İnce Tip Dijital
Gösterge
IP66’larda
Kasım Ayı
Kampanyası...

Ürün Kodu
543-570

Dijital Komparatör Saati ID-N,
IP66 12,7 mm, 0,01 mm
Açıklama

Dijital Komparatör Saati ID-N,
IP66 12,7 mm, 0,001 mm
Açıklama

Bu ince ve arka pistonlu model oldukça
esnek ve sağlam yapıya sahiptir.
ABSOLUTE Dijital Komparatör Saati ID-N,
size aşağıdaki avantajları sunar:
l İnce gövde tasarımı, çok noktalı ölçümler
için idealdir.
l ABSOLUTE sensörü, cihazı her açtığınızda
başlangıç noktası ayarını yapmanız
gerekmediği anlamına gelir, bu da size
zaman ve atiklik kazandırır.
l Suya ve toza karşı mükemmel bir
dirence sahiptir (IP66 koruma seviyesi),
soğutma sıvısının sıçramasını içeren işleme
durumlarında bile kullanım sağlar.
l Değiştirilebilir ekran yönü size daha fazla
montaj seçeneği sunar.
l Üst ve alt toleransları ayarlayarak
GO / ± NG kararı verebilirsiniz.

Bu ince ve arka pistonlu model oldukça
esnek ve sağlam yapıya sahiptir.
ABSOLUTE Dijital Komparatör Saati ID-N,
size aşağıdaki avantajları sunar:
l İnce gövde tasarımı, çok noktalı ölçümler
için idealdir.
l ABSOLUTE sensörü, cihazı her açtığınızda
başlangıç noktası ayarını yapmanız
gerekmediği anlamına gelir, bu da size
zaman ve atiklik kazandırır.
l Suya ve toza karşı mükemmel bir
dirence sahiptir (IP66 koruma seviyesi),
soğutma sıvısının sıçramasını içeren işleme
durumlarında bile kullanım sağlar.
l Değiştirilebilir ekran yönü size daha fazla
montaj seçeneği sunar.
l Üst ve alt toleransları ayarlayarak
GO / ± NG kararı verebilirsiniz.

Normal
Liste Fiyatı €

Kampanya
Liste Fiyatı €

333,70 €

274,25 €

Ürün Kodu
543-580

Kampanya
Net Fiyatı €

178,26 €

Ürün Kodu
543-575

Normal
Liste Fiyatı €

Kampanya
Liste Fiyatı €

457,75 €

429,50 €

Kampanya
Net Fiyatı €

279,18 €

Dijital Komparatör Saati ID-B,
IP66 5 mm, 0,01 mm
Açıklama

Dijital Komparatör Saati ID-B,
IP66 5 mm, 0,001 mm
Açıklama

Bu ince ve arka pistonlu model oldukça
esnek ve sağlam yapıya sahiptir.
ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-B size
aşağıdaki özellikleri sunar:
l Yukarıda ekranı bulunan bir alt pistonlu
komparatör saati tipidir.
l İnce gövde tasarımı, çok noktalı ölçümler
için idealdir.
l ABSOLUTE sensörü, cihazı her açtığınızda
başlangıç noktası ayarını yapmanız
gerekmediği anlamına gelir, bu da size
zaman ve atiklik kazandırır.
l Suya ve toza karşı mükemmel bir
dirence sahiptir (IP66 koruma seviyesi),
soğutma sıvısının sıçramasını içeren işleme
durumlarında bile işlev sağlar.
l Değiştirilebilir ekran yönü size daha fazla
montaj seçeneği sunar.
l GO / ± NG kararı verebilirsiniz.

Bu ince ve arka pistonlu model oldukça
esnek ve sağlam yapıya sahiptir.
ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-B size
aşağıdaki özellikleri sunar:
l Yukarıda ekranı bulunan bir alt pistonlu
komparatör saati tipidir.
l İnce gövde tasarımı, çok noktalı ölçümler
için idealdir.
l ABSOLUTE sensörü, cihazı her açtığınızda
başlangıç noktası ayarını yapmanız
gerekmediği anlamına gelir, bu da size
zaman ve atiklik kazandırır.
l Suya ve toza karşı mükemmel bir
dirence sahiptir (IP66 koruma seviyesi),
soğutma sıvısının sıçramasını içeren işleme
durumlarında bile işlev sağlar.
l Değiştirilebilir ekran yönü size daha fazla
montaj seçeneği sunar.
l GO / ± NG kararı verebilirsiniz.

Normal
Liste Fiyatı €

Kampanya
Liste Fiyatı €

372,20 €

308,75 €

Kampanya
Net Fiyatı €

200,69 €

Ürün Kodu
543-585

Normal
Liste Fiyatı €

Kampanya
Liste Fiyatı €

499,10 €

429,50 €

Kampanya
Net Fiyatı €

279,18 €

DAHA DETAYLI TEKNIK BILGILER IÇIN SATIŞ OFISIMIZ ILE ILETIŞIME GEÇEBILIRSINIZ...
İzmir Bölgesi: Tamer ATİK

İstanbul Bölgesi: Ender BAŞOĞLU

Ankara Bölgesi: Semih YİĞİT

Bursa Bölgesi: Taner TUNCER

Yönetmen / Manager

Yönetmen Yrd. / Asst. Manager

Yönetmen / Manager

Yönetmen / Manager
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