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Posuvná měřítka umožňují provádět spolehlivá měření v 
širokém rozsahu aplikací. ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná 
měřítka se stupněm ochrany IP67 nabízí následující výho-
dy: 

 › Systém ABSOLUTE zaručuje spolehlivé měření.
 › Extrémně vysoká odolnost (stupeň ochrany IP67) pro 

nasazení ve zvláště drsném pracovním prostředí.

Běžná cena:  4 331 Kč

Obj. č. 500-706-11

3 360 Kč

ABSOLUTE DIGIMATIC 
Posuvné měřítko se stupněm ochrany IP67

Obj. č. Rozsah
v mm

Přesnost
v μm

Běžná cena
v Kč

Akční cena 
v Kč

500-706-11 0–150 - 4 331 3 360

Třmenový mikrometr s měřicím rozsahem 
25–50 mm s vynikajícím poměrem cena/výkon. 
Základní přednosti tohoto mikrometru jsou:

 › Rozsah 25–50 mm s dělenou stupnicí po  
0,01 mm.

 › Tepelně izolovaný třmen.
 › Zúžení (za pevným dotekem) pro měření  

na těžko přístupných místech.
 › Provedení s řehtačkou zaručující konstantní  

měřicí sílu.
 › Cenová dostupnost.

Třmenový mikrometr

Obj. č. Rozsah
v mm

Přesnost
v mm

Běžná cena
v Kč

Akční cena 
v Kč

102-102N 25–50 ± 0,01 667 599

Běžná cena:  667 Kč

Obj. č. 102-102N

599 Kč



Stojánek pro úchylkoměry
z kalené ocele

Obj. č. Běžná cena
v Kč

Akční cena 
v Kč

7007-10 11 965 9 480

 › Standardní provedení s velkým stolem a 
vysokým sloupkem

 › Plocha stolu broušená a lapovaná, sloupek je 
zakalený a jemně broušený

Obj. č. 7007-10 

9 480 Kč

Běžná cena:  11 965 Kč

Úchylkoměr z řady standardních modelů úchyl-
koměrů, které se vyznačují odolností a snadnou 
obsluhou. ABSOLUTE DIGIMATIC Úchylkoměry 
ID-S nabízí následující výhody:

 › Snímač ABSOLUTE zaručuje, že nemusíte na-
stavovat počátek po každém zapnutí přístro-
je, čímž si ušetříte čas a námahu.

 › Přístup ke všem funkcím pomocí velkých, 
uživatelsky příjemných tlačítek na předním 
panelu úchylkoměru.

 › Číslice velikosti 9 mm zaručují dobré odečí-
tání.

 › Výjimečná životnost baterie.

ABSOLUT DIGIMATIC
Digitální úchylkoměr ID-S

Obj. č. Rozsah
v mm

Přesnost
v mm

Běžná cena
v Kč

Akční cena 
v Kč

543-781B 12,7 ± 0,003 3 925 3 120

Běžná cena:  3 925 Kč

Obj. č. 543-781B

3 120 Kč



DIGIMATIC Propojovací kabely

Obj. č. Běžná cena
v Kč

Akční cena 
v Kč

905338 785 624

DIGIMATIC propojovací kabely umožňují propo-
jení měřicích zařízení s výstupem DIGIMATIC k 
PC nebo příslušnému datovému procesoru.

Obj. č. 905338 

624 Kč

Běžná cena:  785 Kč

 › Přímé provedení s tlačítkem DATA.
 › Délka 2 m.
 › Pro posuvná měřítka s ochranou IP67.

USB kabel

Obj. č. Běžná cena
v Kč

Akční cena 
v Kč

06ADV380A 3 161 2 280

Běžná cena:  3 161 Kč

Obj. č. 06ADV380A  

2 280 Kč



Prodejci:
Jaroslav Plíva, tel. 736 612 983, pliva@iscarex.cz 
Martin Škrob, tel. 733 504 979, skrob@iscarex.cz 
Petr Dolníček, tel. 603 478 049, dolnicek@iscarex.cz

ISCAREX, s.r.o.

Centrála:
Třebovská 115, Ústí nad Orlicí
tel. 465 534 448, fax 465 530 215, gsm 603 578 140
email iscarex@iscarex.cz
www.iscarex.cz

www.iscarex.czDodání a ceny výrobků nabízených v tomto pro-
spektu jsou platné do vyprodání zásob. Technické 
nebo tiskové změny a chyby jsou vyhrazeny.

Akce platí od 1. 7. do 31. 8. 2016. Uvedené 
ceny nezahrnují náklady na dopravu a jsou 
konečné v CZK bez DPH.

Kromě výrobků z akční nabídky
pro Vás vybíráme i následující tipy 
systémových řešení

Crysta Apex S

Contracer

MTL 1

 › Vysoce přesné souřadnicové měřicí stroje Mitutoyo s vysokou měřicí rychlostí
a velkým zrychlením pro univerzální použití. 

 › Dotykové i bezkontaktní skenování, práce s 2D křivkami a 3D volnými tvary,
programování a vyhodnocení s pomocí CAD modelů je samozřejmostí.   

 › Uživatelsky příjemné ovládání a programování je absolutní prioritou.

 › Vysoce přesný přístroj na měření kontury s širokou škálou výměnných doteků
a ramínek a celou řadou bezpečnostních prvků, které chrání přístroj a jeho
příslušenství proti poškození.

 › Výběr z řady modelů od poloautomatických přístrojů až po plně CNC provedení, 
které sednou potřebám každého zákazníka.

 › Kompaktní optický měřicí přístroj, ideální pro měření soustružených dílů a vhodný 
pro použití přímo ve výrobě. Zahrnuje v sobě funkce konturoměrů, kruhoměrů, 
výškoměrů, pro� lprojektorů a mnoha ručních měřidel. 

 › Velmi rychlá kontrola, blesková změna měřicího programu a uživatelská přívětivost 
softwaru je u přístrojů VICIVISION na prvním místě.  

S O L U T I O N  C E N T R E  S L O V A K I A

S O L U T I O N  C E N T R E S L O V A K I A




