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Kalibrace měřidel Prodej měřidel

ź Pravidelný svoz měřidel

ź Základní seřízení

ź Kalibrace měřidel

ź Grafické hodnocení kalibrace

ź Vyznačení platnosti měřidel

ź Posouzení způsobilosti 

ź Expres servis

Služby kalibrační laboratoře zahrnují:

Ceník vybraných kalibrací

ź Posuvná měřítka

ź Koncové měrky

ź Třmenové mikrometry

ź Mikrometrické odpichy

ź Svinovací metry

ź Pásmové měrky

ź Číselníkové a digitální úchylkoměry

ź Kalibrace nových měřidel

Cenová nabídka na vyžádání.

Položka kalibrace  
Cena za ks 

bez DPH 

Koncové měrky, Etalonové měrky pro kalibraci   

Koncová měrka 3. řád - (0,5 ÷ 100) mm, (etalon) U = ± (0,10 + 1,0.L) [µm; m] 178,- 

Koncová měrka 4. řád - (0,5 ÷ 100) mm, (etalon) U = ± (0,17 + 1,7.L) [µm; m] 66,- 

Koncová měrka 5. řád - (0,5 ÷ 100) mm, (pracovní) U = ± (0,3 + 3.L) [µm; m] 56,- 

Kalibry hladké, závitové, nastavovací kroužky, trny   

Kalibr hladký válečkový, plochý (ISO) - oboustranný s toleracemi a grafem 418,- 

Závitový trn válcový - oboustranný - M (DIN/ISO) s toleracemi a grafem 632,- 

Posuvná měřítka - posuvky, hloubkoměry, výškoměry   

Posuvné měřítko - do 300 mm (digitální)   418,- 

Posuvné měřítko - do 500 mm (digitální)   525,- 

Mikrometrická měřidla - mikrometry, třídotekové   

Mikrometr třmenový - do 100 mm   418,- 

Mikrometr třmenový - do 200 mm   525,- 

Úchylkoměry, páčkové, dutinoměry, 3D   

Úchylkoměr digitální - (0,01;0,001) mm   525,- 

Úchylkoměr číselníkový, páčkový - (0,001) mm   525,- 

3D taster, najížděcí sonda, měření v ose X; Y; Z   1 050,- 

Kontrolní válce kolmosti, pravítka, příměrné desky   

Měřicí válec pro měření kolmosti, do 300 mm délky   3 050,- 

Příměrná deska, 1000x800 mm (80 bodů sítě) rastr (100x100) mm 4 000,- 

Momentové klíče a šroubováky     

Elektrické šroubováky (0,5÷10) Nm. Kalibrace momentů ve 3 bodech 600,- 

Momentový klíč od 6 Nm do 60 Nm, kalibrace ve 3 bodech   450,- 

Momentový klíč od 60 Nm do 300 Nm, kalibrace ve 3 bodech   600,- 

 

Kalibrační laboratoř č. K2246 akreditovaná ČIA poskytuje kalibrací měřidel délky, úhlu, siloměrů a 

momentu síly. Zákazníkům jsme schopni zajistit kalibrace měřidel i jiných oborů a plný servis včetně 

svozu, opravy starých měřidel případně prodeje nových měřidel. V rámci individuální nabídky jsme 

schopni při dosažení významného objemu tržeb poskytnout objemovou slevu v kalendářním roce.
Kontakt pro prodej: obchod@vzuplzen.cz
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