
 

 

 

 

 

              

              

              

 

 

 

 

 

Opis techniczny, zastosowanie, zalety urz

� Łatwy w obsłudze, wysokiej jako
oraz wbudowaną drukarką 

� Stolik pomiarowy z systemem precyzyjnego oraz szybkiego przesuwu
� Ekran z uchwytami klamrowymi
� Łatwy i dokładny odczyt mierzonych warto
� Światło przechodzące i odbite 
� Funkcje procesora danych: punkt, linia, okr

programy pomiarowe 

Zakres pomiarowy 

Wymiary stolika 

System odczytu 

Rozdzielczość 

Pomiar kąta 

Rozdzielczość kąta 

Maksymalna wysokość detalu 

Średnica ekranu 

Obiektyw 

Maksymalna waga detalu 

Oświetlenie światłem 
przechodzącym i odbitym 

Zasilanie 

Wymiary zewnętrzne 

Masa 

 

Ul. J. Dąbrowskiego 54a 

34-120 Andrychów 

NIP 551-10-04-088 

 

                   PROJEKTOR POMIAROWY
                 

                

 

      

Opis techniczny, zastosowanie, zalety urządzenia: 

Łatwy w obsłudze, wysokiej jakości projektor pomiarowy z geometrycznym procesorem danych 

Stolik pomiarowy z systemem precyzyjnego oraz szybkiego przesuwu 
Ekran z uchwytami klamrowymi 

dny odczyt mierzonych wartości 
ce i odbite umożliwiające pomiar na powierzchni detalu

Funkcje procesora danych: punkt, linia, okrąg, odcinek, pomiary elementów geometrycznych, 

Dane techniczne: 

150 x 50 mm 

340 x 152 mm 

Optyczne liniały pomiarowe 

0,001 mm 

0° - 360° 

0,01° 

80 mm 

300 mm (z krzyżem pajęczym) 

10x (standard) 

15 kg 

150W / 24V 

230V / 50Hz 

780 x 550 x 1140 mm 

100 kg 

 

 

TEL. +48 33

TEL/FAX  + 48 33

FAX Centralny +48 33

e-mail : bhkamet@bhkamet.pl

www.bhkamet.pl

                        
   

PROJEKTOR POMIAROWY 
                 Model VP-300 

                nr kat. 63-501 

 

 

projektor pomiarowy z geometrycznym procesorem danych 

ce pomiar na powierzchni detalu 
g, odcinek, pomiary elementów geometrycznych, 

TEL. +48 33 875 83 76 

TEL/FAX  + 48 33 875 83 86 

FAX Centralny +48 33 870 61 72 

bhkamet@bhkamet.pl 

bhkamet.pl 



 

Wyposażenie standardowe:  w cenie 

� Projektor pomiarowy z obiektywem o powiększeniu 10x 
 
 
 

 

 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

Stół obrotowy 360° Ø100 mm nr kat. 63-561 Cena specjalna: 490,00 EUR 

Obiektyw o powiększeniu 20x nr kat. 63-571 Cena specjalna: 650,00 EUR 

 

 

 

 

 

 

- W cenie:              Transport, uruchomienie, szkolenie, instrukcja w języku polskim 

- Ceny netto w EUR.  Do cen należy doliczyć podatek VAT  23% 

- Fakturę wystawiamy w PLN. Przy sprzedaży obowiązuje aktualny kurs  sprzedaży walut banku PeKaO S.A. 

- Termin realizacji:              Do uzgodnienia 

- Warunki płatności:           Do uzgodnienia 

- Warunki dostawy:            Na koszt dostawcy 

- Zamówienia i zapytania prosimy kierować na fax +48 33 870 61 72 lub mail bhkamet@bhkamet.pl 

 

Łączymy wyrazy szacunku 

Cena specjalna 
kompletu: 

5 950,00 EUR 


