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ACTIE
Geldig tot 31-05-2019

DIGITALE SCHUIFMAAT IP67 - D0007
Resolutie van 0,01 mm - Digitale schuifmaat met elektronica met een zeer hoge mate van bescherming tegen penetratie van
deeltjes en vloeistoffen, zelfs tijdens tijdelijke onderdompeling. Vernier met vergrendeling schroefsysteem, AAN / UIT-knop,
incrementeel meten en nulstelling op elke positie
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2 stuks €180,00
VERGRENDEL SCHROEF
Vite di ﬁssaggio

RESOLUTIE
Risoluzione
0,01 mm  0,0005”
BATTERIJ
Alloggio batteria

SET KNOP
MODE KNOP
Pulsante SET
Pulsante MODE

MAINTENANCE
ONDERHOUD

/ Manutenzione

MAX. AFWIJKINGErrore massimo
DIN 862

HERHALING

Ripetibilità
0,03111m / 0,0015”
(150 mm  6”)

SCHUIF SNELHEID
Velocità di scorrimento
max 1.5 m/s  60”/s

BATTERIJ WISSEL
Cambio batteria

Keep the body of the caliper clean.

Houd de schuifmaat schoon.
Its surfaces can be cleaned
De oppervlakken kunnen worden gereinigd met reinigingsmiddelen,
with detergent cleaning agents,
terwijl de metalen onderdelen moeten worden gesmeerd met olie voor
while the metallic parts are to be
machines. Gebruik geen aceton of alcohol. Breng geen elektrische
lubricated with oil for machinery.
stroom aan op de schuifmaat, markeer deze niet of markeer deze met
Do not use acetone or alcohol.
elektrische apparaten om beschadiging van de elektrische
Do not apply an electrical current
componenten te voorkomen.
to the caliper, marking it or
Bescherm tegen corrosie.
labelling it with electrical devices,
Corrosie kan de schuifmaat beschadigen.
to avoid damaging the electrical
Controleer regelmatig de meetnauwkeurigheid van de schuifmaat en
components.
stel deze zo nodig af.

Protect from corrosion. Corrosion
may damage the caliper.
Regularly check the measurement
precision of the caliper and, if
necessary, adjust it.

OPEN/Aprire

DICHT/Chiudere

1 x lithium batterij 3V type CR2032, capaciteit typ. 220 mAh
1 x batteria al litio 3V type CR2032, capacità typ. 220 mAh

