elektronický sklonoměr – (Clinotronic)
libela elektronická - (Niveltronic)
sklonoměr optický (mechanický)
vodováha hadicová (měřítka trubic)
vodováha (i digitální) se sklonoměrem / úhloměrem
vodováha (i digitální) se sklonoměrem / úhloměrem – změření polohy libel
vodováha zednická -vizuální kontrola libel
vodováha zednická -změření polohy libel
vodováha laserová
úhelník plochý / příložný do 160 mm
úhelník plochý / příložný do 250 mm
úhelník plochý / příložný do 400 mm
úhelník plochý / příložný do 630 mm
úhelník plochý / příložný do 1000 mm
úhelník plochý / příložný do 2000 mm
úhelník nožový
úhelník 30°/45°/60°/ 120°/135°
úhelník přírubový
úhelník středící
úhelník tesařský (se stupnicí)
úhloměr zámečnický
úhloměr s úchylkoměrem
úhloměr univerzální (s lupou/digitální)
úhloměr pro stavebnictví-vizuální kontrola libel
úhloměr pro stavebnictví-změření polohy libel
měrka mokrých nátěrů do 800 um
měrka mokrých nátěrů do 2000 um
měrka mokrých nátěrů do 10000 um
tloušťkoměr mechanický (magnetická tužka)
přístroj na měření tloušťky vrstvy – mechanický 0-1500 um
přístroj na měření tloušťky vrstvy – mechanický nad 1500 um
tloušťkoměr elektronický (MiniTest FH), 3 rozsahy (průměry kuliček)
rozsah (průměr kuličky) navíc (MiniTest FH
přístroj na měření tloušťky vrstvy – elektronický (1 rozsah/sonda)
sonda nebo rozsah navíc
etalon tloušťky vrstvy (povlakovaná deska)
folie
UZ přístroj na měření tloušťky vrstvy (QuintSonic apod.)
mnohořezný nástroj – 1 řezná hrana
přístroj na měření tloušťky vrstvy Paint Borer
UZ tloušťkoměr + 1 sonda (do 100 mm)
sonda navíc k UZ tloušťkoměru
schodová měrka k UZ tloušťkoměru (1 stupínek)
UZ měrka K1 (V1)
UZ měrka K2 (V2)
kalibrace laserem XL-80 (1 hodina)
délkoměr do 0,6 m (laserem)
délkoměr do 1 m (laserem)
délkoměr do 3 m (laserem)
délkoměr do 6 m (laserem)
mikroskop /profilprojektor (laserem, 1 osa)
souřadnicový měřící přístroj (laserem, 1 osa)
příměrná deska (laserem) – do 0,5 m²
příměrná deska (laserem) – do 1 m²
příměrná deska (laserem) – do 2 m²
příměrná deska (laserem) – do 3 m²
příměrná deska (laserem) – nad 3 m²-na poptávku
příměrné pravítko (laserem) – do 1 m
příměrné pravítko (laserem) – každý další metr
váha analytická do 1000g
váha běžná do 100kg
momentový klíč jednostranný od 0,1 do 1000 Nm
momentový klíč jednostranný nad 1000 do 1500 Nm
momentový klíč oboustranný od 1,25 do 1000 Nm
momentový klíč oboustranný nad 1000 do 1500 Nm
teploměr číselníkový přímoukazující – 3 body
teploměr elektronický přímoukazující – 3 body (-30 až +500 (dotek.) / +650°C (ponorná sonda))
teploměr digitální prostorový – 3 body (-10 až 100+)°C
teploměr nástěnný prostorový – 3 body (-10 až +100)°C (lihový/bimetalový)
teploměr-vlhkoměr prostorový – 3+3 body (-10 až +100)°C, (10 až 90) % RV
vlhkoměr digitální prostorový – 3 body (10 až 90) % RV
vlhkoměr vlasový prostorový -3 body (10 až 90) % RV
další teplotní/vlhkostní bod
teploměr infračervený – 3 body(+35 až +500)°C
teploměr infračervený – 13 bdy(+35 až +500)°C
odvalovací měřidlo délky do 250m (po 10 m)

1 091,00 Kč
1 091,00 Kč
1 091,00 Kč
495,00 Kč
356,00 Kč
1 343,00 Kč
208,00 Kč
1 091,00 Kč
976,00 Kč
196,00 Kč
230,00 Kč
254,00 Kč
301,00 Kč
805,00 Kč
1 493,00 Kč
242,00 Kč
287,00 Kč
287,00 Kč
266,00 Kč
266,00 Kč
174,00 Kč
174,00 Kč
333,00 Kč
403,00 Kč
1 091,00 Kč
460,00 Kč
632,00 Kč
1 012,00 Kč
504,00 Kč
784,00 Kč
784,00 Kč
1 792,00 Kč
448,00 Kč
896,00 Kč
448,00 Kč
504,00 Kč
184,00 Kč
2 021,00 Kč
287,00 Kč
1 516,00 Kč
896,00 Kč
448,00 Kč
93,00 Kč
3 228,00 Kč
2 582,00 Kč
1 680,00 Kč
5 037,00 Kč
6 716,00 Kč
8 395,00 Kč
11 754,00 Kč
3 358,00 Kč
6 716,00 Kč
4 254,00 Kč
5 373,00 Kč
8 395,00 Kč
1 074,00 Kč
1 680,00 Kč
560,00 Kč
1 365,00 Kč
998,00 Kč
896,00 Kč
1 567,00 Kč
1 120,00 Kč
1 903,00 Kč
709,00 Kč
709,00 Kč
709,00 Kč
474,00 Kč
1 301,00 Kč
709,00 Kč
829,00 Kč
238,00 Kč
1 301,00 Kč
709,00 Kč
552,00 Kč

laserový dálkoměr (do 10m)
ultrazvukový dálkoměr (do 10 m)
délkoměr univerzální do 500 mm(koncovými měrkami)
stojánek na kalibraci koncových měrek do 100 mm
měřící mikroskop / profilprojektor (skleněným měřítkem)
snímač délky elektronický (délková sonda) do 10 mm
snímač délky elektronický (délková sonda) do 30 mm
snímač délky elektronický (délková sonda) do 50 mm
snímač délky elektronický (délková sonda) do 100 mm
přístroj na kontrolu číselníkových úchylkoměrů s mikrometrickou hlavicí
přípravek na kontrolu přítlačné síly mikrometrů
rozchodka kolejová
měřící vozík (kolejový)
drsnoměr
etalon drsnosti
měření drsnosti povrchu (1 hodina)
tvrdoměr přenosný, sonda D (po servisu)
kružítko se stupnicí do 1000 mm
kružítko se stupnicí nad 1000 mm
hmatadlo se stupnicí
prizmatická podložka – 2 prizma (pár)
prizmatická podložka – 4 prizma (pár)
nivelační přístroj / rotační laser
rotační laser s neviditelným zářením
viskózní (výtokový) pohárek – průměr
UZ vady (vzorky/etalony) – 1 vada
měření na přístroji SOL 161 (opticky) (1 hodina)
kalibrace/měření na CMM ALTERA SL (1 hodina)

517,00 Kč
517,00 Kč
5 037,00 Kč
9 240,00 Kč
5 037,00 Kč
1 148,00 Kč
1 722,00 Kč
2 296,00 Kč
3 443,00 Kč
1 155,00 Kč
495,00 Kč
1 120,00 Kč
2 239,00 Kč
805,00 Kč
578,00 Kč
867,00 Kč
746,00 Kč
287,00 Kč
403,00 Kč
254,00 Kč
1 012,00 Kč
1 516,00 Kč
976,00 Kč
1 264,00 Kč
289,00 Kč
289,00 Kč
744,00 Kč
1 260,00 Kč

