrument de măsură, sondă de palpare și 
contra-sondă, în cutie de lemn.

Utilizare: Pentru măsurarea rapidă a diverselor caracteristici ale găurii.

Livrare: Fără indicator de precizie. 
 
Indicație: Indicator de precizie (Comanda Nr. 4239 0015) Ç 4/62.

Dispozitiv de măsurat interior cu centrare automată  

 

Ç 4/107Ç 4/104

Ç 4/88

Ç 4/72

Ç 4/53

Ç 4/39

Ç 4/32

Ç 4/59

Ç 4/63

Dispozitive de măsurat găuri
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/52

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Limită eroare
µm

4318 4176 Nr. 
comandă

€ €
 3– 4 0,001 4 334,52 –  …0004
 4– 5 0,001 4 334,52 –  …0005
 5– 6 0,001 4 334,52 –  …0006
 6– 8 0,001 4 255,65 –  …0008
 6– 8 0,001 4 –   378,00  …0010
 8–10 0,001 4  255,65 –  …0010
 8–10 0,001 4 –   378,00  …0015
10–12 0,001 4  255,65  –  …0012
10–12 0,001 4 –   382,00  …0020
12–16 0,005 4  189,18  –  …0016
12–16 0,001 4 –   382,00  …0025
16–20 0,005 4  189,18  –  …0020
16–20 0,001 4 –   399,00  …0030
20–25 0,005 4 258,01 –  …0025
20–25 0,005 4 –   409,00  …0035
25–30 0,005 4 258,01 –  …0030
25–30 0,005 4 –   418,00  …0040
30–40 0,005 4  254,68  –  …0040
30–40 0,005 4 –   469,00  …0045

(W418) (W488)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Limită eroare
µm

4318 4176 Nr. 
comandă

€ €
 40– 50 0,005 4  295,37  –  …0050
 40– 50 0,005 4 –   469,00  …0050
 50– 60 0,005 5 –   543,00  …0055
 50– 63 0,005 5 323,69 –  …0063
 60– 70 0,005 5 –   558,00  …0060
 62– 75 0,005 5  347,49  –  …0075
 70– 85 0,005 5 –   576,00  …0065
 75– 88 0,005 5  363,62  –  …0088
 87–100 0,005 5  380,92  –  …0100
 85–100 0,005 5 –   588,00  …0070
100–125 0,005 6  416,12  –  …0125
100–125 0,005 6 –   825,00 …0075
125–150 0,005 6  482,00  –  …0150
125–150 0,005 6 –   975,00 …0080
150–175 0,005 7  533,92  –  …0175
150–175 0,005 7 –   1060,00 …0085
175–200 0,005 7  645,62  –  …0200
175–200 0,005 7 –   1110,00 …0090

(W418) (W488)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Conținut set

4319 4176 Nr. 
comandă

€ €
 3–  6 3 micrometre 3–4, 4–5 și 5–6 mm 

3 inele de reglare Ø 4, 5 și 6 mm
899,88 –  …0006

 6– 12 3 micrometre 6–8, 8–10 și 10–12 mm 
3 inele de reglare Ø 6, 8 și 10 mm 
1 prelungitor

649,94 –  …0012

 6– 12 3 micrometre 6–8, 8–10 și 10–12 mm 
2 inele de reglare de 8 și 10 mm

–   1080,00  …0100

12– 20 2 micrometre 12–16 și 16–20 mm 
1 inel de reglare de 16 mm 
1 prelungitor

 356,93  –  …0020

12– 20 2 micrometre 12–16 și 16–20 mm 
1 inel de reglare de 16 mm

–   831,00  …0110

20– 50 4  micrometre 20–25, 25–30, 30–40 și 40–50 mm
2 inele de reglare de 25 și 40 mm 
1 prelungitor

 860,55  –  …0050

20– 50 4  micrometre 20–25, 25–30, 30–40 și 40–50 mm
2 inele de reglare de 25 și 40 mm

–   1880,00  …0115

50–100 4  micrometre 50–63, 62–75, 75–88 și 87–100 mm
1 inel de reglare de 62 și 87 mm 
1 prelungitor

 1198,60  –  …0100

50–100 4  micrometre 50–60, 60–70, 70–85 și 85–100 mm
2 inele de reglare de 60 și 85 mm

–   2235,00  …0120

(W418) (W488)

Design: Părțile de citire fără plumb, cromate mat, tambur de măsurare cu clichet 
palpator. Până la intervalul de măsurare 5–6 mm, măsurare în 2 puncte; de la 
intervalul 6–8 mm, cu măsurare în 3 puncte.

Utilizare: Pentru măsurarea de găuri străpunse, găuri înfundate și margini de 
centrare.

Micrometru pentru găuri  

DIN
863-4

4318 Suprafețe de măsurare armate cu carbură. Livrat în cutie din 
aluminiu, până la 87–100 mm cu inel de reglare.

4176 Suprafețe de măsurare cu carbură, începând de la 12 mm. Cap 
de măsurare de până la 40 mm din aluminiu. Livrare cu cheie 
hexagonală și cheie pentru schimbarea capetelor de măsurat (de la 
30 mm), în cutie de plastic.

4176  

4318  

Set de micrometre pentru găuri  

 

 

4319  

Micrometre pentru găuri
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/53

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Limită eroare
µm

4190 4168 Nr. 
comandă

€ €
 6– 8 0,001 4 426,00  –  …0008
 6– 8 0,001 4 –  1095,00  …3000
 8–10 0,001 4 426,00  –  …0010
 8–10 0,001 4 –  1095,00  …3005
10–12 0,001 4 –  1100,00  …3010
12–12 0,001 4 426,00  –  …0012
12–16 0,001 4 454,50  –  …0016
12–16 0,001 4 –  1100,00  …3015
16–20 0,001 4 454,50  –  …0020
16–20 0,001 4 –  1135,00  …3020
20–25 0,001 4 473,50  –  …0025
20–25 0,001 4 –  1155,00  …3025
25–30 0,001 4 473,50  –  …0030
25–30 0,001 4 –  1160,00  …3030
30–40 0,001 4 530,50  –  …0040

(W404) (W488)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Limită eroare
µm

4190 4168 Nr. 
comandă

€ €
 30– 40 0,001 4 –  1200,00  …3035
 40– 50 0,001 4 530,50  –  …0050
 40– 50 0,001 4 –  1200,00  …3040
 50– 60 0,001 5 –  1265,00  …3045
 50– 63 0,001 5 563,50  –  …0063
 60– 70 0,001 5 –  1280,00  …3050
 62– 75 0,001 5 596,50  –  …0075
 70– 85 0,001 5 –  1290,00  …3055
 75– 88 0,001 5 620,50  –  …0088
 85–100 0,001 5 –  1300,00  …3060
 87–100 0,001 5 649,00  –  …0100
100–125 0,001 6 –  1560,00 ◊  …3065
125–150 0,001 6 –  1710,00 ◊  …3070
150–175 0,001 7 –  1805,00 ◊  …3075
175–200 0,001 7 –  1830,00 ◊  …3080

(W404) (W488)

Design: Cu contact de 3 linii, cap de măsurare autocentrant. Livrare cu baterie 
CR2032, 3 V, în etui.

Funcții: Cu comutare mm/inch, pornire automată prin rotirea tamburului, 
blocarea tastelor pentru poziția de zero setată, recalibrarea la zero nu mai este 
necesară după pornire (Sistem Absolut), resetare (setare la zero) posibilă în orice 
poziție, funcție de presetare (presetarea valorii măsurate), ABS (comutare de pe 
măsurare relativă pe măsurare absolută).

Utilizare: Pentru găuri străpunse și găuri înfundate. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Micrometru digital pentru găuri  

DIN
863-4

4168  

4168 Suprafețe de măsurare din carbură, de la 12 mm. De la 40 mm, 
capul de măsurare din aluminiu, înălțimea cifrelor pe afișajul 
LCD 8,5 mm, ieșire date variabilă cu conexiune radio (cu modul 
emițător opțional), RS232, Digimatic și USB. 
 
Indicație: Cablu de date (Nr. comandă 4246) Ç 4/19.

IP52

4190  4190 

m
Suprafețe de măsurare din carbură, manșon de 
scală și capac, cromat mat. IP65

 

Calibre inel pentru 
diametre

Pentru reglarea dispozitivelor de măsurare 
la interior. Din oțel călit pentru calibre 
detensionat și prelucrat foarte fin.

Ç 4/149

Micrometre pentru găuri
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/54

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Limită eroare

µm

Adâncime de 
măsurare

mm

Adâncime de măsurare 
cu prelungitor

mm

4168 Nr. 
comandă

€
 6–  8 3 58 133 la cerere ◊  …4000
 8– 10 3 58 133 la cerere ◊  …4010
10– 12 3 58 133 la cerere ◊  …4015
12– 16 3 64 139 la cerere ◊  …4020
16– 20 3 64 139 la cerere ◊  …4025
20– 25 3 68 218 la cerere ◊  …4030
25– 30 3 68 218 la cerere ◊  …4035
30– 40 3 76 226 la cerere ◊  …4040
40– 50 3 76 226 la cerere ◊  …4045
50– 60 4 79 229 la cerere ◊  …4050
60– 70 4 79 229 la cerere ◊  …4055
70– 85 4 97 247 la cerere ◊  …4060
85–100 4 97 247 la cerere ◊  …4065

(W488)

Domeniu de 
Măsurare 

mm Conţinutul trusei

4190 4168 Nr. 
comandă

€ €
 6– 12 3 micrometre 6–8, 8–10 și 10–12 mm 

3 inele de reglare Ø 6, 8 și 10 mm
 1164,00  –  …0612

 6– 12 3 micrometre 6–8, 8–10 și 10–12 mm 
2 inele de reglare de 8 și 10 mm

–   1780,00  …3100

12– 20 2 micrometre 12–16 și 16–20 mm 
1 inel de reglare de 16 mm

 823,50  –  …1220

12– 20 2 micrometre 12–16 și 16–20 mm 
1 inel de reglare de 16 mm

–   1550,00  …3110

20– 50 4 micrometre 20–25, 25–30, 30–40 și 40–50 mm 
1 inel de reglare de 25,4 mm

 1742,00  –  …2050

20– 50 4  micrometre 20–25, 25–30, 30–40 și 40–50 mm
2 inele de reglare de 25 și 40 mm

–   2405,00  …3120

50–100 4  micrometre 50–60, 60–70, 70–85 și 85–100 mm
1 inel de reglare de 62,87 mm

 2020,00  –  …5100

50–100 4  micrometre 50–60, 60–70, 70–85 și 85–100 mm
2 inele de reglare de 60 și 85 mm

–   2890,00  …3125

(W404) (W488)

Design: Filet de racord pentru înlocuirea capetelor de măsurare, inserție de măsurat cu auto-centrare cu 
trei capetele laterale înclinate la 120°, de la 12 mm armat cu carbură. De la 12 mm inserție de măsurat 
pentru măsurări până la marginea găruii, de la 40 mm inserție de măsurat din aluminiu pentru reducerea 
greutății. Livrare: Dispozitiv de bază, cap de măsurat, fără ceas comparator în cutie.

Utilizare: Pentru măsurarea de găuri străpunse, găuri înfundate și margini de centrare. 
 
Indicație: Ceas comparator 0,0005 mm (Comandă Nr. 4246 0050) Ç 4/60. 
Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Pistol de măsurare interioară  

Set de micrometre digitale pentru găuri  

4190 

m
Livrare în cutie din aluminiu.

4168 Livrare în cutie din plastic.

4168  

4190 2050  

Micrometre pentru găuri
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/55

Domeniu de 
Măsurare 

mm Conținut set

4168 Nr. 
comandă

€
 6– 12 3 micrometre de 6–8 mm, 8–10 mm și 10–12 mm 

2 inele de reglare de 8 și 10 mm 
1 pistol cu ceas comparator de 0,0005 mm

la cerere ◊  …4070

12– 20 2 micrometre de 12–16 mm și 16–20 mm 
1 inel de reglare de 16 mm 
1 pistol cu ceas comparator de 0,0005 mm

la cerere ◊  …4075

20– 50 4  micrometre 20–25 mm, 25–30 mm, 30–40 mm și 40–50 mm
2 inele de reglare 25 mm și 40 mm 
1 pistol cu ceas comparator de 0,0005 mm

la cerere ◊  …4080

50–100 4  micrometre 50–60 mm, 60–70 mm, 70–85 mm și 85–100 mm
2 inele de reglare 60 mm și 85 mm 
1 pistol cu ceas comparator de 0,0005 mm

la cerere ◊  …4085

(W488)

Domeniu de Măsurare 
mm

4321 Nr. 
comandă€

 0,5–20 la cerere ◊  …0020
20  –40 la cerere ◊  …0040

(W419)

Design: Filet de racord pentru înlocuirea capetelor de măsurare, inserție de măsurat cu auto-centrare cu trei 
capetele laterale înclinate la 120°, de la 12 mm armat cu carbură. De la 12 mm, inserție de măsurat pentru 
măsurări până la marginea găurii, de la 40 mm inserție de măsurat din aluminiu pentru reducerea greutății, 
ieșire date variabilă, transmisie radio, RS232, Digimatic și USB. Livrare: Cu ceas comparator, în cutie.

Utilizare: Pentru măsurarea de găuri străpunse, găuri înfundate și margini de centrare.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru poziția de zero setată, 
recalibrarea la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), resetare (setare la zero) posibilă în 
orice poziție, funcție de presetare (presetarea valorii măsurate), ABS (comutare de pe măsurare relativă pe 
măsurare absolută). 
 
Indicație: Inclusiv ceas comparator (Comanda Nr. 4246) Ç 4/60, 
Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Set-pistol de măsurare interioară  

Utilizare: Pentru stabilirea diametrului maxim al fațetei respectiv conului interior.

Conținutul pachetului de livrare: Dispoztiv de măsurat fațete interioare de 90°, cu ceas comparator 
cu cadran special, citire 0,01 mm și colțar cu con.

Dispozitiv de măsurat fațete interioare  

4321 0020 4321 0040 

 

Teșitor conic și de 
debavurat cu pas inegal

Aplicabil universal, cu acoperire DUO+ 
pentru orificii de toate tipurile. Veți găsi 
proprietăți de tăiere deosebit de bune 
datorită muchiilor tăietoare inegal 
divizate Ç 1/158.

1391

Micrometre pentru găuri
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/56

Domeniu de Măsurare 
mm Model

Citire
mm

∅ carcasă
mm mm / rotație

4200 4203 4212 Nr. 
comandă€ € €

10 execuție normală 0,01 58 1 18,70  36,40  –  …0010
10 execuție normală 0,01 58 1 –  –   44,50  …0110
10 cu pas spre stânga, cu cifre 0,01 58 1 –   52,50  –  …0015
10 cu forță de măsurare crescută 0,01 58 1 –  la cerere ◊  –  …0020
10 cu forță de măsurare redusă 0,01 58 1 –  la cerere ◊  –  …0025
10 cu arc cu acțiune inversă 0,01 58 1 –   59,00  –  …0030

(W422) (W423) (W488)

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm

∅ carcasă
mm mm / rotație

4205 4207 4210 4212 Nr. 
comandă€ € € €

 5 0,01 40 0,5  68,60  –  –  –  …0005
10 0,01 58 1 –   46,10   87,60  –  …0010
10 0,01 58 1 –  –  –   64,50  …0115
10* 0,01 61 1 –  –  –   91,50  …0120

(W423) (W422) (W423) (W488)

Design: Carcasă metalică robustă, bolț de măsurare și coadă de prindere (∅ 8 
mm h6) călite, rectificate, din oțel inoxidabil. Livrare în cutie de plastic. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65.

Ceas comparator de precizie  

DIN
878

4200 Cromat mat, cu șurub de fixare.

4203 Cadran rotativ pentru setare la zero, două marcaje de toleranță 
reglabile.

4212 Cadran numeric cu contrast puternic, carcasă cromată, capac cu 
funcție de protecție la praf la capătul bolțului de măsurare, roți și 
pinioane cu dantură de precizie.

4212  4203  4200  

Design: Cu protecție împotriva șocurilor, bolț de măsurare și tijă de prindere 
(∅ 8 mm h6) din oțel inoxidabil rezistent, bolțul de măsurare este lepuit. Livrare 
în cutie de plastic.

Ceas comparator de precizie cu protecție împotriva șocurilor  

* Protejat conform IP54.

DIN
878

4205 Manșonul cu ghidaj de precizie nu permite transmiterea șocurilor 
direct la mecanismul de măsurare.

4207 O protecție de calitate superioară la lovire datorită unei roți 
de protecție cu o construcție elaborată reduce pericolul de 
deteriorare a danturii.

4210 Cu reglare fină a indicatorului. Manșonul cu ghidaj de precizie nu 
permite transmiterea șocurilor direct la mecanismul de măsurare.

4212 Cadran numeric cu contrast puternic, carcasă cromată, 
capac cu funcție de protecție la praf la capătul bolțului de 
măsurare, roți și pinioane cu dantură de precizie.

4212  

4210  

4207  

4205  

Ceasuri comparatoare
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/57

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm mm / rotație

4212 4215 Nr. 
comandă

€ €
 20 0,01 58 1 –   109,50  …0020
 30 0,01 58 1  95,10   107,50  …0030
 50 0,01 58 1  136,50   144,00  …0050
 80 0,01 58 1 –   306,00  …0080
100 0,01 80 1  374,50   388,00  …0100

(W422) (W423)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm mm / rotație

4222 Nr. 
comandă

€
10 0,01  80 1  103,50  …0810
10 0,01 100 1  119,50  …1010

(W423)

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm

∅ carcasă
mm mm / rotație

4218 4220 4220 Nr. 
comandă€ € €

 3 0,01 32 0,5 –   66,70  –  …3203
 3* 0,01 32 0,5 –  la cerere ◊  –  …4011
 3 0,01 40 0,5  44,90  –  –  …0003
 3 0,01 40 0,5 –  –   53,50  …4015
 3** 0,01 40 0,5 –  –   65,50  …4020
 5 0,01 40 0,5 –   43,50  –  …4003
 5 0,01 40 1 –  –   65,00  …4025
10 0,01 40 1 –   78,20  –  …4010

(W422) (W423) (W488)

Design: Bolț de măsurare și tijă de prindere (∅ 8 mm h6, la intervalul de 
măsurare 100 mm ∅ 10 mm h6) din oțel inoxidabil rezistent, bolțul de măsurare 
este lepuit. Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt montate cu 
rubine. 
Livrare în etui. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65.

Ceas comparator de precizie cu interval de măsurare mare  

4212 Cu afișaj în milimetri dispus concentric.

4215 Cu roată de protecție la impact, care protejează bolțul de 
măsurare împotriva deteriorărilor.

4215  4212  

Design: Cadran din plastic rezistent. Bolț de măsurare și tijă de prindere (∅ 8 
mm h6) din oțel inoxidabil rezistent, bolțul de măsurare este lepuit. Livrare în 
cutie de plastic. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65.

Ceas comparator de precizie  

Design: Plexiglas rezistent, bolț de măsurare și tijă de prindere (∅ 8 mm h6) din 
oțel inoxidabil rezistent, bolțul de măsurare este lepuit. Livrare în cutie de plastic. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65.

Ceas comparator de precizie  

* Protejat conform IP53. 
** Cu protecție împotriva șocurilor.

DIN
878

4218 Carcasă metalică robustă.

4220 3203 
 – 4011

Cadran numeric rotativ pentru setare la zero, cu două 
marcaje de toleranță reglabile.

4220 4015 
 – 4025

Cadran numeric cu contrast puternic, carcasă cromată, capac 
cu funcție de protecție la praf la capătul bolțului de măsurare, 
roți și pinioane cu dantură de precizie.

4220  4220  4218  

Ceasuri comparatoare
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/58

Domeniu de 
Măsurare 

mm Model
Citire
mm

∅ carcasă
mm mm / rotație

4224 Nr. 
comandă

€
1 execuție normală 0,001 58 0,2  112,00  …0010
1 cu pas spre stânga, cu cifre 0,001 58 0,2  116,00  …0015
1 cu forță de măsurare crescută 0,001 58 0,2 la cerere ◊  …0020
1 cu forță de măsurare redusă 0,001 58 0,2 la cerere ◊  …0025
1 cu arc cu acțiune inversă 0,001 58 0,2  122,50  …0030

(W423)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm mm / rotație

4225 Nr. 
comandă

€
1 0,001 40 0,2  119,00  …4001
1 0,001 58 0,2  131,00  …5801
5 0,001 40 0,2  150,00  …4005
5 0,001 58 0,2  139,00  …5805

(W423)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm mm / rotație

4228 Nr. 
comandă

€
 3 0,01 44,5 0,5  105,50  …4403
10 0,01 61,5 1  105,50  …6110
 1* 0,001 61,5 0,2  169,50  …6101

(W423)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm mm / rotație

4230 Nr. 
comandă

€
 3 0,01 40 0,5  114,00  …0005
10 0,01 58 1  105,00  …0010

(W423)

Design: Cu mecanism de precizie cu roți dințate cu rezoluție mare a valorii măsurate. 
Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt montate cu rubine. Livrare în cutie de plastic. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65.

Ceas comparator de precizie  

4224 0010

Design: Cu protecție împotriva șocurilor și mecanism de precizie cu roți dințate și cu rezoluție mare a 
valorii măsurate. Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt montate cu rubine. Manșonul cu 
ghidaj de precizie nu permite transmiterea șocurilor direct la mecanismul de măsurare. Livrare în cutie de 
plastic. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65.

Ceas comparator fin de precizie, protecție împotriva șocurilor  

Design: Cu protecție împotriva șocurilor, bolț de măsurare și tijă de prindere (∅ 8 mm h6) din oțel 
inoxidabil rezistent, bolțul de măsurare este lepuit. Manșonul cu ghidaj de precizie nu permite transmiterea 
șocurilor direct la mecanismul de măsurare. Cu burduf de cauciuc la bolțul de măsurare și garnitura la scală 
și în spate pentru protecție împotriva lichidelor și impurităților. Livrare în etui. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65.

Ceas comparator de precizie, etanș la ulei și apă  

* Precizie conform normei de fabricație.

DIN
878

Design: Carcasă metalică robustă, bolț de măsurare și tijă de prindere (∅ 8 mm h6) din oțel inoxidabil 
rezistent, bolțul de măsurare este lepuit. Cadran numeric rotativ pentru setare la zero, cu două marcaje de 
toleranță reglabile. Cu magnet puternic în partea din spate pentru utilizare fără stativ sau suport. Livrare 
în cutie de plastic. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65.

Ceas comparator de precizie, cu magnet de fixare  

DIN
878

Ceasuri comparatoare
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/59

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm mm / rotație

4232 Nr. 
comandă

€
1 0,001 40 0,1  184,00  …4001
1 0,001 58 0,1  184,00  …5801

(W423)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm

Precizie
mm

4323 4324 Nr. 
comandă

€ €
12,5 0,01 56,3 0,03 71,59 –  …0012
25 0,01 56,3 0,03 98,54 –  …0025
50 0,01 56,3 0,03 236,21 –  …0050
12,5 0,001 56,3 0,005 –  185,32 …0012

(W093) (W093)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm

Precizie
mm

4322 Nr. 
comandă

€
12,5 0,01 60,5 0,01 85,16 …0012
25 0,01 60,5 0,01 108,16 …0025
50 0,01 60,5 0,02 151,82 …0050
12,5 0,001 60,5 0,004 147,10 …1012
25 0,001 60,5 0,004 183,68 …1025
50 0,001 60,5 0,005 266,27 …1050

(W411)

Design: Cu protecție împotriva șocurilor. Toate componentele mobile ale mecanismului de măsurare sunt 
prinse în rubine. Bolț de măsurare și tijă de prindere (∅ 8 mm h6) din oțel inoxidabil rezistent, bolțul de 
măsurare este lepuit. Livrare în cutie de plastic. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65.

Ceas comparator de precizie cu indicator de precizie pentru măsurare FEINIKA  

Design: Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 12 mm. Tija de prindere ∅ 8 mm. Livrare cu baterie CR2032, 
3 V, în etui.

Funcții: Pornire și oprire, comutare mm/inch, resetarea (setare la zero) este posibilă în orice poziție. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Ceas comparator digital  

 

 

Design: Coadă de prindere și bolț de măsurare din oțel inoxidabil călit. Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 11 
mm, partea de operare și afișare rotativă la 270°. Cu inserție de măsurare interschimbabilă M2,5. Coadă de 
prindere ∅ 8 mm, capac de protecție pe capătul bolțului de măsurare. Cu ieșire de date prin transmisie radio 
și USB. Livrat cu bateria CR2032, 3 V, cutie de transport.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru poziția de zero setată, 
recalibrarea la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), specificarea toleranțelor, ABS 
(comutare de pe măsurare relativă pe măsurare absolută), resetare (setare la zero) posibilă în orice poziție, cu 
valoare pas numeric inversabil. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65. 
Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Cablu de date (Nr. comandă 4322) Ç 4/19.

Ceas comparator digital, IP65  

IP65

Ceasuri comparatoare
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/60

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm

Precizie
mm

4246 Nr. 
comandă

€
12,5 0,01 53,8 0,02  157,00  …0010
12,5 0,005 53,8 0,015  212,50  …0015
12,5 0,001 53,8 0,005  317,00  …0020

(W488)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm

Precizie
mm

4246 Nr. 
comandă

€
 12,5 0,01 60,5 0,02  296,00  …0025
 25 0,01 60,5 0,02  390,00  …0030
 50 0,01 60,5 0,02  681,00  …0035
100 0,01 60,5 0,02  861,00  …0040
 12,5 0,0005 60,5 0,004  366,00  …0045
 25 0,0005 60,5 0,004  437,00  …0050
 50 0,0005 60,5 0,007  753,00  …0055
100 0,0005 60,5 0,008  927,00  …0060

(W488)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm

Precizie
mm

4246 Nr. 
comandă

€
 12,5 0,01 60,5 0,02  354,00  …0081
 25 0,01 60,5 0,02  448,00  …0084
 12,5 0,0005 60,5 0,004  422,00  …0065
 25 0,0005 60,5 0,004  476,00  …0070
 25* 0,0005 60,5 0,004  476,00  …0085
 50 0,0005 60,5 0,008  789,00  …0075
100 0,0005 60,5 0,009  963,00  …0080

(W488)

Design: Coadă de prindere și bolț de măsurare din oțel inoxidabil călit. Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 
12 mm. Cu inserție de măsurare interschimbabilă M2,5. Coadă de prindere ∅ 8 mm, capac de protecție pe 
capătul bolțului de măsurare. Cu ieșire date RS232, Digimatic și USB. 
Livrat cu bateria CR2032, 3 V.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru poziția de 
zero setată, setarea din nou la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), resetare (setare 
la zero) posibilă în orice poziție, inversarea direcției de numărare, funcția de presetare (presetarea valorii 
măsurate). 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65. 
Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
Capac de ridicare, inel posterior (Nr. Comandă 4246) Ç 4/64. 
Cablu de date (Nr. comandă 4246) Ç 4/19.

Ceas comparator digital  

IP52

Design: Coadă de prindere și bolț de măsurare din oțel inoxidabil călit. Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 12 
mm, partea de operare și afișare rotativă la 280°. Cu inserție de măsurare interschimbabilă M2,5. Coadă de 
prindere ∅ 8 mm, capac de protecție pe capătul bolțului de măsurare. Cu ieșire date RS232, Digimatic și 
USB. Livrat cu baterie CR2450, 3 V.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru poziția 
de zero setată, setarea din nou la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), specificarea 
toleranței, ABS (comutare de pe măsurare relativă pe măsurare absolută), resetare (setare la zero) posibilă 
în orice poziție, inversarea direcției de numărare, funcția de presetare (presetarea valorii măsurate). În cazul 
citirii de 0,0005 mm, cu valoare pas numeric inversabil (0,0005/0,001/0,002/0,005/0,01 mm). 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65. 
Capac de ridicare, inel posterior (Nr. Comandă 4246) Ç 4/64. 
Cablu de date (Nr. comandă 4246) Ç 4/19.

Ceas comparator digital cu afișaj de toleranță  

IP42

 

 

0,0005 mm

0,01 mm

Design: Coadă de prindere și bolț de măsurare din oțel inoxidabil călit. Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 12 
mm, partea de operare și afișare rotativă la 280°. Cu inserție de măsurare interschimbabilă M2,5. Coadă de 
prindere ∅ 8 mm, capac de protecție pe capătul bolțului de măsurare. Cu ieșire date prin conexiune radio, 
RS232, Digimatic și USB. Livrat cu baterie CR2450, 3 V.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru poziția 
de zero setată, setarea din nou la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), specificarea 
toleranței, ABS (comutare de pe măsurare relativă pe măsurare absolută), resetare (setare la zero) posibilă în 
orice poziție, inversarea direcției de numărare, funcția de presetare (presetarea valorii măsurate), cu valoare 
pas numeric inversabil. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65. 
Receptor radio (Comanda Nr. 4246 0195) Ç 4/19. 
Capac de ridicare, inel posterior (Nr. Comandă 4246) Ç 4/64. 
Cablu de date (Nr. comandă 4246) Ç 4/19.

Ceas comparator digital, cu wireless integrat  

* Forță de măsurare 0-0 N.

IP42

Ceasuri comparatoare
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/61

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm

Precizie
mm

cu transmisie 
prin radio

4246 Nr. 
comandă

€
12,5 0,0005 60,5 0,004 nu  440,00  …0090
12,5 0,0005 60,5 0,004 da  474,00  …0100
25 0,0005 60,5 0,004 nu  494,00  …0095
25 0,0005 60,5 0,004 da  531,00  …0105

(W488)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm

Precizie
mm

cu transmisie 
prin radio

4246 Nr. 
comandă

€
12,5 0,0005 60,5 0,004 nu  459,00  …0110
12,5 0,0005 60,5 0,004 da  493,00  …0120
25 0,0005 60,5 0,004 nu  525,00  …0115
25 0,0005 60,5 0,004 da  558,00  …0125
50 0,0005 60,5 0,004 nu  810,00  …0126
50 0,0005 60,5 0,004 da  843,00  …0129

(W488)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm

Precizie
mm

cu transmisie 
prin radio

4246 Nr. 
comandă

€
12,5 0,0005 60,5 0,004 nu  522,00  …0130
12,5 0,0005 60,5 0,004 da  561,00  …0135

(W488)

Design: Coadă de prindere și bolț de măsurare din oțel inoxidabil călit. Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 11 
mm, partea de operare și afișare rotativă la 280°. Cu inserție de măsurare interschimbabilă M2,5. Coadă de 
prindere ∅ 8 mm, capac de protecție pe capătul bolțului de măsurare. Cu ieșire date prin transmisie radio 
RS232, Digimatic și USB. Livrat cu baterie CR2450, 3 V.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru poziția 
de zero setată, setarea din nou la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), specificarea 
toleranței, ABS (comutare de pe măsurare relativă pe măsurare absolută), resetare (setare la zero) posibilă în 
orice poziție, inversarea direcției de numărare, funcția de presetare (presetarea valorii măsurate), cu valoare 
pas numeric inversabil. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65. 
Receptor radio (Comanda Nr. 4246 0195) Ç 4/19. 
Capac de ridicare, inel posterior (Nr. Comandă 4246) Ç 4/64. 
Cablu de date (Nr. comandă 4246) Ç 4/19.

Ceas comparator IP54, cu wireless integrat  

IP54

Design: Coadă de prindere și bolț de măsurare din oțel inoxidabil călit. Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 8,5 
mm, partea de operare și afișare rotativă la 280°. Cu inserție de măsurare interschimbabilă M2,5. Coadă de 
prindere ∅ 8 mm, capac de protecție pe capătul bolțului de măsurare. Cu ieșire date prin transmisie radio 
RS232, Digimatic și USB. Livrat cu baterie CR2450, 3 V.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru poziția 
de zero setată, setarea din nou la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), specificarea 
toleranței, memorie MAX/MIN pentru căutarea punctului de întoarcere, specificarea toleranței, ABS 
(comutare de pe măsurare relativă pe măsurare absolută), resetare (setare la zero) posibilă în orice poziție, 
inversarea direcției de numărare, funcția de presetare (presetarea valorii măsurate). 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65. 
Receptor radio (Comanda Nr. 4246 0195) Ç 4/19. 
Capac de ridicare, inel posterior (Nr. Comandă 4246) Ç 4/64. 
Cablu de date (Nr. comandă 4246) Ç 4/19.

Ceas comparator digital pentru verificat concentricitatea și planeitatea, cu wireless integrat  

IP42

Design: Coadă de prindere și bolț de măsurare din oțel inoxidabil călit. Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 8,5 
mm, partea de operare și afișare rotativă la 280°. Cu inserție de măsurare interschimbabilă M2,5. Coadă de 
prindere ∅ 8 mm, capac de protecție pe capătul bolțului de măsurare. Cu ieșire date prin transmisie radio 
RS232, Digimatic și USB. Livrat cu baterie CR2450, 3 V.

Funcții: Pornire automată prin mișcarea glisorului, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru poziția de 
zero setată, setarea din nou la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), memorie MAX/MIN 
pentru căutarea punctului de întoarcere, specificarea toleranței, ABS (comutare de pe măsurare relativă pe 
măsurare absolută), resetare (setare la zero) posibilă în orice poziție, inversarea direcției de numărare, funcția 
de presetare (presetarea valorii măsurate).

Utilizare: Punctul de întoarcere se determină la o măsurare interioară sau exterioară în 2 puncte în mod 
automat prin pendulare, după care i se poate aloca o valoare presetată. La măsurare se salvează valoarea 
EFECTIVĂ măsurată prin funcția MIN respectiv MAX și se afișează pe ecran. Pentru a putea efectua mișcări 
de măsurare rapide cu siguranța de măsurare corespunzătoare, se prelucrează 64 de valori măsurate pe 
secundă. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65. 
Receptor radio (Comanda Nr. 4246 0195) Ç 4/19. 
Capac de ridicare, inel posterior (Nr. Comandă 4246) Ç 4/64. 
Cablu de date (Nr. comandă 4246) Ç 4/19.

Ceas comparator digital, cu wireless integrat  

IP42

Ceasuri comparatoare
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/62

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm

Precizie
mm

4334 Nr. 
comandă

€
12,5 0,0001 60,5 0,0005  645,00  …0001
12,5 0,0001 60,5 0,0005  549,00  …0004
25 0,0001 60,5 0,0005 la cerere ◊  …0002

(W488)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm

Cursă liberă
mm

4235 Nr. 
comandă

€
0,5 0,01 62 2,5  155,00  …0101
0,1 0,001 62 3  185,50  …1001

(W423)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm

Cursă liberă
mm Tip protecție

4239 Nr. 
comandă

€
±0,025 0,0005 63 2,8 –  364,00  …0015
±0,025 0,0005 63 2,8 IP54  373,00  …0020
±0,05 0,001 63 2,8 –  203,00  …0025
±0,05 0,001 63 2,8 IP54  220,50  …0030
±0,13 0,005 63 2,5 –  203,00  …0035
±0,13 0,005 63 2,5 IP54  220,50  …0040
±0,25 0,01 63 2,5 –  151,00  …0045
±0,25 0,01 63 3,5 IP54  172,00  …0050

(W489)

Design: Coadă de prindere și bolț de măsurare din oțel inoxidabil călit. Partea de operare și afișare rotativă la 
280°. Coadă de prindere ∅ 8 mm, capac de protecție pe capătul bolțului de măsurare. 
Cu ieșire date RS232, Digimatic și USB. Livrat cu baterie CR2450, 3 V.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru poziția de zero setată, 
recalibrarea la zero nu mai este necesară după pornire (Sistem Absolut), memorie MAX/MIN pentru căutarea 
punctelor de revenire, specificarea toleranțelor, ABS (comutare de pe măsurare relativă pe măsurare 
absolută), inversarea direcției de numărare, funcție de presetare (presetarea valorilor de măsurare). 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65. 
Cablu de date (Nr. comandă 4246) Ç 4/19.

Ceas comparator digital cu citire 0,1 µm  

IP52

4334 0001 
 + 0002

Pentru măsurători statice și dinamice precum lungimile, distanțele, diferențele de 
lungime, concentricitate, rectiliniaritate și planeitate. Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 
8,5 mm.

4334 0004 Pentru măsurători statice precum lungimile, distanțele, diferențele de lungime. 
Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 11 mm.

4334 0001

Design: Cu protecție împotriva șocurilor și cursă liberă. Toate componentele mobile ale mecanismului de 
măsurare sunt prinse în rubine. Bolț de măsurare și tijă de prindere (∅ 8 mm h6) din oțel inoxidabil rezistent, 
bolțul de măsurare este lepuit. Livrare în cutie de plastic. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65.

Indicator de precizie Compika  

DIN
879

Design: Cu protecție specială împotriva șocurilor și cursă liberă. Toate componentele mobile ale 
mecanismului de măsurare sunt prinse în pietre. Bolț de măsurare și coadă de prindere (∅ 8 mm h6) din oțel 
inoxidabil rezistent, marcaje de toleranță reglabile, reglaj fin blocabil. Livrare în etui. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65.

Indicator de precizie Compika  

IP54

Ceasuri comparatoare
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/63

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm

∅ carcasă
mm

Cursă liberă
mm

4239 Nr. 
comandă€

±0,12 0,001 110 4 la cerere ◊  …0060
(W489)

Dimensiuni 
mm

4197 Nr. 
comandă€

67 x 16 106,20 …0013
(W422)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm

Suprafață suport
mm

4197 Nr. 
comandă

€
12,5 0,01 56,3 80 x 16 159,50 …0009
25 0,01 56,3 80 x 16 179,55 …0011

(W422)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm

Suprafață suport
mm mm / rotație

4197 4197 Nr. 
comandă

€ €
10 0,01 58 80 x 16 1 70,80 –  …0001
10 0,01 58 67 x 16 1 –  138,84 …0005
30 0,01 58 80 x 16 1 107,19 –  …0003
30 0,01 58 67 x 16 1 –  169,12 …0007

(W422) (W422)

Design: Cadran mare cu contrast ridicat. Insensibil la forțele cu acțiune laterală asupra bolțului de măsurare, 
toate piesele mobile ale mecanismului de măsurare sunt fixate în pietre. Bolț de măsurare și coadă de 
prindere (∅ 8 mm h6) din oțel inoxidabil rezistent, marcaje de toleranță reglabile, reglaj fin blocabil, ridicarea 
bolțului de măsurare prin sistem cu cablu de ridicat care se poate înșuruba sau buton de ridicare. Livrare cu 
cablu de ridicat, în cutie. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65.

Indicator de precizie, cu afișaj mare  

Design: 120°, cu ax ∅ 8 mm. Livrare în etui.

Talpă de măsurare a adâncimii, prismatică m

Design: Cu ecran LCD mare, ax de prindere de ∅ 8 mm. Livrare cu baterie SR44, în cutie. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65. 
Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 0357) Ç 4/20.

Indicator digital de adâncime m

Design: Carcasă metalică robustă, bolț de măsurare și coadă de prindere (∅ 8 mm h6) călite, rectificate, din 
oțel inoxidabil. Marcaje de toleranță reglabile. Livrare în etui. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65.

Indicator de adâncime m

4197 0001 
 + 0003

Suprafață plană de măsurare.

4197 0005 
 + 0007

Suprafață de măsurare prismatică, 120°.

4197 0001

4197 0005

4197 0001

INOX

Indicatoare de precizie
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/64

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm

Suprafață 
suport
mm mm / rotație

4093 Nr. 
comandă

€
10 0,01 58 80 x 16 1  136,00  …0010
30 0,01 58 80 x 16 1  192,00  …0030

(W423)

Dimensiuni 
mm

4325 4093 Nr. 
comandă€ €

 50 x 16 –   63,30  …0050
 80 x 16 52,48  63,30  …0080
100 x 16 52,66 –  …0100
120 x 20 –   72,70  …0120
150 x 16 60,04 –  …0150
150 x 20 –   101,50  …0150

(W083) (W423)

Denumire
4246 Nr. 

comandă€
Capac de ridicare la cerere ◊  …0165

Inel posterior la cerere ◊  …0175
(W488)

Denumire
4239 Nr. 

comandă€
Declanșator cu sârmă  8,70  …0005

Mâner de ridicare pentru ceas comparator  6,45  …0010
(W423)

Design: Talpa de măsurare cromată mat și călită. Suprafață suport lepuită fin. 
Bucșa de prindere din metal, pentru fixarea ceasului comparator, asigură siguranța de măsurare. Un șurub 
hexagonal suplimentar ușurează înlocuirea ceasului comparator. Inserție de măsurat cu filet exterior M2,5. 
Afișajul milimetric de la nr. de comandă: 4093 0030 este dispus concentric, ceea ce permite o citire facilă și 
sigură. 
Livrare cu cap de măsurat special de 10 mm și talpă de măsurat 80 x 16 mm, în cutie de plastic. 
 
Indicație: Inserții de măsurare potrivite M2,5 pot fi găsite de la Ç 4/65.

Indicator de adâncime  

Design: Suprafață cromată mat și călită. Adecvat pentru toate ceasurile comparatoare cu coadă cu∅ 8 mm 
h6. Livrare cu șurub de fixare.

Talpă de măsurare  

4325 Din metal ușor.

4093 Din oțel, suprafețele suport sunt șlefuite foarte fin.

4093  

4325  

Capac de ridicare, inel posterior  

Design: Accesorii speciale pentru ceasuri comparatoare și indicatoare de precizie. 
Declanșator cu sârmă Pentru toate indicatoarele de precizie. La ceasurile 
comparatoare trebuie să existe un adaptor de prindere special pentru declanșator 
(producție specială). 
Mâner de ridicare: Pentru ceasurile comparatoare. Rabatabil și astfel ușor de adus 
în poziția potrivită.

Utilizare: Pentru ridicarea rapidă a bolțului de măsurat.

Declanșator cu sârmă / mâner de ridicare  

4239 0005 

4239 0010 

Design: Potrivit pentru ceasurile comparatoare Mahr.

Indicatoare de adâncime
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/65

Ilustrație Model

4236 4237 Nr. 
comandăOțel Carbură

€ €
 1 Standard 0,95 4,31 …0001
10 plan, ∅ 4,8 mm 3,65 24,25 …0002
11 plan, ∅ 10 mm 4,09 39,69 …0003
11 plan, ∅ 20 mm 17,64 –  …0018
11 plan, ∅ 35 mm 17,64 –  …0019
11 Disc, ∅ 7,8 x 0,5 mm 141,58 –  …0021
11 Disc, ∅ 10 x 0,5 mm 146,06 –  …0022
12 ondulat, ∅ 10 mm 5,00 78,46 …0004
13 ascutit, 45° 5,00 44,86 …0005
14 Pin cilindric ∅ 1,5 mm 6,11 21,11 …0006
15 ascutit, 0,5 mm 4,78 –  …0007
16 sferic, 16 mm lungime 2,96 –  …0008
17 sferic, 26 mm lungime –  10,91 …0009
18 con ∅ 1 mm 6,11 21,62 …0010
18 con ∅ 2 mm 6,11 21,62 …0011
18 con ∅ 3 mm 6,11 21,62 …0012
18 con ∅ 4 mm 6,11 21,62 …0013
18 con ∅ 5 mm 6,11 21,62 …0014
20 Muchie de tăiere, 5 mm lățime 6,55 48,91 …0017
21 sferic, ∅ 3 mm 2,96 –  …0016
22 Rolă, ∅ 7,5 mm 107,43 –  …0020

(W423) (W423)

Lungime 
mm

4238 Nr. 
comandă€

10 3,75 …0010
20 3,75 …0020
30 3,75 …0030
40 3,75 …0040
50 3,75 …0050
60 3,75 …0060
70 3,75 …0070
80 3,75 …0080
90 3,75 …0090

100 3,75 …0100
(W423)

Design: Cu filet exterior M2,5. Toate ceasurile comparatoare și indicatoarele de precizie sunt livrate standard 
cu vârf de măsurare Nr. 1 din oțel călit.

Inserție de măsurare  

Inserții de măsurat cu sfere de rubin sau safir disponibile la cerere.

20 22 

4236 Oțel.

4237 Cu carbură.

Design: Din oțel călit, cu filet exterior∅ M2,5, fără inserții de măsurare

Prelungitor pentru inserție de măsurare  

Inserții de măsurat
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/66

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Cifre scală
mm

∅ carcasă
mm

Lungimea sondei
mm Formă

4250 4252 Nr. 
comandă

€ €
0,8 0,01 0– 40–0 32 12,8 A  93,60  –  …0008
0,5 0,01 0– 25–0 32 35,7 A –   121,00  …1033
0,2 0,002 0–100–0 32 12,8 A –   104,50  …1036
0,8 0,01 0– 40–0 40 12,8 A –   86,50  …1040
0,5 0,01 0– 25–0 40 35,7 A –   123,00  …1043
0,2 0,002 0–100–0 40 12,8 A –   104,50  …1046
2 0,02 0–100–0 40 35,7 A –   144,00  …1402
0,8 0,01 0– 40–0 32 12,8 B –   110,50  …2031
0,5 0,01 0– 25–0 32 35,7 B –   126,00  …2034
0,2 0,002 0–100–0 40 12,8 B –   128,00  …2047
0,8 0,01 0– 40–0 32 12,8 C –   114,00  …3032
0,5 0,01 0– 25–0 40 35,7 C –   136,50  …3045
0,2 0,002 0–100–0 40 12,8 C –   130,00  …3048

(W422) (W423)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm Cifre scală

∅ carcasă
mm

Lungimea 
sondei
mm

4255 Nr. 
comandă

€
0,8 0,01 0–40–0 28 12  98,00  …0008

(W422)

Design: Carcasă cromată pentru protejarea ghidajelor în coadă de rândunică, rezistentă la loviri, tija de 
măsurare sprijinită în rulmenți de precizie, mecanisme de măsurare sprijinite în rubine, comutare automată a 
direcției de măsurare, carcasă cu trei ghidaje frezate în coadă de rândunică pentru prinderea cozii (∅ 8 mm 
h6), inserție de măsurat M1,6 cu 2 mm ∅, cu sferă din carbură, inel exterior rotativ. Livrare cu cheie, în cutie 
de plastic.

Utilizare: Pentru verificarea concentricității arborilor și manșoanelor, centrarea găurilor, poziționarea 
suprafețelor și verificarea paralelismului.

Forma A = Inserție de măsurat rabatabilă perpendicular față de scală cu 240°. 
Forma B = Inserție de măsurat rabatabilă paralelă cu scala cu 240°. 
Forma C = Inserție de măsurat rabatabilă înapoi față de scală cu 240°.

Indicator de precizie cu pârghie  

DIN
2270

 

 

 

 

4252 Formă C  

4252 Formă B  

4252 Formă A  

4250 Formă A  

Design: Palpatorul de măsurare se poate regla la dreapta și la stânga cu câte 110°, mișcarea pârghiei 
comutabilă. Prindere pe tija superioară sau inferioară (∅ 8 mm h6). Livrare în cutie de plastic.

Indicator cu pârgie cu senzor de măsurare rabatabil  

Dispozitive de măsurare cu palpator cu pârghie
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/67

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm Cifre scală

∅ carcasă
mm

Lungimea 
sondei
mm

Bilă de 
palpare

4254 Nr. 
comandă

€
±0,4* 0,01  40–0– 40 27,5 13,6 Carbură  89,50  …0030
±0,4 0,01  40–0– 40 38 13,6 Carbură  90,50  …0033
±0,8 0,01  40–0– 40 38 13,6 Carbură  158,00  …0035
±0,25 0,01  25–0– 25 28 40,3 Carbură  142,50  …0037
±0,25 0,01  25–0– 25 38 40 Carbură  157,00  …0039
±0,25 0,01  25–0– 25 38 13,6 Carbură  118,00  …1899
±0,5 0,01  50–0– 50 38 31,4 Carbură  168,50  …0041
±0,1 0,002 100–0–100 28 13,6 Carbură  114,00  …0043
±0,1 0,002 100–0–100 38 13,6 Carbură  126,00  …0046
±0,2 0,002 100–0–100 38 13,6 Carbură  180,50  …0049
±0,07 0,001  70–0– 70 38  8,3 Carbură  168,50  …0052

(W488)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ carcasă
mm

Lungime inserție 
de măsurat

mm

4254 Nr. 
comandă

€
±0,4 0,001 43 14,5  350,00  …0040
±0,25 0,001 43 41,24  394,00  …0045

(W488)

Dimensiuni 
mm

4256 Nr. 
comandă€

6 x 12 x 80 18,25 …0001
(W422)

Model
4257 Nr. 

comandă€
rigid 10,33 …0005

rotativ 43,22 …0007
(W423)

Design: Cadran numeric cu contrast puternic, etanșat cu garnitură inelară, geam din sticlă minerală pentru 
o protecție maximă împotriva spargerii, zgârerii, șpanului fierbinte, precum și o rezistență maximă împotriva 
solvenților, carcasă de protecție cromată mat, cu 3 tije de măsurare integrate, în coadă de rândunică, 
mecanism de măsurare cu protecție împotriva șocurilor, model antimagnetic, adaptare automată la direcția de 
măsurare, astfel o citire fără erori, manetă dublă cu rulment, protecție la suprasarcină prin cuplaj cu alunecare, 
inserție de măsurat cu bilă din carbură. Livrare cu cheie pentru schimbarea inserțiilor de măsurare, inserție de 
măsurat cu ∅ 2 mm, coadă de prindere (∅ 8 mm h6), în cutie.

Utilizare: Măsurarea abaterilor de concentricitate, planaritate, paralelism și planeitate, centrarea brațelor sau 
găurilor, poziționarea paralelă sau în unghi drept a pieselor.

Indicator de precizie cu palpator cu pârghie  

* DIN 2270.

DIN
2270

Design: Unitatea de afișare este etanșă la apă și lichid de răcire, afișaj combinat cu cifre și scală, partea de 
operare și de afișare răsucibile la 360°, carcasă de protecție cromată mat, cu 3 tije de măsurare în coadă de 
rândunică, mecanism de măsurare protecție împotriva șocurilor, axe cu lagăre din pietre prețioase, adaptarea 
automată a direcției de palpare, model antimagnetic, manetă dublă cu rulment, protecție la suprasarcină 
prin cuplaj cu alunecare. Cu ieșire date RS232, Digimatic și USB. Livrare cu coadă de prindere, cheie pentru 
schimbarea inserțiilor de măsurare, inserție de măsurat cu ∅ 2 mm, în cutie.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare, mm/inch, MIN-MAX pentru verificare concentricitate și 
planeitate.

Utilizare: Măsurarea abaterilor de concentricitate, planaritate, paralelism și planeitate, centrarea brațelor sau 
găurilor, poziționarea paralelă sau în unghi drept a pieselor. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
La cerere, se poate livra cablul de date.

Indicator de precizie digital cu pârghie  

IP65

Design: Suport dreptunghiular, cu orificii de prindere cu ∅ 4 mm h7 și ∅ 8 mm h7, precum și fixare în coadă 
de rândunică.

Suport de prindere pentru indicator de precizie cu pârghie  

Design: ∅ 8 mm h7 cu fixare în coadă de rândunică.

Coadă de prindere pentru ceas comparator cu pârghie  

4257 0005 

4257 0007 

Dispozitive de măsurare cu palpator cu pârghie
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/68

Lungime 
mm Denumire

∅ bilă
mm

4257 Nr. 
comandă€

12,8 Bilă din carbură 2 8,81 …0012
12,8 Bilă din rubin antimagnetică 2 17,22 …0015
35,7 Bilă din carbură 2 14,06 …0035

(W423)

Domeniu de Măsurare 
mm Compatibilitate

4259 Nr. 
comandă€

±2 Mahr-VLDT la cerere ◊  …0400
±2 Tesa la cerere ◊  …0410
±2 Marposs la cerere ◊  …0415

(W489)

Domeniu de Măsurare 
mm Compatibilitate

4259 Nr. 
comandă€

±5 Mahr-VLDT la cerere ◊  …0420
±5 Tesa la cerere ◊  …0425
±5 Marposs la cerere ◊  …0430

(W489)

4257 Nr. 
comandă€

23,28 …0001
(W423)

Design: Cu filet ∅ M1,6.

Inserție de măsurare pentru ceasuri comparatoare cu palpator cu pârghie  

4257 0012 

4257 0015 

4257 0035 

Design: Coadă de prindere ∅ 8 mm h6 cu prindere ∅ 4 mm h7 și fixare tip coadă de rândunică. 
Prindere pentru dispozitive de măsurat cu palpator cu pârghie ∅ 4 mm h7. Atașat suplimentar: 
Prindere ∅ 8 mm h7.

Notă: Livrare fără indicator de precizie.

Suport de fixare pentru indicatoare cu palpator cu pârghie  

Design: Variante fără și cu ridicare sau cu solicitare pneumatică, bolț de măsurare cu ghidaj cu bile, 
rectiliniaritate crescută pe înteg intervalul de măsurare, ecranare electromagnetică excelentă (EMV), toate 
capetele pot fi pot fi utilizate atât axial cât și radial datorită capacului livrat. Rezistent la ulei, benzină, apă și 
alifați. Parțial rezistent la acizi, baze, solvenți și ozon. 
Livrare cu capac pentru ieșire cablu și cheie pentru reglarea cursei.

Vârf palpator inductiv  

IP64

4259 0400 
 – 0415

Varianta standard

4259 0420 
 – 0430

Retragere cu vacuum.

Retragere cu vacuum.Varianta standard

Dispozitive de măsurare cu palpator cu pârghie
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/69

Denumire
4326 Nr. 

comandă€
Modul pentru 2 vârfuri palpatoare (compatibil Mahr) la cerere ◊  …0004

Modul intrare/ieșire la cerere ◊  …0007
Modul cu conectare USB la cerere ◊  …0010

Modul de alimentare electrică la cerere ◊  …0013
(W489)

Design: Module Bus RS485 combinate flexibil. Racordarea modulelor N 1700 prin interfață USB la 
software-ul universal de evaluare și configurare Millimar Cockpit și racordarea tuturor tipurilor de vârfuri 
palpatoare compatibile prin același modul.

Modul pentru vârfuri palpatoare inductive  

4326 0004 4326 0007 4326 0010 4326 0013 

Tehnologie 
de măsurare digitală

Precizie maximă cu tehnologia 
de măsurare FORMAT. 
Cu FORMAT măsurați cu precizie.

Ç 4/107Ç 4/104

Ç 4/88

Ç 4/72Ç 4/63

Ç 4/59

Ç 4/53

Ç 4/39

Ç 4/32

Vârfuri palpatoare inductive

44
.3



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/70

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ ceas 
comparator

mm
Adâncime cadru

mm

∅ suprafețe de 
măsurare

mm

4260 Nr. 
comandă

€
0–10 0,01 40 18 6,35  106,50  …0015
0–10 0,01 40 45 6,35  123,50  …0045

(W423)

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm

Adâncime cadru
mm

4261 Nr. 
comandă€

0–10 0,01 15 45,44 …0003
0–15 0,01 15 119,96 …0005

(W422)

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm

Adâncime cadru
mm

4261 Nr. 
comandă€

0–10 0,01 17 73,55 …0001
(W422)

4335 Nr. 
comandă€

la cerere ◊  …0002
(W489)

Design: Software interactiv, tactil, cu operare simplă și intuitivă. 
Crearea facilă a sarcinilor de măsurare, operare extrem de ușoară prin accesul la formule predefinite. 
Administrarea sarcinilor de măsurare (funcție de memorare și încărcare), conectarea sarcinii de măsurare 
cu imagini sau desene, determinarea statică sau dinamică a valorilor măsurate spriinită de elemente de 
operare grafice, vizualizarea live a valorilor măsurate, afișarea cu cifre și scală a până la 128 de caracteristici 
simultan. Racordarea modulelor Millimar N 1700 împreună cu vârfurile palpatoare inductive precum și a 
instrumentelor de măsură Mahr cu interfață de date și aparate de măsură Mahr cu wireless integrat. Stocarea 
datelor în MS Excel® sau în format de date qs Stat (format dfq sau dfx respectiv dfd). Niveluri de utilizator 
protejate cu parolă (3 trepte).

Utilizare: Software inteligent și universal utilizabil pentru sarcini de măsurare complexe în producție.

Software de măsurare Millimar Cockpit m

Design: Similar cu DIN 878, mâner din aluminiu, cu roată de ridicare și mâner cu manșon din plastic 
pentru izolarea căldurii mâinilor, setare la zero prin inel exterior rotativ, forță de măsurare cca. 0,5 N, cu 
suprafețe de măsurat plate. 1 rotatie ac indicator = 1 mm. Livrare în cutie de plastic.

Utilizare: Dispozitiv ușor de mânuit pentru măsurarea celor mai diverse materiale, în intervalul de măsurare 
0–10 mm, de ex. hârtie, textile, folie, tablă etc.

Dispozitiv de precizie pentru măsurarea rapidă a grosimii  

Design: Suprafețele de măsurare călite, rectificate și lepuite, mânerul din plastic cu manșon pentru a 
izola căldura mâinii. Livrare cu baterie SR44, în cutie.

Funcții: Funcții comutare mm/inch, resetarea (setare la zero) este posibilă în orice poziție.

Utilizare: Dispozitiv ușor de mânuit pentru măsurarea celor mai diverse materiale, în intervalul de 
măsurare 0–10 mm, de ex. hârtie, textile, folie, tablă etc.

Dispozitiv pentru măsurarea rapidă a grosimii m

4261 0003 

4261 0005 

Design: Suprafețele de măsurare călite, rectificate și lepuite, setare la zero prin rotirea inelului exterior. 
Livrare în etui.

Utilizare: Dispozitiv ușor de mânuit pentru măsurarea celor mai diverse materiale, în intervalul de măsurare 
0–10 mm, de ex. hârtie, textile, folie, tablă etc.

Dispozitiv pentru măsurarea rapidă a grosimii m

Testere rapide
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/71

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ ceas 
comparator

mm
Adâncime cadru

mm

∅ suprafețe de 
măsurare

mm

4262 Nr. 
comandă

€
0–10 0,01 58  50 10  126,00  …0050
0–10* 0,01 58  50 10  134,00  …0053
0–10* 0,01 58 100 10  158,50  …0100
0–30 0,01 58  50 10  179,00  …0503

(W423)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ ceas 
comparator

mm

Adâncime 
cadru
mm

∅ suprafețe 
de măsurare

mm

4262 Nr. 
comandă

€
0–30 0,1 58 200 10  174,00  …0200

(W423)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Adâncime de 
măsurare

mm
Limită eroare

mm
Tip contact măsurare

mm

Lungime contact 
măsurare mobil

mm

Lungime contact 
măsurare fix

mm

4263 Nr. 
comandă

€
 0–20 0,01 80 0,03 K ∅ 1,5 25 25 206,69 …0020
10–30 0,01 80 0,03 K ∅ 1,5 25 25 262,34 …0030
20–40 0,01 80 0,03 K ∅ 1,5 25 25 262,34 …0040
30–50 0,01 80 0,03 K ∅ 1,5 25 25 262,34 …0050
40–60 0,01 80 0,03 K ∅ 1,5 25 25 272,96 …0060

(W426)

Design: Similar cu DIN 878, mâner din aluminiu, reglare la zero prin inel exterior rotativ, cu vârfuri de 
măsurare plate. 1 rotatie ac indicator = 1 mm. Livrare în cutie de plastic.

Utilizare: Pentru măsurarea pielii moi, a cartonului, hârtiei, foliilor etc.

Indicație: Dispozitivele de măsurat grosimea în alte intervale de măsurare și adâncimi de mâner sau inserții 
de măsurare diferite pentru alte materiale sunt disponibile la cerere.

Dispozitiv de precizie pentru măsurarea grosimii  

* Cu pârghie de ridicare.

Design: Mâner din aluminiu, reglare la zero prin inel exterior rotativ, cu vârfuri de 
măsurare plate. 1 rotatie ac indicator = 10 mm. Livrare în cutie de plastic.

Utilizare: Pentru măsurarea pielii moi, a cartonului, hârtiei, foliilor etc.

Indicație: Dispozitivele de măsurat grosimea în alte intervale de măsurare și 
adâncimi de mâner sau inserții de măsurare diferite pentru alte materiale sunt 
disponibile la cerere.

Dispozitiv de măsurare a grosimii  

Design: Cu câte un braț de sondă fix și unul mobil, cu bile de măsurare 
din carbură. Livrare în cutie de plastic.

Utilizare: Pentru măsurarea rapidă a pereților.

Ceas comparator de exterior m

4263 0040

Testere rapide
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/72

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Adâncime 
de 

măsurare
mm

Limită eroare
mm

Limită de 
repetare

mm
Tip contact măsurare

mm

Lungime contact 
măsurare mobil

mm

Lungime 
contact 

măsurare fix
mm

Forță de măsurare
N

4266 Nr. 
comandă

€
0–10 0,005  35 0,015 0,005 K ∅ 1,5 1 19,1 18,6 0,8–1,2  391,00  …0010
0–20 0,01  85 0,03 0,01 K ∅ 1,5 1 24,7 24,6 1,1–1,6  391,00  …0020
0–20 0,01  80 0,03 0,01 K ∅ 1,5 2 24,7  2,5 1,1–1,6  391,00  …0021
0–50 0,05 167 0,05 0,025 K ∅ 3 1 30 30 0,8–1,7  449,50  …0052
0–50 0,05 169 0,05 0,025 K ∅ 3 2 30  4,3 0,8–1,7  449,50  …0053

(W424)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Adâncime de 
măsurare

mm
Limită eroare

mm
Tip contact măsurare

mm

Lungime contact 
măsurare mobil

mm

Lungime contact 
măsurare fix

mm

4264 Nr. 
comandă

€
 0–20 0,01 80 0,03 K ∅ 1,5 25 25 208,66 …0020
10–30 0,01 80 0,03 K ∅ 1,5 25 25 264,70 …0030
20–40 0,01 80 0,03 K ∅ 1,5 25 25 264,70 …0040
30–50 0,01 80 0,03 K ∅ 1,5 25 25 264,70 …0050
40–60 0,01 80 0,03 K ∅ 1,5 25 25 275,31 …0060

(W426)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Adâncime 
de 

măsurare
mm

Limită eroare
mm

Limită de 
repetare

mm
Tip contact măsurare

mm

Lungime contact 
măsurare mobil

mm

Lungime 
contact 

măsurare fix
mm

Forță de măsurare
N

4267 Nr. 
comandă

€
0–20 0,01  85 0,03 0,01 K ∅ 1,5 24,7 24,6 1,1–1,6  402,50  …0020
0–30 0,02 116 0,04 0,02 K ∅ 3 30 30 0,9–1,6  402,50  …0030
0–50 0,02 167 0,06 0,04 K ∅ 3 30 30 0,8–1,7  555,50  …0061

(W424)

Design: Cu câte un braț de măsurare fix și unul mobil, rezultate de măsurare 
directe la deschiderea brațului mobil. Brațul mobil este curbat, contactele de 
măsurare din carbură. Livrare în cutie de transport.

Utilizare: Pentru măsurarea rapidă a pereților.

Ceas comparator de exterior cu măsurare de precizie Oditest  

IP65

Design: Cu câte un braț de sondă fix și unul mobil, cu bile de măsurare din 
carbură. Afișaj LCD ușor de citit cu rotație de 170 °. 
Livrare în cutie de plastic.

Funcții: Mod de măsurare absolută și relativă, comutare mm/inch, măsurări de 
toleranță, comutarea valorii de pas numeric.

Utilizare: Pentru măsurarea rapidă a pereților.

Ceas comparator digital de exterior m

Design: Dispozitivul de măsurare rapidă se evidențiază printr-un cadran numeric 
LCD ușor de vizualizat, care facilitează găsirea valorilor măsurate. Livrare cu 2 
baterii Micro AAA/LR03, 1,5 V (la 4267 0020 cu șurubelniță), în ambalaj de 
transport.

Funcții: Program de măsurare absolută și relativă, comutare mm/inch, afișaj 
roșu-verde la măsurări de toleranță, comutarea valorii de pas numeric.

Utilizare: Pentru măsurarea rapidă a pereților. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 9041 0023) Ç 9/19.

Ceas comparator exterior cu afișaj analogic/digital  

IP67

1 2 

4264 0040

Testere rapide
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/73

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Adâncime 
de 

măsurare
mm

Limită eroare
mm

Limită de 
repetare

mm
Tip contact măsurare

mm

Lungime contact 
măsurare mobil

mm

Lungime 
contact 

măsurare fix
mm

Forță de măsurare
N

4267 Nr. 
comandă

€
0–15 0,001 45 0,01 0,005 K ∅ 1,5 1 17 17 1,3–1,5 la cerere ◊  …0005
0–15 0,001 45 0,01 0,005 K ∅ 1,5/R 0,4 1 17 17 1,3–1,5 la cerere ◊  …0010
0–15 0,001 45 0,01 0,005 K ∅ 1,5 2 17  0,9 1,3–1,5 la cerere ◊  …0069

(W424)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Adâncime 
de 

măsurare
mm

Adâncime 
canelură

mm

Lățime 
canelură

mm

Limită 
eroare
mm

Limită de 
repetare

mm

Tip contact
măsurare

mm

Lungime contact 
măsurare mobil

mm

Lungime contact 
măsurare fix

mm

Forță de 
măsurare

N

4268 4269 Nr. 
comandă

€ €
 2,5–12 0,005 12 0,7 0,5 0,015 0,005 Tăiș R 0,1 1 0,9 0,9 0,8–1,2  391,00  –  …0012
 5  –15 0,005 35 2,3 0,8 0,015 0,005 K ∅ 0,6 1 2,5 2,5 0,8–1,2  391,00  –  …0015
10  –30 0,01 85 5,2 1,2 0,03 0,01 K ∅ 1 1 5,3 5,3 1,1–1,6 –   391,00  …0030
20  –40 0,01 85 7 1,2 0,03 0,01 K ∅ 1 1 7,3 7,3 1,1–1,6 –   391,00  …0040
30  –50 0,01 85 7 1,2 0,03 0,01 K ∅ 1 1 7,3 7,3 1,1–1,6 –   391,00  …0050
40  –60 0,01 85 8,3 1,2 0,03 0,01 K ∅ 1 2 8,5 8,5 1,1–1,6 –   391,00  …0060
50  –70 0,01 85 8,3 1,2 0,03 0,01 K ∅ 1 2 8,5 8,5 1,1–1,6 –   391,00  …0070
60  –80 0,01 85 8,3 1,2 0,03 0,01 K ∅ 1 2 8,5 8,5 1,1–1,6 –   391,00  …0080

(W424) (W424)

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm

Adâncime de 
măsurare

mm

Adâncime 
canelură

mm
Lățime canelură

mm
Limită eroare

mm
Tip contact măsurare

mm

4273 Nr. 
comandă

€
10–30 0,01 55 3,5 3,5 0,03 K ∅ 1,5 227,73 …0030
20–40 0,01 80 6,5 6,5 0,03 K ∅ 1,5 227,73 …0040
30–50 0,01 80 8,5 8,5 0,03 K ∅ 1,5 227,73 …0050
40–60 0,01 80 8,5 8,5 0,03 K ∅ 1,5 237,16 …0060

(W426)

Design: Ceas comparator electronic cu citire µm. Afișaj cu zonă de afișare analogică la 250 °. Acumulator 
LiPo cu tehnică de încărcare prin inducție. Intervale de toleranță reglabile, valori pas numeric reglabile 
0,001/0,002/0,005/0,01 mm.

Funcții: Mod de măsurare absolută și relativă, comutare mm/inch, afișaj roșu-verde la măsurări de toleranță, 
comutarea valorii de pas numeric.

Utilizare: Pentru măsurarea rapidă a pereților.

Ceas comparator de exterior, citire µm, INDUKTION  

IP67

Design: Pentru utilizare ca instrument robust în ateliere, mișcare amortizată cu transmisie cu fir de oțel 
pentru o precizie mai mare, contacte de măsurare din carbură, marcaje de toleranță reglabile. Livrare în 
cutie de transport.

Utilizare: Pentru măsurarea diametrelor 
interioare.

Ceas comparator de interior Intertest  

IP65

 

 

Design: Cu câte un braț de sondă fix și unul mobil, cu bile de măsurare din carbură. Livrare în 
cutie de plastic.

Utilizare: Pentru măsurarea diametrelor interioare.

Ceas comparator de interior m

1 2 

1 2 

4273 0040

Testere rapide
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/74

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Adâncime 
de 

măsurare
mm

Adâncime 
canelură

mm

Lățime 
canelură

mm

Limită 
eroare
mm

Limită de 
repetare

mm

Tip contact 
măsurare

mm

Lungime contact 
măsurare mobil

mm

Lungime contact 
măsurare fix

mm

Forță de 
măsurare

N

4270 Nr. 
comandă

€
15– 65 0,05 188 5,5 1,9 0,05 0,025 K ∅ 1,5 1 6 6 0,9–1,9  449,50  …0066
40– 90 0,05 192 8,3 2,4 0,05 0,025 K ∅ 2 2 8,5 8,5 0,9–1,9  449,50  …0091
70–120 0,05 192 8,3 2,4 0,05 0,025 K ∅ 2 2 8,5 8,5 0,9–1,9  517,50  …0121

(W424)

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm

Adâncime de 
măsurare

mm

Adâncime 
canelură

mm

Lățime 
canelură

mm
Limită eroare

mm
Tip contact măsurare

mm

4274 Nr. 
comandă

€
10–30 0,005 55 3,5 2 0,03 K ∅ 1,5 230,09 …0030
20–40 0,005 80 6,5 3 0,03 K ∅ 1,5 230,09 …0040
30–50 0,005 80 8,5 3 0,03 K ∅ 1,5 230,09 …0050
40–60 0,005 80 8,5 3 0,03 K ∅ 1,5 239,73 …0060

(W426)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Adâncime 
de 

măsurare
mm

Limită eroare
mm

Limită de repetare
mm

Tip contact 
măsurare

mm

Lungime contact 
măsurare mobil

mm

Lungime contact 
măsurare fix

mm

Forță de 
măsurare

N

4327 Nr. 
comandă

€
  2,5 –12,5 0,001 12 0,01 0,005 R 0,12 2 0,9 0,9 0,8–1,3  449,50  …0012

 5  –20 0,001 44 0,001 0,005 K ∅ 0,6 1 2,2 2,2 0,8–1,3  449,50  …0020
10  –25 0,001 46 0,01 0,005 K ∅ 1 1 4,4 4,4 0,8–1,3  449,50  …0025

(W424)

Design: Pentru utilizare ca instrument robust în ateliere, mișcare amortizată cu transmisie cu fir de oțel 
pentru o precizie mai mare, contacte de măsurare din carbură, marcaje de toleranță reglabile. 
Cu mâner reglabil. Livrare în cutie de transport.

Utilizare: Pentru măsurarea diametrelor interioare.

Ceas comparator de interior Intertest  

IP65

Design: Cu câte un braț de sondă fix și unul mobil, cu bile de măsurare din carbură. 
Afișaj LCD ușor de citit cu rotație de 170 °. Livrare în cutie de plastic.

Funcții: Mod de măsurare absolută și relativă, comutare mm/inch, măsurări de toleranță, 
comutarea valorii de pas numeric.

Utilizare: Pentru măsurarea diametrelor interioare.

Ceas comparator de interior digital m

Design: Ceas comparator electronic cu citire µm. Afișaj cu zonă de afișare analogică la 250 °. Acumulator 
LiPo cu tehnică de încărcare prin inducție. Intervale de toleranță reglabile, valori pas numeric reglabile 
0,001/0,002/0,005/0,01 mm.

Funcții: Mod de măsurare absolută și relativă, comutare mm/inch, afișaj roșu-verde la măsurări de toleranță, 
comutarea valorii de pas numeric.

Utilizare: Pentru măsurarea diametrelor interioare.

Ceas comparator de interior, citire µm, INDUKTION  

IP67

1 2 

1 2 

4274 0040

Testere rapide
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/75

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Adâncime 
de măsurare

mm

Adâncime 
canelură

mm

Lățime 
canelură

mm

Limită 
eroare
mm

Limită de 
repetare

mm

Tip contact 
măsurare

mm

Lungime contact 
măsurare mobil

mm

Lungime contact 
măsurare fix

mm

Forță de 
măsurare

N

4271 Nr. 
comandă

€
 5–15 0,005 35 2,3 0,8 0,015 0,005 K ∅ 0,6 1 2,5 2,5 0,8–1,2  402,50  …0025
10–30 0,01 85 5,2 1,2 0,03 0,01 K ∅ 1 1 5,3 5,3 1,1–1,6  402,50  …0030
20–40 0,01 85 7 1,2 0,03 0,01 K ∅ 1 2 7,3 7,3 1,1–1,6  402,50  …0040
30–50 0,01 85 7 1,2 0,03 0,01 K ∅ 1 2 7,3 7,3 1,1–1,6  402,50  …0050

(W424)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Adâncime 
de măsurare

mm

Adâncime 
canelură

mm

Lățime 
canelură

mm

Limită 
eroare
mm

Limită de 
repetare

mm

Tip contact 
măsurare

mm

Lungime contact 
măsurare mobil

mm

Lungime contact 
măsurare fix

mm

Forță de 
măsurare

N

4271 Nr. 
comandă

€
 7–14 0,002 34 2,2 0,8 0,01 0,004 K ∅ 0,6 1 2,5 2,4 1,1–1,6  482,50  …0070
10–20 0,005 75 3,5 1,6 0,02 0,01 K ∅ 1 2 4,6 3,7 1,1–1,6  482,50  …0075
15–30 0,005 77 5 1,6 0,02 0,01 K ∅ 1 3 5,8 5,5 1,1–1,6  482,50  …0080

(W424)

Design: Dispozitivul de măsurare rapidă se evidențiază printr-un cadran numeric LCD ușor de vizualizat, care 
facilitează găsirea valorilor măsurate. Livrare cu șurubelniță și 2 baterii Micro AAA/LR03, 1,5 V, în ambalaj de 
transport.

Funcții: Program de măsurare absolută și relativă, comutare mm/inch, afișaj roșu-verde la măsurări de 
toleranță, comutarea valorii de pas numeric.

Utilizare: Pentru măsurarea diametrelor interioare. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 9041 0023) Ç 9/19.

Ceas comparator de interior cu afișaj analogic/digital  

IP67

Design: Centrare rapidă prin măsurare în 3 puncte, clasă de protecție IP67, ieșire date cu USB, Digimatic și 
U-WAVE®, programe de măsurat specifice aplicației și contacte de măsurare. Livrare cu tot cu 2 baterii Micro 
AAA/LR03, 1,5 V, în ambalaj de transport.

Funcții: Mod de măsurare absolută și relativă, comutare mm/inch, afișaj roșu-verde la măsurări de toleranță, 
comutarea valorii de pas numeric.

Utilizare: Pentru măsurarea diametrelor interioare. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 9041 0023) Ç 9/19.

Ceas comparator de interior cu măsurare în 3 puncte  

IP67

1 2 3 

1 2 

 

Baterii

pot fi găsite de la Ç 9/19.

Testere rapide
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/76

Lungime braț 
mm

Talpă magnetică 
L x l x h

mm
Filet talpă 
magnetică

Înălțime coloană
mm

Forța de 
prindere

N

4328 Nr. 
comandă

€
180 70 x 46 x 65 M8 180 800 39,73 …0001

(W434)

Lungime braț 
mm

Talpă magnetică 
L x l x h

mm
Forța de prindere

N Filet talpă magnetică

4328 Nr. 
comandă

€
180 60 x 50 x 55 300 M8 33,44 …0004
280 60 x 50 x 55 600 M8 38,55 …0007
340 60 x 50 x 55 600 M8 54,49 …0010

(W434)

Filet

Dimensiuni lungime 
x lățime x înălțime

mm
Forța de prindere

N
Greutate

kg

4328 Nr. 
comandă

€
M8 36 x 30 x 35 300 0,25 17,52 …0013
M8 60 x 50 x 55 800 1,1 11,80 …0016

(W434)

Design: Cu picior magnetic, prindere mecanică centrală și reglaj de precizie. 
Prindere ceas comparator ∅ 8 mm H7. Livrare în ambalaj de transport.

Utilizare: Pentru prinderea ceasurilor comparatoare și a dispozitivelor cu palpator cu pârghie. 
 
Indicație: Ceasuri comparatoare pot fi găsite de la Ç 4/56.

Stand de măsurare cu magnet permanent și articulație sferică  

Design: Stand pentru măsurare cu articulație și cinci axe. Aliniere 3D. Cu magnet puternic ce poate fi pornit 
și oprit, prindere rapidă în orice poziție. Brațe din aliaj de aluminiu eloxat roșu, extrem de rezistent, ce pot 
fi combinate liber între ele. Cu suport pentru ceas comparator ∅ 8 mm și suport de tip coadă de rândunică. 
Livrare în ambalaj de transport.

Utilizare: Pentru prinderea ceasurilor comparatoare, a indicatoarelor de precizie, a dispozitivelor de măsurare 
cu palpator cu pârghie și a sondelor de măsurare. 
 
Indicație: Ceasuri comparatoare pot fi găsite de la Ç 4/56.

Stand de măsurare cu articulație și magnet  

Talpă magnetică de rezervă  

Standuri pentru măsurare
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/77

Lungime braț (coloană/
braț pivotant) 

mm

Talpă magnetică 
L x l x h

mm

Forța de 
prindere

N
Filet talpă 
magnetică

Greutate
kg

4298 Nr. 
comandă

€
80/50 40 x 30 x 35 320 M5 0,42  103,00  …0005

110/80 60 x 50 x 55 800 M8 1,28  125,00  …0010
140/110 60 x 50 x 55 800 M8 1,46  147,50  …0015

(W434)

Lungime braț (coloană/
braț pivotant) 

mm Adaptor talpă magnetică
Prindere pentru ceasuri 

comparatoare

4298 Nr. 
comandă

€
50/50 M5 M6  74,80  …0100
80/50 M5 M6  79,40  …0105
80/80 M5 M6  84,10  …0110

110/50 M8 M6  88,80  …0115
110/80 M8 M6  91,10  …0120

110/110 M8 M6  97,00  …0125
140/50 M8 M6  108,50  …0130
140/80 M8 M6  111,00  …0135

140/110 M8 M6  113,50  …0140
140/140 M8 M6  115,50  …0145

(W434)

Filet

Dimensiuni lungime 
x lățime x înălțime

mm
Forța de prindere

N
Greutate

kg

4298 Nr. 
comandă

€
M5 40 x 30 x 35  320 0,25  33,80  …0150
M8 60 x 50 x 55  800 1,1  37,00  …0155
M8 75 x 50 x 55 1000 1,38  59,70  …0160

(W434)

Design: Stand de măsurare cu articulație și cinci axe, închidere centrală cu prindere amortizată cu arc. Cu 
magnet puternic ce poate fi pornit și oprit cu talpă prismatică, prindere rapidă în orice poziție. Brațe din 
aliaj de aluminiu eloxat roșu, extrem de rezistent, ce pot fi combinate liber între ele. Cu reglare fină la talpa 
magnetică pentru spații înguste și greu accesibile,, setarea la zero se face mai rapid decât la alte reglări 
fine. Cu suport pentru ceas comparator ∅ 8 mm și suport de tip coadă de rândunică. Livrare în ambalaj de 
transport.

Utilizare: Pentru prinderea ceasurilor comparatoare, a indicatoarelor de precizie, a dispozitivelor de măsurare 
cu palpator cu pârghie și a sondelor de măsurare. 
 
Indicație: Ceasuri comparatoare pot fi găsite de la Ç 4/56.

Stand de măsurare cu articulație și magnet  

Braț articulat de rezervă  

Talpă magnetică de rezervă  

Standuri pentru măsurare

44
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/78

Lungime braț (coloană/
braț pivotant) 

mm
Talpă magnetică L x l x h

mm

Forța de 
prindere

N
Filet talpă 
magnetică

Greutate
kg

4299 Nr. 
comandă

€
80/50 40 x 30 x 35 320 M5 0,43  124,00  …0005

110/80 60 x 50 x 55 800 M8 1,25  174,00  …0010
140/110 60 x 50 x 55 800 M8 1,42  209,50  …0015

(W421)

Denumire
Prindere pentru ceasuri 

comparatoare
Lungime

mm Filet Material
4299 Nr. 

comandă€
Prindere universală 
ceas comparator

3/8", 6 mm + 8 mm 71 M6 Metal  59,30  …0020

Prindere ceas comparator 
fără reglare fină

8 mm 21,5 M6 Metal  29,70  …0025

Prindere pentru ceasuri 
comparatoare

8 mm 62 M6 Plastic  41,50  …0030

(W421)

Lungime braț (coloană/
braț pivotant) 

mm Adaptor talpă magnetică
Prindere pentru ceasuri 

comparatoare

4299 Nr. 
comandă

€
80/50 M5 M6  107,00  …0100

110/80 M8 M6  154,00  …0105
140/110 M8 M6  172,50  …0110

(W421)

Design: Stand de măsurare cu articulație și cinci axe, închidere centrală cu prindere amortizată cu arc. Cu 
magnet puternic ce poate fi pornit și oprit cu talpă prismatică, prindere rapidă în orice poziție. Brațe din aliaj 
de aluminiu eloxat auriu, extrem de rezistent, ce pot fi combinate liber între ele. Cu reglare fină pe partea 
superioară cu sistem de fixare cu articulație rotativă universală. Cu suport pentru ceas comparator ∅ 6 și 
8 mm și suport de tip coadă de rândunică

Utilizare: Pentru prinderea ceasurilor comparatoare, a indicatoarelor de precizie, a dispozitivelor de măsurare 
cu palpator cu pârghie și a sondelor de măsurare. 
 
Indicație: Ceasuri comparatoare pot fi găsite de la Ç 4/56.

Stand de măsurare cu articulație și magnet  

Design: Cu ghidaj în coadă de rândunică 1/4”. 
 
Indicație: Ceasuri comparatoare pot fi găsite de la Ç 4/56.

Prindere pentru ceasuri comparatoare  

4299 0020 

4299 0025 

4299 0030 

Braț articulat de rezervă  

Standuri pentru măsurare
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/79

Filet

Dimensiuni lungime 
x lățime x înălțime

mm

Forța de 
prindere

N
Greutate

kg

4299 Nr. 
comandă

€
M5  40 x 30 x 35  320 0,23  26,90  …0115
M8  60 x 50 x 55  800 1  29,80  …0120
M8  75 x 50 x 55 1000 1,27  46,10  …0125

M10 x 1,25 120 x 50 x 55 1300 2  70,00  …0130
M6, M8, M10, M12, M10 x 1,25  75 x 50 x 55 1000 1,35  68,90  …0135

(W421)

Denumire Filet

Forța de 
prindere

N

4299 Nr. 
comandă

€
Soclu cu vacuum ∅ 92 mm M8 350  61,90  …0140

Clemă cu șurub 75 mm Filet interior M8 –  30,40  …0160
Clemă cu șurub 75 mm 
cu protectie din plastic

Filet interior M8 –  32,70  …0165

(W421)

Lungime braț 
mm

Talpă magnetică L x l x h
mm

Forța de prindere
N

4389 Nr. 
comandă€

277 34 x 30 x 35 300  124,50  …0001
367 60 x 50 x 55 750  133,50  …0004
453 60 x 50 x 55 750  140,00  …0007

(W430)

Lungime braț 
mm

Talpă magnetică L x l x h
mm

Forța de 
prindere

N
Filet talpă 
magnetică

4392 Nr. 
comandă

€
310  60 x 50 x 55  800 M8  206,00  …0001
390  60 x 50 x 55  800 M8  238,00  …0004
568  75 x 50 x 55 1000 M8  423,50  …0007
740 120 x 60 x 55 1500 M10 x 1,25  663,50  …0010

(W430)

Talpă magnetică de rezervă  

Accesorii  

4299 0140 

4299 0165 

Design: Modelele BASE-LINE sunt soluții simple și practice, cu stabilitate ridicată. Stand de măsurare cu 
magnet ce poate fi pornit și oprit, cu talpă prismatică. Prindere mecanică centrală pentru poziționare rapidă 
și reglare fină. Suport pentru ceas comparator ∅ 8 mm și suport coadă de rândunică. Livrare în ambalaj de 
transport.

Utilizare: Pentru prinderea ceasurilor comparatoare, a indicatoarelor de precizie, a dispozitivelor de măsurare 
cu palpator cu pârghie și a sondelor de măsurare. 
 
Indicație: Livrare fără ceas comparator. Ceasuri comparatoare pot fi găsite de la Ç 4/56.

Stand de măsurare cu magnet BASE-LINE  

Design: CLASSIC-LINE este seria de modele încercate și testate cu piese de braț cromate. Stand de 
măsurare cu magnet ce poate fi pornit și oprit, cu talpă prismatică. Prindere mecanică centrală pentru 
poziționare rapidă și reglare fină. Suport pentru ceas comparator ∅ 8 mm și suport coadă de rândunică. 
Livrare în ambalaj de transport.

Utilizare: Pentru prinderea ceasurilor comparatoare, a indicatoarelor de precizie, a dispozitivelor de măsurare 
cu palpator cu pârghie și a sondelor de măsurare. 
 
Indicație: Livrare fără ceas comparator. Ceasuri comparatoare pot fi găsite de la Ç 4/56.

Stand de măsurare cu magnet CLASSIC-LINE  

Standuri pentru măsurare
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/80

Lungime braț 
mm Filet talpă magnetică

Prindere pentru ceasuri 
comparatoare

4392 Nr. 
comandă€

197 M8 M6  108,50  …0013
288 M8 M6  140,50  …0016
453 M8 M8  304,00  …0019
635 M10 x 1,25 M8  464,50  …0022

(W430)

Lungime braț 
mm

Talpă magnetică L x l x h
mm

Forța de 
prindere

N Filet talpă magnetică

4393 Nr. 
comandă

€
220 34 x 30 x 35 300 M6  187,50  …0001
310 60 x 50 x 55 800 M8  221,00  …0004
390 60 x 50 x 55 800 M8  286,50  …0007
390 75 x 50 x 55 1000 M8  308,00  …0010
210* ∅ 30 x 25 150 M6  172,00  …0013

(W430)

Lungime braț 
mm Filet talpă magnetică

Prindere pentru ceasuri 
comparatoare

4393 Nr. 
comandă€

130 M6 M6  104,00  …0016
200 M8 M6  123,50  …0019
280 M8 M6  188,50  …0022
330 M8 M8  234,50  …0025

(W430)

Talpă magnetică L x l x h 
mm

Forța de prindere
N Filet talpă magnetică

4394 Nr. 
comandă€

 34 x 30 x 35  300 M6  50,70  …0001
 60 x 50 x 55  800 M8  64,50  …0004
 75 x 50 x 55 1000 M8  86,50  …0007
120 x 60 x 55 1500 M10 x 1,25  165,50  …0010

∅ 30 x 25*  150 M6  35,00  …0013
(W430)

Design: Articulație cu prindere mecanică centrală pentru o poziționare rapidă. 
Livrare în ambalaj de transport.

Articulație CLASSIC-LINE  

Design: STRATO-LINE este seria de modele moderne cu piese de braț anodizate roșii, realizate din metal 
ușor de înaltă calitate. Stand de măsurare cu magnet ce poate fi pornit și oprit, cu talpă prismatică. Prindere 
mecanică centrală pentru poziționare rapidă și reglare fină. Suport pentru ceas comparator ∅ 8 mm și suport 
coadă de rândunică. Livrare în ambalaj de transport.

Utilizare: Pentru prinderea ceasurilor comparatoare, a indicatoarelor de precizie, a dispozitivelor de măsurare 
cu palpator cu pârghie și a sondelor de măsurare. 
 
Indicație: Livrare fără ceas comparator. Ceasuri comparatoare pot fi găsite de la Ç 4/56.

Stand de măsurare cu magnet STRATO-LINE  

* ∅ 30 x 25: Magnetul nu poate fi comutat.

Design: Articulație cu prindere mecanică centrală pentru o poziționare rapidă. 
Livrare în ambalaj de transport.

Stand de măsurare cu magnet STRATO-LINE  

Design: Poate fi pornit și oprit.

Talpă magnetică  

* ∅ 30 x 25: Magnetul nu poate fi comutat.

Standuri pentru măsurare
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/81

Lungime braț 
mm

∅ magnet
mm

Înălțime totală
mm

Forța de 
prindere

N
∅ trepied

mm
Filet talpă 
magnetică

4424 Nr. 
comandă

€
190 40 130 400 10 M6 31,66 …0001

(W094)

Lungime braț 
mm

Forța de prindere
N

Dimensiuni
mm

Înălțime talpă 
magnetică

mm

4295 Nr. 
comandă

€
35 180 73 x 38 x 46 11  59,70  …0045

(W423)

Lungime braț 
mm

Forța de prindere
N

Dimensiuni
mm

Înălțime talpă 
magnetică

mm

4297 Nr. 
comandă

€
35 180 72 x 37 x 59 26  103,50  …0059

(W423)

Design: Cu talpă magnetică rotundă, nerabatabil, șurub de fixare pentru brațul pivotant. Prinderea ceasului 
comparator cu piuliță randalinată. Prindere ceas comparator ∅ 8 mm. Livrare în ambalaj de transport.

Utilizare: Pentru prinderea ceasurilor comparatoare și a dispozitivelor de măsurare cu pârghie, adecvat în 
special în spații înguste. 
 
Indicație: Ceasuri comparatoare pot fi găsite de la Ç 4/56.

Stand de măsurare mic  

Design: Înălțime constructivă redusă, suport pentru aparatul de măsură pivotant la 360°, cu șuruburi cu 
mâner în cruce pentru o prindere și fixare în siguranță. Cu doi magneți rotunzi puternici pe partea de aderență 
pentru o prindere bună a suprafeței suport. Prindere ceas comparator ∅ 8 mm H7. 

Utilizare: Pentru prinderea ceasurilor comparatoare, a indicatoarelor de precizie și a dispozitivelor cu palpator 
cu pârghie. 
 
Indicație: Livrare fără ceas comparator. Ceasuri comparatoare pot fi găsite de la Ç 4/56.

Stand magnetic cu braț pivotant și rotativ universal  

Design: Înălțime constructivă redusă, suport pentru aparatul de măsură pivotant la 360°, cu șuruburi cu 
mâner în cruce pentru o prindere și fixare în siguranță. Cu talpă magnetică prismatică și suprafețe de 
aderență suplimentare pe amble laturi longitudinale. Prindere ceas comparator ∅ 8 mm H7. 

Utilizare: Pentru prinderea ceasurilor comparatoare, a indicatoarelor de precizie și a dispozitivelor cu palpator 
cu pârghie. 
 
Indicație: Livrare fără ceas comparator. Ceasuri comparatoare pot fi găsite de la Ç 4/56.

Stand magnetic cu braț pivotant și rotativ universal, cu talpă magnetică prismatică  

Standuri pentru măsurare
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/82

Înălțime de 
măsurare 

mm
Adâncime

mm
∅ coloană

mm
Suprafață masă

mm

4515 Nr. 
comandă

€
100 49 22 ∅ 50 140,77 …0001

(W094)

Înălțime de 
măsurare 

mm
Adâncime

mm
∅ coloană

mm
∅ braț pivotant

mm
Suprafață masă

mm

4515 Nr. 
comandă

€
100 100 22 18 60 x 68 193,59 …0004

(W094)

Design: Masă din oțel, călit. Cu suprafață plată a mesei și talpă din fontă. Orificiu de prindere ∅ 8 mm. 
Livrare în ambalaj de transport. 
 
Indicație: Ceasuri comparatoare pot fi găsite de la Ç 4/56.

Masă de măsurare mică cu braț rigid  

Design: Masă din oțel, călit. Cu caneluri pentru murdărie și picior din fontă. Orificiu de prindere ∅ 8 mm. 
Livrare în ambalaj de transport. 
 
Indicație: Ceasuri comparatoare pot fi găsite de la Ç 4/56.

Masă de măsurare mică cu braț pivotant reglabil  

Standuri pentru măsurare
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/83

Înălțime de 
măsurare 

mm
Adâncime

mm
∅ coloană

mm
Suprafață masă

mm

4516 4517 Nr. 
comandă

€ €
180  60 22 165 x 100 228,51 –  …0200
210 120 35 250 x 200 448,37 485,94 …0250
210 120 35 400 x 250 la cerere ◊  la cerere ◊  …0400

(W474) (W474)

Înălțime de 
măsurare 

mm
Adâncime

mm
∅ coloană

mm
∅ braț pivotant

mm
Suprafață masă

mm

4437 Nr. 
comandă

€
230 200 35 22 250 x 200  477,08 …0250
230 200 35 22 400 x 250 la cerere ◊  …0400

(W474)

Dispozitiv de fixare 
orizontală

Cu forțe de prindere crescute, braț 
de fixare deschis. Zincat și pasivizat, 
cu nituri din oțel inoxidabil și 
rulmenți gresați.

Design: Masă din piatră dură DIN 876/00, șlefuită și lepuită foarte fin cu diamant. 
Orificiu de prindere ∅ 8 mm. Livrare în ambalaj de transport. 
 
Indicație: Ceasuri comparatoare pot fi găsite de la Ç 4/56.

Masă de măsurare mică cu braț rigid  

4516 Fără reglare fină

4517 Cu reglare fină.

4517

4516

Design: Masă din piatră dură DIN 876/00, șlefuită și lepuită foarte fin cu diamant. 
Orificiu de prindere ∅ 8 mm. Livrare în ambalaj de transport. 
 
Indicație: Ceasuri comparatoare pot fi găsite de la Ç 4/56.

Masă de măsurare mică cu braț pivotant reglabil  

Ç 3/202

Standuri pentru măsurare
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/84

Înălțime vârf 
mm

Distanța 
între vârfuri

mm
Lățime canal T

mm
Placă de bază

mm

4315 Nr. 
comandă

€
50 200 10 350 x 110  605,00 …0200
50 350 10 500 x 110  773,00 …0350
75 200 10 350 x 110  694,00 …0275
75 350 10 500 x 110  794,00 …0375

(W410)

Înălțime vârf 
mm

Lățime canal T
mm

4315 Nr. 
comandă€

50 10  378,00  …1005
75 10  420,00  …1010

(W410)

Înălțime vârf 
mm

∅ prindere prismă
mm

4315 Nr. 
comandă€

50/75 3–15  110,00  …1000
(W410)

Distanță max. 
între discuri 

mm
∅ max. piesă

mm
∅ șaibe

mm

4315 Nr. 
comandă

€
400 250 120 la cerere ◊  …0401

(W410)

Design: Suprafață de contact rectificată fin, planeitate conform DIN 876-2. Cu 
2 păpușe mobile glisante. Păpușa mobilă stângă cu vârf fix, cea dreaptă cu vârf 
cu arc, cursă de cca. 10 mm. Fixarea păpușii mobile prin prindere excentrică. Cu 
canal T și stand de măsurare. Cu suport pentru ceas comparator ∅ 8 mm H7 și 
reglare fină. Încărcare max. piesă per păpușă mobilă 5 kg. Livrare în ambalaj de 
transport.

Dispozitiv de verificare a concentricității  

DIN
876-2

Design: Cu dispozitiv cu bucșe de prindere elastice rotative.

Indicație: Bucșe de prindere F10 de 1–7 mm disponibile la cerere.

Păpușă mobilă stânga  

Utilizare: Inserțiile prismatice se pun în locul vârfurilor în păpușile mobile.

Pereche inserții prismatice  

Design: Dispozitiv de verificat concentricitatea fără vârf, bloc disc glisabil pe 
placa de bază. 1 bloc disc poate fi reglat pentru compensarea diametrului 
la 30 mm în înălțime. Precizie sporită datorită discurilor fără joc, precizie de 
concentricitate de 5 µm, capacitate portantă de maxim 25 kg per bloc. Livrare cu 
stand de măsurare, în ambalaj de transport. 
 
Indicație: Livrare fără ceas comparator. Ceasuri comparatoare pot fi găsite de 
la Ç 4/56.

Dispozitiv de verificare a concentricității cu blocuri disc  

Dispozitive de verificare a concentricității
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/85

Înălțime vârf 
mm

Distanța 
între vârfuri

mm
Lățime canal T

mm
Placă de bază

mm

4315 Nr. 
comandă

€
75 550 10,1 + 0,1 200 x 150 la cerere ◊  …0550

(W410)

Denumire
4314 Nr. 

comandă€
Stand de măsurare cu șină de ghidaj la cerere ◊  …0005

Stand de măsurare cu suport la cerere ◊  …0010
(W410)

Dimensiuni 
mm

Măsurare interioară
mm

Măsurare 
exterioară

mm

4314 Nr. 
comandă

€
150 x 150 x 68 21–200 0–180 la cerere ◊  …0015

(W410)

Design: Placă de bază verticală cu 3 suprafețe de contact 
călite, reglabile. Tijă de măsurare din aluminiu eloxat, păpușă 
mobilă din aluminiu. Poziționare verticală și orizontală. Sarcina 
orizontală maximă 15 kg. Livrare în ambalaj de transport.

Utilizare: Pentru măsurarea rapidă a diametrelor, distanțelor, 
rectiliniarității și concentricității etc. Pentru utilizare verticală și 
orizontală. 
 
Indicație: Livrare fără stand de măsurare, fără ceas 
comparator și fără șină de ghidaj. Ceasuri comparatoare pot 
fi găsite de la Ç 4/56.

Dispozitiv testare arbori, construcție ușoară, vertical și orizontal  

Acesorii pentru dispozitiv din aluminiu, de testat arbori  

4314 0005 4314 0010 

Design: Construcție robustă, gamă de utilizare mare. Se pot utiliza fie ceasuri 
comparatoare analogice, fie digitale. Orificiu prindere ceas comparator ∅ 8 
mm, precizie de repetare 2 µm. Livrare cu perechi de palpatoare și suporturi de 
palpator, în cutie de aluminiu.

Utilizare: Pentru stabilirea diametrelor interioare și exterioare în perforații și 
tăieturi dedesubt, procedură de măsurare comparativă. Dimensiunea de măsurat 
se stabilește la punctul de întoarcere dintre un element palpator fix și unul mobil. 
Adecvat în special pentru măsurarea în serie. 
 
Indicație: Livrare fără ceas comparator. Ceasuri comparatoare pot fi găsite de 
la Ç 4/56.

Dispozitiv universal pentru măsurări interioare și exterioare  

Dispozitive de verificare a concentricității

44
.4



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/86

Ilustrație Denumire
4314 Nr. 

comandă€
1 Piesă opritor romb la cerere ◊  …0025
2 Piesă opritor disc la cerere ◊  …0030
3 Piesă opritor romb în trepte la cerere ◊  …0035
4 Pereche de palpatoare la cerere ◊  …0040
5 Pereche de palpatoare la cerere ◊  …0045
6 Pereche de palpatoare la cerere ◊  …0050
7 Suport de palpator la cerere ◊  …0055
8 Suport de palpator la cerere ◊  …0060
9 Suport de palpator la cerere ◊  …0065

10 Pereche de palpatoare la cerere ◊  …0070
11 Pereche de palpatoare în miniatură la cerere ◊  …0075
12 Pereche de suporți la cerere ◊  …0080

(W410)

Model
4314 Nr. 

comandă€
scurt la cerere ◊  …0085
lung la cerere ◊  …0090

(W410)

Indicație: Pentru perechi de butoane miniaturale, comanda nr. 4314 0075, este 
necesară perechea de suporți cu nr. comandă 4314 0080.

Accesorii pentru dispozitiv universal de măsurare de comparare  

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 

Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 

Utilizare pentru 
Fig 4 

Utilizare pentru 
Fig 7+ 8 

Utilizare pentru 
Fig 8 

Utilizare pentru 
Fig 7+ 9 

Utilizare pentru 
Fig 10 

Utilizare pentru 
Fig 11+ 12 

Suport pentru palpator  

 

Placă de măsurare și 
control din granit, cu 
dulap pentru scule

Dulap pentru scule din cornier placat cu 
tablă de oțel, cu rulmenți cu bile de oțel. 
Placă din granit natural cu granulație 
fină, detensionată. 
Grad de calitate 0.

DIN
876

Ç 4/92

Dispozitive de verificare a concentricității
44

.4



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/87

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm

4443 483A 483B Nr. 
comandă€ € €

 300 0,02 71,98  420,50  537,50 …0300
 500 0,02 117,02 –  –  …0500
 600 0,02 –   526,50  678,00 …0600
1000 0,02 –  la cerere ◊  la cerere ◊  …1000

(W483) (W410) (W410)

4443 Nr. 
comandă€

11,80 …0001
(W483)

Design: Scala și vernierul cromate mat, șurub de fixare și ac de trasare din carbură interschimbabil. Ac de 
trasat la suprafața de bază.

Utilizare: Pentru trasare simplă dar precisă, palpare, măsurare de piese și componente de utilaje.

Dispozitiv pentru măsurarea înălțimii și trasare  

4443 Cu reglare fină. 
Cu talpă puternică și suprafață suport 
rectificată.

483A Cu reglare fină. 
Tijă de măsurare din oțel special, 
citire fără eroare de paralaxă, bază 
din oțel cu caneluri de murdărie.

483B Reglare fină cu cremaliera inversă 
și roata de reglare cu pinion. 
Tijă de măsurare din oțel special, 
citire fără eroare de paralaxă, bază 
din oțel cu caneluri de murdărie.

483B 

  

483A  4443  

Ac de trasat de rezervă, cu vârf din carbură  

Dispozitive pentru măsurarea înălțimii și dispozitive de trasat

44
.4



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/88

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm

4439 483C 483D Nr. 
comandă€ € €

 300 0,01 138,84  607,50 la cerere ◊  …0300
 500 0,01 247,99 –  –  …0600
 600 0,01 –   759,00 la cerere ◊  …0600
1000 0,01 –  la cerere ◊  la cerere ◊  …1000

(W483) (W410) (W410)

Lungime 
mm

4439 4837 Nr. 
comandă€ €

– 15,34 –  …0001
 75 –   134,00  …1010
150 –   149,00  …1015

(W483) (W410)

Design: Cu ac de trasat curbat, cu carbură, interschimbabil. Ac de trasat la 
suprafața de bază. Livrat cu bateria CR2032, 3 V.

Funcții: Oprire automată, comutare mm / inch, funcție presetată (presetare 
valoare măsurată).

Utilizare: Pentru trasare simplă dar precisă, palpare, măsurare de piese și 
componente de utilaje. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Dispozitiv digital pentru măsurarea înălțimii și trasare  

4439 Cu reglare fină. 
Cu talpă puternică și suprafață suport rectificată.

483C Cu reglare fină. 
Fabricat din oțel special. Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 11 
mm. Talpă de oțel cu canale pentru murdărie. Ieșire date USB 
și RS232. Pornire și oprire automată, resetarea (setare la zero) 
este posibilă în orice poziție, ABS (comutare de pe măsurare 
relativă pe măsurare absolută), inversarea direcției de măsurare, 
specificarea coeficientului.

483D Reglare fină cu cremaliera inversă și roata de reglare cu 
pinion. 
Fabricat din oțel special. Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 11 
mm. Talpă de oțel cu canale pentru murdărie. Ieșire date USB 
și RS232. Pornire și oprire automată, resetarea (setare la zero) 
este posibilă în orice poziție, ABS (comutare de pe măsurare 
relativă pe măsurare absolută), inversarea direcției de măsurare, 
specificarea coeficientului.

483D 

  

483C  

4439  

Ac de trasat de rezervă, cu vârf din carbură  

 

 

4837  4439  

Dispozitive pentru măsurarea înălțimii și dispozitive de trasat
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/89

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Dimensiune talpă
mm

4837 Nr. 
comandă

€
 300 0,01 145 x 90 x 44  642,00 …0304
 600 0,01 189 x 118 x 44  817,50 …0604
1000 0,01 189 x 118 x 44 la cerere ◊  …1004

(W410)

Model
4837 Nr. 

comandă€
Drept, călit, 270 mm  123,00  …1020

Drept, carbură, 270 mm  160,00  …1025
Cotit, călit, 270 mm  144,00  …1030

Cotit, carbură, 270 mm  182,50  …1035
(W410)

Domeniu de Măsurare 
mm

4845 Nr. 
comandă€

350 la cerere ◊  …0355
600 la cerere ◊  …0605

(W490)

Design: Fabricat din oțel special. Cu ace de trasat drepte, interschimbabile și 
glisante. Înălțimea cifrelor pe afișajul LCD 11 mm. Talpă de oțel cu canale pentru 
murdărie. Ieșire date RS232. Livrare cu baterie CR2032, 3 V, în ambalaj de 
transport.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, blocarea tastelor pentru 
poziția de zero setată, resetare (setare zero) posibilă în orice poziție, funcție 
de presetare (presetarea valorii măsurate), ABS (comutare de pe măsurare 
relativă pe măsurare absolută), inversarea direcției de măsurare, specificarea 
coeficientului.

Utilizare: Pentru trasare simplă dar precisă, palpare, măsurare de piese și 
componente de utilaje. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20. 
La cerere, se poate livra cablul de date RS232.

Dispozitiv de măsurat și trasat înălțimea cu ace de trasat glisante  

Ac de trasat de rezervă  

Drept Ac cotit pentru lucrări de marcare din 
zona de bază 

Design: Precizie excelentă de măsurare și fiabilitate datorită sistemului de 
măsurare cu incrementare optică cu cap dublu de citire, sistem de palpare 
dinamic pentru o repetabilitate crescută, sistem de amortizare pneumatică pentru 
o deplasare ușoară, fără trepidații, ghidaj precis al capului de măsurare pe benzi 
de ghidare din inox, proceduri simple de măsurare prin glisoare de măsurare 
automatizate, constanta palpatorului se menține după oprire, acumulator 
integrat cu durată mare de funcționare pentru o măsurare independentă de 
rețea, compensare termică prin senzorul de temperatură intern, taste funcționare 
intuitive, ecran LCD grafic cu vizibilitate bună și iluminare de fundal, ghidarea 
utilizatorului prin pictograme auto-explicative, ghid în mai multe limbi. Cu ieșire 
date prin transmisie radio RS232, Digimatic și USB. Livrare cu tot cu element de 
operare și afișare, suport, inserție de măsurat, bloc de reglare, adaptor de rețea, 
cablu USB, capac de protecție și certificat de calibrare.

Funcții: Palpare jos, sus, lățime, respectiv distanțe dintre caneluri, inclusiv centrul 
canelurii, diametrul găurii și al arborelui, inclusiv centrul găurii și al arborelui, 
punct de întoarcere pentru găuri (sus sau jos), punct de întoarcere pentru arbori 
(sus sau jos), calcularea distanțelor și a simetriei, funcții de măsurare dinamică, 
program de măsurare, prelucrarea datelor măsurate. 
 
Indicație: Receptor radio, inclusiv software (Nr. Comandă 4942 0030) Ç 
4/20.

Dispozitiv de măsurat înălțimea Digimar 816 CL  

Dispozitive pentru măsurarea înălțimii și dispozitive de trasat

44
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Domeniu de Măsurare 
mm

4845 Nr. 
comandă€

 350 la cerere ◊  …0350
 600 la cerere ◊  …0600
1000 la cerere ◊  …1000

(W490)

Domeniu de Măsurare 
mm

4845 Nr. 
comandă€

320 la cerere ◊  …0320
620 la cerere ◊  …0620

(W490)

Design: Precizie excelentă de măsurare și fiabilitate datorită sistemului de 
măsurare cu incrementare optică cu cap dublu de citire, sistem de palpare 
dinamic pentru o repetabilitate crescută, sistem de amortizare pneumatică pentru 
o deplasare ușoară, fără trepidații, ghidaj precis al capului de măsurare pe benzi 
de ghidare din inox, proceduri simple de măsurare prin glisoare de măsurare 
automatizate, constanta palpatorului se menține după oprire, acumulator 
integrat cu durată mare de funcționare pentru o măsurare independentă de 
rețea, compensare termică prin senzorul de temperatură intern, taste funcționare 
intuitive, ecran LCD grafic cu vizibilitate bună și iluminare de fundal, ghidarea 
utilizatorului prin pictograme auto-explicative, ghid în mai multe limbi, 
posibilitatea de a seta puncte de zero suplimentare pe piesă, se poate conecta 
un instrument de măsură suplimentar cu interfață opto RS232, capacitatea de 
actualizări viitoare comutare automată în standby, funcție de oprire automată 
reglabilă, fără pierderea valorilor măsurate. Cu ieșire date prin transmisie radio 
RS232, Digimatic și USB. Livrare cu tot cu element de operare și afișare, suport, 
inserție de măsurat, bloc de reglare, adaptor de rețea, cablu USB, capac de 
protecție și certificat de calibrare.

Funcții: Palpare jos, sus, lățime, respectiv distanțe dintre caneluri, inclusiv centrul 
canelurii, diametrul găurii și al arborelui, inclusiv centrul găurii și al arborelui, 
punct de întoarcere pentru găuri (sus sau jos), punct de întoarcere pentru arbori 
(sus sau jos), calcularea distanțelor și a simetriei, funcții de măsurare dinamică, 
program de măsurare, măsurarea rectangularității, măsurarea rectiliniarității, 
măsurare în mod 2D, evaluare statică, prelucrarea datelor măsurate. 
 
Indicație: Receptor radio, inclusiv software (Nr. Comandă 4942 0030) Ç 
4/20.

Dispozitiv de măsurat înălțimea Digimar 817 Quick Height  

Design: Afișaj digital mare și ușor de citit, dispozitiv de măsurare și afișare la 
capul de măsurare cu presetarea digitală a dimensiunilor (Preset), setarea la 
zero a afișajului în orice poziție de măsurare, specificarea limitelor de toleranță 
pentru o caracteristică, sistem de măsurare cu incremente, ghidaj cu rulment 
cu bile pentru capul de măsurare, sistem de măsurare fără uzură, operare facilă 
prin manivela laterală de la capul de măsurare, forță de măsurare constantă, 
la alegere cu efect în sus sau în jos, prindere în orice poziție pentru lucrări 
de trasare, cu reglare fină, independent de rețea datorită bateriilor, utilizare 
universală datorită accesoriilor versatile. Cu ieșire date prin transmisie radio 
RS232, Digimatic și USB. Livrare cu tot cu element de operare și afișare, braț 
de palpare, inserție de măsurat sferică, 8 mm, baterie, capac de protecție și 
certificat de calibrare.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, resetarea (setare la 
zero) este posibilă în orice poziție, funcție de presetare (presetarea valorilor de 
măsurare), inversarea direcției de măsurare, specificarea toleranței, MAX-MIN 
pentru verificat concentricitatea și planeitatea.

Utilizare: Pentru măsurarea înălțimilor și distanțelor dintre găuri, suprafețe și 
muchii, pentru marcarea și trasarea pieselor. 
 
Indicație: Receptor radio, inclusiv software (Nr. Comandă 4942 0030) Ç 
4/20.

Dispozitiv pentru măsurarea și trasarea înălțimii Digimar 814  

Dispozitive pentru măsurarea înălțimii și dispozitive de trasat
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/91

Domeniu de Măsurare 
mm

4845 Nr. 
comandă€

320 la cerere ◊  …0325
620 la cerere ◊  …0625

(W490)

Domeniu de Măsurare 
mm

Domeniul de utilizare
mm

Forță de măsurare
N

Dimensiuni
mm

Greutate
kg

4377 Nr. 
comandă€

25 0–60 1 ± 0,2 + forța de măsurare a 
sistemului de măsurare

285 x 80 x 100 9 la cerere ◊  …0001

(W490)

Conținutul trusei
4845 Nr. 

comandă€
1 inserție de măsurat adâncimea 
1 suport cu prindere prelungită 
1 vârf de măsurare cu disc pentru caneluri etc. 
1 vârf de măsurare conic 
1 vârf de măsurare cilindric 
1 suport pentru dispozitive de măsurat cu pârghie M2 
1  suport inclusiv 4 vârfuri sferice cu 

prindere coadă ∅ 8 mm

 la cerere ◊  …0750

1 inserție de măsurat adâncimea 
1 suport cu prindere prelungită 
1 vârf de măsurare cu disc pentru caneluri etc. 
1 vârf de măsurare conic 
1 vârf de măsurare cilindric 
1 suport pentru dispozitive de măsurat cu pârghie M2

 la cerere ◊  …0755

(W490)

Design: Afișaj digital mare și ușor de citit, dispozitiv de măsurare și afișare la 
capul de măsurare, cu masă de măsurare din piatră tare, sistem de măsurare 
inductiv cu incremente, ghidaj cu rulment cu bile pentru capul de măsurare, 
sistem de măsurare fără uzură, operare facilă prin manivela laterală de la capul 
de măsurare, forță de măsurare constantă, la alegere cu efect în sus sau în jos, 
prindere în orice poziție pentru lucrări de trasare, cu reglare fină, independent 
de rețea datorită bateriilor, utilizare universală datorită accesoriilor versatile. 
Cu ieșire date prin transmisie radio RS232, Digimatic și USB. Livrare cu tot cu 
element de operare și afișare, braț de palpare, inserție de măsurat sferică, 8 mm, 
baterie, capac de protecție și certificat de calibrare.

Funcții: Pornire și oprire automată, comutare mm/inch, resetarea (setare la 
zero) este posibilă în orice poziție, funcție de presetare (presetarea valorilor de 
măsurare), inversarea direcției de măsurare, specificarea toleranței, MAX-MIN 
pentru verificat concentricitatea și planeitatea.

Utilizare: Pentru măsurarea înălțimilor și distanțelor dintre găuri, suprafețe și 
muchii, pentru marcarea și trasarea pieselor. 
 
Indicație: Receptor radio, inclusiv software (Nr. Comandă 4942 0030) Ç 
4/20.

Dispozitiv pentru măsurarea și trasarea înălțimii Digimar 814 G  

Design: Livrare în casetă.

Set vârfuri de măsurare  

4845 0750

Design: Structură simplă a dispozitivului, ce poate fi utilizat în producție 
datorită construcției robuste, adaptării rapide la piese noi, echipamente de 
măsurare selectabile în mod liber (de exemplu, ceas comparator digital, sondă 
de măsurare etc.), suprafețe de măsurare călite, protecție a echipamentelor de 
măsurare utilizate prin cuplaj încorporat, utilizarea unei game largi de accesorii 
de măsurare, operare pe stânga și pe dreapta, pinolă mobilă.

Utilizare: Dispozitiv de măsurare ușor de utilizat pentru măsurători externe 
rapide și precise pe piese. 
 
Indicație: Livrare fără ceas comparator. Ceasuri comparatoare pot fi 
găsite de la Ç 4/56.

Banc de măsurare a lungimii Precimar SM 60 m

Dispozitive pentru măsurarea înălțimii și dispozitive de trasat
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/92

Dimensiuni 
mm

Greutate
kg

4378 Nr. 
comandă€

 400 x  250 x  50 15  la cerere ◊  …0001
 400 x  400 x  50 25  la cerere ◊  …0003
 630 x  400 x  70 53  la cerere ◊  …0005
 800 x 500 x 100 145  la cerere ◊  …0007
1000 x 630 x 100 189  la cerere ◊  …0009
1200 x 800 x 160 460  la cerere ◊  …0011

1600 x 1000 x 160 768  la cerere ◊  …0013
2000 x 1000 x 220 1320  la cerere ◊  …0015

(W473)

Dimensiuni 
mm

Greutate
kg

4379 Nr. 
comandă€

 630 x  400 x  70 75  la cerere ◊  …0001
 800 x 500 x 100 182  la cerere ◊  …0003
1000 x 630 x 100 217  la cerere ◊  …0005
1200 x 800 x 160 490  la cerere ◊  …0007

1600 x 1000 x 160 803  la cerere ◊  …0009
2000 x 1000 x 220 1360  la cerere ◊  …0011

(W473)

Dimensiuni 
mm Sertare Uși

Greutate
kg

4381 Nr. 
comandă€

 800 x 600 x 120 1 1 228  la cerere ◊  …0001
1000 x 630 x 100 1 2 264  la cerere ◊  …0003
1200 x 800 x 160 1 2 540  la cerere ◊  …0005

1600 x 1000 x 160 1 2 868  la cerere ◊  …0007
2000 x 1000 x 220 1 3 1450  la cerere ◊  …0009

(W473)

Dimensiuni 
mm

Greutate
kg

Abatere planeitate
mm

4383 Nr. 
comandă€

200-150-50   3,5 0,002  la cerere ◊  …0200
300-200-50   6,5 0,002  la cerere ◊  …0300
400-250-50  10 0,003  la cerere ◊  …0400
500-300-50  40 0,004  la cerere ◊  …0500
600-400-50  50 0,005  la cerere ◊  …0600
800-500-50 100 0,006  la cerere ◊  …0800

(W473)

Design: Grad de calitate 0. Fabricat din granit natural cu granulație fină, detensionat.

Placă de măsurare și de control din granit m

DIN
876

Design: Grad de calitate 0. Fabricat din granit natural cu granulație fină, detensionat. Cadru din cornier 
realizat dintr-un tub pătrat sudat robust din oțel, cu rulmenți cu bile de oțel. Înălțime de lucru cca. 900 mm.

Placă de măsurare și control din granit, cu cadru din cornier m

DIN
876

Design: Grad de calitate 0. Fabricat din granit natural cu granulație fină, detensionat. Dulap pentru scule din 
cornier placat cu tablă de oțel, cu rulmenți cu bile de oțel. Înălțime de lucru cca. 900 mm.

Placă de măsurare și control din granit, cu dulap pentru scule m

DIN
876

Design: Fabricat din piatră dură naturală neagră, precis pe ambele părți.

Echer de măsurare, 90° m

DIN
875

DIN
876

Plăci de măsurare
44

.4



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/93

Lungime 
mm

4801 4802 Nr. 
comandă€ €

175 1,13 –  …0175
250 –  1,60 …0250

(W478) (W478)

Lungime 
mm

4804 Nr. 
comandă€

250 9,50 …0250
(W478)

Lungime 
mm

4803 Nr. 
comandă€

150 1,58 …0150
(W478)

Denumire
4805 Nr. 

comandă€
Ac de trasat 150 mm 6,20 …0150

Ac de rezervă 2,26 …1150
(W478)

Model
4800 Nr. 

comandă€
Ergo-Plus 18,34 …0005
Top-Form 11,75 …0010

Fine-Marker 30,32 …0015
(W478)

Model
4800 Nr. 

comandă€
Ac de rezervă din carbură pentru Ergo-Plus și Top-Form 5,90 …0050

Ac de rezervă din carbură pentru Fine-Marker 6,42 …0055
(W478)

Design: Brunat, cu vârfuri înfiletate din crom-vanadiu, mânere 
randalinate.

Utilizare: Pentru trasarea pieselor de prelucrat.

Ac de trasat, brunat  

4801 Un vârf drept.

4802 Un vârf drept, un vârf cotit la 90°.

4802

4801

Design: Brunat, cu câte un vârf drept și unul cotit la 70°, vârf din carbură 
înșurubat. Mâner randalinat.

Utilizare: Pentru trasarea pieselor de prelucrat.

Ac de trasat cu vârf din carbură  

Design: Formă dreaptă, cu clemă.

Utilizare: Pentru trasarea pieselor de prelucrat.

Creion de trasat cu vârf din carbură  

Design: Formă dreaptă, carcasă metalică cu clemă. Cu vârf retractabil pentru 
protejarea acului și reducerea riscului de accidentare.

Utilizare: Pentru trasarea pieselor de prelucrat.

Stilou de trasat  

Design: Formă dreaptă, 150 mm lungime, cu clemă și carcasă vopsită argintiu. 
Acele pot fi reascuțite și schimbate.

Utilizare: Pentru trasarea metalelor și altor materiale cu suprafețe netede până la 
o duritate de 60 HRC.

Stilou de trasat, vârf din carbură  

4800 0005 Zonă de prindere ergonomică, cu mecanism ieșire vârf, carcasă 
din aluminiu. Ac din carbură cu vârf în manșon (32 x ∅ 2 mm).

4800 0010 Cu mecanism ieșire vârf, carcasă din plastic. Ac din carbură cu 
vârf în manșon (32 x ∅ 2 mm).

4800 0015 Cu ac micro din carbură, superfin, fără vârf 40 x ∅ 0,38 mm. 
Tijă din aluminiu. Trasarea se face cu muchia de tăiere rotundă. 
Cu mecanism Soft-Push, capul acului coboară în suport prin 
declanșator lateral. Avansul acului prin apăsarea butonului. 
Reascuțiți acul în partea frontală sau rupeți-l cca. 3 mm pe 
lungime.

 
 

Ace de trasat
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/94

Lungime braț 
mm

Deschidere
mm

4811 4812 Nr. 
comandă€ €

150 200 3,85 4,35 …0150
200 230 5,67 6,28 …0200
250 320 7,39 8,01 …0250
300 375 8,71 9,72 …0300

(W478) (W478)

Lungime braț 
mm

Deschidere
mm

4813 Nr. 
comandă€

150 160 4,16 …0150
200 225 5,89 …0200
250 275 6,90 …0250

(W478)

Lungime braț 
mm

Deschidere
mm

4815 4816 Nr. 
comandă€ €

150 200 3,96 3,96 …0150
200 300 4,25 4,25 …0200
250 350 5,67 5,67 …0250
300 500 6,98 6,98 …0300

(W478) (W478)

Domeniu de Măsurare 
mm

Masa
kg

4448 Nr. 
comandă€

120 0,1 47,71 …0120
160 0,19 59,63 …0160
200 0,27 71,53 …0200
250 0,4 83,54 …0250
300 0,62 107,32 …0300

(W095)

Design: Din oțel special, cu balama nituită, vârfuri călite, rectificate și lustruite fin.

Compas de trasare cu șurub de blocare  

4811 Fără șurub de blocare.

4812 Cu șurub de blocare

4812

4811

Design: Din oțel special, vârfuri călite, rectificate și lustruite fin. Cu ax continuu și 
piuliță cu prindere rapidă.

Compas cu arc, de precizie  

Design: Din oțel, ștanțat, rectificat și lustruit, cu balama nituită foarte 
rezistentă. Suprafețe de măsurare călite.

Compas pentru interior și exterior  

4815 Compas pentru interior

4816 Compas pentru exterior

4816

4815

Design: Din metal ușor cu suprafață călită, rectificat. Cu balama nituită și șurub 
de fixare.

Compas pentru interior și exterior  

Compasuri
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/95

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

Pentru cerc ∅
mm

Lungimea fălcii
mm

4823 Nr. 
comandă

€
200 0,1 400 40 45,44 …0020
300 0,1 600 40 59,21 …0030

(W478)

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm

Secțiune
mm

4822 Nr. 
comandă€

500 0,1 25 x 6 129,21 …0005
1000 0,1 25 x 6  188,40 …0010
2000 0,1 25 x 6  281,50 …0020

Pereche de vârfuri 
de rezervă

– –  10,95  …0001

(W478)

Domeniu de Măsurare 
mm

4817 Nr. 
comandă€

200 15,21 …0200
250 17,72 …0250
300 20,17 …0300

(W461)

Domeniu de 
Măsurare 

mm

Masa
kg

4447 4445 Nr. 
comandă

€ €4447 4445
200 0,19 0,25 16,85 57,82 …0200
250 0,21 0,28 18,66 60,23 …0250
300 0,23 0,31 19,14 62,59 …0300

(W095) (W095)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire jos

mm
Citire sus

mm

4824 Nr. 
comandă

€
200 1/20 1/128 24,00 …0200
400 1/20 1/128 43,66 …0400

Vârf de rezervă – – 3,25 …0410
(W461)

Design: Din oțel special călit, cu scală trasată cu laser și șurub de fixare.

Utilizare: Pentru trasarea fără elemente auxiliare în construcția de scule, mașini 
și dispozitive.

Șubler compas  

Design: Șină de măsurare cu gradație în mm, reglare fină și poziție ușor de 
ajustat cu roata de reglare. Glisor de poziționare cu marcaj de referință și 
vârfuri interschimbabile.

Compas de trasare, de precizie  

Design: Cu margini de trasat călite, șurub de reglare și gradație în mm trasată cu 
laser. Scală mată. Execuție plată. 

Utilizare: Pentru trasarea simplă a pieselor.

Riglă de trasat de precizie  

Design: Din metal ușor cu suprafață călită, rectificată și opritor. Cu șurub de 
fixare.

Utilizare: Pentru trasarea simplă a pieselor.

Dispozitiv de trasat  

4447 Fără raportor cu scală.

4445 Cu raportor cu scală.

4445

4447

Design: Scala și vernierul cromate mat, cu șurub de fixare și vârf călit, 
interschimbabil. Livrare cu ac călit, în etui de piele artificială.

Utilizare: Pentru trasarea simplă a pieselor.

Dispozitiv de trasat cu rolă  

INOX

Compasuri
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/96

Model
Conţinut

g Culoare
UA 

 
4807 Nr. 

comandă€
Tub  60 albastru 12 9,38 …0080
Doză 225 albastru  1 16,66 …0250

(W475)

Model
Conţinut

ml Culoare
UA 

 
4808 Nr. 

comandă€
Tub de spray 400 albastru 12  la cerere …0400

Flacon 500 albastru  1  la cerere …0500
Tub de spray 400 roşu 12  la cerere …1400

Flacon 500 roşu  1  la cerere …1500
(W475)

Culoare
4810 Nr. 

comandă€
albastru 11,33 …0001

(W475)

 

Utilizare: Pentru verificarea carcateristicilor suprafețelor. Aplicați pasta pe 
piesele de prelucrat și mișcați-le între ele. 
Uniformitatea stratului de vopsea indică calitatea prelucrării.

Pastă de verificare a calității suprafeței  

Design: Cu uscare rapidă, fără reflexie, aderență bună și ușor de îndepărtat. 

Utilizare: Pentru marcarea zonelor de prelucrat pe suprafețe metalice. Aplicați 
în strat subțire sau pulverizați, lăsați puțin să se usuce, efectuați lucrările de 
marcare și îndepărtați cu sprayul solvent.

Spray și lichid de marcare  

Design: Cu uscare rapidă, fără reflexie, aderență bună și ușor de îndepărtat. 

Utilizare: Pentru marcarea zonelor de prelucrat pe suprafețe metalice. Aplicați în 
strat subțire, lăsați puțin să se usuce, efectuați lucrările de marcare și îndepărtați 
cu sprayul solvent.

Marker color pentru trasare  

Scală de duritate Mohs 

Duritate Mohs, durtate Ritz, introdusă de F. Mohs în 1822 în mineralogie și utilizată și astăzi ca metodă de stabilire a 
durității (duritate) în zece grade de duritate, conform căreia fiecare grad de duritate corespunde unui mineral frecvent 
întâlnit. Fiecare mineral din această scală de duritate (tab.) îl zgârie pe cel anterior și este zgâriat de următorul. Dacă, 
de exemplu, un mineral necunoscut este zgâriat de apatită (duritate 5) și poate zgâria chiar și fluorit (duritate 4), 
gradul său de duritate este cuprins între 4 și 5. Gradele de duritate ale mineralelor sunt atât de mari încât nu contează 
dependența direcțională a mineralelor (cu excepția cianitului cu grade de duritate 4 și 6 în direcții diferite) Mineralele 
cu duritatea până la 2 pot fi zgâriate cu acul, cele până la 4 cu cuțitul, în timp ce sticla de fereastră poate fi zgâriată 
de toate mineralele cu o duritate mai mare de 6. 

Grad duritate Mineral 
  1 Tal 
  2 Gips sau halit (sare de  
  piatră) 
  3 Calcit 
  4 Fluorit 
  5 Apatită 
  6 Fledspat 
  7 Quarț 
  8 Topaz 
  9 Corindon 
 10 Diamant

 

Agent de curățare 
universal WD-40 
SpecialistTM

Pentru îndepărtarea unsorii, uleiului și 
murdăriei, fără a lăsa urme.

Ç 9/123

Soluții de marcare
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/97

Dimensiuni
mm

Secțiune
mm

Toleranță unghi
mm

4609 4610 4619 4620 Nr. 
comandă€ € € €

 50 x  40 12 x 5 0,007 23,36 20,68 –  –  …0050
 75 x  50 15 x 5 0,007 14,64 25,54 29,93 44,33 …0075
100 x  70 20 x 5 0,007 15,79 31,90 36,29 52,64 …0100
150 x 100 25 x 5 0,008 19,31 41,64 44,33 72,03 …0150
200 x 130 30 x 6 0,009 26,75 67,65 68,34 96,96 …0200
250 x 165 35 x 7 0,01 –  –  89,57 135,74 …0250
300 x 200 40 x 8 0,011 –  –  109,89 174,53 …0300

(W456) (W456) (W410) (W410)

Dimensiuni
mm

Secțiune
mm

Toleranță unghi
mm

4605 4606 4613 4614 Nr. 
comandă€ € € €

 75 x  50 15 x  5 0,014 9,29 13,04 11,27 15,89 …0075
100 x  70 20 x  5 0,015 10,28 14,64 12,47 17,74 …0100
150 x 100 25 x  5 0,018 12,56 19,65 15,24 26,78 …0150
200 x 130 30 x  6 0,02 16,23 25,01 22,82 35,09 …0200
250 x 165 35 x  7 0,023 22,58 33,44 30,94 48,02 …0250
300 x 200 40 x  8 0,025 28,84 41,64 38,79 63,72 …0300
400 x 265 45 x 10 0,03 68,54 82,75 127,43 161,60 …0400
500 x 330 50 x 10 0,035 89,44 121,19 161,60 207,77 …0500

(W454) (W454) (W410) (W410)

Design: Toleranțe de rectangularitate, paralelism și planeitate, suprafețe de verificare, muchii și 
suprafețe plate rectificate foarte fin și cu precizie. 

Utilizare: Pentru lucrări de precizie și pentru controale în atelierele de precizie.

Echer de precizie, drept sau cu talpă  

DIN
875/0

4609 Echer fără talpă din oțel special.

4610 Echer cu talpă din oțel special.

4619 Echer fără talpă din oțel inoxidabil.

4620 Echer cu talpă din oțel inoxidabil.

4620  

INOX

4619  

INOX

4610  

4609  

Design: Toleranțe de rectangularitate, paralelism și planeitate. Muchiile și suprafețe plane rectificate 
cu precizie. Suprafețe de verificare rectificate și reglate foarte fin.

Utilizare: Pentru lucrări de precizie și pentru controale în construcția de mașini de precizie.

Echer drept sau cu talpă  

DIN
875/I

4605 Echer fără talpă din oțel special.

4606 Echer cu talpă din oțel special.

4613 Echer fără talpă din oțel inoxidabil.

4614 Echer cu talpă din oțel inoxidabil.

4614  

INOX

4613  

INOX

4606  

4605  

Echere
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/98

Dimensiuni
mm

Secțiune
mm

Toleranță unghi
mm

4603 4604 4611 4612 Nr. 
comandă€ € € €

  75 x  50 15 x  5 0,028 7,44 10,45 8,23 11,55 …0075
 100 x  70 20 x  5 0,03 8,21 11,70 9,05 12,93 …0100
 150 x 100 25 x  5 0,035 10,04 15,72 11,09 17,36 …0150
 200 x 130 30 x  6 0,04 12,97 19,98 14,32 22,08 …0200
 250 x 165 35 x  7 0,045 16,64 26,75 18,39 29,55 …0250
 300 x 175 35 x  7 0,05 22,41 33,28 24,75 36,75 …0300
 400 x 200 35 x  7 0,06 35,52 49,32 39,25 54,49 …0400
 500 x 250 40 x  8 0,07 49,32 60,18 54,49 66,49 …0500
 750 x 375 45 x 10 0,095 78,56 100,30 86,80 110,81 …0750
1000 x 500 50 x 10 0,12  121,19  146,28  133,90  161,60 …1000

(W454) (W454) (W410) (W410)

Dimensiuni
mm

Secțiune
mm

Toleranță unghi
mm

4621 Nr. 
comandă€

 50 x  40 14 x  4 0,003  24,00  …0500
 75 x  50 15 x  4 0,003  28,20  …0750
100 x  70 20 x  5 0,003  34,00  …1000
150 x 100 25 x  6 0,004  43,90  …1500
200 x 130 30 x  7 0,004  65,00  …2000
300 x 200 40 x  8 0,005  142,00  …3000
500 x 330 40 x 10 0,007 645,19 …5000

(W410)

Mâner 
mm

Toleranță unghi
mm

4623 Nr. 
comandă€

35 x 13 x 60 0,007  212,00  …0010
(W410)

Design: Din oțel special, toleranțe de rectangularitate, paralelism și planeitate, suprafețe de verificare, muchii 
și suprafețe plate rectificate foarte fin și cu precizie.

Utilizare: Pentru lucrări de precizie în construcția de mașini și în ateliere.

Indicație: Echere cu și fără talpă până la 2000 mm disponibile la cerere.

Echer drept sau cu talpă  

DIN
875/II

4603 Echer fără talpă.

4604 Echer cu talpă.

4611 Echer fără talpă.

4612 Echer cu talpă.

4612  

4611  

4604  

4603  

Design: Din oțel inoxidabil, călit, toleranțe de rectangularitate, paralelism și planeitate. Pentru precizie 
maximă. Muchiile de măsurare rectificate foarte fin. Livrare în ambalaj de transport.

Utilizare: Pentru lucrări de control și verificare folosind metoda fantei de lumină.

Echer de precizie pentru lăcătușerie, inoxidabil  

DIN
875/00

INOX

Design: Toleranțe de rectangularitate, paralelism și planeitate. Pentru precizie maximă. Parte de citire 
cromată mat, riglă de precizie 7 x 7 x 100 mm, reglabil, în unghi până la ± 5°. Livrare în cutie de lemn.

Utilizare: Pentru lucrări de control și verificare folosind metoda fantei de lumină.

Echer de precizie cu riglă reglabilă  

Echere
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/99

Dimensiuni
mm

Secțiune braț gros
mm

secțiune braț subțire
mm

Toleranță unghi
mm

4625 Nr. 
comandă€

25 x 20 6 x 3,5 5 x 3,5 0,003  18,00  …0250
40 x 28 8 x 3,5 5 x 3,5 0,003  18,00  …0400

(W410)

Execuție Conţinutul trusei
4627 Nr. 

comandă€
5 bucăți 1 echer de precizie, dimensiune 75 x 50 mm (nr. comandă 4621 0750) 

1  echer cu muchia de măsurare interioară, 
Dimensiune 25 x 20 mm (nr. comandă 4625 0250)

1  echer cu muchia de măsurare interioară, 
Dimensiune 40 x 28 mm (nr. comandă 4625 0400)

1 riglă de precizie, lungime 100 mm 
1 vârf de trasat cu cală etalon, 60 x 9 x 9 mm

 185,50  …0050

(W410)

Dimensiuni
mm

Secțiune
mm

4633 Nr. 
comandă€

 50 x  50 15 x 5 11,07 …0050
 75 x  75 18 x 5 14,13 …0075
100 x 100 20 x 5 17,05 …0100

(W454)

Dimensiuni 
mm

Pentru arbori 
până la ∅

mm
Toleranță unghi

mm

Masa
kg

4631 4449 Nr. 
comandă

€ €4449
100 x  70  90 0,027 0,07 30,80 22,68 …0100
150 x 130 190 0,031 0,15 36,46 27,26 …0150
200 x 150 220 0,035 0,18 45,59 33,04 …0200
250 x 160 230 0,037 0,325 70,18 49,80 …0250
300 x 180 280 0,04 0,33 82,05 58,14 …0300

(W454) (W095)

Design: Din oțel inoxidabil, călit, toleranțe de rectangularitate, paralelism și planeitate. Pentru precizie 
maximă, muchia de măsurare înclinată pe interiorul brațului lung. Muchiile înalte și suprafața plată rectificate 
fin și cu precizie, suprafețe de verificare rectificate. Unghi 90°. Livrare în ambalaj de transport.

Utilizare: Pentru construcția de scule și dispozitive.

Echer de precizie pentru lăcătușerie, inoxidabil  

DIN
875/00

INOX

Design: Echer de precizie conform DIN 875/00, călit. Riglă de precizie conform DIN 874/00, oțel normal, 
brunat fără reflexie. Livrare în cutie de lemn.

Utilizare: Pentru control în construcția de scule și în producție.

Trusă de verificare de precizie  

DIN
874/00

DIN
875/00

Design: Din oțel, zincat, muchii înalte și părți plate rectificate.

Utilizare: Pentru trasarea și verficarea la 120°.

Echer oblic, 120 °  

Design: Cu gradație în mm pe șină.

Utilizare: Pentru centrarea și trasarea punctului central la discuri și arbori.

Echer de centrare  

4631 Din oțel, zincat, muchii înalte și părți plate rectificate.

4449 Fabricat din metal ușor, suprafață călită, scalare cu laser.

4449  

4631  

Echere
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/100

Dimensiuni
mm

Secțiune
mm

4635 4636 Nr. 
comandă€ €

120 x  80 20 x 5 14,16 18,88 …0120
150 x 100 20 x 5 17,31 23,02 …0150
200 x 130 25 x 5 24,39 31,86 …0200

(W454) (W454)

Dimensiuni 
mm

Secțiune
mm

4601 4602 Nr. 
comandă€ €

 100 x  70 20 x 5 6,43 8,78 …0100
 150 x 100 20 x 5 6,78 9,87 …0150
 200 x 130 20 x 5 7,20 11,89 …0200
 250 x 160 25 x 5 8,78 14,39 …0250
 300 x 180 25 x 5 9,62 17,57 …0300
 400 x 230 30 x 5 13,22 22,15 …0400
 500 x 280 30 x 5 14,64 29,42 …0500
 750 x 375 30 x 5 21,33 46,81 …0750
1000 x 500 30 x 5  27,59  71,06 …1000

(W453) (W453)

Dimensiuni
mm

Secțiune
mm

4634 Nr. 
comandă€

120 x  80 20 x 5 15,16 …0120
150 x 100 20 x 5 15,74 …0150
200 x 130 25 x 5 21,45 …0200

(W454)

Design: Din oțel, zincat, muchii înalte și părți plate rectificate.

Echer ascuțit, 45 °  

4635 Echer ascuțit fără talpă

4636 Echer ascuțit cu talpă.

4636

4635

Design: Din oțel, zincat, prelucrat pe toate părțile.

Utilizare: Pentru lucrări de poziționare și trasare simple.

Echer pentru lăcătuș  

4601 Echer fără talpă.

4602 Echer cu talpă.

4602

4601

Design: Din oțel special, executat cu precizie, cu brațe cu aceeași grosime, suprafețe de verificare și părți 
plate rectificate.

Utilizare: Pentru trasarea și verficarea cu precizie la 45° pentru îmbinare în unghi de 90°.

Echer oblic, 135° cu talpă  

Echere
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/101

Dimensiuni 
mm

Secțiune
mm

4637 Nr. 
comandă€

300 x 300 30 x 5 11,80 …0300
400 x 400 30 x 5 16,13 …0400
500 x 500 30 x 5 20,27 …0500

(W453)

Dimensiuni 
mm

Lățime braț
mm

4638 4639 Nr. 
comandă€ €

 600 x 280 35 13,48 16,93 …0600
 800 x 320 35 17,19 21,19 …0800
1000 x 380 35  22,12  25,98 …1000

(W453) (W453)

Lungime braț 
mm

4615 Nr. 
comandă€

250 15,19 …0300
300 17,99 …0500
400 21,47 …1000

(W453)

Lungime 
mm

Secțiune
mm

4642 Nr. 
comandă€

200 20 x 3 6,50 …0200
300 20 x 3 9,65 …0300
400 25 x 5 12,59 …0400
500 25 x 5 14,95 …0500

(W453)

Design: Din oțel, zincat, muchii înalte și părți plate rectificate.

Utilizare: Special pentru poziționarea cu precizie a flanșei în fabricarea 
conductelor.

Echer pentru flanșe  

Design: Din platbandă de oțel, zincat, cromat mat.

Echer pentru tâmplar  

4638 Fără găuri de trasare.

4639 Cu găuri de trasare și scală în cm.

4639

4638

Design: Din aluminiu, cu scală în mm neagră, ușor de citit și braț pentru 
trasarea liniilor la 45°.

Echer cu talpă, din aluminiu  

Design: Din oţel zincat, cu piuliță-fluture

Utilizare: Ambele brațe mobile se pot regla la unghiul dorit și se blochează cu 
piulița fluture. Pentru utilizare multiplă la lucrări simple de lăcătușerie.

Echer metalic reglabil  

Echere
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/102

Lungime braț 
mm

Ø raportor
mm

4651 4651 4450 Nr. 
comandă€ € €

120  80 13,27 –  11,63 …0080
150 120 15,39 –  13,39 …0120
200 150 18,44 –  17,17 …0150
300 200 25,02 –  22,90 …0200
500 300 50,45 –  48,43 …0300
600 300 –  166,49 –  …0301
800 400 –  198,47 –  …0400

(W461) (W453) (W095)

Lungime braț 
mm

Ø raportor
mm

4653 Nr. 
comandă€

150 100 21,06 …0100
300 150 24,59 …0150
400 200 29,71 …0200
500 250 42,29 …0250
600 300 49,95 …0300

(W461)

Design: Cu deschidere, arc semirotund, cu şurub de fixare.

Utilizare: Pentru măsurarea gradelor de unghi de 0–180°. Citire 1°.

Raportor cu scală  

4651 0080 
 – 0300

Fabricat din oțel, cromat mat.

4651 0301 
 + 0400

Fabricat din oțel, cromat mat.

4450 Fabricat din metal ușor, călit la suprafață și cu scalare cu laser.

4450  

4651  

Design: Arc deschis, semirotund, reglabil pe lungime și fixabil, cu șină înclinată 
la 45°, din oțel special, scală fără reflexie, cromat mat.

Utilizare: Pentru măsurarea unghiurilor de 10°–170°, și la piese cu umăr mic. 
Citire 1°.

Raportor cu scală, cu riglă culisantă pe lungime  

Raportoare
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/103

4657 Nr. 
comandă€

77,69 …0001
(W461)

Design: Citire cu lupă pe întregul vernier, lustruit fin. Citire și reglare rapidă a 
unghiului datorită marcajului foarte clar pe discul cu scală 4 x 90°, citire vernier 
1/12 grade = diviziune de 5' a unghiului, părți de citire fără reflexie, cromate 
mat. Livrare cu șine de măsurat 150, 200 și 300 mm lungime, cutie de plastic.

Utilizare: Pentru măsurarea unghiurilor la piese, dispozitive și mașini. Utilizabil 
și ca riglă, echer în cruce sau echer oblic.

Set raportor universal  

INOX

Metru pliabil

Gama noastră de metre pliabile din 
lemn, plastic și metal ușor o găsiți 
de la Ç 4/108.

 

Comanda Nr. 4672 0002, Ç 4/109.

Comanda Nr. 4667 0015, Ç 4/109.

Comanda Nr. 4667 0005, Ç 4/108.

Comanda Nr. 4671 0005, Ç 4/108.

Comanda Nr. 4671 0020, Ç 4/108.

Raportoare
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/104

Șină 
mm

4657 4666 Nr. 
comandă€ €

150 și 300 298,72 –  …0004
150 –   1327,00 …0150
200 –   1341,00 …0200
300 –   1351,00  …0300

(W461) (W410)

Dimensiuni 
mm

Pentru ∅ arbore
mm

Toleranță la paralelism
mm

4785 4787 Nr. 
comandă€ €

100 x 40 x 30 6–40 < 0,064  52,00 –  …0100
150 x 50 x 40 8–50 < 0,064  75,40 –  …0150
200 x 70 x 50 8–70 < 0,064  125,50 –  …0200

(W408) (W410)

Design: Cu dispozitiv de prindere. Livrat cu bateria CR2032, 3 V.

Funcții: Oprire automată, setarea punctului zero posibilă în orice punct, 
schimbare afișaj (grade și minute, grade cu zecimale), schimbare interval de 
măsurare (1 x 360 °, 2 x 180 °, 4 x 90 °). 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026, 2032) Ç 4/20.

Raportor universal digital  

INOX

4657 Precizie: 0,005 grade unghiulare, toleranța: ± 5 minute de arc, 
livrat într-o carcasă din plastic.

4666 Cu ieșire date opto RS232. Precizie: 0,01 grade unghiulare, 
toleranța: ± 0,5 minute arc, livrat într-o cutie din lemn. 
 
Indicație: Cablu de date (Nr. comandă 4025) Ç 4/18.

4666  

4657  

Design: Cu unghi prismă de 90 °, laturile frontale și superioare teșite, 
prelucrate în perechi. 

Utilizare: Pentru poziționare și verificare la piese cilindrice. 
 
Indicație: Prisme magnetice (comandă nr. 3423) Ç 3/224.

Pereche de prisme  

4785 Din fontă

4787 Din oțel călit.

4787  4785  

Continuare pe pagina următoare

Raportoare
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/105

Dimensiuni 
mm

Pentru ∅ arbore
mm

4786 Nr. 
comandă€

 50 x 40 x 40 5–30  183,50 …0005
 75 x 55 x 55 5–50  310,50 …0010
100 x 75 x 75 7–70  444,50 …0015

(W408)

Dimensiuni 
mm

Citire
'

4384 Nr. 
comandă€

102 x 46 x 49 10 115,05 …0001
102 x 30 x 49 10 108,95 …0003
 75 x 25 x 32 10 101,29 …0005

(W408)

Dimensiuni 
mm

Pentru ∅ arbore
mm

Toleranță la paralelism
mm

4785 4787 Nr. 
comandă€ €

100 x 40 x 30 6– 40 < 0,016  72,10 –  …0010
150 x 50 x 40 8– 50 < 0,016  97,40 –  …0015
200 x 70 x 50 8– 70 < 0,016  165,50 –  …0020
 75 x 35 x 30 5– 40 < 0,004 –   133,50 …0005
150 x 55 x 45 5– 60 < 0,004 –   233,50 …0010
250 x 85 x 70 5–100 < 0,004 –   443,00 …0015

(W408) (W410)

Design: Din fontă specială, cu 2 caneluri de dimensiuni diferite 90°, secțiuni 
prismă 90° și suprafețe frontale înclinate pentru suporți, rectificate în pereche, 
foarte fin. Toleranță de planeitate, paralelism și rectangularitate 0,004 mm.

Utilizare: Pentru poziționare și verificare la piese cilindrice.

Pereche de prisme duble cu suport  

Design: Călit și rectificat, cu șurub de blocare. Livrare în casetă.

Utilizare: Pentru alinierea pieselor cilindrice.

Prismă unghiulară, 60 ° m

Continuare

Pereche de prisme  

 Prisme magnetice

Pentru măsurare, rectificare, 
electroeroziune și montaj. Utilizare 
direct pe placa de prindere 
magnetică fără pierderea forței de 
prindere.

Ç 3/224

Prisme
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/106

Lungime 
mm

Toleranță
mm

4452 Nr. 
comandă€

 75 0,002 8,47 …0075
100 0,002 9,84 …0100
125 0,003 10,83 …0125
150 0,003 13,77 …0150

(W459)

Lungime 
mm

Toleranță
mm

4452 Nr. 
comandă€

200 0,003 15,34 …0200
300 0,004 32,26 …0300
500 0,004 69,04 …0500

(W459)

Lungime 
mm

Lățime
mm

Grosime
mm

4757 Nr. 
comandăDIN 874/I

€
 500 40  8  45,23  …0501
1000 50 10 102,26 …1001
1500 60 12 173,06 …1501
2000* 70 14 540,79 …2001

(W457)

Lungime 
mm

Lățime
mm

Grosime
mm

4757 Nr. 
comandăDIN 874/II

€
 500 30  6 35,40 …0502
1000 40  8 66,87 …1002
1500 50 10 133,73 …1502
2000 60 12 173,06 …2002

(W457)

pentru 
circumferință 

mm
pentru diametru

mm

Lăţime 
bandă
mm

Citire
mm

4752 Nr. 
comandă

€
  60– 950  20– 300 10 0,01 44,09 …0001
 940–2200 300– 700 10 0,01 54,02 …0004
2190–3460 700–1100 10 0,01 70,71 …0007

(W463)

pentru 
circumferință 

mm
pentru diametru

mm

Lăţime 
bandă
mm

Citire
mm

4752 Nr. 
comandă

€
4710–5980 1500–1900 10 0,01 100,60 …0013
5960–7230 1900–2300 10 0,01 121,98 …0016

(W463)

Design: Cu protecție la căldura mâinii.

Utilizare: Pentru verificarea rectiliniarității suprafețelor folosind metoda fantei 
de lumină.

Riglă cu muchie fină  

DIN
874/00

INOX

Design: Din oțel pentru scule, muchii și suprafețe plate prelucrate cu 
precizie maximă. Cu secțiuni transversale în formă de I.

Utilizare: Pentru controale și lucrări de precizie în construcția de mașini 
de precizie.

Riglă de oțel de precizie  

* Cu 2 fante de mână.

DIN
874/I

DIN
874/II

 

 

Design: Fabricat din platbandă din oțel călit distanța între gradații 1 mm. Cu 2 
scale cu diviziuni pentru circumferință și diametru.

Utilizare: Pentru măsurarea pe circumferință și diametru.

Bandă de măsurat circumferința  

Rigle
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/107

Lungime 
mm

Lățime
mm

Grosime
mm

4757 Nr. 
comandăDIN 866/A

€
 500 30  6 40,33    …0503
1000 40  8 86,53   …1003
1500 40  8 153,39   …1503
2000 50 10 261,55   …2003

(W457)

Lungime 
mm

Lățime
mm

Grosime
mm

4757 Nr. 
comandăDIN 866/ B

€
 500 25 5 30,49   …0504
1000 30 6 51,13   …1004
1500 30 6 80,63   …1504
2000 40 8 151,43   …2004

(W457)

Lungime 
mm

Lățime
mm

Grosime
mm

Toleranță
mm

4751 Nr. 
comandă€

100 13 0,5 ±0,31 1,22 …0100
150 13 0,5 ±0,33 1,32 …0150
200 13 0,5 ±0,35 1,37 …0200
250 13 0,5 ±0,35 1,44 …0250
300 13 0,5 ±0,36 1,68 …0300

(W463)

Lungime 
mm

Lățime
mm

Grosime
mm

Toleranță
mm

4751 Nr. 
comandă€

 500 18 0,5 ±0,4 3,29 …0500
1000 18 0,5 ±0,5 5,51 …1000

(W463)

Lungime 
mm

Lățime
mm

Grosime
mm

Toleranță
mm

4751 Nr. 
comandă€

 300 30 1,0 ±0,36 4,09 …0330
 500 30 1,0 ±0,4 7,41 …0530
1000 30 1,0 ±0,5 15,21 …1001
1500 30 1,0 ±0,6  22,73   …1500
2000 30 1,0 ±0,7  29,90   …2000

(W463)

4385 Nr. 
comandă€

24,78 …0001
(W461)

Lungime 
mm

Lățime
mm

Grosime
mm

4760 Nr. 
comandă€

 300 50 5 11,68 …0030
 600 50 5 17,67  …0060
1000 50 5 24,92  …0100

(W457)

Lungime 
mm

Lățime
mm

Grosime
mm

4759 Nr. 
comandă€

 500 40 5 21,45     …0500
1000 40 5 39,61   …1000

(W457)

Design: Fabricat din oțel pentru scule.

DIN 866/A 
Capăt de protecție stânga 5 mm, 
dreapta 5 mm 
Precizie per metru ± 0,04 mm 
Grosime gradație 70 până la 100 µm

DIN 866/ B 
Capăt de protecție stânga 0 mm, 
dreapta 10 mm 
Precizie per metru ± 0,10 mm 
Grosime gradație 100 până la 150 µm

Riglă de lucru  

DIN
866/A

DIN
866/B

 

 

Design: Din oțel pentru de arc inoxidabil, laminat, suprafață mată, muchii 
rotunjite, clasă de precizie CE II, de la 500 mm lungime marcată.

Gradație: Marginea superioară 1/2 mm, marginea inferioară 1 mm.

Riglă flexibilă din oțel  

INOX
 

 

 

Indicator pentru unghiuri, digital m

Design: Din aluminiu eloxat, citire fără reflexie, cu scală în mm neagră.

Riglă din metal ușor  

Design: Din oțel, lustruit fin, zincată, cu gradații în mm, fără capete de protecție.

Riglă teșită din oțel  

Rigle
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/108

Lungime 
m

Lățime
mm

Grosime a 
segmentelor

mm
Număr 

segmente

4671 Nr. 
comandă

€
2 16 3,3 10 3,20 …0020

(W462)

Lungime 
m

Lățime
mm

Grosime a 
segmentelor

mm
Număr 

segmente

4671 Nr. 
comandă

€
2 17 3 10 2,89 …0005

(W462)

Lungime 
m

Lățime
mm

Grosime a 
segmentelor

mm
Număr 

segmente

4667 Nr. 
comandă

€
2 17 3 10 2,67 …0005

(W467)

Lungime 
m

Lățime
mm

Grosime a 
segmentelor

mm
Număr 

segmente

4667 Nr. 
comandă

€
2 17 3 10 3,01 …0010

(W467)

Lungime 
m

Lățime
mm

Grosime a 
segmentelor

mm
Număr 

segmente

4671 Nr. 
comandă

€
2 16 3 10 1,90 …0010

(W462)

Design: Din lemn de fag cu grosimea de 3,3 mm, înălțime segment de 16 mm, 
citire optimă datorită niturilor ascunse, segmente strâns apropiate datorită plăcii 
de articulație îngropată în lemn.

Metru pliabil din lemn  

EG
III

Design: Din lemn de fag cu segmente de 3,0 mm grosime și arcuri de oțel 
amplasate la interior ce nu necesită întreținere. Datorită articulațiilor îngropate, 
la deschidere se formeză o muchie dreaptă continuă. Vopsea de protecție 
albă, rezistentă la uzură, cu gradație în mm neagră, ușor de citit pe muchia 
superioară și inferioară a segmentului.

Metru pliabil din lemn  

EG
III

Design: Din lemn de fag cu segmente de 3,0 mm grosime și îmbinare mascată 
și lubrifiată a segmentelor. Vopsea de protecție galbenă, rezistentă la uzură, 
cu gradație în mm neagră, ușor de citit pe muchia superioară și inferioară a 
segmentului și decimale roșii.

Metru pliabil din lemn  

EG
III

Design: Din lemn de fag cu segmente de 3,0 mm grosime și îmbinare mascată 
și lubrifiată a segmentelor. Vopsea rezistentă la uzură, alternativ alb și galben 
în pași decimali. Gradație în mm neagră, ușor de citit, pe muchia superioară și 
inferioară precum și decimale roșii.

Metru pliabil din lemn  

EG
III

 

Design: Din lemn de fag, arc de oțel alămit, îmbinare nituită a segmentelor, 
grosime de 3 mm a segmentelor, culoare albă, gradație neagră în mm pe 
marginea superioară și inferioară a segmentului.

Metru pliabil din lemn  

EG
III

Clasele de precizie CE 

Clasele de precizie CE definesc toleranțele maxime de dimensiune. Acestea sunt împărțite în 3 clase în funcție de material și temperatură.

Toleranțe: 
Metru pliabil: 
Clasa I: ±0,2 mm la 1 m; ±0,3 mm la 2 m 
Clasa II: ±0,5 mm la 1 m; ±0,7 mm la 2 m; ±0,3 mm peste articulație 
Clasa III: ±1,0 mm la 1 m; ±1,4 mm la 2 m; ±0,5 mm peste articulație

 

Ruletă: 
Toleranțe față de 20°C și o forță de tracțiune de 20 N pentru plastic și 50 N 
pentru rigle de oțel 
Clasa I: ± 1,1 mm la 10 m 
Clasa II: ± 2,3 mm la 10 m 
Clasa III: ± 4,6 mm la 10 m

Metre
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/109

Lungime 
m

Lățime
mm

Grosime a 
segmentelor

mm
Număr 

segmente

4673 Nr. 
comandă

€
2 16 3 10 5,24 …0002

(W462)

Lungime 
m

Lățime
mm

Grosime a 
segmentelor

mm
Număr 

segmente

4668 Nr. 
comandă

€
1 13 2,3 10 4,09 …0001
2 15 3 10 4,91 …0002

(W467)

Lungime 
m

Lățime
mm

Grosime a 
segmentelor

mm
Număr 

segmente

4672 Nr. 
comandă

€
2 14 1,4 10 19,40 …0002

(W464)

Lungime 
m

Lățime
mm

Grosime a 
segmentelor

mm
Număr 

segmente

4667 Nr. 
comandă

€
2 17 2,3 10 6,09 …0015
2,4 17 2,3 12 7,31 …0024

(W467)

Design: Din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, rezistent la îndoire, alb, cu 
gradație în mm neagră pe marginea inferioară și superioară. Segmentele se 
blochează în unghi de 90°. Articulație cu arc, nituită, din metal.

Metru pliabil din plastic  

EG
III

Design: Din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, rezistent la îndoire, alb, cu 
gradație în mm neagră pe marginea inferioară și superioară. Segmentele se 
blochează în unghi de 90°. Articulație cu arc, din metal și cu decimale roșii.

Metru pliabil din plastic  

EG
III

Design: Din aliaj de aluminiu special cu segmente de 1,4 mm grosime și arcuri 
de oțel zincat cu fixare precisă. Eloxat negru și cu gradație de culoare argintie, 
rezistent la frecare și rezistent la chimicale, unsori și uleiuri.

Metru din metal usor  

EG
II

Design: Din lemn de mesteacăn cu segmente de 2,3 mm grosime și îmbinare 
mascată și lubrifiată a segmentelor. Segmentele sunt extrem de flexibile, și 
astfel metrul este dur și stabil. Gradație în mm neagră, ușor de citit, pe muchia 
superioară și inferioară precum și decimale roșii.

Metru pliabil din lemn  

EG
III

Metre
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/110

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4675 4669 4676 4677 Nr. 
comandă€ € € €

10 13 22,25 21,84 23,36 13,26 …0010
20 13 31,57 29,81 32,82 20,56 …0020
30 13 43,23 37,11 45,01 27,91 …0030
50 13 –  –  74,75 –  …0050

(W463) (W463) (W463) (W463)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

Cadru
4678 4674 4679 4680 Nr. 

comandă
€ € € €4678 4674 4679 4680

20 13 formă dreaptă formă dreaptă – – 34,80 27,47 –  –  …0020
30 13 formă V formă dreaptă formă V formă dreaptă 44,65 38,53 53,73 35,42 …0030
50 13 formă V formă dreaptă formă V formă dreaptă 60,21 45,92 66,61 44,19 …0050

(W463) (W463) (W463) (W463)

 Începutul măsurării la 10 cm 
de la capăt 

Capăt de bandă ranforsat 

Rulete cu carcasă 
sau cu cadru Rezistență la 

rugină și acizi
izolat rezistent 

la rupere
rezistent 
la uzură

ușor de 
citit

Platbandă de oțel, 
vopsit în galben, 
acoperit cu poliamidă, 
gradații imprimate

... .. ... ...
Platbandă de 
oțel, vopsit în alb, 
gradații imprimate

. . .. ...
Oțel inoxidabil, 
gradații imprimate ... .. . ..
Plastic din material 
armat cu fibră de 
sticlă, vopsit în galben, 
gradații imprimate

... ... ... . ...

Design: Carcasă din plastic extrem de rezistent, utilizare facilă datorită manivelei mari plasabile pe ambele 
părți, cu poziție de blocare. Începutul măsurării la 10 cm de la capăt. Capătul benzii este ranforsat 
suplimentar cu un înveliș din plastic.

Ruletă cu carcasă  

EG
II

4675 Bandă din platbandă de oțel pentru arcuri acoperită cu poliamidă, vopsită în galben foarte 
flexibilă, rezistentă la rupere și intemperii, cu gradație neagră continuă în mm și cifre pentru 
metru roșii. Rezistentă la substanțe alcaline, soluții de sare, unsori, uleiuri și acizi diluați.

4669 Bandă din platbandă de oțel călit, vopsită în alb, cu gradație în mm neagră și cifre roșii 
pentru metri. Ca protecție la uzură, banda este acoperită cu lac transparent.

4676 Bandă din oțel crom-nichel inoxidabil, suprafață mată, cu gradație neagră în mm, imprimată 
și cifre roșii pentru metri. Ca protecție la uzură, banda este acoperită cu lac transparent.

4677 Bandă din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, foarte flexibil, vopsit galben  cu gradație 
neagră pe o singură parte în cm și cifre roșii pentru metri. Când este uscată nu conduce 
electricitatea.

4677 

4676 

4669 

4675 

Design: Cadru din aluminiu rezistent la lovire, cu mâner din plastic înclinat și proeminențe de cauciuc anti-
alunecare, manevrabilitate bună datorită manivelei plasabile pe ambele părți, cu mecanism de manivelă 2x cu 
rulment și poziție de blocare. Începutul măsurării la 10 cm de la capăt.

Ruletă cu cadru  

EG
II

Formă 
dreaptă 

formă V 

4678 Bandă din platbandă de oțel pentru arcuri acoperită cu poliamidă, vopsită în galben foarte 
flexibilă, rezistentă la rupere și intemperii, cu gradație neagră continuă în mm și cifre pentru 
metru roșii. Rezistentă la substanțe alcaline, soluții de sare, unsori, uleiuri și acizi diluați.

4674 Bandă din platbandă de oțel călit, vopsită în alb, cu gradație în mm neagră și cifre roșii 
pentru metri. Ca protecție la uzură, banda este acoperită cu lac transparent.

4679 Bandă din oțel crom-nichel inoxidabil, suprafață mată, cu gradație în mm și cifre roșii pentru 
metri. Ca protecție la uzură, banda este acoperită cu lac transparent.

4680 Bandă din  plastic ranforsat cu fibră de sticlă, foarte flexibil, vopsit galben, cu gradație 
neagră pe o singură parte în cm și cifre roșii pentru metri. Când este uscată nu conduce 
electricitatea.

4680 

4679 

4674 4678 
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4663 4664 Nr. 
comandă€ €

 2 13 10,71 13,10 …0002
 5 13 15,53 19,45 …0005
10 13 30,44 –  …0010

(W464) (W464)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4665 Nr. 
comandă€

2 16 6,23 …0002
3 16 8,49 …0003

(W464)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4685 Nr. 
comandă€

2 13 6,20 …0002
3 13 6,86 …0003
5 16 12,73 …0005

(W462)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4474 4458 4456 Nr. 
comandă€ € €

2 16 2,31 –  –  …0002
3 16 2,67 –  –  …0003
5 19 3,65 4,37 16,42 …0005
8 25 7,43 9,32 –  …0008

(W469) (W469) (W469)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4454 Nr. 
comandă€

3 19 3,61 …0003
5 22 6,35 …0005
8 27 12,35 …0008

(W469)

Design: Vopsită alb, fără capete, plată.

Bandă de măsurare, autoadezivă  

 

 

4664 Dreapta spre stânga 

4663 Stânga spre dreapta 

Design: Datorită tratării speciale a benzii de oțel, aceasta se desfășoară singură. Arcuit convex. Vopsită în 
alb, absolut etanșă la apă și incasabilă. Banda stă plat pe masă, ceea ce permite transferul foarte bun al 
dimensiunilor. Livrare cu opritor și clemă pentru curea.

Ruletă BMImeter  

EG
II

Design: Din oțel pentru arcuri laminat și călit, cu gradație în mm Duplex, în carcasă de poliamidă ranforsată 
cu fibră de sticlă. Ca protecție la uzură, banda este acoperită cu lac transparent. Retragerea automată a benzii 
cu buton de oprire, capăt pentru măsurare la interior și exterior.

Ruletă de buzunar  

EG
II

Design: Din oțel laminat și călit cu gradație în mm Duplex, în cutie de plastic ABS foarte rezistent la lovire. Ca 
protecție la uzură, banda este acoperită cu lac transparent. Retragerea automată a benzii cu buton de oprire, 
capăt pentru măsurare la interior și exterior.

Ruletă de buzunar  

EG
II

4474 Din oțel pentru arcuri.

4458 Din oțel pentru arcuri și cu magnet la capăt.

4456 Din oțel inoxidabil. 4474

Design: Din oțel pentru arcuri laminat și călit, cu gradație în mm Duplex, în cutie de plastic ABS foarte 
rezistent la lovire. Ca protecție la uzură, banda este acoperită cu lac transparent. Cu fixare automată când 
este extinsă, capăt pentru măsurare la interior și exterior.

Ruletă Autolock  

EG
II

4456

4458

Rulete
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/112

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4704 Nr. 
comandă€

3 13 5,67 …0003
5 19 11,02 …0005
8 25 16,87 …0008

(W441)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4750 4754 Nr. 
comandă€ €

 3 16 5,51 6,69 …0003
 5 19 8,04 9,26 …0005
 8 25 11,97 13,21 …0008
10 30 21,29 22,56 …0010

(W464) (W464)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4478 Nr. 
comandă€

3 13 13,10 …0003
5 16 21,70 …0005

(W464)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4703 Nr. 
comandă€

 3 13 12,30 …0003
 5 19 21,23 …0005
 8 25 32,14 …0008
10 25 37,90 …0010

(W441)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4758 Nr. 
comandă€

2 13 4,35 …0002
3 13 5,48 …0003
5 13 7,67 …0005

(W569)

Design: Fabricată din oțel laminat și întărit cu gradație în mm / cm, într-o carcasă din plastic rezistentă la 
impact, cu acoperire gri de protecție. Cu acoperire antireflex. Retragerea automată a benzii cu buton de 
oprire, capăt pentru măsurare la interior și exterior.

Ruletă de buzunar POPULAR  

Lungime 8 m în ambalaj SB.

EG
II

Design: Carcasă din plastic ABS foarte rezistent la lovire, cu componentă moale, gradație imprimată, din 
platbandă de oțel pentru arcuri laminat și călit, gradație în mm Duplex. Retragere automată cu butonul de 
oprire și clemă pentru curea.

Ruletă twoCOMP  

EG
II

4750 Varianta standard

4754 Cu magneți în cârligul de capăt.

4750

Design: Carcasă din poliamidă rezistentă la lovire, gradație tipărită acoperită cu lac transparent, din 
platbandă de oțel laminat și călit, gradație în mm Duplex. Retragere automată cu butonul de oprire.

Ruletă Vario EG I  

EG
I

Design: Fabricată din oțel laminat și călit cu gradație în mm / cm, într-o carcasă din plastic rezistentă la 
impact, cromat cu acoperire antireflex. Retragerea automată a benzii cu buton de oprire, capăt pentru 
măsurare la interior și exterior.

Ruletă de buzunar TRI-MATIC, EG I  

EG
I

Design: Bandă cu gradație continuă în mm, în carcasă neagră, robustă, de plastic. Retragere automată cu 
butonul de oprire și clemă pentru curea.

Ruletă de buzunar  

EG
II
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/113

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4686 Nr. 
comandă€

3 12,7 3,31 …0003
5 19 5,49 …0005

(W581)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4700 Nr. 
comandă€

3 13 5,12 …0003
(W441)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4697 Nr. 
comandă€

3 13 10,20 …0003
(W464)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4689 Nr. 
comandă€

2 13 5,60 …0002
3 13 6,49 …0003

(W462)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4687 Nr. 
comandă€

3 12,7 8,30 …0003
(W581)

Design: Bandă din platbandă laminată de oțel, extrem de rezistentă, acoperit cu polimer de protecție, 
vopsit în galben, cu imprimare clar vizibilă în 2 culori, în carcasă de plastic striată și cu formă ergonomică. 
Retragere automată, dispozitiv de blocare și clemă pentru curea.

Ruletă de buzunar  

EG
II

Design: Fabricată din oțel laminat și călit, cu gradație în mm / cm, într-o carcasă din plastic rezistentă la 
impact. Cu acoperire antireflex. Retragerea automată a benzii cu buton de oprire, capăt pentru măsurare la 
interior și exterior.

Ruletă de buzunar PRO-FLEX  

EG
II

Design: Carcasă din ABS, cu talpă din inox, gradație imprimată lăcuită cu lac transparent, din 
platbandă de oțel pentru arcuri laminat și călit, gradație în mm Duplex, gradația din vizor nu este 
răsturnată, bandă cu mișcare liberă de tip Pull-Push, capăt întărit pentru măsurare interioară și 
exterioară.

Ruletă cu vizor  

EG
II

Design: Bandă cu mișcare liberă din platbandă de oțel călit și laminat, vopsită alb, în carcasă de poliamidă 
rezistentă la lovire. Citirea directă a dimensiunilor interioare prin vizorul lat cu cu efect de lupă. Gradația din 
vizor nu este răsturnată. 
Ca protecție la uzură, gradația în mm Duplex este acoperită cu lac transparent. Capăt pentru măsurare la 
interior și exterior.

Ruletă cu vizor  

EG
II

Design: Ruletă cu vizor, bandă din oțel laminat, vopsit galben, în carcasă de plastic rezistentă la 
lovire. Protejarea părții inferioare a carcasei prin tija de aluminiu în formă de U. Cârlig de capăt nituit 
dublu.

Ruletă cu vizor  

EG
II
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/114

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4683 Nr. 
comandă€

3 16 10,57 …0003
(W462)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4696 Nr. 
comandă€

3 16 4,64 …0003
5 19 7,07 …0006
8 25 15,12 …0008

(W469)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4696 Nr. 
comandă€

5 25 7,82 …1895
(W469)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4765 Nr. 
comandă€

2 13 10,71 …0002
3 13 12,39 …0003

(W464)

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4698 4699 Nr. 
comandă€ €

 3 12,7  7,80  –  …0003
 5 19 –  13,15 …0005
 8 25 –  17,29 …0008
10 25 –  21,09 …0010

(W581) (W581)

Design: Bandă cu mișcare liberă din platbandă de oțel călit și laminat, vopsită alb, în carcasă de poliamidă 
rezistentă la lovire. Citirea directă prin vizorul foarte lat. Ca protecție la uzură, gradația în mm Duplex este 
acoperită cu lac transparent. Capăt pentru măsurare la interior și exterior. În plus, ruleta dispune de un 
compas rabatabil, cu care se pot trasa cercuri cu un diametru de până la 6 m.

Ruletă cu vizor și funcție de compas  

EG
II

Design: Bandă din platbandă de oțel laminat și călit, vopsită în alb, în carcasă de plastic cromat și 
rezistent la lovire, gradație în mm pe o singură parte. Cu retragere automată, dispozitiv de blocare, 
amortizor și clemă pentru curea.

Ruletă cu carcasă cromată  

EG
II

Design: Bandă din platbandă de oțel laminat, vopsită în alb, într-o carcasă ușoară din aluminiu, gradată mm / 
cm. Cu retragere automată, dispozitiv de blocare și clemă pentru curea.

Ruletă de buzunar, din aluminiu m

EG
II

Design: Carcasă din zinc turnat sub presiune, cromat, rezistentă la căldură, gradație imprimată acoperită 
cu lac transparent, din platbandă de oțel laminat și călit, gradație în mm Duplex. Retragere automată cu 
butonul de oprire.

Ruletă cu carcasă cromată  

EG
II

Design: Bandă din platbandă de oțel laminat acoperită cu mylar, vopsită galben, imprimată vizibil cu 2 
culori, în carcasă de plastic sau metal cromată. Rezistentă la coroziune, zgâriere și chimicale. Cu retragere 
automată, dispozitiv de blocare, și clemă pentru curea demontabilă.

Ruletă cu carcasă cromată  

EG
II

4698 Cu carcasă metalică.

4699 Cu carcasă din plastic.
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/115

Lungime 
m

Lăţime bandă
mm

4705 Nr. 
comandă€

2 16 16,46 …0200
3 16 20,59 …0300

(W467)

Lungime 
m

Masa
kg

4706 Nr. 
comandă€

0,7 –3 1,1  211,50  …0300
0,86–4 1,4  237,00  …0400
1,07–5* 1,7  259,00  …0500

(W466)

Lungime 
m

Masa
kg

4708 Nr. 
comandă€

0,7 –3 1,5 401,68 …0300
1,04–5 2,1 424,77 …0500

(W466)

Domeniu de 
Măsurare 

m

Circumferință 
roată

m
Citire

m
Precizie

%
Masa

kg

4710 Nr. 
comandă

€
9999,9 1 0,01 0,05 2,3 137,59 …0200

(W466)

Design: bandă de oțel, în carcasă de plastic rezistentă la lovire. Muchii de măsurare și marcare combinate 
pentru citirea diametrului. Cu braț rabatabil pentru măsurare ușoară la interior.

Ruletă Talmeter  

EG
II

Design: Din aluminiu anodizat. Lungimea extrasă poate fi citită analogic într-un vizor. Bandă de măsurare 
robustă, încorporată, cu gradație mm și cu dispozitiv de înfășurare pentru solicitare extremă.

Utilizare: Pentru măsurare pe verticală și orizontală în construcții.

Tijă de măsurare telescopică mEssfix  

* Livrare în etui din plastic.

Design: Aparat electronic de măsurat lungimi, 
simplu și ușor de folosit, cu ecran LCD vizibil și 
gradație în mm.

Funcții: Pornire și oprire, funcție Hold (memorare 
valori măsurate), setare punct de referință.

Utilizare: Pentru măsurare pe verticală și orizontală 
în construcții.

Tijă de măsurare digitală mEsstronic Easy  

Design: Roată de măsurat din plastic cu frână și mâner integrat, tija de ghidare poate fi complet rabatată, 
pentru a obține o dimensiune mică de ambalare. Contor robust, cu numărare înainte și înapoi, protecție 
contra șocurilor și montat central deasupra roții, ceea ce împieidcă o înclinare laterală. Antrenarea cu precizie 
se realizează cu curele dințate. Setarea la zero se efectuează utilizând maneta de resetare.

Roată de măsurat  

1  Funcția Hold (menține valoarea măsurată chiar și 
după ce a fost retrasă)

2 Setați punctul de referință 
3 Tastatură cu membrană rezistentă la abraziune 
4 Oprire 
5 Pornire 
6 Ecran LCD clar 
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/116

Model

Raza de 
acțiune

m
Precizie

mm

Temperatura 
de depozitare

°C
Dimensiuni

mm

4387 Nr. 
comandă

€
VECTOR 20 0,2 –20 ±2 –10 până la +60 100 x 38 x 24  55,60  …0020
VECTOR 50 0,15–50 ±1,5 –20 până la +60 105 x 47 x 27  80,50  …0050

(W001)

Raza de acțiune 
m

Rază de acțiune (cu receptor)
m

Precizie de nivelare
mm/m Diodă laser Clasa laser Culoare laser

4659 Nr. 
comandă€

60 600 ± 0,05 orizontal / ± 0,1 vertical 635 nm, <1 mW 2 roşu  la cerere ◊  …0001
(W459)

Raza de acțiune 
m

Rază de acțiune (cu receptor)
m

Gama de autonivelare
°

Precizie de nivelare
mm/m Diodă laser Clasa laser Culoare laser

4659 Nr. 
comandă€

30 120 ±4 ±0,2 630-650 nm, <10 mW 2 roşu  la cerere ◊  …0003
(W459)

Design: Funcționare simplă, iluminare afișaj. Carcasă rezistentă la lovire cu protecție Softgrip. Cu oprire 
automată.

Conținutul pachetului de livrare: Cu curea de mână și 2 baterii micro AAA / LR03. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 9041 0023) Ç 9/20.

Telemetru laser VECTOR 20 și 50 m

IP42

4387 0020 VECTOR 20 
Afișaj pe 2 linii. Pentru lungimea și măsurarea continuă.

4387 0050 VECTOR 50 
Afișaj pe 3 linii. Pentru lungime, suprafață, volum, minim / maxim și măsurare continuă. 
Măsurare indirectă în 2 puncte. Livrat cu geantă.

4387 00504387 0020

Design: Operare intuitivă, cu un ecran pe unitatea principală pentru a vizualiza și simplifica funcțiile principale, 
inclusiv setarea cu axă dublă. Conectivitate prin intermediul aplicației LevelingRemote pentru o interfață de 
utilizator extinsă și funcții suplimentare. 
Durată lungă de viață a bateriei, compatibil atât cu acumulatori de 18 V, cât și cu baterii alcaline (împreună 
cu un adaptor pentru baterie). Receptor și telecomandă într-o singură unitate. Laser cu înclinare pe o axă, cu 
afișarea precisă în milimetri a deviației, permite alinierea simplă și precisă. Lucrări precise cu receptorul laser și 
funcția de avertizare de șocuri în caz de vibrații. O alarmă este declanșată imediat ce dispozitivul este mutat în 
timpul funcționării. Telecomandă a laserului rotativ până la 150 m, dispozitiv de înclinare până la 10%. Aliniere 
precisă a planului vertical datorită afișării exacte a deviației în mm. Afișaj de service pentru următorul service 
de calibrare și funcție simplă de calibrare.

Conținutul pachetului de livrare: Cu 1 acumulator 12 V/4 Ah, încărcător GAL 18 V-40, baterii (4 baterii 
mono D/LR20, 4 baterii Mignon AA/LR6), receptor laser LR 60, suport receptor RB 60, telecomandă RC 6, 
WM 6 suport de perete, adaptor pentru baterie, ochelari laser roșii, placă țintă roșie, curea trepied și carcasă.

Laser rotativ GRL 600 CHV Professional m

IP68

Design: Interfață intuitivă pentru utilizator și o operare ușoară, 1 linie orizontală și 
2 verticale la 360°, autonivelare până la 4°, marcare simultană, aliniere și nivelare 
la interior, oprire automată după 30 de minute.

Conținutul pachetului de livrare: Cu trepied de construcție BT 150, 4 baterii AA, 
placă țintă, geantă și carcasă. Fără acumulatori, fără încărcător.

Laser cu linie transversală GLL 3-80 Professional m

IP54

Instrumente de măsură cu laser
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/117

Raza de acțiune 
m

Rază de acțiune (cu receptor)
m

Gama de autonivelare
°

Precizie de nivelare
mm/m Diodă laser Clasa laser Culoare laser

4659 Nr. 
comandă€

30 120 ±4 ±0,2 500-540 nm, <10 mW 2 verde  la cerere ◊  …0005
(W459)

Raza de acțiune 
m

Rază de acțiune (cu receptor)
m

Gama de autonivelare
°

Precizie de nivelare
mm/m Diodă laser Clasa laser Culoare laser

4659 Nr. 
comandă€

20 80 ±4 ±0,2 630-650 nm, <10 mW 2 roşu  la cerere ◊  …0007
(W459)

Raza de acțiune 
m

Rază de acțiune (cu receptor)
m Diodă laser Clasa laser Culoare laser

4659 Nr. 
comandă€

30 120 630-650 nm, <10 mW 2 roşu  la cerere ◊  …0009
(W459)

Design: Manevrare simplă datorită funcționării cu un singur buton, proiecție clară a 3 linii 360°, lucrări de 
nivelare simultane orizontale și verticale, funcție de oprire automată atunci când nu este utilizat, utilizare 
controlată de la distanță prin BluetoothTM cu aplicația de pe smartphone, laser cu linie pendul pentru alinierea 
liniilor, blocare pentru transport. Punct laser verde.

Conținutul pachetului de livrare: Cu 1 baterie 12 V / 2 Ah, încărcător, placă țintă, suport universal BM 1 
Professional, geantă de pânză și L-BOXX.

Laser cu linie GLL 3-80 CG Professional m

IP54

Design: Design compact, autonivelare până la 4 °, 1 linie orizontală și 2 linii 360° 
verticale, proiecție clară a 3 linii 360°, executare simultană a nivelării orizontale și 
verticale, simultan marcare, aliniere și nivelare în interior. 
Utilizarea cu monitorizarea CAL Guard și conexiune Bluetooth® la smartphone, 
comandă de la distanță și reglarea wireless a sculei sunt posibile, închidere 
automată după 30 de minute

Conținutul pachetului de livrare: Cu 1 baterie Li-Ion 12 V / 1,5 Ah, încărcător 
GAL 1230 CV, suport universal BM 1, trepied de construcție BT 150, placă țintă, 
geantă de pânză, inserție L-BOXX și L-BOXX.

Set laser cu linii transversale GLL 3-80 C Professional m

IP54

Design: Autonivelare până la 4°, 1 linie orizontală și 2 linii 360° verticale, proiecție clară a 3 linii 360°, 
executarea simultană a lucrărilor de nivelare orizontală și verticală, simultan marcare, alinierea și nivelare în 
interior. Cu monitorizarea CAL Guard și conexiune Bluetooth® la smartphone, utilizarea și reglarea wireless a 
sculei controlate de la distanță sunt posibile, oprire automată după 30 de minute.

Conținutul pachetului de livrare: Laser, baterie 12 V / 2,0 Ah, încărcător rapid, suport universal BM 1, placă 
țintă, geantă de pânză și L-BOXX.

Set laser cu linie transversală GLL 3-80 C Professional + BM 1 m

IP54

Instrumente de măsură cu laser
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Domeniu de 
Măsurare 

m
Precizie de măsurare

mm Diodă laser Clasa laser

4659 Nr. 
comandă

€
0,15–30 ±2 635 nm <1 mW 2  la cerere ◊  …0011

(W459)

Domeniu de 
Măsurare 

m
Precizie de măsurare

mm Diodă laser Clasa laser

4659 Nr. 
comandă

€
0,15–40 ±1,5 635 nm <1 mW 2  la cerere ◊  …0013

(W459)

Domeniu de 
Măsurare 

m

Precizie de 
măsurare

mm

Măsurarea 
înclinației

°

Precizia măsurării 
înclinației

° Diodă laser
Clasa 
laser

Culoare 
laser

4659 Nr. 
comandă

€
0,05–50 ±1,5 360 ±0,2 635 nm, 

< 1 mW
2 roşu  la cerere ◊  …0015

0,05–50 ±1,5 360 ±0,2 505 nm, 
< 1 mW

2 verde  la cerere ◊  …0017

(W459)

Domeniu de 
Măsurare 

m

Precizie de 
măsurare

mm

Măsurarea 
înclinației

°

Precizia măsurării 
înclinației

° Diodă laser Clasa laser

4659 Nr. 
comandă

€
0,05–80 ±1,5 360 ± 0,2° 635 nm 

< 1 mW
2  la cerere ◊  …0019

(W459)

Design: Lucru eficient datorită funcției de sumă automată, până la 5000 de măsurători posibile cu un 
singur set de baterii, manipulare ușoară datorită funcționării cu un singur buton, fiabilitate garantată datorită 
certificării standard ISO. Funcția AutoSum.

Conținutul pachetului de livrare: Livrat cu 2 micro baterii AAA/LR03, certificatul fabricantului și husă de 
protecție.

Telemetru laser GLM 30 Professional m

IP54

Design: Carcasă robustă, rezistentă la impact, afișaj iluminat, pe trei linii, rezultate sigure de măsurare 
datorită certificării ISO. Măsurarea lungimii, determinarea suprafeței și calculul volumului pot fi operate 
intuitiv, funcție de memorie pentru ultimele 10 măsurători.

Conținutul pachetului de livrare: Livrat cu 2 micro baterii AAA/LR03 și husă de protecție.

Telemetru laser GLM 40 Professional m

IP54

Design: Carcasă din cauciuc robustă, rezistentă la șocuri, afișaj rezistent la rupere, ghidaj intuitiv 
pentru utilizator. Documentare rapidă și ușoară a rezultatelor măsurătorilor folosind Bluetooth® și 
aplicația MeasureOn.

Conținutul pachetului de livrare: Telemetru laser, 2 micro baterii AA/LR6 și husă de protecție.

Telemetru laser GLM 50 Professional m

IP65

Design: Funcționare precisă și simplă, afișaj iluminat, rotire automată. Senzor de înclinare 360° integrat, 
reîncărcabil prin conexiune micro USB standard, determinări indirecte de înălțime și lungime cu o singură 
măsurare din poziții diferite.

Conținutul pachetului de livrare: Cu 1 baterie Li-Ion 3,7 V / 1,25 Ah, încărcător și husă de protecție.

Telemetru laser GLM 80 Professional m

IP54

4659 0015 4659 0017 
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/119

Domeniu de 
Măsurare 

m

Precizie de 
măsurare

mm

Măsurarea 
înclinației

°

Precizia măsurării 
înclinației

° Diodă laser Clasa laser

4659 Nr. 
comandă

€
0,08–120 ±1,5 360 (4 x 90) ±0,2 650 nm, 

<1 mW
2  la cerere ◊  …0021

(W459)

Adâncime de localizare max. 
mm

4659 Nr. 
comandă€

120  la cerere ◊  …0023
(W459)

Adâncime de localizare max. 
mm

Precizie de măsurare
mm

4659 Nr. 
comandă€

120 ±10  la cerere ◊  …0025
(W459)

Adâncime de localizare max. 
mm

Precizie de măsurare
mm

4659 Nr. 
comandă€

200 ±10  la cerere ◊  …0027
(W459)

Design: Aliniere rapidă și ușoară, funcționare intuitivă pentru acces rapid la funcțiile necesare, ghidare vocală, 
funcție de ajutor Cameră integrată cu 5 megapixeli și zoom în 3 trepte, memorie pentru 50 de imagini. 
Transfer de date către aplicația Bosch Measuring Master și cu software-ul GLM Transfer către computer 
pentru documentare rapidă și ușoară și TrackMyTools.

Conținutul pachetului de livrare: Cu certificat de producător, curea de mână, cablu micro USB și husă din 
material moale.

Telemetru laser GLM 120 C Professional m

IP54

Design: Localizarea precisă a cablurilor sub tensiune, a metalelor și a structurilor din lemn. Afișaj iluminat. 
Inel LED cu trei afișaje de lumină. Evitarea erorilor de aplicație prin calibrare automată, scara de căutare 
centrală facilitează localizarea precisă a obiectului, alocarea simplă a tastaturii - o singură funcție per buton. 
Deschideri pentru marcare ușoară și precisă.

Conținutul pachetului de livrare: Cu dispozitiv de localizare, baterie E-block 9V, curea de mână și husă de 
protecție.

Localizator universal GMS 120 Professional m

IP54

Design: Interfață simplă cu trei butoane de selecție auto-explicative. 
Măsurarea punctului permite localizarea în cele mai mici zone. Găsire centru: Direcții optice pentru localizarea 
precisă a centrului obiectului. Detectează obiecte la o adâncime de până la 12 cm în material. Semnal acustic 
și optic de avertizare atunci când obiectele sunt localizate în perete. Sursă de alimentare dublă: Este posibilă 
funcționarea atât cu baterii LI de 12 V, cât și cu baterii alcaline standard.

Utilizare: Metale magnetice și non-magnetice (de ex. Cupru), cabluri de curent cu și fără tensiune, țevi de 
plastic cu apă pentru instalații și substructuri din lemn.

Conținutul pachetului de livrare: Cu 1 baterie 12 V / 1,5 Ah, încărcător, manual de utilizare și L-BOXX.

Scaner de perete D-tect 120 Professional m

Design: Prezentare clară a obiectelor scanate. 4 vizualizări (vizualizare obiect, vizualizare spot, vizualizare 
semnal și vizualizare semnal 2D) și 3 moduri diferite de măsurare (detectarea obiectelor, detectarea 
scurgerilor și măsurarea distanței). Salvare rapidă garantată de funcția de captură de ecran (descărcare prin 
slot pentru card USB / SD). Sursă de alimentare dublă: Este posibilă funcționarea atât cu baterii LI de 12 V, 
cât și cu baterii alcaline standard.

Utilizare: Metale magnetice și non-magnetice (de ex. Cupru), cabluri de curent cu și fără tensiune, cabluri de 
date și substructuri din lemn.

Conținutul pachetului de livrare: Cu 1 baterie 12 V / 2 Ah, încărcător, cablu USB-C, curea de mână și 
L-BOXX.

Scaner de perete D-tect 200 Professional m

Instrumente de măsură cu laser
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/120

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4727 Nr. 
comandă€

30 50 x 22 8,86 …0030
40 50 x 22 9,43 …0040
50 50 x 22 9,87 …0050
60 50 x 22 10,35 …0060
80 50 x 22 11,50 …0080

(W468)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4727 Nr. 
comandă€

100 50 x 22 12,69 …0100
150 50 x 22  25,64   …0150
180 50 x 22  28,89   …0180
200 50 x 22  29,31   …0200

(W468)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4728 4729 Nr. 
comandă€ €

30 50 x 26 15,39 –  …0030
40 50 x 26 17,10 24,49 …0040
50 50 x 26 17,87 –  …0050
60 50 x 26 18,27 26,24 …0060
80 50 x 26 20,52 33,08 …0080

(W468) (W468)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4728 4729 Nr. 
comandă€ €

100 50 x 26 24,13 35,69 …0100
150 50 x 26  41,16   –  …0150
180 50 x 26 –   64,52   …0180
200 50 x 26  54,13   –  …0200

(W468) (W468)

Design: Din aluminiu cu pereți groși, eloxat argintiu, cu bule de nivel orizontale 
și verticale. Precizie de măsurare în poziție normală 0,5 mm/m. Nivelele sunt 
scalate cu laser, iar datorită efectului de lupă sunt ușor de citit chiar și pe lumină 
slabă, înclinația de 2% poate fi citită ușor.

Utilizare: Pentru măsurare orizontală normală și deasupra capului, precum și 
pentru măsurare normală verticală.

Nivelă  

Design: Fabricat din aluminiu, acoperit cu pulbere roșie. Noua geometrie a 
profilului îmbunătățită crește stabilitatea. Grosimea mare a pereților de 2 mm 
duce la un profil de nivelă rezistent la torsiune. Bulele de nivel de plexiglas 
incasabil, sunt calibrate electronic și sudate cu ultrasunete. 5 ani garanție 
pentru rezistența nivelelor. Cu capace de absorbție a șocurilor, incasabile. 
Precizie de măsurare în poziție normală și la măsurarea deasupra capului de 
0,5 mm/m.

Utilizare: Adecvată în special pentru instalatori și la construcția de rafturi. 
Pentru măsurători verticale normale și deasupra capului.

Nivelă profilată din aluminiu  

Carcasă rotunjită a nivelei, pentru 
o citire sigură. 

4728 Cu suprafață de măsurare frezată până la lungimea de 100 cm.

4729 Cu suprafață de măsurare frezată până la lungimea de 
100 cm și 2 magneți extrem de puternici.

4729

4728

Nivele
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/121

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4721 Nr. 
comandă€

30 52 x 25  19,70  …0030
40 52 x 25  21,20  …0040
50 52 x 25  22,90  …0050
60 52 x 25  24,60  …0060
80 52 x 25  28,00  …0080

(W441)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4721 Nr. 
comandă€

100 52 x 25  37,00  …0100
120 52 x 25  40,70   …0120
150 52 x 25  49,00   …0150
180 52 x 25  56,90   …0180
200 52 x 25  61,70   …0200

(W441)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4396 Nr. 
comandă€

 60 59 x 27 65,69 …0060
 80 59 x 27 73,76 …0080
100 59 x 27 51,36 …0100
120 59 x 27  102,42   …0120

(W441)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4396 Nr. 
comandă€

150 59 x 27  117,04   …0150
180 59 x 27  128,65   …0180
200 59 x 27  136,72   …0200

(W441)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

Grosimea 
profilului

mm

4734 Nr. 
comandă

€
20 50 x 22 1,8 30,43 …0020

(W468)

Design: Profil dreptunghiular din metal ușor, cu capace de absorbție a șocurilor. 
Precizia măsurării în poziție normală: 0,5 mm / m, precizie de măsurare în poziție 
inversă: 0,75 mm / m.

Utilizare: Pentru măsurări orizontale și verticale în poziție normală și inversă.

Nivela Big X și Big X 3  

4721 0030 
 – 0080

BIG X 
câte o bulă orizontală și o bulă verticală.

4721 0100 
 – 0200

BIG X 3 
Cu o bulă orizontală și 2 verticale.

Design: Profil dreptunghiular din metal ușor, cu capace de absorbție a șocurilor. 
Bule acrilice cu lentile de mărire (+ 60%) ușor de citit și pe lumină slabă. 
Precizia măsurării în poziție normală: 0,3 mm / m, precizie de măsurare în poziție 
inversă: 0,5 mm / m.

Utilizare: Pentru măsurări orizontale și verticale în poziție normală și inversă.

Nivelă REDM 3, RED 3 și BIG REDM 3 m

4396 0060 
 + 0080

REDM 3 
Cu un magnet puternic de neodim. Metoda laterală de fixare a 
magneților în profil creează o suprafață de măsurare constantă 
plană pentru rezultate de măsurare precise și sigure.

4396 0100 RED 3 
fără magnet

4396 0120 
 – 0200

BIG REDM 3 
Cu magnet puternic de neodim și două deschideri de acces. 
Metoda laterală de fixare a magneților în profil creează o suprafață 
de măsurare constantă plană pentru rezultate de măsurare precise 
și sigure.

Design: Din aluminiu eloxat, roșu, cu pereți groși. 
Cu o bulă rotundă orizontală și una verticală, datorită efectului de lupă ușor de 
citit și când lumina este slabă. Cu capace de absorbție a șocurilor, incasabile și 
un magnet puternic. 
Precizie de măsurare în poziție normală 0,5 mm/m.

Utilizare: Pentru măsurători orizontale și verticale în poziție normală și inversă, în 
special în spații înguste.

4396 0080

4396 0100

Nivelă cu magnet  

4721 0030–0080

4721 0100–0200

4734 0020 

4396 0120

Nivele
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/122

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4731 Nr. 
comandă€

25 54 x 15 23,00 …0025
(W468)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4740 Nr. 
comandă€

25 43 x 22 10,37 …0025
(W468)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4741 Nr. 
comandă€

20 37 x 15 6,57 …0020
(W441)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4799 Nr. 
comandă€

25 40 x 21 11,51 …0025
(W441)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4746 Nr. 
comandă€

25 45 x 20 19,70 …0025
(W468)

Design: Din plastic, cu aderență mare datorită celor 2 magneți permanenți din 
talpă. Bula orizontală este montată fix, cea pentru unghi înclinat se poate roti 
la 180°, un capăt al corpului nivelei este înclinat la 45°, celălalt la 60°, gradație 
în mm. Bulele de nivel din plexiglas incasabil. 5 ani garanție pentru rezistența 
nivelelor. 

Utilizare: Pentru măsurarea normală și inversă pe orizontală, precum și măsurători 
deasupra capului a unghiurilor de înclinare.

Nivelă universală  

Design: Din plastic ABS roșu, armat cu fibră de sticlă. 
Cu o bulă orizontală rotundă, una verticală rotundă și 2 magneți. Precizie de 
măsurare în poziție normală 1 mm/m.

Utilizare: Pentru măsurări normale pe orizontală și verticală.

Nivelă pentru electricieni  

Design: Fabricat din plastic ABS, cu benzi magnetice cu forță ridicată, bule 
acrilice rezistente la impact. Cu bulă pentru unghi de 45 °. Precizie de măsurare 
în poziție normală 1,5 mm/m. 
 
Utilizare: Adecvat pentru măsurări normale pe orizontală și verticală.

Nivelă cu magnet PTM 5 m

Design: Fabricat din plastic ABS cu o formă profilată. 
Bule acrilice rezistente la impact, cu lentile de mărire (20%), ușor de citit și pe 
lumină slabă. Precizie de măsurare în poziție normală 1 mm/m. 
 
Utilizare: Pentru măsurări orizontale și verticale în poziție normală și inversă, și în 
plus, datorită canalului V, este ușor de plasat pe piese rotunde (de ex. țevi).

Nivelă cu magnet PTF 25 m

Design: Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu 2 magneți puternici din 
pământ rar. 3 bule acrilice (bulă orizontală, la 45 ° și verticală), rezistente la UV și 
la apă. Cu vizualizare laterală și oglindă, citirea bulei se poate face comod de la 
distanță. Precizie de măsurare în poziție normală 0,5 mm/m. 

Utilizare: Pentru măsurări orizontale și verticale în poziție normală și inversă, și în 
plus, datorită canalului V, este ușor de plasat pe piese rotunde (de ex. țevi).

Nivelă cu magnet  

Vedere laterală cu 
sistem optic cu oglindă 

Nivele
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/123

Lungime 
cm

4798 Nr. 
comandă€

25 30,37 …0025
(W441)

Lungime 
cm

4661 Nr. 
comandă€

25 51,15 …0025
(W441)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4782 4782 Nr. 
comandă€ €

 25 59 x 27  129,50  –  …0025
 60 59 x 27  207,00  –  …0060
 60 59 x 27 –   219,00  …0061
120 59 x 27  222,50  –  …0120

(W441) (W441)

4662 Nr. 
comandă€

11,51 …0025
(W441)

Design: Aluminiu turnat sub presiune cu suprafață de măsurare frezată. 
Bule acrilice rezistente la impact, cu lentile de mărire (60%), ușor de citit și pe 
lumină slabă. 
Precizia măsurării în poziție normală: 0,5 mm / m, precizie de măsurare în poziție 
inversă: 0,75 mm / m. 
 
Utilizare: Pentru măsurări orizontale și verticale în poziție normală și inversă, și în 
plus, datorită canalului V, este ușor de plasat pe piese rotunde (de ex. țevi).

Nivelă M 25 m

Design: Aluminiu turnat sub presiune cu suprafață de măsurare frezată și 
magnet puternic din neodim. Bule acrilice rezistente la impact, cu lentile de 
mărire (60 %). Bulă cu unghi de 45°. Ușor de citit și pe lumină slabă. Precizia 
măsurării în poziție normală: 0,5 mm / m, precizie de măsurare în poziție inversă: 
0,75 mm / m. 
 
Utilizare: Pentru măsurări orizontale și verticale în poziție normală și inversă, și în 
plus, datorită canalului V, este ușor de plasat pe piese rotunde (de ex. țevi).

Nivelă cu magnet MM 5 25 m

Design: Profil dreptunghiular din aluminiu, acoperit cu pulbere. Modul Solatronic 
pentru măsurarea înclinării. Afișaj iluminat permanent, se rotește în caz de 
măsurare inversă, afișaj în grade, procente, mm / m și multe altele. Indicator 
acustic. Grad de protecție IP65. Interfață integrată Bluetooth®. Funcție de "Hold" 
și oprire automată. Precizia de măsurare a bulelor: în poziție normală și cu 
inversare 0,5 mm / m. 
Precizia de măsurare a modulului electronic: la 0° și 90°: 0,05°, altfel 0,1°.

Utilizare: Adecvat pentru măsurări orizontale și verticale în poziție normală și 
inversă, precum și pentru eventuale înclinări.

Indicație: Aplicația SOLA Measures gratuită disponibilă pentru iOS și Android.

Nivelă digitală RED DIGITAL și REDM DIGITAL m

IP65

Design: Din nylon.

Utilizare: Pentru nivele Torpedo de 25 cm.

Borsetă m

4782 0061 

4782 0025 
 – 0120

RED DIGITAL

4782 0061 REDM DIGITAL 
Cu un magnet puternic de neodim.

Nivele
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/124

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4782 Nr. 
comandă€

60 59 x 27 203,15 …0001
(W441)

Lungime 
cm

4746 Nr. 
comandă€

10 9,75 …0010
(W468)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4796 Nr. 
comandă€

7,5 35 x 45 13,92 …0001
(W441)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4796 Nr. 
comandă€

7,5 35 x 45 11,21 …0003
(W441)

Design: Profil dreptunghiular din aluminiu, acoperit cu pulbere. Modul Solatronic 
pentru măsurarea înclinării. Afișaj iluminat permanent, se rotește în caz de 
măsurare inversă, afișaj în grade, procente, mm / m și multe altele. Indicator 
acustic pentru trasare. Grad de protecție IP65. Interfață integrată Bluetooth®. 
Funcție de "Hold" și oprire automată. Precizia de măsurare a bulelor: în poziție 
normală și cu inversare 0,25 mm / m. Precizia de măsurare a modulului 
electronic: la 0° și 90°: 0,05°, altfel 0,1°. Toleranță de măsurare laser ± 0,15 mm 
/ m.

Utilizare: Adecvat pentru măsurări orizontale și verticale în poziție normală și 
inversă, precum și pentru eventuale înclinări.

Indicație: Aplicația SOLA Measures gratuită disponibilă pentru iOS și Android.

Nivelă digitală LASER DIGITAL RED m

IP65

Design: Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu un magnet puternic (forță 
de reținere 3 kg), bule acrilice (rezistente la UV și la apă) și capace de capăt care 
absorb șocurile. Precizie de măsurare în poziție normală 0,5 mm/m. 
 
Utilizare: Pentru măsurări orizontale și verticale în poziție normală și inversă, și în 
plus, datorită canalului V, este ușor de plasat pe piese rotunde (de ex. țevi).

Mini nivelă cu magnet m

Design: Fabricat din poliamidă, armată cu fibră de sticlă, cu un magnet puternic 
din neodim. Bule acrilice cu lentile de mărire (+ 60 %). Precizia măsurării în 
poziție normală: 0,75 mm / m.

Utilizare: Pentru măsurări orizontale și verticale în poziție normală și inversă, și în 
plus, datorită canalului V, este ușor de plasat pe piese rotunde (de ex. țevi).

Conținutul pachetului de livrare: Cu clemă de centură din oțel.

Mini nivelă GO! CLIP MAGNETIC m

Design: Fabricat din poliamidă, armată cu fibră de sticlă. Bule acrilice, ușor de 
citit și pe lumină slabă. Precizia măsurării în poziție normală: 1 mm / m.

Utilizare: Potrivit pentru măsurători normale orizontale, plasare ușoară pe 
componente rotunde (de ex. țevi) datorită canelurii în V.

Conținutul pachetului de livrare: Cu clemă de centură din oțel.

Mini nivelă GO! CLIP m

Nivele
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/125

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4796 Nr. 
comandă€

9,5 49 x 15 13,63 …0005
(W441)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4796 Nr. 
comandă€

8 55 x 27 61,55 …0007
(W441)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4797 Nr. 
comandă€

 40 49,9 x 24,3  41,90  …0040
100 49,9 x 24,3  70,00  …0100

(W441)

Lungime 
cm

Secțiune
mm

4814 Nr. 
comandă€

41 56 x 18 29,57 …0041
(W441)

Design: Fabricat din sticlă acrilică neconductivă, rezistentă la impact, 
transparentă, cu bule orizontale și verticale. Frezată pe mașini CNC. Scală 
imprimată, cu o citire de 1 mm. Precizia măsurării în poziție normală: 1 mm / m.

Utilizare: Adecvat pentru măsurări normale pe orizontală și verticală.

Mini nivelă R 102 m

Design: Fabricat din poliamidă, armat cu fibră de sticlă, cu un magnet puternic 
din neodim. Modul Solatronic pentru măsurarea înclinării. Afisaj în grade, 
procente, mm/m etc. cu afișarea rapidă a valorii măsurate. Interfață integrată 
Bluetooth®. Precizia de măsurare a modulului electronic: la 0° și 90°: 0,05°, altfel 
0,2°.

Utilizare: Potrivit pentru măsurători orizontale, verticale și unghiulare în poziție 
normală și în plus, datorită canalului V, este ușor de plasat pe piese rotunde (de 
ex. țevi).

Conținutul pachetului de livrare: Cu baterie AA / LR6, 1,5 V și borsetă. 
 
Indicație: Aplicația SOLA Measures gratuită disponibilă pentru iOS și Android. 
Baterie de schimb (Comanda Nr. 9041 0018) Ç 9/20.

Mini nivelă digitală GO! SMART m

IP54

Design: Fabricat din aluminiu, anodizat. Cu un magnet puternic de neodim. 
Metoda laterală de fixare a magneților în profil creează o suprafață de măsurare 
constantă plană pentru rezultate de măsurare precise și sigure. Bulă orizontală 
cu patru inele, pentru crearea unui gradient de 2%. Scalare în mm plasată 
central pe partea superioară a nivelei pentru trasarea dimensiunilor. Precizie de 
măsurare în poziție normală 0,5 mm/m. Precizie de măsurare în poziția inversată 
0,75 mm/m.

Utilizare: Pentru măsurare normală și inversă, orizontală sau verticală. Datorită 
scalei în mm și a dimensiunilor de montare și instalare, ideale pentru instalatori 
și datorită plasării ușoare pe componente rotunde (de ex. țevi) datorită canelurii 
în V.

Nivelă pentru instalatori MRMI m

Design: Fabricată din aluminiu, profil C, acoperit. Scală în mm, imprimată. 
Precizie de măsurare în poziție normală 0,5 mm/m. Permite 4 marcaje la distanța 
standard de 71 mm conform DIN 49075. Tampoanele din plastic împiedică 
alunecarea nivelei și protejează suprafața. Precizie de măsurare in poziție normală 
0,5 mm/m, precizie în poziție inversă: 0,75 mm/m.

Utilizare: Pentru măsurare normală și inversă, orizontală sau verticală. Datorită 
marcajelor, ideală pentru electricieni pentru marcarea prizelor.

Nivelă de marcare ELECTRIC m

Nivele

44
.6



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/126

Lungime braț 
mm

Domeniu de Măsurare
°

Citire
°

4818 Nr. 
comandă€

60 355 0,05 344,57 …0060
(W441)

Lungime 
mm

4792 Nr. 
comandă€

252 52,38 …0200
(W569)

Lungime braț 
mm Model

Greutate
kg Vârf compas

Domeniu de 
Măsurare

°

4707 Nr. 
comandă

€
300 Shorty 0,7 nu 180 132,05 …0300
430 Mini 1 nu 180 145,35 …0430
600 Maxi 1,4 da 180 147,20 …0600

(W466)

Lungime 
cm

4814 Nr. 
comandă€

80 23,52 …0080
(W441)

Design: Profil tubular din aluminiu, acoperit cu plastic. Afișaj digital cu cifre mari pentru citirea facilă a 
valorilor măsurate, cu iluminare. O bulă orizontală și una verticală. Precizie de măsurare ± 0,1 °.

Funcții: Oprirea automată, funcția "Hold" - salvează valoarea măsurată - măsurare rapidă 
chiar și în locuri dificile.

Utilizare: Pentru transferarea simplă și măsurarea unghiurilor, chiar și în zone greu accesibile.

Nivelă digitală pentru unghiuri, WITRON m

Design: Cadru din aluminiu cu magnet și rolă de măsurare rotativă duală. 
Pentru măsurarea cu o singură mână.

Utilizare: Adecvată pentru măsurări normale pe orizontală și verticală, precum și pentru măsurarea 
unghiurilor de înclinare și a pantelor.

Dispozitiv pentru măsurat unghiuri SLANT 200  

Design: Citire rapidă de 0,5° cu o precizie de 0,25°. Cu bulă integrată orizontală și verticală și afișaj analogic. 
Poziția unghiului poate fi blocată prin șurubul de fixare. Execuție robustă pentru solicitare extremă.

Utilizare: Pentru transferarea simplă și măsurarea unghiurilor.

Nivelă pentru unghiuri Winkelfix  

Design: Fabricată din aluminiu, profil C, acoperit. Scală imprimată cu punct de 
zero și scalare punct central pentru măsurători simetrice. Tampoanele din plastic 
împiedică alunecarea nivelei și protejează suprafața. Precizie de măsurare în 
poziție normală 0,75 mm/m.

Utilizare: Pentru măsurarea în poziție normală, orizontală și verticală. Scală 
pentru marcarea dimensiunilor.

Nivelă de marcare MARK-IT m

Nivele
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/127

Precizie 
mm/m

Dimensiuni
mm

Interval de măsurare ±
mm/m

4780 Nr. 
comandă€

0,3 160 x 42 x 42 1,8  146,50  …0160
0,3 200 x 42 x 42 1,8  169,00  …0200
0,3 300 x 42 x 42 1,8  204,00  …0300
0,1 160 x 42 x 42 0,6  158,00  …0161
0,1 200 x 42 x 42 0,6  186,50  …0201
0,1 300 x 42 x 42 0,6  226,00  …0301
0,02 160 x 42 x 42 0,12  259,00  …0162
0,02 200 x 42 x 42 0,12  308,00  …0202
0,02 300 x 42 x 42 0,12  363,50  …0302

(W471)

Precizie 
mm/m

Dimensiuni
mm

Interval de măsurare ±
mm/m

4780 Nr. 
comandă€

0,3 150 x 150 x 42 1,5  290,00   …1503
0,3 200 x 200 x 42 1,8  345,50   …2003
0,1 150 x 150 x 42 0,5  338,50   …1501
0,1 200 x 200 x 42 0,6  416,00   …2001
0,02 150 x 150 x 42 0,1  498,50   …1502
0,02 200 x 200 x 42 0,12  605,00   …2002

(W471)

Precizie 
mm/m

Dimensiuni
mm

Interval de măsurare ±
mm/m

4780 Nr. 
comandă€

0,1 90 x 42 x 42 0,2  184,50  …3003
0,2 60 x 42 x 42 0,2  173,00  …3002

(W471)

Precizie 
mm/m

Dimensiuni
mm

Interval de măsurare ±
mm/m

4780 Nr. 
comandă€

0,02 150 x 150 x 42 261 la cerere ◊  …3007
(W471)

Design: Din fontă specială de calitate superioară, lăcuită. Suprafață de măsurare plană și prismatică 
(150°), șlefuită fin. Bulă longitudinală, bulă transversală și protecție termică completă, vizualizarea laterală 
a bulei este posibilă. Livrare în etui.

Utilizare: Pentru poziționarea exactă a suprafețelor și arborilor.

Nivelă de precizie cu bule  

DIN
877

Design: Din fontă specială de calitate superioară, lăcuită. Suprafață de măsurare plană și prismatică (150°), 
șlefuită fin. Bulă longitudinală, bulă transversală și protecție termică completă, vizualizarea laterală a bulei 
este posibilă. Livrare în etui.

Utilizare: Pentru poziționarea exactă a suprafețelor și arborilor orizontali și verticali.

Nivelă cu cadru  

DIN
877

Design: Din fontă specială de calitate superioară, lăcuită. Suprafața de măsurare plană și prismatică (150°), 
prismă longitudinală și transversală șlefuite fin. Bulă longitudinală, bulă transversală și protecție termică 
completă, livrare în etui.

Utilizare: Pentru poziționarea precisă a suprafețelor foarte scurte orizontale, manivele și arbori la motoare 
sau mașini.

Nivelă specială pentru aliniere arbori cotiți  

DIN
877

Design: Ecran color mare, iluminat. Citire rapidă și ușor de utilizat. 
4 suprafețe de măsurat șlefuite fin. Wireless. Afișare la distanță prin smartphone. 
Timp de funcționare acumulator 10 ore. Livrarea în cutie din plastic tapițată.

Funcții: Măsurare absolută/relativă, 13 unități diferite, măsurare verticală și orizontală, funcție Hold. Opțional, 
disponibil separat: Software de evaluare grafică, emitere protocol de măsurare, export de date în MSExcel, 
control de la distanță prin smartphone respectiv PC prin Bluetooth®.

Utilizare: Pentru poziționarea exactă a suprafețelor și arborilor orizontali și verticali.

Nivelă de direcționare cu cadru, digitală  

DIN
877

Nivele
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/128

Gradație
Timp afișat

min
∅ carcasă

mm
Greutate

g
4862 Nr. 

comandă€
1/10 sec. 15 55 80  139,00  …0015
1/100 min. 30 55 80  139,00  …0030

(W487)

Gradație
Timp afișat

min
∅ carcasă

mm
Greutate

g
4863 Nr. 

comandă€
1/10 sec. 15 55 85  102,00  …0015

(W487)

Gradație
Timp afișat

min
∅ carcasă

mm
Greutate

g
4865 Nr. 

comandă€
1/100 min. 30 55 130  368,50  …0030

(W487)

Timp afișat 
min Memorie Split/Lap

Greutate
g

4867 Nr. 
comandă€

99999,99 60 90  134,50  …0060
(W487)

Timp afișat 
min

Dimensiuni
mm Memorie Split/Lap

Greutate
g

4869 Nr. 
comandă€

99999,99 82 x 61 x 28 65 85  147,00  …0065
(W487)

Design: Cu carcasă și mâner din plastic ABS negru, mecanism protejat la praf, lovire și apă, o piatră din rubin 
sintetic. Pornirea, oprirea și calibrarea la zero se face prin buton.

Utilizare: Pentru măsurarea timpului fără întrerupere.

Cronometru de precizie, buton unic  

Design: Cu carcasă și mâner din plastic ABS negru, mecanism protejat la praf, lovire și apă, o piatră din 
rubin sintetic.

Utilizare: Pentru măsurarea timpului fără întrerupere.

Cronometru de precizie  

Design: Carcasă de alamă cromată, strunjită cu diamant, cu ancore protejate la lovire, praf și apă, 7 pietre 
din rubin sintetic, precizie ridicată.

Utilizare: Pentru măsurarea timpului cu posibilitate de întrerupere, cu indicator pentru măsurare 
intermediară a timpului.

Cronometru dublu, de precizie  

Design: Cu carcasă din plastic negru ABS, protejată la stropire cu apă, fereastră sudată cu ultrasunete, 
operare cu o tastă, afișaj LCD superior cu 7 cifre, afișaj LCD inferior 2 cifre, afișaj memorie 2 cronometrări, 
gradație zecimală 1/100 minute. Livrare cu baterie Mignon AA/LR06, 1,5 V, geantă de protecție și cablu.

Funcții: Start/Stop/Reset – Split/Lap, măsurările pot fi comutate în orice moment. 
Resetare pentru sistem și memorie, oră și dată. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 9041 0018) Ç 9/20.

Cronometru digital Accord 1  

Design: Cu carcasă din plastic ABS gri, etanșă la apă, operare cu 2 taste, cu afișaj LCD cu 2 linii și jumătate, 
cu 6 cifre sus și 7 jos. Gradație zecimală 1/100 minute. Livrare cu baterie Micro AAA/LR03, 1,5 V, geantă de 
protecție și cablu.

Funcții: Start/Stop și Split se operează prin 2 taste separate. Start/Stop/Reset – Addition/Split/Lap/Short 
Lap. Comutare de pe Split, Lap și oră în timpul măsurării, selectare 1/100 minut – 1/100 secundă, 
2 cronometrări și 65 de memorii pentru Split și Lap. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 9041 0023) Ç 9/20.

Cronometru digital Spectron  

Cronometre
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/129

Interval de măsurare 
infraroșu 

°C
Interval de măsurare senzor tip K

°C
Citire

°C
Optică de 
măsurare

4493 Nr. 
comandă

€
–60 până la +500 –50 până la +200 0,1 12:1 85,69 …0001

(W516)

Interval de măsurare 
infraroșu 

°C

Interval de măsurare 
senzor ambiental

°C
Citire

°C
Optică de 
măsurare

4493 Nr. 
comandă

€
–20 până la +350 –10 până la +40 0,1 12:1 140,74 …0004

(W516)

Domeniu de Măsurare 
%

Citire
°C

4493 Nr. 
comandă€

0 până la 55 0,1 57,99 …0007
(W516)

Design: Carcasă din plastic ABS cu lanternă cu LED integrată, display LCD iluminat, pentru citire chiar și cu 
lumină slabă. Suplimentar, termometrul poate fi operat și cu senzorul de tip K. Afișarea valorilor măsurate se 
poate comuta de pe °C pe °F.

Funcții: Memorie valori Min/Max, funcție de alarmă, determinare valoare medie, grad de emisii reglabil.

Utilizare: Pentru măsurarea temperaturii suprafețelor în zone greu accesibile și în zone periculose, ca de ex. 
componente de utilaj în mișcare sau instalații electrice, precum și pentru măsurarea temperaturii ambientale, 
a umidității relative a aerului și a temperaturii de punct de rouă.

Conținutul pachetului de livrare: Termometru cu 2 baterii AAA/LR03, 1,5 V, senzor tip K și geantă. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 9939 1020) Ç 9/20.

Termometru cu infraroșu TV 325  

Design: Carcasă din plastic ABS, display LCD iluminat, pentru citire chiar și cu lumină slabă. Afișarea valorilor 
măsurate se poate comuta de pe °C pe °F.

Funcții: Afișarea punctului de rouă, măsurarea umidității relative a aerului și determinarea valorii medii, grad 
de emisii reglabil, inel laser.

Utilizare: Pentru depistarea zonelor cu risc de mucegăire, precum și a punților termice ascunse și invizibile.

Conținutul pachetului de livrare: Detector de mucegai cu baterie E-Block 6LR61, 9 V și geantă. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 9939 1020) Ç 9/20.

Detector de mucegai TV 328  

Design: Carcasă din ABS. Fără cabluri de măsurare sau vârfuri separate. 
Cu unitate de auto-testare integrată.

Funcții: Oprire automată.

Utilizare: Măsurarea nivelului umidității în diverse materiale de construcție, de ex. scânduri, placaj, plăci 
aglomerate, furnir, gips-carton sau tencuială.

Conținutul pachetului de livrare: Aparat de măsurare a nivelului umidității cu 3 baterii AAA/LR03, 1,5 V, 
senzor tip K și geantă. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 9939 1020) Ç 9/20.

Aparat pentru măsurarea umidității materialelor TV 341  

Dispozitive de măsurare a temperaturii
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/130

Dimensiuni 
mm

4935 Nr. 
comandă€

131 x 81 x 32 la cerere ◊  …0011
(W494)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Citire
mm

∅ cap de măsurare
mm

Dimensiuni
mm

4935 Nr. 
comandă

€
0,75–80 0,01 6 150 x 74 x 32  653,00  …0016

(W498)

4935 Nr. 
comandă€

la cerere ◊  …0013
(W494)

Design: Aparat de bază solid pentru măsurarea grosimii pereților cu ultrasunete, cu cea mai nouă tehnică 
de măsurare și un design modern. Aparatul este adecvat atât pentru controlul rapid de calitate în producție, 
cât și pentru măsurarea recipientelor cu coroziune la interior sau a țevilor. Gama de măsurare a grosimii 
peretelui acoperă - în funcție de sondă - 0,5 până la 400 mm. La măsurarea cu ultrasunete, toate materialele 
conductoare ale sunetului cu un domeniu de măsurare de la 100 la peste 19999 m/s pot fi măsurate fără 
probleme. Cu un afișaj grafic mare, retroiluminat, în 3 moduri de afișare selectabile: Afișare standard, valoarea 
diferenței și valoarea minimă. Monitorizarea valorii limită cu control acustic și optic, carcasă rezistentă la 
stropire cu cadru de protecție din cauciuc absorbant de șocuri și suport de montare. Cu depistarea automată 
a capului de verificare. Livrare cu manual de utilizare, 100 ml substanță de cuplare ECHOTRACE și 2 baterii 
LR44, 1,5 V, în cutie de plastic.

Indicație: Memorarea opțională a valorilor măsurate și interfață de date, precum și pachet software 
(„EasyExport“ și „iCom“) disponibile la cere.

Dispozitiv pentru măsurarea grosimii pereților Echometer, aparat de bază  

IP54

Design: Livrare cu cap de verificare DSE 10.4/6PB 4 (1,2 mm până la 250 mm), mâner și 
10 folii de protecție.

Set de accesorii pentru aparatul de bază Echometer  

Design: Cu cap de măsurare extern. Interfață de date USB și memorie internă pentru până la 20 de fișiere cu 
câte 100 de valori fiecare, precizie de 0,5 % cu toleranță ±0,04 mm. Livrat cu 2 baterii AA, 1,5 V într-o husă 
de transport.

Utilizare: Pentru măsurarea non-destructivă a grosimilor materialului. 
 
Funcții: Mod de scanare și punct de măsurare separat. Decuplare automată.

Dispozitiv de măsurare cu ultrasunete a grosimii peretelui TN 80-0.01US  

Dispozitive pentru măsurarea grosimii stratului de acoperire
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/131

Model
4935 Nr. 

comandă€
NFe la cerere ◊  …0100
Fe la cerere ◊  …0150

Fe/NFe la cerere ◊  …0200
(W494)

Tip

cea mai mică suprafață 
eșantion convexă

mm

cea mai mică suprafață 
eșantion concavă

mm
Dimensiuni

mm

4935 4940 Nr. 
comandă

€ €
TCFN 1,5 25 131 x 65 x 28  480,50  –  …1250
TEFN 1,5 25 131 x 65 x 28 –  la cerere ◊  …1250

(W498) (W498)

Design: Dispozitiv mobil pentru măsurarea grosimii straturilor, în format de buzunar, display iluminat cu 
afișaj mare pentru valoarea măsurată, citire posibilă și deasupra capului. Cu sondă integrată, amortizată pe 
arcuri, calibrată din fabrică, peste 10 limbi disponibile, sistem de măsurare comutabil pe µm, mm, mils și 
Inch. Aparat din plastic negru ABS. Dimensiuni 46 x 95 x 16 mm, greutate 70 g. Livrare cu baterie Micro 
AAA/LR03, 1,5V, în cutie de plastic.

Interval de măsurare: 
• Măsurare NFe: 0 până la 1200 µm 
• Măsurare Fe: 0 până la 3000 µm

Abatere de măsurare (după calibrare): 
• pentru straturi > 100 µm: 1 % ±1,5 µm 
• pentru straturi 100-1200 µm: 1–3 % ±1 µm 
• pentru straturi > 1200 µm: 3–5 % ±1 µm

Utilizare: Pentru măsurarea precisă a grosimii straturilor de vopsea, lac, plastic, cauciuc, crom, cupru, zinc, 
Eloxal etc. pe metal. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 9041 0023) Ç 9/20. 
Pachete software opționale („Statistică și memorie de date“, „iCom“, „EasyExport“) disponibile la cerere.

Dispozitiv pentru măsurarea stratului acoperire Pocket-Leptoskop®  

4935 0100 Pentru măsurarea straturilor non-conductive electric pe toate metalele neferoase 
(aluminiu, cupru, alamă, bronz, etc.) pe baza principiilor curenților turbionari (DIN EN ISO 
2360).

4935 0150 Pentru măsurarea straturilor non-magnetice pe suporturi metalice magnetice (fier, fontă, 
oțel, nichel, cobalt, etc.) conform principiului magnetic inductiv (DIN EN ISO 2178).

4935 0200 Sondă combinată pentru măsurare feroase și neferoase. Metalul de bază este identificat 
automat.

Design: Dispozitiv de măsurare ușor de utilizat, ieșire de date RS232. Livrare cu placă test zero, folie de 
calibrare și 4 baterii Micro AAA/LR03, 1,5 V, în cutie de transport.

Interval de măsurare:  Citire: 
• 0 până la 100 µm  0,1 µm 
• 100 până la 1250 µm 1 µm

Abatere de măsurare (după calibrare): 
• Standard:  3 % sau ± 2,5 µm 
• Acuratețe offset: 1 % sau ± 1 µm

Funcții: Acuratețe offset: Cu această funcție, aparatul de măsură poate fi reglat cu precizie la intervalul 
de măsurare concret cu o calibrare în două puncte, pentru a se obține o precizie mai bună (eroare de 
măsurare de 1% sau mai puțin) a valorii măsurate.

Dispozitiv pentru măsurarea grosimii straturilor TC și TE 1250-0.1FN  

 

4940 Cu cap de măsurare extern pentru puncte de măsurat greu accesibile.

4940 

4935 

Dispozitive pentru măsurarea grosimii stratului de acoperire
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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4935 Nr. 
comandă€

la cerere ◊  …0250
(W494)

Domeniu de 
Măsurare 

N
Citire

N Unități de măsură Filet

4940 Nr. 
comandă

€
 100 0,05 N, lb, kg, oz M8  259,50  …0100
 250 0,1 N, lb, kg, oz M8  259,50  …0250
 500 0,2 N, lb, kg, oz M8  259,50  …0500
1000 0,5 N, lb, kg, oz M8  259,50  …1000

(W498)

Design: Dispozitiv versatil, cu sondă externă, tehnică de măsurare precisă și posibilitatea de instalare rapidă 
la fața locului prin coduri de deblocare (module software „Statistică“ și „Memorie date“). Ecran grafic mare, 
cu iluminare de fundal (48 x 24 mm), gamă vastă de sonde. Interval de măsurare 0–20000 µm (în funcție de 
sondă), 10 limbi, interfață USB/RS232 și cadru de protecție din cauciuc. Durata de viață a bateriei cca. 100 
ore. Livrare cu sondă Fe până la 5000 µm, corp de control, set folii de calibrare, manual de utilizare, protocol 
de recepție/certificat control de calitate, protocol de măsurare, literatură de specialitate, 2 baterii Mignon AA/
LR06, 1,5 V, în cutie de plastic.

Abatere de măsurare (după calibrare): 
Grosimea stratului < 100 µm: 1 % din valoarea măsurată ± 1 µm 
Grosimea stratului > 100 µm: 1-3% din valoarea măsurată ± 1 µm 
Grosimea stratului > 1000 µm: 3-5% din valoarea măsurată ± 10 µm 
Grosimea stratului > 10000 µm: 5 % din valoarea măsurată ± 100 µm

Utilizare: Determină grosimea straturilor non-magnetice pe substrat magnetic (Fe, conform DIN EN ISO 
2178) și grosimea straturilor conductoare pe material de bază conductor conform pricipiului curenților 
turbionari (NFe, conform DIN EN ISO 2360). 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 9041 0018) Ç 9/20. 
Alte sonde și accesorii diverse, ca de ex. salvarea valorilor măsurate cu administrarea facilă a fișierelor ca 
în Windows, specificarea valorilor limită și supravegherea acestora, evaluări statistice a până la 999 valori 
măsurate, diverse programe de evaluare PC, diverse opțiuni de calibrare și extindere software pentru salvarea 
datelor (de ex. software pentru PC, cablu de date, imprimantă) dinsponibile la cerere.

Dispozitiv pentru măsurarea grosimii stratului de acoperire Leptoskop®  

Design: Dispozitiv digital pentru măsurarea forței, cu ecran inversabil, recunoașterea automată a direcției. 
Funcție Peak Hold pentru determinarea valorii de vârf, respectiv funcție Track pentru afișarea continuă a 
măsurării. Oprire automată. Livrare cu 6 adaptoare standard și 6 baterii Mignon AA/LR06, 1,5 V, în ambalaj 
de transport. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 9041 0018) Ç 9/20.

Dinamometru de tracțiune și presiune  

Dispozitive pentru măsurarea grosimii stratului de acoperire
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Domeniu de Măsurare Citire Duritate
4941 Nr. 

comandă€
100 HD 1 HD Shore D  147,50  …0100

(W498)

Lungime cursă 
mm

∅ suprafață de 
măsurare

mm
înălțime max. obiect

mm
Dimensiuni

mm

4941 Nr. 
comandă

€
15 75 63 150 x 110 x 400  313,00   …0111

(W999)

Domeniul de 
măsurare Leeb Citire (d) HL Valori memorate

4941 Nr. 
comandă€

170–960 1 9  1130,00  …1000
(W498)

Denumire Utilizare
4941 4941 4941 Nr. 

comandă€ € €
Senzor de recul senzor scurt pentru orificii de 

măsurare înguste și plate
 507,00  –  –  …1011

Inel atașabil pentru poziționare precisă –   331,50  –  …1015
Cap de impact – –  –   120,50  …1020

(W999) (W498) (W498)

Design: Cu indicator, modul Max. determină valoarea de vârf, modul punct indică valoarea stabilă măsurată. 
Livrare în cutie de plastic.

Utilizare: Măsurarea adâncimii de penetrare Shore: Plastic, rășină artificială, resopal, epoxid, plexiglas etc. 
Recomandat în special pentru măsurători comparative la interior, unde calibrarea normată, de ex. conform 
DIN 7619- 1 nu este posibilă.

Dispozitiv pentru măsurarea durității Shore-Duometer  

Design: Pentru teste de duritate repetitive cu o placă de bază din sticlă. Precizie mare de măsurare datorită 
durității mai mari a plăcii de bază. 
Structura mecanică permite mișcări de măsurare precise. Reglarea nivelului pentru o nivelare precisă a plăcii 
de bază. Masă de verificare cu nivel reglabil, pentru obiecte de diferite dimensiuni.

Utilizare: Adecvat pentru verificarea durității Shore în plastic, piele etc. Aparatul de verificat duritatea 
SAUTER HB se aplică în poziție suspendată. Obiectul verificat se pune pe masa de verificare rotundă direct 
sub vârful de măsurat. Prin apăsarea pârghiei, vârful de măsurat se apasă într-un mod predefinit în obiectul 
de verificat.

Indicație: Precizia rezultatului măsurării este la acest stand de verificare cu circa 25 % mai mare decât la 
măsurarea manuală. Livrare fără Shore-Duometer.

Stand de verificare cu pârghie pentru Shore-Duometer  

Design: Modulul de recul este împins rapid cu ajutorul unui arc în obiectul de testat. 
Reducerea vitezei se măsoară și se convertește în valori de duritate Leeb. 
Testează în toate direcțiile de verificare (360°) printr-o funcție de compensare automată. Funcția Mini-
Statistică arată valoarea măsurată, valoarea medie, diferența dintre valoarea maximă și minimă, data și ora. 
Afișarea valorilor măsurate: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL), rezistența 
la tracțiune (MPa).

Funcții: 
Precizie: 1 % la 800 HLD (±6 HLD) 
Strat cu grosime minimă măsurabilă: 8 mm 
Raza minimă de îndoire a piesei de verificat (concav/convex): 50 mm 

Conținutul pachetului de livrare: Senzor de recul (tip D), imprimantă infraroșu, bloc de comparare 
duritate, adaptor de rețea și 3 baterii Micro AAA/LR03, în cutie de plastic. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 9041 0023) Ç 9/20.

Dispozitiv de verificat duritatea Leeb HMM  

Accesorii pentru dispozitivul de verificat duritatea Leeb  

4941 1020

4941 1015

4941 1011

Dispozitive pentru măsurarea durității
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Denumire
4894 Nr. 

comandă€
Clemă cu mâner, oțel nichelat  16,50  …0030

Cârlig, INOX  18,60  …0035
(W425)

Capacitate maximă 
g

Gradație
g Prindere

4894 Nr. 
comandă€

 10 0,1 Clemă  53,90  …0040
 30 0,25 Clemă  49,00  …0045
 60 0,5 Clemă  49,00  …0050
100 1 Clemă  49,00  …0055

(W425)

Denumire
4894 Nr. 

comandă€
Clemă cu inel, oțel nichelat  27,50  …0060
Cârlig cu clemă inel, INOX  24,50  …0065

Clemă + cârlig cu inel, oțel nichelat, INOX  7,85  …0070
(W425)

Capacitate maximă 
g

Gradație
g Prindere

4894 Nr. 
comandă€

 10 0,1 Clemă  36,30  …0010
 20 0,2 Clemă  34,30  …0015
 50 0,5 Clemă  34,30  …0020
100 1 Clemă  34,30  …0025

(W425)

Accesorii  

4894 0030 4894 0035 

Design: Precizie mare, mâner rotativ, tara și setare la zero până la 20% din capacitate, susținere pe arcuri 
fără joc, cu ajustare foarte precisă, arcuri rezistente la oboseală, scală de precizie, fără abraziune, eloxată 
color, pe tub de aluminiu, protejată la suprasarcină până la 1000 g, prindere în partea de jos ușor de înlocuit 
datorită inelului.

Cântar cu arc Micro  

Accesorii  

4894 0065 4894 0070 

Design: Precizie mare, tara și dispozitivul de setare la zero cu reglaj de precizie, interval de tarare până la 
15–20 % din capacitate, inel de marcare luminos colorat, pentru o citire precisă, tub interior cu rotire liberă, 
precizie maximă datorită lipsei de frecare, scală lungă de precizie, cu rezoluție mare, arcuri de precizie fără 
coroziune și învechire, tub exterior transparent și închis, cu scală dublă și citire la 360°, rezistent la umiditate 
și murdărie. Ideal pentru industrie și la exterior, construcție ușoară, doar 20 g.

Cântar cu arc Light  

4894 0060 

Cântare cu arc
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/135

Capacitate maximă 
g

Gradație
g Prindere

4895 Nr. 
comandă€

 300  2 Clemă  57,90  …0010
 600  5 Clemă  57,90  …0015
1000 10 Clemă  57,90  …0020

(W425)

Capacitate maximă 
N

Gradație
N Prindere

4895 Nr. 
comandă€

 3 0,02 Cârlig  57,90  …0025
 6 0,05 Cârlig  57,90  …0030
10 0,1 Cârlig  57,90  …0035
25 0,2 Cârlig  59,80  …0040

(W425)

Denumire
4895 Nr. 

comandă€
Set de conversie pentru măsurare pentru Medio până la maxim 2500 g/25 N  38,20  …0045

cleme puternice cu inel  9,80  …0050
(W425)

Design: Cântar de mare precizie cu arcuri, ușor de utilizat, precizie mare, tara și reglarea la zero până la 
20% din capacitate, mâner de suspendare rotativ și pivotant, ceea ce asigură o citire perfectă, amortizare 
integrată pentru recul, sprijinire pe arcuri fără joc, arcuri de INOX rezistente la oboseală, indicator de precizie 
cu gradație cu liniuțe pe scală pentru o citire fără erori, protejat la suprasarcină până la 5000 g, din țeavă de 
aluminiu eloxat, rezistentă la uzură, prindere în partea de jos cu inel simplu rotitor și ușor de înlocuit.

Cântar cu arc Medio  

 
 

Accesorii  

4895 0045 4895 0050 

 

Robuste și ușoare – 
ajutoare moderne în 
fiecare zi

Geantă pentru scule realizată din nylon de 
înaltă calitate 600 Denier. Rezistentă la 
apă și permeabilă la aer. Comparativ cu 
gențile tradiționale din piele, aceasta se 
caracterizează prin greutatea redusă și 
nevoia redusă de întreținere.

Ç 6/99

Cântare cu arc

44
.7



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Capacitate maximă 
g

Gradație
g Prindere

4895 Nr. 
comandă€

 5000  50 Cârlig  118,50  …0055
10000 100 Cârlig  120,50  …0060
20000 200 Cârlig  122,50  …0065
35000 500 Cârlig  126,50  …0070
50000 500 Cârlig  148,00  …0075

(W425)

Capacitate maximă 
N

Gradație
N Prindere

4895 Nr. 
comandă€

 50 0,5 Cârlig  121,50  …0080
100 1 Cârlig  123,50  …0085
200 2 Cârlig  125,50  …0090
500 5 Cârlig  149,00  …0095

(W425)

Denumire
4895 Nr. 

comandă€
Set de conversie pentru măsurare  43,10  …0100

Clemă de sarcină, aluminiu  62,70  …0105
(W425)

Design: Precizie mare, tara și reglarea la zero până la 20% din capacitate, mâner de suspendare rotativ și 
pivotant, ceea ce asigură o citire perfectă, amortizare integrată pentru recul (max. 30 kg), sprijinire pe arcuri 
fără joc, arcuri de INOX rezistente la oboseală, indicator de precizie cu gradație cu liniuțe pe scală pentru 
o citire fără erori, scală de precizie, fără abraziune, eloxată color, cu rezoluție mare pe țeavă de aluminiu, 
cu indicator, protejată la suprasarcină până la 80 kg, cârligul se poate roti și rabata, prinderea inferioară 
interschimbabilă.

Cântar cu arc Macro  

 
 

Accesorii  

4895 0100 

4895 0105 

Cântare cu arc
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/137

Pentru burghie elicoidale până la ∅ 
mm

4451 Nr. 
comandă€

50 1,49 …0050
(W447)

Pentru burghie elicoidale până la ∅ 
mm

4495 Nr. 
comandă€

45 9,63 …1895
(W095)

pentru filete
4453 Nr. 

comandă€
WW 55° 2,96 …0055

M60° 2,96 …0060
(W447)

Dimensiuni 
mm

Grosime
mm

4457 Nr. 
comandă€

90 x 40 2 12,85 …0001
(W447)

Domeniu de Măsurare 
mm

Dimensiuni
mm

Citire
mm

4460 Nr. 
comandă€

0–10 48 x 30 x 9 0,1  175,00  …0001
(W410)

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm

4461 Nr. 
comandă€

20 0,1 14,15 …0020
(W447)

Utilizare: Pentru controlarea tăișurilor la burghiele elicoidale cu - unghiul vârfului 118°.

Calibru pentru ascuțirea burghielor elicoidale, 118°  

Utilizare: Pentru controlarea tăișurilor la burghiele elicoidale.

Calibru pentru ascuțirea burghielor elicoidale, 30-160°  

Design: Marcat cu dimensiuni și diverse secțiuni.

Utilizare: Pentru verificarea unghiului la strunjirea oțelului.

Calibru pentru măsurarea unghiului filetului  

Design: Pentru filete trapezoidale Whitworth și metrice. Pentru unghiuri de 0–30° și 40–80°. Livrare: 
ambalate separat.

Calibru pentru filete  

DIN
103

Design: Din oțel special cromat, pentru verificarea fațetelor la scule, cu șine de dimensiuni interschimbabile, 
pentru șanfren de 30°, 45° și 60°. Partea de contact este reglabilă, cu șurub de fixare pentru șina de măsură 
și partea de contact. Livrare cu riglă de control 30°, 45° și 60° în cutie de lemn.

Utilizare: Pentru măsurarea cu precizie a șanfrenelor.

Dispozitiv de măsurat pentru șanfren  

Design: Fabricat din oțel special. Livrare în etui de plastic.

Utilizare: Pentru măsurarea cordoanelor de sudură pe suprafața dreaptă sau cordoanelor de sudură în colțuri 
și în V cu unghi de 60°, 70°, 80° si 90°.

Dispozitiv pentru cordoane de sudură  

Calibre mici
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Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Citire 
mm

4463 Nr. 
comandă€

0,1 71,00 …0020
(W447)

Domeniu de Măsurare 
mm

4463 Nr. 
comandă€

3–12 10,83 …0012
(W447)

Filet
Increment

mm

Pentru număr 
de spire

inch Număr lamele

4467 Nr. 
comandă

€
metric 0,25–6 – 24 2,96 …0050

metric + Whitworth 0,25–6  4–62 52 4,04 …0052
Metric + Whitworth + filet țeavă 0,25–6  4–62 58 5,60 …0058

UNC –  4–64 22 3,58 …0060
UNF – 12–80 16 3,58 …0065

(W447)

Domeniu de Măsurare 
mm

Citire
mm Con

4471 Nr. 
comandă€

0–5 0,1 1:10 75,81 …0005
(W447)

Design: Instrument de măsurare din oțel inoxidabil pentru control simplu și rapid a dimensiunii sudurii. 
Erorile de măsurare sunt vizibile prin poziționarea pe o parte a lerei. Livrare în etui de plastic.

Șablon pentru cordoane de sudură  

INOX

Design: Cu 12 foi plate ordonate pe un inel.

Utilizare: Pentru măsurarea cordoanelor de sudură în colțuri, sudate în unghi drept.

Leră pentru cordoane de sudură  

Design: Din oțel, cu dinți frezați cu precizie.

Utilizare: Pentru controlul pasului la filete interioare și exterioare.

Leră pentru filete  

Design: Ace de măsurat călite și rectificate, rotunde, carcasă nichelată. 
Livrare în etui de plastic.

Utilizare: Pentru măsurarea duzelor de toate tipurile și a găurilor mici.

Calibru de precizie pentru duze  

Calibre mici
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Domeniu de Măsurare 
mm

4472 Nr. 
comandă€

 1– 6 73,47 …0006
 4–15 94,82 …0015
15–30 197,54 …0030
30–45 309,40 …0045
45–60 496,49 …0060

(W447)

Domeniu de Măsurare 
mm Număr pini

4473 Nr. 
comandă€

0,45–1,5 20 9,29 …0015
1,5 –3 16 9,29 …0030

(W447)

Domeniu de 
Măsurare 

mm
Increment

mm Număr găuri Suprafață

4475 Nr. 
comandă

€
0,1–10 0,1 100 Lustruit fin 112,49 …0010
3  –10 0,1  70 nitrurat 90,45 …0015

(W447)

Raze interioare 
mm Număr lamele

4479 Nr. 
comandă€

 1  – 7 17 6,90 …0007
 7,5–15 16 8,26 …0015
15,5–25 15 8,26 …0025

(W447)

Dimensiuni 
mm

∅ știft
mm

4476 Nr. 
comandă€

154 x  85 1 22,46 …0015
350 x 150 1 69,04 …0030

(W447)

Design: Ace de măsurat călite și rectificate, rotunde, din oțel inoxidabil, mâner randalinat.

Utilizare: Pentru măsurarea găurilor.

Calibru pentru măsurarea găurilor, conic  

Design: Cu știfturi de oțel, prinse în plastic. Carcasă din oțel.

Utilizare: Pentru măsurarea duzelor de toate tipurile și a găurilor mici.

Leră pentru duze  

Design: Din oțel special, nitrurat.

Șablon milimetric cu găuri pentru burghie  

Design: Din oțel normal, raze concave și convexe, cu dimensiuni inscripționate 
Increment în mm: 
1–3 mm crescător cu 0,25 mm, 
3,5–20 mm crescător cu 0,5 mm, 
20–25 mm crescător cu 1 mm,

Utilizare: Pentru verificarea razelor interioare și exterioare

Leră pentru raze  

Design: Stifturi dure din oțel de arc.

Șablon pentru profile  

Calibre mici
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Dimensiuni 
mm

4480 Nr. 
comandă€

280 x 80 25,02 …0001
(W447)

Dimensiuni 
mm

4481 Nr. 
comandă€

260 x 50 19,45 …0001
(W447)

Denumire
Dimensiuni

mm
4482 Nr. 

comandă€
Tolerator 60 x 30 x 110 88,16 …0001

Filetor 60 x 30 x 110 88,16 …0002
Convertor 60 x 30 x 110 88,16 …0003

(W447)

Număr 
lamele Interval de măsurare mm

Lungime 
lamelă
mm

4483 4485 Nr. 
comandă

€ €
 8 0,05-0,5 (până la 0,3 mm cu 0,05 mm, 

peste acestea cu creștere cu 0,1 mm)
100 1,41 –  …0008

13 0,05-1 (până la 0,3 mm cu 0,05 mm, 
peste acestea cu creștere cu 0,1 mm)

100 1,80 –  …0013

20 0,05-1 (creștere cu 0,05 mm) 100 2,93 12,86 …0020
21 0,05-2 (până la 0,1 mm cu 0,05 mm, 

peste acestea cu creștere cu 0,1 mm)
100 5,32 –  …0021

(W447) (W447)

Design: Din aluminiu, eloxat, imprimare negru intens, sigilat împotriva 
zgârieturilor, cu tabele pe partea din față și spate.

Utilizare: Pentru citirea directă a găurilor H6 până la H13 conform DIN 7154 de 
1–160 mm ∅ precum și arbori h5 până la h12 conform DIN 7155 de 1–160 
mm ∅.

Riglă indicatoare filete ISO  

Design: Din aluminiu eloxat, marcare cu o culoare neagră intensă, sigilat 
împotriva zgârieturilor, cu tabele pe partea din față și din spate pentru filet metric 
obișnuit ISO (DIN 13), Whitworth (DIN 11), și Whitworth pentru țeavă (DIN 
259).

Utilizare: Pentru citirea directă a celor mai importante dimensiuni de filet 
teoretice, precum și a lățimilor și înălțimilor de cale și arbori, a adâncimilor de 
canal de pană pentru arbori cu ∅ 10–500 mm.

Riglă indicatoare filete DIN  

Indicator  

4482 0001 Cheie pentru toleranță ISO Tolerator. 
Pentru citirea tuturor valorilor de toleranță.

4482 0002 Indicator pentru filete ISO Filetor. 
Pentru citirea tuturor specificațiilor unui filet.

4482 0003 Convertor de unități de măsură Convertor. 
Pentru conversia din milimetri în țoli și invers.

Convertor

Filetor

Tolerator

Design: Individual, inscripționat cu dimensiuni, conic și cu mâner nichelat lucios, cu piuliță de fixare.

Utilizare: Pentru verificarea spațiilor înguste, a distanțelor dintre contacte etc.

Leră pentru grosimi  

4483 Lamele din oțel călit pentru arcuri.

4485 Lamele din alamă.

4485

4483

Calibre mici
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Număr 
lamele Interval de măsurare mm

Lungime lamelă
mm

4487 Nr. 
comandă€

 8 0,05-0,5 (până la 0,3 mm cu 0,05 mm, 
peste acestea cu creștere cu 0,1 mm)

200 4,69 …0008

 8 0,05-0,5 (până la 0,3 mm cu 0,05 mm, 
peste acestea cu creștere cu 0,1 mm)

300 6,73 …1008

13 0,05-1 (până la 0,3 mm cu 0,05 mm, peste 
acestea cu creștere cu 0,1 mm)

200 10,15 …1013

13 0,05-1 (până la 0,3 mm cu 0,05 mm, peste 
acestea cu creștere cu 0,1 mm)

300 9,50 …0013

20 0,05-1 (creștere cu 0,05 mm) 200 12,21 …1020
20 0,05-1 (creștere cu 0,05 mm) 300 14,15 …0020

(W447)

Număr 
lamele Interval de măsurare mm

Lungime lamelă
mm

4514 Nr. 
comandă€

 6 0,1-0,4 (până la 0,3 mm cu 0,05 mm, peste 
acestea cu creștere cu 0,1 mm)

100 2,18 …0006

13 0,05-1 (până la 0,3 mm cu 0,05 mm, peste 
acestea cu creștere cu 0,1 mm)

100 5,25 …0013

20 0,05-1 (creștere cu 0,05 mm) 100 8,23 …0020
32 0,03-1 (până la 0,2 mm cu 0,01 mm, peste 

acestea cu creștere cu 0,1 mm)
100 18,92 …0032

(W447)

Grosime 
mm Mărime

4489 4497 Nr. 
comandă€ €

0,005 1 66,05 –  …0000
0,01 1 37,62 37,62 …0001
0,02 1 28,84 28,84 …0002
0,03 1 10,88 12,56 …0003
0,04 1 10,88 12,56 …0004
0,05 1 9,20 10,88 …0005
0,06 1 7,96 9,20 …0006
0,07 1 7,96 9,20 …0007
0,08 1 7,96 9,20 …0008
0,09 1 7,96 9,20 …0009
0,1 1 7,96 9,20 …0010
0,12 1 7,96 9,20 …0012
0,15 1 7,96 9,20 …0015
0,18 1 7,96 9,20 …0018

(W447) (W447)

Grosime 
mm Mărime

4489 4497 Nr. 
comandă€ €

0,2 1 7,96 9,20 …0020
0,25 1 7,96 9,20 …0025
0,3 2 7,96 –  …0030
0,35 2 9,20 –  …0035
0,4 2 9,20 –  …0040
0,45 2 9,20 –  …0045
0,5 2 9,20 –  …0050
0,6 2 13,79 –  …0060
0,7 2 13,79 –  …0070
0,8 2 13,79 –  …0080
0,9 2 14,64 –  …0090
1 2 14,64 –  …0100

(W447) (W447)

Design: Lamele din oțel pentru arcuri, 13 mm lățime, inscripționate cu 
dimensiuni, cilindrice, prinse în inel.

Utilizare: Pentru verificarea spațiilor înguste, a distanțelor dintre 
contacte etc.

Leră pentru joc de piston  

Design: Lamele din oțel pentru arcuri, 10 mm lățime, inscripționate cu dimensiuni, conic și cu mâner nichelat 
lucios, cu piuliță de fixare.

Utilizare: Pentru verificarea spațiilor înguste, a distanțelor dintre contacte etc.

Leră, precizie T3  

Design: Canturi fără bavuri, indicator grosime în mm de la dimensiunea 0,08 marcat pe bandă la intervale 
egale. Lățime material 12,7 mm, Lungime de câte 5 m. Livrare în cutie de plastic, înfășurată.

Utilizare: Adecvată în special pentru controale repetate la aceeași grosime de material, de ex. în controlul de 
serii. Recomandat ca suport pentru reglarea componentelor utilajelor în fabricație și asamblare.

Bandă pentru grosimi  

4489

4489 Din oțel călit pentru arcuri.

4497 Din oțel inoxidabil.

Lere
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Mărime
Grosime

mm Conținut set
4490 4497 Nr. 

comandă€ €
1 0,01–0,25 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 

0,08; 0,09; 0,1; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,25
193,08 210,63 …0100

2 0,3 –1 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 
0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1

209,79 –  …0200

(W447) (W447)

Grosime 
mm

Dimensiuni
mm Conținut set

4499 Nr. 
comandă€

0,025–0,1 1200 x 150 0,025; 0,05; 0,075; 0,1 40,74 …0001
(W448)

Grosime 
mm

Toleranță
mm

4494 4496 4498 Nr. 
comandă€ € €

0,025 0,002 21,88 19,31 31,76 …0025
0,05 0,003 12,66 18,42 26,12 …0050
0,075 0,005 12,73 20,49 25,71 …0075
0,1 0,005 12,39 23,06 26,72 …0100
0,15 0,005 12,69 28,03 30,68 …0150
0,2 0,007 13,19 33,06 36,51 …0200
0,25 0,007 14,75 37,32 39,16 …0250
0,3 0,007 16,80 42,07 41,78 …0300
0,4 0,01 19,00 45,17 44,07 …0400
0,5 0,01 20,99 52,25 47,87 …0500

(W448) (W448) (W448)

4491 Nr. 
comandă€

2,35 …0001
(W447)

Design: Canturi fără bavuri, indicator grosime în mm (de la dimensiunea 0,08 mm) marcate pe 
bandă la intervale egale. Lățime material 12,7 mm, Lungime de câte 5 m. Livrare în suport de 
perete și cu suport pentru bandă, 15 componente.

Utilizare: Adecvată în special pentru controale repetate la aceeași grosime de material, de ex. în 
controlul de serii. Recomandat ca suport pentru reglarea componentelor utilajelor în fabricație 
și asamblare.

Bandă pentru grosimi în cutie pentru atelier  

Mărime 1 

Mărime 2 

4490 Din oțel călit pentru arcuri.

4497 Din oțel inoxidabil.

Design: Din plastic incasabil, ranforsat cu șină de oțel.

Suport pentru bandă  

Set folii calibrate, alamă  

Design: Rolă folie 150 x 2500 mm Livrare în cutie de plastic.

Utilizare: Pentru reglarea dispozitivelor, ajustarea aparatelor, compensarea toleranțelor, suport 
pentru dispozitive, realizarea de forme, reglarea jocurilor de lagăr etc.

Indicație: Cutiile de plastic se pot asambla și stivui.

Folie metalică  

4494 Oțel, nealiat.

4496 Alamă (MS 63)

4498 Oțel inoxidabil (18 Cr 9 Ni)

Lere
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Grosime 
mm

Dimensiuni
mm

VE 
 

4501 4503 Nr. 
comandă€ €

0,01 300 x 50 10 ∆ –  41,51 …0010
0,02 300 x 50 10 ∆ –  23,65 …0020
0,03 300 x 50 10 ∆ 17,33 15,00 …0030
0,04 300 x 50 10 ∆ 17,33 14,42 …0040
0,05 300 x 50 10 ∆ 14,61 11,77 …0050
0,1 300 x 50 10 ∆ 11,63 12,23 …0100
0,15 300 x 50 10 ∆ 12,16 12,16 …0150
0,2 300 x 50 10 ∆ 11,91 14,86 …0200
0,25 300 x 50 10 ∆ –  15,60 …0250
0,3 300 x 50 10 ∆ 12,28 15,07 …0300
0,4 300 x 50 10 ∆ 13,45 17,28 …0400
0,5 300 x 50 10 ∆ 13,45 19,91 …0500
0,6 300 x 50 10 ∆ 21,60 30,20 …0600
0,7 300 x 50 10 ∆ 21,86 30,58 …0700
0,8 300 x 50 10 ∆ 21,98 32,58 …0800
0,9 300 x 50 10 ∆ 22,12 33,35 …0900
1 300 x 50 10 ∆ 21,86 33,95 …1000

(W445) (W445)

Grosime 
mm

Dimensiuni
mm Conținut set

4505 Nr. 
comandă€

0,01–1 300 x 25 0,01*; 0,02*; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 
0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1

24,05 …0025

0,01–1 300 x 50 0,01*; 0,02*; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 
0,1; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 
0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1

41,63 …0050

(W445)

Lungime 
mm

Înălțime
mm

Adâncime
mm

4347 4348 4349 Nr. 
comandăTol. 0 Tol. 1 Tol. 2

€ € €
0,5 30 9 la cerere ◊  11,02 7,99 …0001
1 30 9 la cerere ◊  7,87 6,76 …0004
1,001 30 9 la cerere ◊  9,84 6,76 …0007
1,002 30 9 la cerere ◊  9,84 6,76 …0010

(W436) (W436) (W096)

Lungime 
mm

Înălțime
mm

Adâncime
mm

4347 4348 4349 Nr. 
comandăTol. 0 Tol. 1 Tol. 2

€ € €
1,003 30 9 la cerere ◊  9,84 6,76 …0013
1,004 30 9 la cerere ◊  9,84 6,76 …0016
1,005 30 9 la cerere ◊  9,84 6,76 …0019
1,006 30 9 la cerere ◊  9,84 6,76 …0022

(W436) (W436) (W096)

Design: Folii metalice cu toleranță de grosime T3 din platbandă pentru arcuri. Livrare în cutie glisantă.

Utilizare: Pentru reglarea dispozitivelor și formelor, ajustarea aparatelor, compensarea toleranțelor, suport 
pentru dispozitive, alinierea utilajelor, reglarea jocurilor de lagăr etc.

Indicație: Materialul este autorizat conform DIN 17222 (nou: DIN EN 10 132-4) pentru arcuri.

Folie metalică, foi  

∆ Vânzarea se face numai în unităţi ambalate complete.

4501 Oțel carbon, oțel pentru arcuri călit 1.1274, magnetic. 
Pentru componente foarte solicitate datorită conținutului de carbon de peste 1 %. 
Pentru benzi lere, folie suport, arcuri fără solicitare la protecție corozivă.

4503 Bandă din oțel inoxidabil 1.4310, slab magnetică. 
Rezistență anticorozivă bună datorită conținutului de 17 % crom și 7 % nichel. Rezistență 
ridicată prin laminare la rece și rezistență la tracțiune ridicată de 1500 până la 1700 N/mm2. 
Potrivit pentru benzi inoxidabile de precizie, folii suport, arcuri rezistente la rugină și piese cu 
rezistență mare.

INOX

Set de foi metalice din oțel  

* 0,01 mm și 0,02 mm din oțel 1.4310.

Design: Din oțel special, călit și lepuit, cu stabilitate mare și aderență bună. Fiecare cală este marcată 
individual cu număr de identificare.

Cală paralelă individuală  

Continuare pe pagina următoare

DIN
EN ISO
3650

4347 Clasă de toleranță 0: Calibrarea altor calibre și aparate de măsură în laborator de 
măsurare climatizat.

4348 Clasă de toleranță 1: Cel mai utilizat standard în domeniul tehnicii de măsurare, 
pentru verificarea calibrelor și reglarea instrumentelor de măsură.

4349 Clasă de toleranță 2: Cel mai utilizat standard în domeniul producției, pentru 
verificarea calibrelor și reglarea instrumentelor de măsură.

4347, 4348 4349 

Folii metalice
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.8



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Lungime 
mm

Înălțime
mm

Adâncime
mm

4347 4348 4349 Nr. 
comandăTol. 0 Tol. 1 Tol. 2

€ € €
1,007 30 9 la cerere ◊  9,84 6,76 …0025
1,008 30 9 la cerere ◊  9,84 6,76 …0028
1,009 30 9 la cerere ◊  9,84 6,76 …0031
1,01 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0034
1,02 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0037
1,03 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0040
1,04 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0043
1,05 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0046
1,06 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0049
1,07 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0052
1,08 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0055
1,09 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0058
1,1 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0061
1,11 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0064
1,12 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0067
1,13 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0070
1,14 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0073
1,15 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0076
1,16 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0079
1,17 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0082
1,18 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0085
1,19 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0088
1,2 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0091
1,21 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0094
1,22 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0097
1,23 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0100
1,24 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0103
1,25 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0106
1,26 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0109
1,27 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0112
1,28 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0115
1,29 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0118
1,3 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0121
1,31 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0124
1,32 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0127
1,33 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0130
1,34 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0133
1,35 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0136
1,36 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0139
1,37 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0142
1,38 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0145
1,39 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0148
1,4 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0151
1,41 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0154
1,42 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0157
1,43 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0160
1,44 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0163
1,45 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0166
1,46 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0169
1,47 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0172
1,48 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0175
1,49 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0178
1,5 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0181
1,6 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0184
1,7 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0187
1,8 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0190
1,9 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0193
2 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0196
2,5 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0199
3 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0202
3,5 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0205
4 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0208
4,5 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0211
5 30 9 la cerere ◊  8,86 6,76 …0214
5,5 30 9 la cerere ◊  8,86 6,78 …0217
6 30 9 la cerere ◊  8,86 6,78 …0220
6,5 30 9 la cerere ◊  8,86 6,78 …0223

(W436) (W436) (W096)

Lungime 
mm

Înălțime
mm

Adâncime
mm

4347 4348 4349 Nr. 
comandăTol. 0 Tol. 1 Tol. 2

€ € €
  7 30 9 la cerere ◊  8,86 6,78 …0226
  7,5 30 9 la cerere ◊  8,86 6,78 …0229
  8 30 9 la cerere ◊  8,86 6,78 …0232
  8,5 30 9 la cerere ◊  8,86 6,78 …0235
  9 30 9 la cerere ◊  8,86 6,78 …0238
  9,5 30 9 la cerere ◊  8,86 6,78 …0241
  10 30 9 la cerere ◊  12,59 7,38 …0244
  10,5 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0247
  11 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0250
  11,5 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0253
  12 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0256
  12,5 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0259
  13 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0262
  13,5 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0265
  14 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0268
  14,5 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0271
  15 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0274
  15,5 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0277
  16 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0280
  16,5 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0283
  17 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0286
  17,5 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0289
  18 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0292
  18,5 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0295
  19 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0298
  19,5 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0301
  20 35 9 la cerere ◊  12,59 8,02 …0304
  20,5 35 9 la cerere ◊  15,16 10,35 …0307
  21 35 9 la cerere ◊  15,16 10,35 …0310
  21,5 35 9 la cerere ◊  15,16 10,35 …0313
  22 35 9 la cerere ◊  15,16 10,35 …0316
  22,5 35 9 la cerere ◊  15,16 10,35 …0319
  23 35 9 la cerere ◊  15,16 10,35 …0322
  23,5 35 9 la cerere ◊  15,16 10,35 …0325
  24 35 9 la cerere ◊  15,16 10,35 …0328
  24,5 35 9 la cerere ◊  15,16 10,35 …0331
  25 35 9 la cerere ◊  13,19 10,35 …0334
  30 35 9 la cerere ◊  15,34 11,58 …0337
  40 35 9 la cerere ◊  15,34 11,58 …0340
  50 35 9 la cerere ◊  15,34 13,27 …0343
  60 35 9 la cerere ◊  19,67 14,35 …0346
  70 35 9 la cerere ◊  19,67 14,35 …0349
  75 35 9 la cerere ◊  24,39 17,55 …0352
  80 35 9 la cerere ◊  24,39 17,55 …0355
  90 35 9 la cerere ◊  27,35 20,35 …0358
 100 35 9 la cerere ◊  30,29 23,12 …0361
 125 35 9 la cerere ◊  66,87 57,92 …0364
 150 35 9 la cerere ◊  95,78 69,00 …0367
 175 35 9 la cerere ◊  118,39 75,33 …0370
 200 35 9 la cerere ◊  142,58 89,90 …0373
 300 35 9 –  la cerere ◊  la cerere ◊  …0376
 400 35 9 –  la cerere ◊  la cerere ◊  …0379
 500 35 9 –  la cerere ◊  la cerere ◊  …0382
 600 35 9 –  la cerere ◊  la cerere ◊  …0385
 700 35 9 –  la cerere ◊  la cerere ◊  …0388
 800 35 9 –  la cerere ◊  la cerere ◊  …0391
 900 35 9 –  la cerere ◊  la cerere ◊  …0394
1000 35 9 –  la cerere ◊  la cerere ◊  …0397

(W436) (W436) (W096)

Continuare

Cală paralelă individuală  

Cale paralele
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Număr 
în set Dimensiuni mm Increment Bucăți

436A 436B 436C Nr. 
comandăTol. 0 Tol. 1 Tol. 2

€ € €
 32 1,005 

1,01–1,090 
1,1–1,9 

1–9 
10–30 

50

 – 
 0,01 
 0,1 
 1 
10 
 –

1 
9 
9 
9 
3 
1

la cerere ◊  la cerere ◊  la cerere ◊  …0032

 47 1,005 
1,01–1,19 

1,2–1,9 
1–9 

10–100

 – 
 0,01 
 0,1 
 1 
10

1 
19 

8 
9 

10

la cerere ◊  la cerere ◊  la cerere ◊  …0047

 87 0,5 
1,001–1,009 

1,01–1,49 
1–9,5 

10–100

 – 
 0,001 
 0,01 
 0,5 
10

1 
9 

49 
18 
10

la cerere ◊  la cerere ◊  la cerere ◊  …0087

111 0,5 
1,001–1,009 

1,01–1,49 
1–24,5 
25–100

 – 
 0,001 
 0,01 
 0,5 
25

1 
9 

49 
48 

4

la cerere ◊  la cerere ◊  la cerere ◊  …0111

(W489) (W489) (W489)

Număr în set Dimensiuni mm Increment Bucăți

4347 4348 4349 Nr. 
comandăTol. 0 Tol. 1 Tol. 2

€ € €
 32 1,005 

1,01–1,09 
1,1–1,9 

1–9 
10–30 

50

 1,005 
 0,01 
 0,1 
 1 
10 
–

 1 
 9 
 9 
 9 
 3 
 1

277,67 169,12 118,88 …7032

 47 1,005 
1,01–1,2 
1,3–1,9 

1–9 
10–100

 1,005 
 0,01 
 0,1 
 1 
10

 1 
20 
 7 
 9 
10

392,52 241,30 160,57 …7047

 87 1,001–1,009 
1,01–1,49 

0,5–9,5 
10–100

 0,001 
 0,01 
 0,5 
10

 9 
49 
19 
10

627,52 385,64 253,63 …7087

103 1,005 
1,01–1,49 
0,5–24,5 
25–100

 1,005 
 0,01 
 0,5 
25

 1 
49 
49 
 4

754,35 463,52 308,08 …7103

(W437) (W437) (W096)

Design: Livrare cu benzi de etichetare și certificat de calibrare Mahr, în cutie de lemn.

Set de cale plan paralele  

DIN
EN ISO
3650436A Clasă de toleranță 0: Calibrarea altor calibre și aparate de măsură în laborator de măsurare 

climatizat.

436B Clasă de toleranță 1: Cel mai utilizat standard în domeniul tehnicii de măsurare, pentru 
verificarea calibrelor și reglarea instrumentelor de măsură.

436C Clasă de toleranță 2: Cel mai utilizat standard în domeniul producției, pentru verificarea 
calibrelor și reglarea instrumentelor de măsură.

Design: Livrare în cutie de lemn.

Set de cale plan paralele  

47 bucăți

4347 Clasă de toleranță 0: Calibrarea altor calibre și aparate de 
măsură în laborator de măsurare climatizat.

4348 Clasă de toleranță 1: Cel mai utilizat standard în domeniul 
tehnicii de măsurare, pentru verificarea calibrelor și reglarea 
instrumentelor de măsură.

4349 Clasă de toleranță 2: Cel mai utilizat standard în domeniul 
producției, pentru verificarea calibrelor și reglarea instrumentelor 
de măsură.

Continuare pe pagina următoare

Cale paralele
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Număr 
în set Dimensiuni mm Increment Bucăți

436A 436B 436C Nr. 
comandăTol. 0 Tol. 1 Tol. 2

€ € €
121 0,5 

1,001–1,009 
1,01–1,49 

1,6–1,9 
1–24,5 
30–40 
60–90 

25–100

 – 
 0,001 
 0,01 
 0,1 
 0,5 
10 
10 
25

1 
9 

49 
4 

48 
2 
4 
4

la cerere ◊  la cerere ◊  la cerere ◊  …0121

(W489) (W489) (W489)

Număr 
în set

Dimensiune nominală
mm

436D 4819 436E 436F Nr. 
comandăTol. 0 Tol. 1 Tol. 1 Tol. 2

€ € € €
5 600; 700; 800; 900; 1000 la cerere ◊  –  la cerere ◊  la cerere ◊  …0005
8 125; 150; 175; 200; 

250; 300; 400; 500
la cerere ◊  la cerere ◊  la cerere ◊  la cerere ◊  …0008

(W489) (W437) (W489) (W489)

Număr 
în set Dimensiuni mm Increment Bucăți

4343 Nr. 
comandă€

 32 1,005 
1,01–1,09 

1,1–1,9 
1–9 

10–30 
50

 1,005 
 0,01 
 0,1 
 1 
10 
 –

1 
9 
9 
9 
3 
1

 946,50  …0032

 47 1,005 
1,01–1,2 
1,3–1,9 

1–9 
10–100

 1,005 
 0,01 
 0,1 
 1 
10

1 
20 

7 
9 

10

 1503,00  …0047

 87 1,001–1,009 
1,01–1,49 

0,5–9,5 
10–100

 0,001 
 0,01 
 0,5 
10

9 
49 
19 
10

la cerere ◊  …0087

103 1,005 
1,01–1,49 
0,5–24,5 
25–100

 1,005 
 0,01 
 0,5 
25

1 
49 
49 

4

la cerere ◊  …0103

(W438)

Continuare

Set de cale plan paralele  

Design: Dispunerea verticală a tuturor calelor paralele într-un spațiu mic. Livrare în 
cutie de lemn.

Set de cale paralele, lungi  

DIN
EN ISO
3650

436D Clasă de toleranță 0: Calibrarea altor calibre și aparate de 
măsură în laborator de măsurare climatizat.

4819 

m
Clasă de toleranță 1: Cel mai utilizat standard în domeniul 
tehnicii de măsurare, pentru verificarea calibrelor și reglarea 
instrumentelor de măsură.

436E Clasă de toleranță 1: Cel mai utilizat standard în domeniul 
tehnicii de măsurare, pentru verificarea calibrelor și reglarea 
instrumentelor de măsură.

436F Clasă de toleranță 2: Cel mai utilizat standard în domeniul 
producției, pentru verificarea calibrelor și reglarea instrumentelor 
de măsură.

4819 0008  

436D 0005, 436E 0005 și 436F 0005  

Design: Din ceramică cu zirconiu, extrem de rezistente la uzură și coroziune. Fiecare cală este marcată 
individual cu număr de identificare. Livrare în cutie de lemn.

Clasă de toleranță 1: Cel mai utilizat standard în domeniul tehnicii de măsurare, pentru verificarea calibrelor 
și reglarea instrumentelor de măsură.

Set de cale paralele, ceramică  

DIN
EN ISO
3650

Cale paralele
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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4825 Nr. 
comandă€

70,22 …0001
(W437)

Conținut Conținut
4826 Nr. 

comandă€
17 1 Suport de cale paralele 0–50; 0–100; 100–200 mm 

2 fălci de măsurare R2 x 10; R5 x 15; R10 x 40 
1 vârf de trasat 
1 vârf de centrare 
1 suport pentru picior 
2 picioare laterale 
1 riglă de precizie, 100 mm 
2 fălci de măsurare

 la cerere ◊  …0001

(W473)

Domeniu de Măsurare 
mm

Grosime
mm

4827 Nr. 
comandă€

 0– 25 12; 12,12; 12,25; 12,37 la cerere ◊  …0012
25– 50 25; 25,12; 25,25; 25,37 la cerere ◊  …0025
50– 75 50; 50,12; 50,25; 50,37 la cerere ◊  …0050
75–100 75; 75,12; 75,25; 75,37 la cerere ◊  …0075

(W489)

Conținut
Dimensiuni

mm
4339 Nr. 

comandă€
5 30; 41,3; 131,4; ∅ 4; ∅ 25 199,01 …1001
5 41,3; 131,4; 243,5; ∅ 4; ∅ 25 339,03 …1004

(W442)

Conținut
Dimensiuni

mm
4344 Nr. 

comandă€
6 5,1; 10,3; 15; 20,2; 25; sticlă plată ∅ 32 x 12 134,51 …1001
9 5,1; 10,3; 15; 20,2; 25; 50; 75; 100; sticlă plată ∅ 32 x 12 176,80 …1004

(W442)

Utilizare: Pentru conectarea calelor paralele până la 125 mm.

Conectori pentru cale paralele m

Design: Într-o carcasă din aluminiu.

Utilizare: pentru utilizarea calelor paralele pentru măsurarea precisă și calibrarea dispozitivelor de măsurare.

Set de accesorii pentru cale paralele m

Design: Set de 4 componente. ∅ 30 mm, abaterea de planeitate 0,15 µm. Livrare în etui.

Utilizare: Pentru verificarea planeității suprafețelor de înaltă calitate pe piese de precizie și echipamente de 
măsurare utilizând metoda de interferență.

Set de sticlă pentru verificare, plan-paralel m

Design: Fabricat din oțel special. Livrare în cutie de lemn.

Clasă de toleranță 1: Cel mai utilizat standard în domeniul tehnicii de măsurare, pentru verificarea calibrelor 
și reglarea instrumentelor de măsură.

Set verificare pentru șublere  

DIN
EN ISO
3650

Design: Fabricat din oțel special. Livrare în cutie de lemn.

Clasă de toleranță 1: Cel mai utilizat standard în domeniul tehnicii de măsurare, pentru verificarea calibrelor 
și reglarea instrumentelor de măsură.

Set de verificare pentru micrometre  

DIN
EN ISO
3650

4344 1001

Cale paralele
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Conținut
Domeniu de 

Măsurare
Increment

mm
Toleranță

mm

4344 Nr. 
comandăTol. 1

€
 41 1   – 5 0,1 0,001 378,17 …2041
 91 1   –10 0,1 0,001 776,19 …2091
 81 1   – 5 0,05 0,001 607,47 …2081
100 5,05–10 0,05 0,001 843,84 …2100

(W442)

Conținut
Domeniu de 

Măsurare
Increment

mm
Toleranță

mm

4345 Nr. 
comandăTol. 2

€
 41 1   – 5 0,1 0,002 290,86 …0041
 91 1   –10 0,1 0,002 597,24 …0091
 81 1   – 5 0,05 0,002 467,45 …0081
100 5,05–10 0,05 0,002 649,16 …0100

(W442)

Conținut
Domeniu de 

Măsurare
Increment

mm
Toleranță

mm

4390 Nr. 
comandăTol. 0

€
41 0,1–0,5 0,01 0,0005 la cerere ◊  …0010

(W489)

Conținut
Domeniu de 

Măsurare
Increment

mm
Toleranță

mm

4390 Nr. 
comandăTol. 1

€
41 0,1–0,5 0,01 0,001 la cerere ◊  …0015
91 0,1–1 0,01 0,001 la cerere ◊  …0025

(W489)

Conținut
Domeniu de 

Măsurare
Increment

mm
Toleranță

mm

4390 Nr. 
comandăTol. 2

€
41 0,1– 0,5 0,01 0,0015 la cerere ◊  …0020
91 1  –10 0,1 0,0015 la cerere ◊  …0030

(W489)

Pentru ∅ pin de verificare 
mm

4345 Nr. 
comandă€

1– 2 13,38 …0001
2– 4 15,16 …0002
4– 6 27,54 …0003
6– 8 36,98 …0004
8–10 41,51 …0005

(W442)

Design: Din oțel pentru scule de calitate superioară, cu aliaj special și călit de 
mai multe ori. Călit (62 ± 2 HRC), cu revenire și rectificat fin. Livrare în cutie de 
lemn.

Utilizare: Ca normă de setare pentru aparate de măsură, pentru verificarea 
distanțelor dintre axe, conuri și alte piese împreună cu calele paralele, pentru 
determinarea diametrului flancurilor filetelor și diametrelor de semicerc la dinți.

Set de pini de verificare  

4344 Clasă de toleranță 1.

4345 Clasă de toleranță 2.

Design: Oțel pentru calibre, călit, îmbătrânit de mai multe ori.

Utilizare: Ca normă de setare pentru aparate de măsură, pentru verificarea 
distanțelor dintre axe, conuri și alte piese împreună cu calele paralele, pentru 
determinarea diametrului flancurilor filetelor și diametrelor de semicerc la dinți.

Set de pini de verificare  

4390 0010 Clasă de toleranță 0. 
Lepuit.

4390 0015 
 + 0025

Clasă de toleranță 1. 
Lepuit.

4390 0020 
 + 0030

Clasă de toleranță 2. 
Rectificat

Design: Suport pin de verificare din fontă cu șurub de prindere.

Utilizare: Pentru prinderea a doi pini aflați în același câmp de toleranță. Poate fi 
folosit ca indicator de limită (partea NU TRECE este marcată cu un punct roșu).

Suport pin de verificare  

Pini de verificare
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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∅ 
mm

4346 Nr. 
comandă€

2 19,28 …0002
3 15,94 …0003
4 15,94 …0004
5 15,94 …0005
6 16,34 …0006
7 16,34 …0007
8 16,34 …0008
9 16,34 …0009

10 16,73 …0010
11 16,73 …0011
12 16,73 …0012
13 16,73 …0013
14 16,73 …0014
15 16,73 …0015
16 17,91 …0016
17 17,91 …0017
18 18,10 …0018
19 20,27 …0019
20 21,45 …0020

(W440)

∅ 
mm

4346 Nr. 
comandă€

21 22,82 …0021
22 22,82 …0022
23 22,82 …0023
24 22,82 …0024
25 27,54 …0025
26 27,54 …0026
27 27,54 …0027
28 27,54 …0028
30 27,54 …0030
32 28,53 …0032
34 28,53 …0034
35 30,68 …0035
36 30,68 …0036
37 30,68 …0037
38 33,25 …0038
40 36,19 …0040
42 37,37 …0042
44 37,37 …0044
45 42,48 …0045

(W440)

∅ 
mm

4346 Nr. 
comandă€

46 42,48 …0046
47 42,48 …0047
48 42,48 …0048
50 42,48 …0050
52 46,41 …0052
55 46,41 …0055
60 46,41 …0060
65 62,35 …0065
70 63,33 …0070
75 78,27 …0075
80 78,27 …0080
85 78,27 …0085
90 78,27 …0090
95 91,85 …0095

100 91,85 …0100
(W440)

Conținut set
4346 Nr. 

comandă€
3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm 127,04 …0101

(W440)

∅ 
mm

4355 Nr. 
comandă€

4 37,37 …0004
5 36,79 …0005
6 35,61 …0006
7 35,80 …0007
8 35,61 …0008
9 35,80 …0009

10 35,61 …0010
11 36,79 …0011
12 37,37 …0012
13 37,97 …0013
14 37,76 …0014
15 38,94 …0015
16 38,94 …0016
17 42,09 …0017
18 39,73 …0018
19 40,91 …0019

(W440)

∅ 
mm

4355 Nr. 
comandă€

20 41,51 …0020
22 42,48 …0022
24 44,84 …0024
25 45,63 …0025
26 46,02 …0026
28 47,41 …0028
30 47,20 …0030
32 49,56 …0032
34 50,55 …0034
35 50,55 …0035
36 51,34 …0036
38 53,49 …0038
40 54,49 …0040
42 54,49 …0042
44 54,49 …0044
45 54,49 …0045

(W440)

∅ 
mm

4355 Nr. 
comandă€

46 60,57 …0046
50 60,57 …0050
55 67,46 …0055
60 73,16 …0060
65 82,60 …0065
70 97,36 …0070
75 107,97 …0075
80 107,97 …0080
85 145,92 …0085
90 145,92 …0090
95 148,09 …0095

100 162,83 …0100
(W440)

Design: Partea TRECE și NU TRECE din oțel pentru calibre călit, prelucrat foarte fin.

Utilizare: Pentru verificarea găurilor dacă respectă dimensiunile.

Calibru pentru găuri  

DIN
2245

H7

Design: Livrarea în cutie din plastic.

Set de calibre pentru găuri, 7 componente  

Design: Din oțel pentru calibre călit, detensionat și prelucrat de finețe.

Utilizare: Pentru reglarea aparatelor de măsurare la interior.

Calibru inel de reglare  

DIN
2250C

Calibre
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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∅ filet x pas
4356 4416 Nr. 

comandă€ €
M1,6 x 0,35 –   92,40  …0016
M1,8 x 0,35 –   85,20  …0018
M2   x 0,4 53,31  72,80  …0020
M2,2 x 0,45 –   79,70  …0022
M2,5 x 0,45 45,44  62,80  …0025
M3   x 0,5 41,30  53,60  …0030
M3,5 x 0,6 39,73  54,90  …0035
M4   x 0,7 35,80  50,30  …0040
M5   x 0,8 35,21  49,10  …0050
M6   x 1 35,21  47,50  …0060
M8   x 1,25 35,21  49,10  …0080
M10 x 1,5 37,18  52,70  …0100
M12 x 1,75 40,33  56,40  …0120
M14 x 2 43,08  60,80  …0140
M16 x 2 46,23  65,20  …0160
M18 x 2,5 49,95  70,90  …0180
M20 x 2,5 53,70  76,20  …0200
M22 x 2,5 56,85  80,60  …0220

(W440) (W446)

∅ filet x pas
4356 4416 Nr. 

comandă€ €
M24 x 3 62,93  90,80  …0240
M27 x 3 71,59  101,00  …0270
M30 x 3,5 77,49  112,00  …0300
M33 x 3,5 87,32  123,50  …0330
M36 x 4 94,40  133,50  …0360
M39 x 4 –   147,50  …0390
M42 x 4,5 129,40  99,90 *  …0420
M42 x 4,5 –   89,40 **  …0421
M45 x 4,5 141,01  107,50 *  …0450
M45 x 4,5 –   96,80 **  …0451
M48 x 5 149,07  115,50 *  …0480
M48 x 5 –   104,50 **  …0481
M52 x 5 157,72 –  …0520
M56 x 5,5 167,76 –  …0560
M60 x 5,5 218,49 –  …0600

(W440) (W446)

Conținut set
4356 4416 Nr. 

comandă€ €
M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 268,05  422,00  …0010

(W440) (W446)

∅ filet x pas

4407 Nr. 
comandăDLC

€
M6 x 1 la cerere ◊  …0000
M8 x 1,25 la cerere ◊  …0010

(W446)

∅ filet x pas

4407 Nr. 
comandăDLC

€
M10 x 1,5 la cerere ◊  …0015
M12 x 1,75 la cerere ◊  …0020

(W446)

Design: Din oțel călit pentru calibre, clasă de toleranță 6H, pentru filet metric 
ISO normal DIN 13. 

Utilizare: Pentru verificarea filetelor. 

Indicație: Pentru a se preveni ruperea timpurie a pasului filetului, primul pas 
este rectificat și îndepărtează murdăria grosieră. Dimensiuni intermediare și alte 
toleranțe disponibile la cerere.

Calibru pentru filete metrice interioare  

* Calibru pentru filete TRECE 
** Calibru pentru filete NU TRECE

DIN
ISO

1502

DIN
2280

DIN
13

M 6H

 
 

4416  

4356  

Design: În cutie

Set de calibre pentru filete, 7 componente  

 
 

4416  4356  

Design: Din oțel călit pentru calibre, clasă de toleranță 6H, cu un capăt "TRECE" 
și unul "NU TRECE". Pentru filet metric normal ISO conform DIN 13. Partea 
TRECE acoperită cu DLC, pentru o durabilitate crescută.

Utilizare: Pentru verificarea filetelor.

Indicație: Pentru a se preveni ruperea timpurie a pasului filetului, primul pas 
este rectificat și îndepărtează murdăria grosieră. Dimensiuni intermediare și alte 
toleranțe disponibile la cerere.

Calibru pentru filete metrice interioare, cu acoperire DLC  

DIN
ISO

1502

DIN
2280

DIN
13

M 6H

Calibre
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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∅ filet x pas
4407 Nr. 

comandă€
M6  x 1 la cerere ◊  …0025
M8  x 1,25 la cerere ◊  …0030
M10 x 1,5 la cerere ◊  …0035
M12 x 1,75 la cerere ◊  …0040

(W446)

∅ filet x pas

4357 4404 4358 4405 Nr. 
comandăCalibru inel 

TRECE
Calibru inel 

TRECE
Calibru inel 
NU TRECE

Calibru inel 
NU TRECE

€ € € €
M1   x 0,25 –  la cerere ◊  –  la cerere ◊  …0010
M1,2 x 0,25 –  la cerere ◊  –  la cerere ◊  …0012
M1,4 x 0,3 –  la cerere ◊  –  la cerere ◊  …0014
M1,6 x 0,35 –  la cerere ◊  –  la cerere ◊  …0016
M1,8 x 0,35 –  la cerere ◊  –  la cerere ◊  …0018
M2   x 0,4 56,45 la cerere ◊  56,45 la cerere ◊  …0020
M2,5 x 0,45 41,30 la cerere ◊  41,30 la cerere ◊  …0025
M3   x 0,5 36,19 44,55 36,19 44,55 …0030
M3,5 x 0,6 37,37 46,02 37,37 46,02 …0035
M4   x 0,7 33,44 41,01 33,44 41,01 …0040
M5   x 0,8 33,44 41,01 33,44 41,01 …0050
M6   x 1 33,44 41,01 33,44 41,01 …0060
M8   x 1,25 34,22 42,09 34,22 42,09 …0080
M10 x 1,5 39,15 48,33 39,15 48,33 …0100
M12 x 1,75 43,87 53,92 43,87 53,92 …0120
M14 x 2 46,62 57,56 46,62 57,56 …0140
M16 x 2 51,92 63,98 51,92 63,98 …0160
M18 x 2,5 60,18 74,27 60,18 74,27 …0180
M20 x 2,5 66,68 82,02 66,68 82,02 …0200
M22 x 2,5 73,16 90,17 73,16 90,17 …0220
M24 x 3 78,48 96,53 78,48 96,53 …0240
M27 x 3 87,13 107,27 87,13 107,27 …0270
M30 x 3,5 95,18 117,33 95,18 117,33 …0300
M33 x 3,5 104,62 la cerere ◊  104,62 la cerere ◊  …0330
M36 x 4 112,69 la cerere ◊  112,69 la cerere ◊  …0360
M39 x 4 –  la cerere ◊  –  la cerere ◊  …0390
M42 x 4,5 133,54 la cerere ◊  133,54 la cerere ◊  …0420
M45 x 4,5 141,01 la cerere ◊  141,01 la cerere ◊  …0450
M48 x 5 149,46 la cerere ◊  149,46 la cerere ◊  …0480
M52 x 5 153,79 –  153,79 –  …0520
M56 x 5,5 204,52 –  204,52 –  …0560
M60 x 5,5 204,52 –  204,52 –  …0600

(W440) (W446) (W440) (W446)

Design: Pentru filet metric normal ISO conform DIN 13. Rezultate sigure la 
măsurare cu afișaj digital. Adâncimi de filet lizibile până la 4 x D. Utilizarea 
calibrelor de filet standard, înlocuirea rapidă a calibrelor care nu mai sunt 
conforme. Ieșire date RS232.

Utilizare: Verificarea rezistenței filetului și adâncimii filetului cu un singur 
instrument de măsură.

Calibru de precizie pentru filete MultiCheck Digital  

Design: Din oțel pentru calibre de calitate superioară, clasă de toleranță 6g. 
Pentru filet metric normal ISO conform DIN 13.

Utilizare: Pentru verificarea filetelor. 

Indicație: Pentru a se preveni ruperea timpurie a pasului filetului, primul pas 
este rectificat și îndepărtează murdăria grosieră. Dimensiuni intermediare și alte 
toleranțe disponibile la cerere.

Calibru inel pentru filete exterioare  

DIN
ISO

1502

DIN
13

M

6g

 
 
 
 

4405 Calibru inel NU TRECE  

DIN
2299

4358 Calibru inel NU TRECE  

DIN
2299

4404 Calibru inel TRECE  

DIN
2285

4357 Calibru inel TRECE  

DIN
2285

DIN
ISO

1502

DIN
13

M

Calibre
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model Conținut set
4359 4416 Nr. 

comandă€ €
Calibru inel TRECE M3; M4; M5; M6; 

M8; M10; M12
259,39  367,50  …0012

(W440) (W446)

Model Conținut set
4359 4416 Nr. 

comandă€ €
Calibru inel 
NU TRECE

M3; M4; M5; M6; 
M8; M10; M12

267,06  367,50  …0014

(W440) (W446)

∅ filet x pas

4363 4421 4364 4422 4366 4423 Nr. 
comandăCalibru 

pentru filete
Calibru 

pentru filete
Calibru inel 

TRECE
Calibru inel 

TRECE
Calibru inel 
NU TRECE

Calibru inel 
NU TRECE

€ € € € € €
M3  x 0,35 80,63  123,00  –  –  –  –  …0301
M4  x 0,35 121,14 116,10 –  –  –  –  …0401
M4  x 0,5 80,63 91,17 69,23 62,90 72,18 62,90 …0402
M5  x 0,5 80,63 88,39 69,23 62,10 70,61 62,10 …0502
M6  x 0,5 80,63 83,78 72,18 63,58 80,63 63,58 …0602
M6  x 0,75 63,33 59,15 57,82 48,72 59,21 48,72 …0603
M7  x 0,75 63,33 59,67 72,18 58,26 73,55 58,26 …0703
M8  x 0,5 102,26 91,01 80,63 68,35 83,78 68,35 …0802
M8  x 0,75 60,57 59,15 60,57 50,64 61,96 50,64 …0803
M8  x 1 49,17 54,57 46,02 46,24 46,02 46,24 …0804
M9  x 1 56,45 59,48 50,95 56,90 50,95 56,90 …0904
M10 x 0,75 66,47 64,03 72,18 56,23 69,23 56,23 …1003
M10 x 1 49,17 57,53 50,95 51,72 50,95 51,72 …1004
M11 x 1 56,45 63,34 50,95 64,39 50,95 64,39 …1104

(W440) (W446) (W440) (W446) (W440) (W446)

Design: Livrare în cutie.

Set de calibre inel pentru filete exterioare, 7 componente  

M DIN
2285

DIN
2299

6g
 
 

4416  4359  

Design: Din oțel călit pentru calibre. Pentru filet metric fin ISO conform DIN 13.

Utilizare: Pentru verificarea filetelor.

Indicație: Pentru a se preveni ruperea timpurie a pasului filetului, primul pas este rectificat și îndepărtează 
murdăria grosieră. Dimensiuni intermediare și alte toleranțe disponibile la cerere.

Calibru pentru filete ISO metric fin  

* Calibru pentru filete TRECE 
** Calibru pentru filete NU TRECE Continuare pe pagina următoare

DIN
13

MF
 
 
 
 
 
 

4423 Calibru inel NU TRECE  

DIN
2299

6g

4366 Calibru inel NU TRECE  

DIN
2299

6g

4422 Calibru inel TRECE  

DIN
2285

6g

4364 Calibru inel TRECE  

DIN
2285

6g

4421 Calibru pentru filete  

DIN
2280

6H

4363 Calibru pentru filete  

DIN
2280

6H

Calibre
44

.8



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/153

∅ filet x pas

4363 4421 4364 4422 4366 4423 Nr. 
comandăCalibru 

pentru filete
Calibru 

pentru filete
Calibru inel 

TRECE
Calibru inel 

TRECE
Calibru inel 
NU TRECE

Calibru inel 
NU TRECE

€ € € € € €
M12 x 1 49,17 62,52 50,95 58,69 50,95 58,69 …1204
M12 x 1,5 49,17 56,85 50,95 55,51 50,95 55,51 …1206
M14 x 1 51,53 66,42 52,91 63,31 52,91 63,31 …1404
M14 x 1,5 51,53 60,78 52,91 59,24 52,91 59,24 …1406
M15 x 1 58,81 76,32 58,81 82,00 75,13 82,00 …1504
M15 x 1,5 58,81 76,32 75,13 78,31 75,13 78,31 …1506
M16 x 1 51,53 70,61 51,53 68,63 52,91 68,63 …1604
M16 x 1,5 51,53 63,58 52,91 64,68 52,91 64,68 …1606
M18 x 1 61,36 74,90 61,36 75,57 68,25 75,57 …1804
M18 x 1,5 61,36 68,37 68,25 69,72 68,25 69,72 …1806
M18 x 2 61,36 75,19 –  –  –  –  …1807
M20 x 1 61,36 80,12 61,36 81,20 68,25 81,20 …2004
M20 x 1,5 61,36 73,42 68,25 77,09 68,25 77,09 …2006
M20 x 2 61,36 77,93 68,25 81,57 68,25 81,57 …2007
M22 x 1 68,64 89,78 68,25 89,78 72,18 89,78 …2204
M22 x 1,5 68,64 80,79 68,25 82,43 68,25 82,43 …2206
M22 x 2 61,36 83,25 68,25 86,79 68,25 86,79 …2207
M24 x 1 72,18 96,60 68,25 95,78 75,13 95,78 …2404
M24 x 1,5 61,36 86,63 68,25 87,47 68,25 87,47 …2406
M24 x 2 61,36 88,28 68,25 90,45 68,25 90,45 …2407
M25 x 1,5 77,30 89,10 79,66 90,75 79,66 90,75 …2506
M26 x 1,5 77,30 91,81 79,66 93,73 79,66 93,73 …2606
M27 x 1,5 77,49 94,70 79,66 97,15 79,66 97,15 …2706
M27 x 2 77,30 96,06 79,66 100,16 79,66 100,16 …2707
M28 x 1,5 77,30 97,42 79,66 99,07 79,66 99,07 …2806
M30 x 1 80,63 118,59 96,96 113,10 96,96 113,10 …3004
M30 x 1,5 91,85 105,07 96,96 104,13 96,96 104,13 …3006
M30 x 2 91,85 105,73 96,96 108,33 96,96 108,33 …3007
M32 x 1,5 91,85 la cerere ◊  96,96 110,39 96,96 la cerere ◊  …3206
M33 x 1,5 91,85 la cerere ◊  96,96 113,10 96,96 la cerere ◊  …3306
M33 x 2 91,85 la cerere ◊  96,96 115,57 96,96 la cerere ◊  …3307
M35 x 1,5 91,85 la cerere ◊  96,96 118,17 96,96 la cerere ◊  …3506
M36 x 1,5 91,85 la cerere ◊  96,96 121,00 96,96 la cerere ◊  …3606
M36 x 2 91,85 la cerere ◊  96,96 123,89 96,96 la cerere ◊  …3607
M36 x 3 91,85 la cerere ◊  96,96 136,58 112,49 la cerere ◊  …3609
M38 x 1,5 91,85 la cerere ◊  96,96 127,45 96,96 la cerere ◊  …3806
M39 x 2 91,85 la cerere ◊  96,96 135,21 96,96 la cerere ◊  …3907
M40 x 1,5 91,85 la cerere ◊  113,09 133,85 113,09 la cerere ◊  …4006
M40 x 2 91,85 la cerere ◊  113,09 141,22 113,09 la cerere ◊  …4007
M42 x 1,5  57,82  * la cerere ◊*  113,09 141,22 113,09 la cerere ◊  …4206
M42 x 2  59,21  * la cerere ◊*  113,09 144,09 113,09 la cerere ◊  …4207
M42 x 3  60,57  * la cerere ◊*  113,09 153,22 121,14 la cerere ◊  …4209
M42 x 1,5  57,82  ** la cerere ◊**  –  –  –  –  …4216
M42 x 2  59,21  ** la cerere ◊**  –  –  –  –  …4217
M42 x 3  60,57  ** la cerere ◊**  –  –  –  –  …4219
M45 x 1,5  60,57  * la cerere ◊*  113,09 148,31 113,09 la cerere ◊  …4506
M45 x 2  61,96  * la cerere ◊*  113,09 151,72 113,09 la cerere ◊  …4507
M45 x 3  63,33  * la cerere ◊*  113,09 162,35 124,29 la cerere ◊  …4509
M45 x 1,5  60,57  ** la cerere ◊**  –  –  –  –  …4516
M45 x 2  61,96  ** la cerere ◊**  –  –  –  –  …4517
M45 x 3  63,33  ** la cerere ◊**  –  –  –  –  …4519
M48 x 1,5  61,96  * la cerere ◊*  113,09 155,96 113,09 la cerere ◊  …4806
M48 x 2  63,33  * la cerere ◊*  113,09 160,18 113,09 la cerere ◊  …4807
M48 x 3  65,10  * la cerere ◊*  113,09 170,73 132,75 la cerere ◊  …4809
M48 x 1,5  61,96  ** la cerere ◊**  –  –  –  –  …4816
M48 x 2  63,33  ** la cerere ◊**  –  –  –  –  …4817
M48 x 3  65,10  ** la cerere ◊**  –  –  –  –  …4819

(W440) (W446) (W440) (W446) (W440) (W446)

Continuare

* Calibru pentru filete TRECE 
** Calibru pentru filete NU TRECE

Calibru pentru filete ISO metric fin  

Calibre
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Filet
Ganguri per

inch

4428 4429 4430 Nr. 
comandăCalibru 

pentru filete
Calibru inel 

TRECE
Calibru inel 
NU TRECE

€ € €
UNC Nr. 4 40  73,60   66,30   66,30  …0004
UNC Nr. 6 32  61,30   52,10   52,10  …0006
UNC Nr. 8 32  58,20   49,10   49,10  …0008
UNC 1/4 20  54,90   46,00   46,00  …0014
UNC 5/16 18  54,90   48,80   48,80  …0516
UNC 3/8 16  56,50   53,40   53,40  …0038
UNC 1/2 13  63,00   63,80   63,80  …0012
UNC 5/8 11  70,30   75,00   75,00  …0058
UNC 3/4 10  80,20   88,20   88,20  …0034
UNC 1  8  104,50   117,50   117,50  …1000

(W446) (W446) (W446)

Filet
Spire per

inch

4367 4417 4368 4418 4369 4419 Nr. 
comandăCalibru 

pentru filete
Calibru 

pentru filete
Calibru inel 

TRECE
Calibru inel 

TRECE
Calibru inel 
NU TRECE

Calibru inel 
NU TRECE

€ € € € € €
G 1/8 28 61,17 59,34 59,39 52,38 59,39 52,38 …0018
G 1/4 19 60,39 65,14 59,39 62,51 59,39 62,51 …0014
G 3/8 19 61,36 74,85 59,39 72,05 59,39 72,05 …0038
G 1/2 14 71,40 85,80 67,86 85,28 67,86 85,28 …0012
G 3/4 14 82,80 99,60 90,46 103,58 90,46 103,58 …0034
G 1 11 104,23 120,70 110,33 124,60 110,33 124,60 …1000

G 1.1/4 11  65,10 *   87,33 *  135,69 154,45 135,69 154,45 …1014
G 1.1/4 11  65,10 **   80,70 **  –  –  –  –  …1914
G 1.1/2 11  65,10 *   100,89 *  152,61 172,58 152,61 172,58 …1012
G 1.1/2 11  65,10 **   93,13 **  –  –  –  –  …1912

2 11  83,78 *   125,96 *  183,49 212,32 183,49 212,32 …2000
2 11  83,78 **   116,13 **  –  –  –  –  …2900

(W440) (W446) (W440) (W446) (W440) (W446)

Design: Din oțel călit pentru calibre. Dimensiunile calibrelor conform ANSI/
ASME B1.2. Pentru filet grosier UNC. 

Utilizare: Pentru verificarea filetelor.

Indicație: Pentru a se preveni ruperea timpurie a pasului filetului, primul pas 
este rectificat și îndepărtează murdăria grosieră. Dimensiuni intermediare și alte 
toleranțe disponibile la cerere.

Calibru pentru filete UNC grosier  

UNC
 
 
 

4430 Calibru inel NU TRECE

DIN
2299

Tol.
2A

4429 Calibru inel TRECE

DIN
2285

Tol.
2A

4428 Calibru pentru filete

DIN
2280

Tol.
2B

Design: Din oțel călit pentru calibre. Dimensiunile calibrelor conform DIN EN ISO 
228-2 Pentru filet de țeavă Whitworth. 

Utilizare: Pentru verificarea filetelor.

Indicație: Pentru a se preveni ruperea timpurie a pasului filetului, primul pas 
este rectificat și îndepărtează murdăria grosieră. Dimensiuni intermediare și alte 
toleranțe disponibile la cerere.

Calibru pentru filete de țeavă Whitworth  

* Calibru pentru filete TRECE 
** Calibru pentru filete NU TRECE

G
 DIN
 ISO
 228

 
 
 
 
 
 

4419 Calibru inel NU TRECE  

DIN
2299

Tol.
A

4369 Calibru inel NU TRECE  

DIN
2299

Tol.
A

4418 Calibru inel TRECE  

DIN
2285

Tol.
A

4368 Calibru inel TRECE  

DIN
2285

Tol.
A

4417 Calibru pentru filete  

DIN
2280

4367 Calibru pentru filete  

DIN
2280

Calibre
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/155

Filet
Ganguri per

inch

4433 4434 4435 Nr. 
comandăCalibru 

pentru filete
Calibru inel 

TRECE
Calibru inel 
NU TRECE

€ € €
UNF Nr. 10 32  55,20   46,60   46,60  …0010
UNF 1/4 28  54,90   46,20   46,20  …0014
UNF 5/16 24  54,90   48,80   48,80  …0516
UNF 3/8 24  56,60   53,40   53,40  …0038
UNF 7/16 20  59,10   57,40   57,40  …0716
UNF 1/2 20  63,00   63,80   63,80  …0012
UNF 9/16 18  65,80   68,70   68,70  …0916
UNF 5/8 18  70,30   75,80   75,80  …0058
UNF 3/4 16  78,90   88,20   88,20  …0034
UNF 1 12  96,40   117,50   117,50  …1000

(W446) (W446) (W446)

Filet
Ganguri per

inch

4414 4415 Nr. 
comandăCalibru 

pentru filete Calibru inel
€ €

NPT 1/8 27  139,50   247,00  …0018
NPT 1/4 18  149,00   252,50  …0014
NPT 3/8 18  160,00   251,00  …0038
NPT 1/2 14  174,50   272,50  …0012
NPT 3/4 14  193,50   298,50  …0034
NPT 1 11,5  224,00   338,00  …1000

(W446) (W446)

Micrometru pentru 
măsurat filete

Pentru măsurarea filetelor exterioare cu 
inserții interschimbabile.

Design: Din oțel călit pentru calibre. Dimensiunile calibrelor conform ANSI/
ASME B1.2. Pentru filet UNF fin. 

Utilizare: Pentru verificarea filetelor.

Indicație: Pentru a se preveni ruperea timpurie a pasului filetului, primul pas 
este rectificat și îndepărtează murdăria grosieră. Dimensiuni intermediare și alte 
toleranțe disponibile la cerere.

Calibru pentru filete UNF fin  

UNF
 
 
 

4435 Calibru inel NU TRECE

DIN
2299

Tol.
2A

4434 Calibru inel TRECE

DIN
2285

Tol.
2A

4433 Calibru pentru filete

DIN
2280

Tol.
2B

Design: Din oțel călit pentru calibre. Dimensiunile calibrelor conform ASME 
B1.20.1. Calibru pentru filet de țeavă NPT (conic american), con NPT 1:16. 

Utilizare: Pentru filet cu material de etanșare.

Indicație: Pentru a se preveni ruperea timpurie a pasului filetului, primul pas 
este rectificat și îndepărtează murdăria grosieră. Dimensiuni intermediare și alte 
toleranțe disponibile la cerere.

Calibru pentru filete de țeavă NPT, conic  

NPT
 
 

4415 Calibru inel

4414 Calibru pentru filete

 

Ç 4/43

Calibre
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Design: Lentilă difractiv-asferică în format de card, ușor de utilizat. Câmp vizual mare cu lentilă plată. Etui din 
piele naturală pentru protecție la zgârieturi.

Utilizare: Pentru vizualizarea mărită, rapidă a scrisului.

Mărire Model
Dimensiuni

mm
4518 Nr. 

comandă€
de 2,5 ori negru 74 x 48 19,88 …0001
de 2,5 ori brun 74 x 48 19,88 …0004
de 2,5 ori roşu 74 x 48 19,88 …0007

(W451)

Lupă de buzunar visoPOCKET  

4518 0007

Design: Lentilă difractiv-asferică din plastic PXM® ușor, incasabilă și antistatică. Iluminare: LED SMD super-
plat, design super-plat și ușor, în format de card, ușor de utilizat. Livrare cu 2 baterii CR2025, 1,5 V. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 4026 2025) Ç 4/20.

Mărire Model
Dimensiuni

mm
4507 Nr. 

comandă€
de 3 ori negru 86 x 54 x 6 49,78 …1030
de 4 ori metalic, albastru 86 x 54 x 6 58,49 …1040

(W451)

Lupă cu iluminare easyPOCKET  

4507 1040

Design: Lentilă din silicat, sistem de lentilă aplanatic pentru vizualizare clară, carcasă vopsită cu rezistență mare 
la substanțe chimice și influențe mecanice.

Mărire
∅ lentilă

mm
4523 Nr. 

comandă€
 de 6 ori 22,8 22,54 …0006
de 10 ori 22,8 26,78 …0010
de 15 ori 22,8 30,48 …0015
de 20 ori 16,3 32,51 …0020

(W452)

Lupă pliabilă Tech-Line  

Design: Lentilă PXM® cu acoperire DUPLEX, rezistentă la rupere, antistatică, câmp vizual mare. Lentilă 
suplimentară planconvexă în mâner, cu marire 5 ori. Orificiu de prindere la capătul mânerului.

Mărire
∅ lentilă

mm
4507 Nr. 

comandă€
de 2 ori 100 48,65 …0100
de 3 ori  65 31,50 …0065

(W451)

Lupă biconvexă economic  

Design: Lentilă din silicat, sistem de lentilă aplanatic pentru vizualizare clară, carcasă vopsită cu rezistență 
mare la substanțe chimice și influențe mecanice. Orificiu de prindere la capătul mânerului. Livrare cu tot cu 
săculeț din microfibre.

Mărire
∅ lentilă

mm
4523 Nr. 

comandă€
de 4 ori 65 49,49 …0004

(W452)

Lupă de mână Tech-Line  

Design: Lentilă din silicat, sistem de lentilă aplanatic pentru vizualizare clară, carcasă vopsită cu rezistență 
mare la substanțe chimice și influențe mecanice. Orificiu de prindere la capătul mânerului. Livrare cu tot cu 
săculeț din microfibre.

Mărire
∅ lentilă

mm
4546 Nr. 

comandă€
de 10 ori 28 36,39 …0010

(W452)

Lupă cu mâner Tech-Line  

Lupe
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/157

Design: Lentilă ușoară menisc/asferică PXM®, rezistentă la rupere. Reglare fără trepte de la 2,2- la 3,4 
ori. Mărire cu rezoluție bună.

Mărire
∅ lentilă

mm
4507 Nr. 

comandă€
2,2ori până 3,4ori 65 90,96 …0110

(W451)

Lupă suplimentară ZOOM  

Design: Lentilă asferică din plastic ușor PXM®, cu acoperire cera-tec® rezistență la zgâriere precum sticla. 
LED SMD – Durată de viață de cca. 50000 de ore, 3 temperaturi de culoare la alegere datorită filtrelor 
livrate. Setare definita pentru distanță. Livrare cu etui textil pentru protecția lentilei. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 9041 0018) Ç 9/19.

Mărire
Dimensiune lentilă

mm Dioptrii
4508 Nr. 

comandă€
de 4 ori 75 x 50 16* 75,64 …0040
de 5 ori ∅ 58 20 62,81 …0050
de 7 ori ∅ 35 28 55,70 …0070

de 10 ori ∅ 35 38 58,78 …0100
de 12,5 ori ∅ 35 50 61,86 …0125

(W451)

Lupă cu iluminare mobilux® cu LED  

* Lentila asferică difractivă, fără acoperire cera-tec®.

Design: Mobase permite lucrul liber cu ambele mâini mâini cu mobilux® LED . 
Distanța de vizionare exactă, transformă mobilux® în lupă cu stand.

Pentru model cu mârire
4509 Nr. 

comandă€
de 4 ori la cerere ◊  …0010
de 5 ori la cerere ◊  …0015
de 7 ori la cerere ◊  …0017

10 ori până 12,5 ori la cerere ◊  …0020
(W451)

Suport pentru LED Mobilux® Mobase  

Design: Lentilă din silicat, sistem de lentilă aplanatic pentru vizualizare clară. Încărcare prin inducție, procedură 
de încărcare continuă și sustenabilă pentru o utilizare de durată. Iluminare în 2 trepte, alb neutru, cca. 4500 K.

Conținutul pachetului de livrare: Lupă cu iluminare, inclusiv placă de încărcare prin inducție și adaptor de 
rețea.

Mărire
∅ lentilă

mm Model
4524 Nr. 

comandă€
de 4 ori 55 alb neutru, aproximativ 4500 K 151,25 …0004
de 8 ori 30 alb neutru, aproximativ 4500 K 143,87 …0008

de 10 ori 22,8 alb neutru, aproximativ 4500 K 142,02 …0010
de 15 ori 16,3 alb neutru, aproximativ 4500 K 142,02 …0015

(W452)

Lupă de mână cu iluminare Tech-Line INDUKTION  

Design: Design ergonomic. Lentilă asferică din plastic ușor PXM®, cu acoperire cera-tec®, rezistență la 
zgâriere precum sticla. Adecvată pentru stângaci și dreptaci. Iluminare uniformă și fără strălucire cu două 
LED-uri SMD. Iluminare precisă. Oprire automată după 30 de minute. Livrarea cu 3 baterii de tip Mignon AA/
LR06, 1,5 V. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 9041 0018) Ç 9/19.

Mărire
∅ lentilă

mm Model
4508 Nr. 

comandă€
de 3,5 ori 58 alb rece, aprox. 8000 K 90,43 …0075

de 5 ori 58 alb rece, aprox. 8000 K 90,77 …0080
de 7 ori 58 alb rece, aprox. 8000 K 109,79 …0085

(W451)

Lupă cu lampă varioLED  

Lupe
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Design: Lentilă din silicat, sistem de lentilă aplanatic pentru vizualizare clară. Braț 
metalic flexibil cu lungime de 300 mm. Soclu din fontă masivă.

Mărire
∅ lentilă

mm Model
4529 Nr. 

comandă€
de 4 ori 65 aplanatică 94,00 …0001

2 ori/4 ori 90 aplanatic, bifocal, mărire 
4x cu obiectiv atașat

110,81 …0004

(W452)

Lupă pentru banc de lucru Tech-Line  

4529 0004

Design: Lentilă din silicat, biconvexă. Braț metalic flexibil cu soclu greu. LED 
SMD alb neutru, 4500 K, pentru iluminare puternică și cu contrast mare.

Mărire
∅ lentilă

mm
4529 Nr. 

comandă€
de 2 ori 120 228,08 …0007

(W452)

Lampă cu lupă Tech-Line  

Design: Lentilă asferică din plastic ușor PXM®, cu acoperire cera-tec(R), rezistență la zgâriere precum sticla. 
Iluminat cu inel format din 84 de LED-uri de înaltă performanță pentru iluminare fără umbre, comutarea între 
iluminarea inelară și cea de segment, trei niveluri de iluminare reglabile (6000 lx, 3500 lx, 2400 lx), clemă de 
masă pentru 18-74 mm.

Conținutul pachetului de livrare: Lampă cu lupă, cu adaptor de rețea UE, GB și SUA cu 3 m de cablu.

Mărire
∅ lentilă

mm Model
Braț
mm

4522 Nr. 
comandă€

de 1,9 ori 132 36 LED 900 578,94 …0101
(W451)

Lampă varioLED  

Design: Lentilă asferică din plastic ușor PXM®, cu acoperire cera-tec®, rezistență 
la zgâriere precum sticla. Inel LED fără umbre, cu segmente de iluminare, 
intensitate lumină cca. 6000 lx, consum redus de energie (5 W). Aliniere practică 
a obiectivului cu un mâner ergonomic pentru lupă, greutate redusă, dimensiuni 
compacte.

Conținutul pachetului de livrare: Lampă cu lupă, cu adaptor de rețea UE, GB și 
SUA cu 2,5 m de cablu.

Mărire
∅ lentilă

mm
Braț
mm

4522 Nr. 
comandă€

de 2,5 ori 76 350 393,87 …0115
de 2,5 ori 76 600 452,32 …0120

(W451)

Lampă cu lupă varioLED flex  

4522 0115

Lupe
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Design: Ochelari cu lupă cu compensare dioptrii ± 3 dpt, dreapta și stânga reglabile independent. Distanță 
de lucru 40 cm. Gamă PD mare, de la 60 la 68 mm. Lentilă ușoară din plastic PXM®, incasabilă. Livrare în 
etui de spumă tare.

Utilizare: Ideală pentru restaurare, lipire, verificare/controlare și cosmetică.

Mărire
Greutate

g
4522 Nr. 

comandă€
de 2 ori 49 87,69 …2000

(W451)

Ochelari cu lupă maxDETAIL  

Design: Special pentru purtătorii de ochelari cu avantajele sistemului maxDetail, adaptor pentru ochelari de 
tip galileic cu sistem optic rabatabil. Lentilă ușoară din plastic PXM®, incasabilă. 
Sistem optic reglabil pe înălțime, pentru orice tip de ochelari, cu 5 reglaje pentru înălțime. Gamă PD mare, de 
la 60 la 68 mm. Câmp vizual 85 mm. Distanța de lucru de la ochi / obiectiv aproximativ 400 mm. Livrare cu 
cutie din spumă tare

Utilizare: Ideală pentru restaurare, lipire, verificare/controlare și cosmetică.

Indicație: Livrare fără ochelari.

Mărire
Greutate

g
4522 Nr. 

comandă€
de 2 ori 23  la cerere …2006

(W451)

Lentilă suplimentară maxDETAIL Clip  

Design: Lentilă ușoară binoculară PXM®. Protecție împotriva prafului, așchiilor și a scânteilor în timpul 
lucrărilor de rectificarea și frezare datorită unui scut complet. În caz de neutilizare, ecranul se poate ridica în 
sus. Adaptarea individuală prin reglarea înălțimii. 
Suportul frontal cu orificii asigură o bună circulație a aerului. Perfect adecvată pentru purtătorii de ochelari. 
Nicio limitare a câmpului vizual.

Mărire
Distanța de lucru

mm
Greutate

g
4525 Nr. 

comandă€
de 2 ori 250 198 88,16 …0020
de 3 ori 130 198 88,24 …0030

(W451)

Lupă binoculară cu fixare pe cap laboCOMFORT  

Design: Lupă cu bandă pentru cap cu iluminare cu LED. Unitatea LED se poate 
pivota pentru adaptarea iluminării. Construcție metalică robustă pentru ridicarea 
lentilelor opționale.

Utilizare: Pentru cea mai mare flexibilitate la locul de muncă. Se poate purta și 
peste ochelari.

Indicație: Livrare fără lentilă de rezervă.

Culoare lumină 
K

4531 Nr. 
comandă€

6000 78,87 …0005
(W452)

Lupă cu bandă pentru cap Tech-Line BINO-LED  

Design: Lentilă din silicat, cu fațete metalice.

Mărire
4531 Nr. 

comandă€
de 1,85 ori 18,47 …0010

de 2 ori 19,02 …0015
de 2,5 ori 19,94 …0020

de 2,75 ori 20,32 …0025
de 3 ori 22,17 …0030

de 3,5 ori 24,39 …0035
(W452)

Lentilă de rezervă pentru lupă cu bandă pentru cap Tech-Line BINO-LED  

Lupe
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
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Design: Reflector cu LED mic, ușor și compact. Manevrare simplă, focalizare 
precisă a luminii fără strălucire utilizând optică CPC (concentrator parabolic 
compus), permite lucrul fără umbre și fără pâlpâire, sursă de alimentare cu o 
carcasă de baterie la îndemână, compactă, care include înfășurător de cablu 
practic, iluminare: aproximativ 3200 lx în 250 mm și 1200 lx în 400 mm, durata 
de iluminare: aproximativ 8 ore în modul normal și aproximativ 14 ore în modul 
eco cu baterii cu durată lungă de viață sau baterii reîncărcabile. Livrarea cu 3 
baterii de tip Mignon AA/LR06, 1,5 V, în etui din spumă tare.

Model
4526 Nr. 

comandă€
Cu sistem de prindere, la cerere ◊  …0010

Clemă pentru persoane care poartă ochelari la cerere ◊  …0015
Cu accesoriu maxDetail la cerere ◊  …0020

(W451)

Reflector cu LED  

4526 0010 Cu sistem de prindere, pentru persoane care nu poartă ochelari

4526 0015 Cu clemă pentru persoane care poartă ochelari

4526 0020 Cu accesoriu maxDetail.

4526 0020

4526 0015

4526 0010

Design: Lentilă ușoară plan-convexă PXM®, incasabilă, antistatică, acoperită cu 
DUPLEX, pentru imagini cu contururi clare. Carcasă din plastic negru, cu scală 
laterală. Diviziune scală în milimetri.

Mărire
Dimensiuni

mm
∅ lentilă

mm
4528 Nr. 

comandă€
 de 5 ori 30 x 30 28 20,03 …0005
 de 8 ori 20 x 20 16 20,13 …0008
de 10 ori 15 x 15 12 16,16 …0010

(W451)

Lupă cu stativ  

Design: Lentilă din plastic, sistem de lentilă aplanatic pentru vizualizare clară. 
Scală de măsurare de 15 mm cu o diviziune de 0,1 mm.

Mărire
∅ lentilă

mm
4532 Nr. 

comandă€
de 10 ori 30 22,54 …0001

(W452)

Lupă stativ Basic-Line SKALA  

Lupe
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Design: Lentilă din plastic silicat acromatică, pentru imagini clare, cu carcasă din poliamidă ranforsată cu 
fibră de sticlă, reglare claritate prin inel de focalizare. Scale interschimbabile de măsurare pentru utilizare 
diversă. Livrare cu scală standard (Nr. de comandă 4535 0500).

Mărire
∅ lentilă

mm
4535 Nr. 

comandă€
 de 7 ori 23 87,51 …0007
de 10 ori 23 98,40 …0010

(W451)

Lupă cu scală de precizie  

Tip
∅

mm Model
4535 Nr. 

comandă€
A 23 Standard 28,78 …0500
B 23 Rețea polară, unghi, rază 28,78 …0600
C 23 Unghi, rază, orificii 28,78 …0700
D 23 Lungime în mm 28,78 …0800

(W451)

Scală de măsurare de precizie  

A B 

C D 

Design: Mâner pentru 2 baterii tip Baby R14, 1,5 V. Livrare cu lampă LED.

Indicație: Livrare fără baterii. 
 
Indicație: Baterie de schimb (Comanda Nr. 9041 0012) Ç 9/19.

4535 Nr. 
comandă€

67,34 …0101
(W451)

Dispozitiv de iluminare cu LED pentru lupă cu scală de precizie  

Design: Lentilă din silicat, sistem de lentilă aplanatic pentru vizualizare clară. Carcasă cu lac special din două 
componente, rezistentă la transpirația mâinilor, chimicale și solvenți. Împiedică aburirea pe interior datorită 
găurilor din carcasă.

Mărire
∅ lentilă

mm
4536 Nr. 

comandă€
 de 6 ori 22,8 11,46 …0006
de 10 ori 22,8 14,78 …0010
de 15 ori 16,3 17,36 …0015

(W452)

Lupă pentru ceasornicar Tech-Line  

4536 0010

Design: Cu o gamă mare de valori de mărire și opțiuni extinse de setare, 
software de măsurare, transmisie de imagini în direct către computer, șurub de 
trepied pe bază; Afişaj: 4.3 inch, mat, rezoluție: 
480 x 272, mărire maximă: 15 ori, iluminare: 2 LED-uri, comutabile individual, 
memorie: până la 10.000 de imagini (pe card SD), rezoluție foto: 1280 x 720 
(HD, imagine completă, fără zoom), format foto: 16: 9, JPEG, durata de viață a 
bateriei: aproximativ 3,0 h, timp de încărcare, aproximativ 2 ore, greutate: 230 g 
Livrat cu card SD (4 GB), încărcător (cu adaptoare pentru UE, SUA, GB, AUS), 
cablu USB (2,0 m), curea de mână, ghid de pornire rapidă și software, în 
carcasă.

Mărire
4544 Nr. 

comandă€
4ori până 15ori 477,51 …0010

(W451)

Lupă manuală digitală pentru documentație mobilux® DIGITAL Inspection  

Utilizare: Pentru captarea suprafețelor mai mari cu aproximativ 40%.

4544 Nr. 
comandă€

13,10 …0015
(W451)

Picior de susținere pentru mobilux® DIGITAL Inspection  

Lupe
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Design: Microscop stereo cu cap prismatic 45°. Ocular înclinat rotativ la 360°, 
compensare dioptrii. Ocular WF 10 x–20 mm cu suport pentru ochi, obiective 2x 
și 4x, iluminare reglabilă cu LED 12 V, 10 W. Câmp de imagine 10 mm/5 mm. 
Distanța interpupilară este reglabilă între 51 mm și 75 mm.

Mărire
4545 Nr. 

comandă€
20 ori/40 ori la cerere ◊  …0015

(W492)

Microscop stereo-LAB 1  

Design: Microscop stereo cu cap prismatic 45°. Ocular înclinat rotativ la 360°, 
compensare dioptrii. Ocular EWF 10 x–20 mm cu oculare, obiectiv cu zoom de 
la 0,7x până la 4,5x, iluminare cu LED-reglabilă. Câmp vizual 30 mm/4 mm. 
Distanța interpupilară este reglabilă între 51 mm și 75 mm.

Mărire
4545 Nr. 

comandă€
7ori până la 45ori la cerere ◊  …0020

(W492)

Microscop stereo zoom SZM 1  

Design: Microscop stereo cu cap prismatic 45°. Ocular înclinat rotativ la 360°, 
compensare dioptrii. Ocular EWF 10 x–20 mm cu suport pentru ochi, obiectiv cu 
zoom de 0,7x până la 4,5x. Câmp de vizualizare 
30 mm/4 mm. Distanța interpupilară este reglabilă între 51 mm și 75 mm. Braț 
de 450 mm, placă de bază 250 x 250 mm.

Mărire
4545 Nr. 

comandă€
7ori până la 45ori la cerere ◊  …0025

(W492)

Microscop stereo zoom SZM 3  

Design: Microscop stereo cu cap prismatic 45°. Ocular înclinat rotativ la 360°, 
compensare dioptrii. Ocular WF 10 x–20 mm cu suport pentru ochi, suport cu 
obiective 2x și 4x, iluminare reglabilă cu LED 12 V, 15 W. Câmp de imagine 10 
mm/5 mm și cu distanță de lucru de 114 mm.

Mărire
4545 Nr. 

comandă€
20 ori/40 ori la cerere ◊  …0010

(W492)

Microscop stereo ST45  

Microscoape
44
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Design: Sistem One-Touch de recunoaștere a muchiilor prin apăsarea 
elementului în imaginea live, reprezentare grafică a elementului măsurat cu 
funcția de export în CAD, funcția drag-and-drop în imagini parțiale și în imaginea 
live, operare completă cu ecran tactil de 23". Posibilități diverse de înregistrare 
prin diverse șabloane. Mărire de 40x (opțional, obiectiv cu zoom). Lumină cu 
LED, cameră cu 1,3 megapixeli și 25 de cadre pe secundă. 
Toleranță de măsurare a lungimii 1,9µm + L/100 (L în mm).

Utilizare: Măsurare optică de precizie a porțiunilor oricărui material în două axe. 
Pentru utilizare în ateliere și chiar laboratoare.

Conținutul pachetului de livrare: Cu PC, tastatură, mouse, certificat de calibrare 
și instrucțiuni de utilizare.

Domeniu de Măsurare 
mm

4543 Nr. 
comandă€

200 x 100 x 150  la cerere ◊  …0000
(W493)

Microscop de măsurare video QZW1 M3  

Design: Cu software integrat de prelucrat imagini. Realizarea facilă de programe 
prin metoda Teach In, proceduri de program complet automate, funcție Best Fit 
pentru compensare dxf (opțional), generator de raport de date pentru formulare 
proprii, baze de date și verificarea toleranțelor. Obiectiv zoom motorizat cu 
mărire de 35x până la 225x. Lumină ă cu LED Cameră cu 1,3 megapixeli și 25 
de cadre pe secundă. Toleranță de măsurare a lungimii 3,0µm + L/200 
(L în mm).

Utilizare: Măsurare optică de precizie a porțiunilor oricărui material în două axe. 
Pentru utilizare în ateliere și chiar laboratoare.

Conținutul pachetului de livrare: Cu PC, tastatură, mouse, monitor, container 
PC, certificat de calibrare și instrucțiuni de utilizare.

Domeniu de Măsurare 
mm

4543 Nr. 
comandă€

300 x 300 x 200  la cerere ◊  …0010
(W493)

Microscop de măsurare video CZW3 CNC  

Design: Rezultate de măsurare în doar câteva secunde prin măsurarea One 
Shot a pieselor, software intuitiv, foarte ușor de învățat. Determinarea completă 
a geometriei pieselor prin preluarea imediată a imaginii, reprezentare grafică 
a elementului măsurat cu funcție de export în CAD. Posibilități diverse de 
înregistrare prin diverse șabloane. Masă de măsurare cu reglarea înălțimii 30 
mm. Obiectiv fix telecentric. Inel luminos cu LED, lumină de trecere telecentrică. 
Cameră cu 5,0 MPixeli. Toleranță de măsurare a lungimii 4,5µm + L/50 
(L în mm).

Conținutul pachetului de livrare: Cu PC, tastatură, mouse, monitor, certificat de 
calibrare și instrucțiuni de utilizare.

Domeniu de Măsurare 
mm

4543 Nr. 
comandă€

57 x 42  la cerere ◊  …0020
(W493)

Proiector de măsurare digital QCM 570  

Microscoape
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/1674/167

Dispozitiv mobil de măsurat rugozitatea MarSurf PS10  

IP40

Date tehnice:

Dimensiuni de referință
Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) coresp. Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, 
RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) coresp. Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx funcție de calibrare dinamică; Ra, Rz, Rsm

Funcție de calibrare dinamic; Ra, Rz, Rsm, R3z

Limbi
Germană, engleză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, olandeză, suedeză, rusă, poloneză, cehă, japoneză, chineză, 
coreană, maghiară, turcă, română

Diverse Blocaj/protecție cod, data/ora
Interfață date USB, MarConnect (RS232), microSD-Slot pentru carduri SD/SDHC până la 32 GB
Tip protecție IP40
Acumulator Acumulator Li-Ion 3,7 V, capacitate nominală 11,6 Wh, min. 1200 măsurări
Adaptor zonă amplă 100 până la 264 V
Dimensiuni Lung. x Lăț. x H 160 mm x 77 mm x 50 mm
Masa 0,49 kg
Principiu de măsurare Procedura cu secțiune de palpare
Buton palpatoare inductive în formă de potcoavă
Domeniu de Măsurare 350 µm
Rezoluție profil 8 nm

Filtru conform ISO/JIS
Filtru Gaus conform ISO 16610–21 (anterior ISO 11562), filtru special conform DIN EN ISO 13565–1, filtru ls conform 
DIN EN ISO 3274 (dezactivabil)

Cut-off Ic conform ISO/JIS 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, recunoașterea automată a filtrului
Numărul intervalelor de măsurare conform ISO/
JIS

selectabil: 1 până la 16

Cut-off Ic scurtat conform ISO/JIS selectabil
Interval de palpare Lt conform ISO/JIS 1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm, N x Lc, variabil, automat
Interval de palpare conform ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Interval de palpare In conform ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Forță de măsurare aproximativ 0,75 mN

Vârf palpator 
mm

4870 Nr. 
comandă€

0,002  2470,00  …0010
(W490)

Design: Dispozitiv de măsurat rugozitatea ușor de utilizat, pentru uz mobil, 
operare facilă și intuitivă, ecran tactil mare, iluminat, de 4,3", TFT, afișaj rotativ, 
salvarea datelor ca fișier TXT, X3P, CSV și funcționare fără rețea: Peste 1200 de 
măsurători fără a fi nevoie să reîncărcați dispozitivul, totul cu un singur dispozitiv 
Dimensiuni reduse și greutate mică (cca 500 g). 
Flexibilitatea dispozitivului: dispozitiv de alimentare detașabil, în toate pozițiile 
de măsurare: orizontal, vertical, deasupra capului. Cele 31 dimensiuni de 
referință oferă un spectru amplu de funcții ca și un aparat de laborator. Standard 
de rugozitate integrat, demontabil, acces rapid la funcțiile dorite prin lista de 
Favorite de pe ecran, timp de pornire foarte scurt, după câteva secunde aveți 
deja rezultatul. Selecția Cut-off automată asigură rezultate corecte chiar și la 
nespecialiști. Memorie: min. 3900 pofile, min. 500000 rezultate, min. 1500 
protocoale PDF, extensibil cu card microSD până la 32 GB (crește capacitatea de 
stocare de 320 de ori).

Utilizare: Pentru arbori, componente de carcasă, mașini mari, piese mari, piese 
frezate și strunjite, piese rectificate și honuite, în producție și fabricație, la utilaj 
pentru verificarea rapidă a adâncimii rugozității piesei în sau pe utilaj.

Conținutul pachetului de livrare: Cu dispozitiv de avans (demontabil), 1 
palpator standard, baterie încorporată, calibru de rugozitate, integrat în carcasă 
(detașabil), inclusiv certificat de calibrare Mahr, protecție palpator, încărcător /3 
adaptoare de rețea, instrucțiuni de utilizare, geantă de transport cu curea de 
umăr, cablu USB, cablu prelungitor, dispozitiv de alimentare și sistem de reglare 
înălțime (integrat). 
 
Indicație: Palpatorul, suportul de măsurare și geometrie de la Ç 4/169. 
Adecvat pentru suport de măsurare (Comandă Nr. 4873 0001) Ç 4/169. 
Cablu de date (Nr. comandă 4246) Ç 4/19.

Dispozitive de măsurat rugozitatea

44
.9



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

4/168

Utilizare: Dimensiuni reduse și greutate redusă cu unitate de alimentare 
detașabilă, funcționare simplă și intuitivă. Afișaj tactil TFT mare, iluminat de 
4,3 ", afișaj rotativ, transmisie de protocoale de măsurare și date opțional 
prin Bluetooth® sau cablu, compatibilitate IATF 16949, trasabilitate sigură cu 
MarConnect, crearea protocoalelor PDF finite direct în dispozitivul de măsurare, 
comentarii specifice clienților pentru protocolul PDF sunt introduse direct pe 
MarSurf M 310, peste 1200 de măsurători fără încărcare, calibru de rugozitate 
detașabil integrat, selecție automată de măsurare: asigură rezultate corecte chiar 
și pentru nespecialiști.

Utilizare: Pentru arbori, componente de carcasă, mașini mari, piese mari, piese 
frezate și strunjite, piese rectificate și honuite, în producție și fabricație, la utilaj 
pentru verificarea rapidă a adâncimii rugozității piesei în sau pe utilaj.

Conținutul pachetului de livrare: Cu dispozitiv de alimentare (detașabil), 
1 palpator standard PHT6-350 conform standardelor, baterie reîncărcabilă 
încorporată, calibru de rugozitate, integrat în carcasă (demontabil), certificat 
de calibrare Mahr, protecție buton / suport prismă, încărcător, reglare înălțime 
(integrat), geantă de transport cu curea de umăr, cablu USB, suport prismatic 
cu reglare pe înălțime (pereche), cablu prelungitor la dispozitivul de alimentare 
(lungime 1,2 m) și instrucțiuni de utilizare.

Model
4870 Nr. 

comandă€
Set M 310 la cerere ◊  …0021

Set M 310 cu imprimantă la cerere ◊  …0022
(W490)

Dispozitiv mobil de măsurat rugozitatea MarSurf M 310 m

Date tehnice:

Dimensiuni de referință
A1, A2, Ar, CF, CL, CR, Mr1, Mr2, R, R3z, RPc, RS, RSk, RSm, Ra, Rk, Rmax, Rmr (tp (JIS, ASME) corespun-
de cu Rmr), Rp, RpA (ASME), Rpk, Rpm, Rpm (ASME), Rq, Rt, Rvk, Rx, Rz, Rz (JIS), Rz (Ry (JIS) corespunde 
Rz), Vo

Tijă de măsurare orizontală în funcție de Cut-off
Conținuturi protocol Profil R, MRK, Profil P (MOTIF), reprezentarea rezultatelor
Funcție de calibrare dinamic; Ra, Rz, Rsm
Interfață date USB A, USB, MarConnect (RS232), microSD-Slot pentru carduri SD/SDHC până la 32 GB
Tip protecție IP40
Interval termic pentru funcționare/lucru +5 °C până la +40 °C
Intervalul de temperatură pentru depozitare -15 °C până la +55 °C
Acumulator Acumulator Li-Ion 3,7 V, capacitate nominală 11,6 Wh, min. 1200 măsurări
Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime) ale dispozitivului de 
alimentare

160 x 77 x 50 mm

Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime) ale dispozitivului de 
evaluare

190 x 140 x 75 mm

Masa 4,7 kg
Principiu de măsurare Procedura cu secțiune de palpare
Buton palpatoare inductive în formă de potcoavă
Vârf palpator 2 µm
Domeniu de Măsurare 350 µm
Rezoluție profil 8 nm

Filtru conform ISO/JIS
Filtru Gaus conform ISO 16610–21 (anterior ISO 11562), filtru special conform DIN EN ISO 13565–1, filtru 
ls conform DIN EN ISO 3274 (dezactivabil)

Cut-off Ic conform ISO/JIS 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, recunoașterea automată a filtrului, variabilă
Numărul intervalelor de măsurare conform ISO/JIS selectabil: 1–16
Cut-off Ic scurtat conform ISO/JIS selectabil
Interval de palpare Lt conform ISO/JIS 1,5; 4,8; 15, N x Lc, variabil, automat
Interval de palpare conform ISO 12085 (MOTIF) 1; 2; 4; 8; 12; 16 mm
Interval de palpare In conform ISO/JIS 1,25 mm, 4 mm, 12,5 mm
Viteză de palpare 0,5 mm
Forță de măsurare 0,75 mN

IP40

4870 0021 

4870 0022 

Dispozitive de măsurat rugozitatea
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

4/169

Design: Dispozitiv mobil pentru măsurarea suprafețelor, pentru laboratoare 
de măsurare și în producție. Pentru măsurarea rugozității și a ondularității. Cu 
funcție de calibrare dinamică. Conexiune cu cablu și BT între dispozitivul de 
avans și cel de evaluare (4 metri). Adaptor magnetic pentru palpator, calibrarea 
automată a palpatorului (max. 7,5 mm).

Conținutul pachetului de livrare: Dispozitiv de evaluare MarSurf M 400, 
dispozitiv de avans MarSurf SD 26, cu tot cu sistem de palpare BFW 250, braț 
de palpare standard, 1 rolă hârtie termică, adaptor de rețea cu distanță mare și 3 
adaptoare, 2x cablu USB (pentru conectarea la PC și pentru utilizarea cu cablu), 
manual de utilizare și geantă de transport. 
 
Indicație: Cablu de date (Nr. comandă 4246) Ç 4/19. 
Placă de granit cu coloană și menghină pentru masă disponibile la cerere.

Vârf palpator 
mm

4870 Nr. 
comandă€

0,002 la cerere ◊  …0030
(W490)

Set mobil pentru măsurarea suprafețelor MarSurf M 400  

Date tehnice:

Dimensiuni de referință
peste 50 de valori de referință pentru profil R, P, W conform normativului actual ISO/JIS sau Motif 
(ISO 12085)

Principiu de măsurare Procedura cu secțiune de palpare
Palpator Sistem de palpare liber BFW
Domeniu de Măsurare ±250 µm (până la ±750 µm la lungime 3x a brațului palpator)
Rezoluție profil ±250 µm: 8 nm; ±25 µm: 0,8 nm
Filtru conform ISO/JIS Filtru Gaus conform ß ISO 16610-21 (înainte ISO 11562), Filtru conform ISO 13565
Numărul intervalelor de măsurare conform ISO/JIS selectabil: 1–5
Viteză de palpare 0,2 mm/s
Forță de măsurare aproximativ 0,75 mN
Greutatea dispozitivului de alimentare aproximativ 0,9 kg
Greutatea dispozitivului de evaluare aproximativ 1 kg

Denumire
4871 Nr. 

comandă€
Extensie sondă la cerere ◊  …0005

(W491)

Denumire
4871 Nr. 

comandă€
Palpator standard 712,29 ◊ …0010

Palpator standard 0,005 mm 712,29 ◊ …0015
Palpator standard 0,01 mm 712,29 ◊ …0020

Palpator pentru găuri de la 3 mm 1202,69 ◊ …0025
Palpator pentru găuri de la 11 mm 1710,72 ◊ …0030

Palpator pentru suprafețe concave și convexe 1710,72 ◊ …0035
Palpator pentru flancuri de dinți 1710,72 ◊ …0040

Palpator pentru tablă 1798,85 ◊ …0045
(W491)

Denumire
4872 Nr. 

comandă€
Software de evaluare M300 Explorer 342,15 ◊ …0005

(W491)

Denumire
4873 Nr. 

comandă€
Suport pentru PS10 la stativ de măsurare 284,09 ◊ …0001

Stand de măsurare, 300 mm, cu picior din fontă 839,81 ◊ …0010
(W491)

Accesorii pentru dispozitive de măsurat rugozitatea  
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