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Dụng cụ đo cân bằng bằng tia laser BDL210S

Mô tả: 
Dụng cụ đo cân bằng bằng tia laser có kích thước nhỏ gọn, dùng 
để đánh dấu theo chiều ngang và chiều dọc để treo tranh ảnh, 
đèn, vẽ... Canh nét chính xác, tiện dụng với thước thuỷ cân 
bằng 3 chiều. Có điểm cân bằng giữa. Thiết kế chuyên 
nghiệp, đạt tiêu chuẩn trong xây dựng. Mã đặt hàng: nghiệp, đạt tiêu chuẩn trong xây dựng. Mã đặt hàng: 
BLK-210-022

 

Trọng lượng
10 gram
10 gram
426 gram

Kích thước
175 x 15 x 0,5 mm
175 x 15 x 0,5 mm
1050 x 35 x 1,5 mm

Mã đặt hàng
SHI-130-008
SHI-140-007
SHI-130-009

Model
13005
14001
13048

13005

14001

13048

Thước lá Shinwa

Trọng lượng
235 gram
255 gram
285 gram

Kích thước
150 mm
200 mm
300 mm

Mã đặt hàng
--

PRE-240-027
--

Model
2404 216
2404 218
2404 222

200mm Thước đo góc 2404 218

Thước đo góc Horex
được chế tạo từ thép 
không gỉ. Có khóa 
định vị.

Mã đặt hàng
MTO-901-068

--
--

Model
187-901
187-907
187-908

Chiều dài lá thước
150,300 mm
150 mm
300 mm

Độ chia
5 min.
5 min.
5 min.

Thước đo góc

Thước đo góc Mitutoyo dùng để đo máy
móc, khuôn đúc...luôn cho số đo
chính xác nhất. Có thể dùng để 
đo chiều cao khi cố định thước

Thang đo
Độ lệch
Nguồn điện
Độ phân giải màn hình
Thời gian sử dụng
Nhiệt độ bảo quản
Kích thước Kích thước 
Trọng lượng

0 - 100HD
20 - 90HD, sai số <= +/- 1HD
1,5V x 3 (SR44)
0,2
300 giờ
0 - 400C
173 x 56 x 72 mm173 x 56 x 72 mm
233 gram

Máy đo độ cứng cao su TH210

Dùng để đo độ cứng cao su và các vật liệu phi kim. Loại đầu 
đo gắn liền trong thân máy. Thiết kế nhỏ gọn. Chức năng tính 
toán và thống kê giá trị đo. Mã đặt hàng: HLE-210-005


