Rulete până la 100 m

de măsurat HEDÜ MR3
Roată Roată
de măsurat

» Avantaje «
u Gradaţie continuă în mm u Ramă aluminiu eloxatău
Imprimare cu protecţie de înaltă calitate u Produs în
Germania u

l Mâner cu revolver cu buton de oprire

Mâner cu buton
de oprire şi
tastă zero

Ruletă
de la
Lei

120,-

Art.-Nr. E802
numai
€

69,-

şi tastă de resetare (Tastă zero)
l Domeniu de măsurare până la 9.999,9 m
l Greutate 1,72 kg
l Diametru mare al roţtii de măsurat 320,1 mm
l Antrenarea numărării cu ajutorul cutiei de transmisie
l Toleranţă 0,08%
l Sistem de pliere rezistent
Art.-Nr. E800
l Dimensiune pliată numai 53 cm
numai
l Livrare cu gentă de transport
€
l Rezoluţie 10 cm

119,-

Roată de măsurat HEDÜ MR3
Art.-Nr. E806
numai
Lei

276,-

Lung.
30 m
50 m
100 m

Clasă precizie
II (± 6,3 mm bei 30 m)
II (± 10,3 mm bei 50 m)
II (± 20,3 mm bei 100 m)

U
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Art.-Nr.
Lei
X303 120,00
X305 156,00
X310 356,00

cu li

Mecanism de
pliere rezistent

l Domeniu măsurare până la 9.999,9 m
l Greutate numai 1,6 kg
l Diamteru roată mare 318,5 mm
l Mâner revolver cu

tastă de oprire
l Contor cu resetare la

0

l Material plastic de calitate
l Domeniu măsurare până la 9.999,9 m
l Greutate doar 1,9 kg
l Diametru roată mare 318,5 mm
l Mâner revolver cu tastă de oprire
l Contor cu resetare la 0
l Antrenarea numărătorului cu curea

l Mâner de transort

Lung.
30 m
50 m
30 m

Clasă precizie
II (± 6,3 mm bei 30 m)
II (± 10,3 mm bei 50 m)
I (± 3,1 mm bei 30 m)

Art.-Nr.
Lei
practic
X403 152,00 l Livrare cu geantă
X405 192,00
transport
X503 200,00 l Dimensiune pliată
doar 49 cm

U
 NO
NOvraUre din Iulie 2010

Pene de măsurat

cu li

Pană de măsurat
de la
Lei

Roată de măsurat HEDÜ MR1
l Domeniu de măsurare pâna la 999,99 m
l Greutate numai 0,53 kg
l Diametru roată 101,6 mm
l Toleranţă 0,08%
l Lungime reglabilă datorită prelugirii telescopice

de la 47 la 98 cm
l Rezoluţie 1 cm
l Antrenarea numărării cu autorul cutiei de transmisie

95,60

Œ Pană de măsurat din
aluminiu, gradaţie gravată
de la 1 la 20 mm. Lungime
121 mm.
Art.-Nr. S600 Lei 95,60

dinţată
l Functionare uşoară
cu rulment
Antrenarea
numărării
l Mâner de transport cu
practic
ajutorul
l Dimensiune pliată
numai
49 cm
cutiei
de transmisie

 Pană cu citire 0,1 mm,
Scală de la 0,5 la 11,5 mm.
Lungime fără mâner 130
mm.
Art.-Nr. S610 Lei 196,00

Roată de măsurat HEDÜ MR1
Art.-Nr. E804
numai
Lei

236,-

Şubler digital cu display mare
Articol
150 mm
300 mm

Art.-Nr.
Preţ
A402 116,00 Lei
A405 316,00 Lei

l Precizie de citire 0,01mm conf. DIN 862
l Comutabil pe unitate Inch sau mm
l Măsurare adâncime / Cioc pentru interior
l Resetare 0 în orice poziţie
l Cutie de păstrare
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