
Komparátor koncových měrek GBCD-250
 

Série 565

Ruční komparátory s duální hlavicí měrek nabízí následující výhody:
• Provádění kalibrace koncových měrek podle normy EN ISO 3650.
• Koncové měrky mezi 0,1 mm a 250 mm lze snadno porovnat s referenčními koncovými měrkami.
• Horní a dolní hlavice měrek poskytují snadné a vysoce přesné měření.

Obj. č. Rozlišení
Rozsah měř.

[mm]
Měřicí jednotka Měřicí síla

565-151D-01 0,000001 mm (0,001 µm) 0,1-250 Lineární snímač (horní, dolní)
0,4 N (horní)
0,2 N (dolní)

Volitelné příslušenství

Obj. č. Popis
02ASQ953 Software GBPACK-ME, pouze v 

anglickém jazyce, Software pro 
GBCD-250

02ASP422 Kabel RS-232C
937179T Nožní spínač

02ASF040 Tepelně izolační štít, pro GBCD-250
601644 Cerastone pro koncové měrky, 

150x50x20mm
158-120 Optická měrka, Ø60mm, 0,1µm

516-650E 516-650E
02ASD130 Měřicí jednotka čtvercové koncové 

měrky, pro GBCD-210
516-145-E2 Kalibrační etalony pro komparátor 

koncových měrek, 11ks., více informací 
viz EA-10/02

Sady přesných měřicích trnů
 

Série 926

Kompletní inkrementální sady mezních kalibračních trnů (nebo měřicích trnů), které nabízí násle-
dující výhody:
• Kompletní sada měřicích trnů se sestává z 91 nebo 273 kusů pro vybavení měrových středisek, 

pro práci na souřadnicových vrtačkách nebo při výrobě nástrojů a zařízení.

926-210 926-222

Sady 273 kusů
Obj. č. Třída přesnosti Poznámka

926-210 1
1-10 mm, zvětšující se o 0,1 mm

0mm (rozměr); +0,01mm (větším) a -0,01mm (menším)

926-212 2
1-10 mm, zvětšující se o 0,1 mm

0mm (rozměr); +0,01mm (větším) a -0,01mm (menším)

Sady 91 kusů
Obj. č. Třída přesnosti Poznámka
926-220 1 1-10mm, zvětšující se o 0,1mm
926-222 2 1-10mm, zvětšující se o 0,1mm

Technické parametry

Provedení Jemně broušené,
s označením od ø 3 mm

Přesnost DIN 2269
Tvrdost HRC 60-62
Drsnost RA ≤ 0,1 µm
Délka
[mm]

do ø 6 mm = 50 mm
od ø 6 mm = 70 mm

Dodává se V dřevěném pouzdře

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným 
zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou 
informativní. Popisky výrobků, zejména 
všechny technické parametry a specifikace, jsou 
závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně 
dohodnuty. Doporučené maloobchodní ceny naleznete 
v samostatném ceníku.     

338 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména 
všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty. Doporučené maloobchodní ceny 
naleznete v samostatném ceníku.     

 

 


