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Phạm vi đo trên thép
Vận tốc sóng âm
  Độ chính xác
    Độ phân giải màn hình
     Nhiệt độ vật đo
     Kích thước

1,2 - 255 mm
1000 - 9999 m/s
±1%H + 0,1 mm

0,2
-10 - 600C

126 x 68 x 23 mm

225mm Máy đo độ dày siêu âm TT100

Dùng để đo    độ dày của kim loại và phi kim có hai bề mặt song song,sử 
dụng bằng    phương pháp siêu âm. Thiết kế nhỏ gọn, thao tác đơn giản, 
màn hình    hiển thị LCD, chuyển đổi đơn vị đo mm/inch. Cài đặt giới hạn
giá trị đo.    Đo được trên bề mặt có nhiệt độ tới 3000C (TT120). Cổng 
     RS 232 nối với máy in. Phần mềm kết nối với máy vi tính. Bộ 
     nhớ lưu được 500 giá trị đo. Mã đặt hàng: HLE-100-007

Phạm vi đo trên thép
Vận tốc sóng âm
Độ chính xác
 Độ phân giải màn hình
       Nhiệt độ vật đo
           Kích thước

1,2 - 255 mm
5900 m/s

±1%H + 0,1 mm
0,1

-10 - 3000C
126 x 68 x 23 mm

225mm Máy đo độ dày siêu âm TT120

Dùng để đo độ dày của kim loại và phi kim có hai bề mặt song song, sử
dụng bằng phương pháp siêu âm. Thiết kế nhỏ gọn, thao tác đơn giản,
màn hình hiển thị LCD, chuyển đổi đơn vị đo mm/inch. Cài đặt giới hạn
giá trị đo. Đo được trên bề mặt có nhiệt độ tới 3000C (TT120). Cổng

RS 232 nối với máy in. Phần mềm kết nối với máy vi tính. Bộ
nhớ lưu được 500 giá trị đo. Mã đặt hàng: HLE-120-008

  Phạm vi đo trên thép
Vận tốc sóng âm
Độ chính xác
Độ phân giải màn hình
     Nhiệt độ vật đo
     Kích thước

1,2 - 255 mm
1000 - 9999 m/s
±1%H + 0,1 mm

0,01
-10 - 600C

126 x 68 x 23 mm

225mm Máy đo độ dày siêu âm TT130
Dùng để     đo độ dày của kim loại và phi kim có hai bề mặt song song, sử dụng 
bằng      phương pháp siêu âm. Thiết kế nhỏ gọn, thao tác đơn giản, màn hình 
hiển thị      LCD, chuyển đổi đơn vị đo mm/inch. Cài đặt giới hạn giá trị đo. Đo 
       được trên bề mặt có nhiệt độ tới 3000C (TT120). Cổng RS 232 nối 
       với máy in. Phần mềm kết nối với máy vi tính. Bộ nhớ lưu được 500 
        giá trị đo. Mã đặt hàng: HLE-130-009

Kính soi kỹ thuật

Kính soi kỹ thuật Shinwa dùng để soi 
những khe hẹp mà mắt thường không
thể nhìn tới được, có nhiều kích cỡ cũng như
các loại kiếng cho bạn lựa chọn

Model
75756
75757
75758
75759

Mã đặt hàng
SHI-757-002
SHI-757-003
SHI-757-004
SHI-757-034

Kích thước
50 x 80 mm
25 x 50 mm
60 mm
36 mm

Trọng lượng
56 gram
42 gram
53 gram
40 gram

Chiều dài
530 mm
600 mm
530 mm
600 mm

Metric
Complete
--

180-910

Semi - Complete
180-919
180-920

Kích thước
150 mm
300 mm

Ghi chú
với lưỡi (180-405)
với lưỡi (180-505)

Inch/Metric
Complete
--

180-907

Semi - Complete
180-915
180-909

Kích thước
6”/150 mm
12”/300 mm

Ghi chú
với lưỡi (180-403)
với lưỡi (180-503)

Inch
Complete
--
--

180-905
180-906

Semi - Complete
180-901
180-902
180-903
180-904

Kích thước
6”
6“
12”
12”

Ghi chú
với lưỡi (180-401)
với lưỡi (180-402)
với lưỡi (180-501)
với lưỡi (180-502)

Thước đo góc
Được cấu tạo bởi 3 thành phần đo, lưỡi thước bằng thép không gỉ. Các
thành phần được làm bằng các chất liệu tốt, cho phép làm việc ở các
điều kiện làm việc khắc nghiệt. 2 thước đo ở 2 đầu có thể đo góc 
90 độ và 45 độ. Thước tại vị trí giữa có thể đo được nhiều góc khác
              nhau. Mỗi đầu thước đều có nút vặn để cố định vị trí.

Xuất xứ: Nhật Bản

Trọng lượng
70 gram
130 gram
180 gram
260 gram
500 gram
700 gram700 gram

Kích thước
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm500 mm

Mã đặt hàng
--
--
--
--
--

PRE-254-033PRE-254-033

Model
2544 116
2544 118
2544 120
2544 122
2544 124
2544 1282544 128

Thước đo ngoài Horex 
làm từ thép không gỉ

500mm Thước đo ngoài Calipers 2544 128


