
Provedení a použití:
-  Pro snadné vystřeďování otvorů nebo hřídelí
 Pro přesné určování středů kružnic vzhledem k pracovnímu vřetenu
-  Přesnost snímání < 0,010 mm
-  Úchylkoměr se zobrazením po dílcích 1/100 mm
-  Rozsah měření 0–110 mm prům.
-  Průměr stopky 12 mm

A  Středicí přístroj 

Č. výr. 321860
(RG 3203)

100 399,80 

Provedení:
-  Neotáčivý úchylkoměr pro určování středů otvorů a hřídelí
-  Upínací stopka 16 mm, určena k upnutí do frézovacího sklíčidla
-  Vyměnitelný snímací nástavec
-  Přesnost centrování 0,003 mm

Použití:
-  Pro rychlé a přesné určování středů otvorů a hřídelí
-  Pro kontrolu a nastavení otáčení plochy v rovině vzhledem k vřetenu
-  Kompenzuje chyby vystředěného chodu vřetene nebo upnutí
-  Seřizování není nutné

Dodávka:
Rovný snímací nástavec o prům. 5 mm. Snímací nástavce pro středicí přístroj Centro.

A  Přesný středicí přístroj 

Č. výr.
321870

Centro
(RG 3250)

Rozsah měření 
vnitřního prům.

(Otvor)
mm

Rozsah měření vnějšího prům.
(Hřídel)

mm

Středicí
přesnost 

 mm

Upínací stopka
mm

Pouzdro/úchylkoměr o prům.
mm

Délka
(bez stopky)

mm

max. počet otáček
min-1

16 384,00 3 - 125 0 - 125 0,003 DIN 1835 B 80/60 92 150
HSKA50 726,00 3 - 125 0 - 125 0,003 ISO12164-1 80/60 92 150

Č. výr.

321875
Snímací 

nástavce
(RG 3251)

Provedení sondy

301 27,00 Snímací nástavec, s kuličkou o prům. 5 mm 
(standardní snímací nástavec)

302 34,50 Snímací nástavec zahnutý, s kuličkou o prům. 5 mm
303 29,50 Snímací nástavec rovný, s kuličkou o prům. 2 mm pro malé otvory

Provedení:
-  Přesnost odečtu na noniu 0,05 mm
-  Z nerezové oceli, matně chromované
-  Včetně přesného seřizování
-  Lupa
-  Rýsovací jehla osazená tvrdokovem

A  Digitální přístroj pro měření výšek 
a rýsovací přístroj 

Č. výr. 325100
(RG 3201)

Rozsah měření
mm

300 204,50 300
600 336,80 + 600

1000 1 288,00 + 1000

0-300 mm0-200 mm

Provedení:
-  Přesný a rychlý odečet díky matně chromovanému měřítku a noniu
-  Měřítko je kalené a broušené
-  Rýsovací jehla je zahnutá a osazená tvrdokovem
-  Včetně přesného seřizování
-  Odečet 0,02 mm

Dodávka:
200 mm: 
vč. držáku rýsovací jehly 
a rýsovací jehly 
(D × V = 47 × 25 mm) 

300 mm: 
vč. držáku rýsovací jehly, 
svěracího držáku  
ro měřicí nástavce  
a rýsovací jehly  
(D × V = 80 × 32 mm)

A  Digitální přístroj pro měření výšek 
a rýsovací přístroj 

Č. výr. 325110
(RG 3282)

Rozsah měření
mm

Jemné seřizování
 mm

200 356,00 200 —
300 429,00 300 4

Lieferung

im Etui

32/596

www.precitool.de Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny.
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