
Assortiment 2019

Naam Soort Meetbereik met RvA Meetbereik zonder RvA

3D taster - MK

accu-testapparatuur 2000 Amp 2000 Amp

afschrijfblok - MK n.v.t. 500 mm

afstandmeter - MK

bandenspanningsmeter 40 bar 40 bar

bloeddrukmeter 500 mmHg 500 mmHg

bloedglucosemeter

bougiemomentsleutel 100 Nm 100 Nm

calibrator

centerbok

compressiemeter 60 bar 60 bar

controle apparaat NEN 3140 n.v.t. volledig

decadebank n.v.t. 300 Mohm

diagnose apparaat

digi-tester n.v.t. n.v.t.

duspel n.v.t. n.v.t.

eindmaat t/m 25 mm 25 mm 25 mm       MK

eindmaat A t/m 100 mm 0,5 - 100 mm 0,5 - 100 mm  MK

eindmaat A - MK t/m 100 mm 100 mm 100 mm     MK

eindmaat B - MK t/m 500 mm 500 mm 500 mm     MK

eindmaat keramisch - MK keramisch t/m 100 mm 100 mm 100 mm     MK

eindmatenset A - MK t/m 100 mm

eindmatenset B - MK t/m 500 mm

eindmatenset keramisch - MK keramisch t/m 100 mm

elektrisch instrument volgens NEN 3140 n.v.t. n.v.t

elektrische vermogenstestbank n.v.t. n.v.t.

elektronische opnemer - MK n.v.t. n.v.t.          MK

fijnaanwijzer - MK n.v.t. n.v.t.          MK

gaslekdetector LPG n.v.t. 800 ppm

gaslekdetector aardgas n.v.t. n.v.t.

gaslekdetector aircondition n.v.t. 5 ppm

geluidsmeter

glasliniaal - MK t/m 200 mm n.v.t. 200 mm     MK

grondwatermeter 1000 cmH2O 1000 cmH2O

haaksheidszuil - MK

hardheidsmeter

hartzoeker - MK n.v.t. n.v.t.          MK

heflift n.v.t. n.v.t.          MK

hoekhaak - MK 90 graden tot 400 mm 400 mm 400 mm     MK

hoekmeter - MK handmodel n.v.t. n.v.t.          MK

hoekplaat

hoogtemeter - instelblok - MK n.v.t. n.v.t.          MK

hoogtemeter - krimp - MK n.v.t. n.v.t.          MK

instelring rondheid - MK t/m 100 mm

instelring rondheid - MK t/m 200 mm

jukmagneet n.v.t. 10 kg

kabelopnemer - MK

kabelspanningsmeter

kaliber 120 mm 120 mm

kaliber-asbek - MK asbek 200 mm 200 mm     MK

kaliber-boutring - MK 6 - 120 mm 6 - 120 mm 6 - 120 mm MK

kaliber-boutring (NPT) - MK conisch n.v.t. n.v.t.          MK

kaliber-gatpen A - MK t/m 100 mm 100 mm 100 mm     MK

kaliber-gatpen B - MK t/m 200 mm 200 mm 200 mm     MK

kaliber-kingpin n.v.t. n.v.t.

kaliber-moerpen (NPT) - MK conisch n.v.t. n.v.t.          MK



kaliber-moerpen A - MK t/m 120 mm 120 mm 120 mm     MK

kaliber-moerpen B - MK t/m 200 mm 200 mm 200 mm     MK

kaliber-radius - MK n.v.t. n.v.t.          MK

kaliber-spie - MK n.v.t. n.v.t.          MK

kaliber-trap

klimmaterieel draagbaar n.v.t. n.v.t.

koplampafstelapparaat n.v.t. n.v.t.

krimptang n.v.t. n.v.t.

krukasmeter - MK n.v.t.          MK

laad- en startstroomapparatuur 2000 Amp 2000 Amp

laagdiktemeter 820 µ 820 µ

lengtemeetbank - MK

lengtemeetmachine A t/m 1000  14 meetpnt.

lengtemeetmachine B t/m 1500  14 meetpnt.

lengtemeter - MK n.v.t. n.v.t.          MK

liniaal n.v.t. 500 mm

loop calibrator n.v.t. n.v.t.

maatstok - MK 3000 mm geen RvA n.v.t.

manometer gecombineerd

manometer APK 40 bar 40 bar

manometer 5 meetpnt. 600 bar 600 bar

manometer 10 meetpnt. 600 bar 600 bar

Manometer Remeha 100 mBar n.v.t.

massastuk (weegschaal) n.v.t. n.v.t.

meetbekken set 3 stuks

meetbeugel n.v.t. n.v.t.

meetdraden - MK 20 mm 20 mm       MK

meetgleuven - MK

meetklok 25 mm 25 mm

meetklok - Boringmeetset max. 1 taster klok-25 mm klok-25 mm

meetklok - Boringmeetset MK t/m 50 mm 50 mm 50 mm       MK

meetklok - Extra taster per stuk n.v.t. n.v.t.

meetklok - MK t/m 100 mm 100 mm

meetklokkentester - MK n.v.t.          MK

meetkogel - MK

meetmal meervoudig - MK productmeting

meetmicroscoop

meetpennen - MK per stuk 20 mm 20 mm       MK

meetstiften

meettaster - MK diepte n.v.t. n.v.t.          MK

meetwiel kabelmeter

meetzuil - MK 90 graden                    MK

megger Max. 90 GΩ Max. 90 GΩ

megger n.v.t. 300 Mohm

megger - uitgebreid

mesrei - MK t/m 500 mm 500 mm 500 mm     MK

mesrei - MK t/m 1000 mm 1000 mm

meterset koudemiddel

millivoltmeter n.v.t. volledig

moment testapparaat

momentsleutel 1000 Nm 1000 Nm

momentsleutel - 1 punt 1000 Nm 1000 Nm

momentsleutel - B < 1000 Nm > 1000 Nm

momentsleuteltester n.v.t. n.v.t.

multimeter - beperkt zonder ampère meting 250 V 250 V

multimeter - standaard 10 A - 250 V 10 A - 250 V

multimeter - uitgebreid

newtonmeter n.v.t. n.v.t.

ohmmeter n.v.t. 300 Mohm

omtrekmeter - MK n.v.t.          MK

profieldieptemeter 30 mm 30 mm

profielprojector - MK n.v.t.          MK

proximity sensor - MK n.v.t.          MK



radiusmeter

refractometer n.v.t. s.g. 1,380

rei sinus

rei -  A - MK t/m 500 mm 500 mm 500 mm     MK

rei -  B - MK t/m 1000 mm 1000 mm 1000 mm   MK

rei -  C - MK t/m 2000 mm 2000 mm 2000 mm   MK

rei - brug A - MK 0 t/m 500 mm n.v.t. 500 mm     MK

rei - brug B - MK 500 t/m 1000 mm n.v.t. 1000 mm   MK

rei - brug C - MK 1000 t/m 2000 mm n.v.t. 2000 mm   MK

rei - brug D - MK 2000 t/m 3000 mm n.v.t. 3000 mm   MK

rei - driehoek A - MK 0 t/m 500 mm n.v.t. 500 mm     MK

rei - driehoek B - MK 500 t/m 1000 mm n.v.t. 1000 mm   MK

rei - driehoek C - MK 1000 t/m 2000 mm n.v.t. 2000 mm   MK

rei - driehoek D - MK 2000 t/m 3000 mm n.v.t. 3000 mm   MK

remschijfmeter n.v.t. n.v.t.

restspanningsmeter n.v.t. n.v.t.

rolmaat n.v.t. 30 m

rondheidsstandaard

rondlooptafel - MK n.v.t.          MK

ruwheidsmeter - MK n.v.t.          MK

ruwheidsnormaal - MK Ra Rz n.v.t. n.v.t.          MK

schotelspelingmeter 30 mm 30 mm      MK

schroefmaat -  Binnen binnen 100 mm 100 mm

schroefmaat -  Binnen -  MK t/m 200 mm 200 mm 200 mm     MK

schroefmaat -  Diepte t/m 100 mm 100 mm 100 mm

schroefmaat -  Diepte - MK t/m 200 mm 200 mm 200 mm     MK

schroefmaat -  Speer speer 300 mm 300 mm

schroefmaat -  Speer MK t/m 500 mm 500 mm 500 mm     MK

schroefmaat -  Uitwendig t/m 300 mm 5 pnt. 300 mm 300 mm

schroefmaat -  Uitwendig t/m 300 mm 10 pnt. 300 mm 300 mm

schroefmaat -  Uitwendig - MK t/m 2000 mm 2000 mm 2000 mm

schroefmaat -  Uitwendig - MK t/m 600 mm 600 mm 600 mm     MK

schroefmaat -  Uitwendig - MK t/m 1000 mm 1000 mm 1000 mm   MK

schroefmaat - Instelblok

schroefmaat - Instelmaat t/m 300 mm 300 mm 300 mm

schroefmaat - Instelmaat - MK p.s. t/m 600 mm 1000 mm 1000 mm   MK

schroefmaat - Instelmaat - MK p.s. flank tot 200 mm 200 mm 200 mm     MK

schroefmaat - Instelmaat - MK p.s. t/m 1000 mm 1000 mm 1000 mm

schroefmaat - Instelmaat - MK p.s. t/m 2000 mm 2000 mm 2000 mm

schroefmaat - Instelring t/m 100 mm 100 mm 100 mm

schroefmaat - Instelring - MK p.s. t/m 200 mm 200 mm 200 mm     MK

schroefmaat - Instelring - MK p.s. t/m 100 mm 100 mm 100 mm     MK

schroefmaat - Verlengstuk p.s. t/m 300 mm 300 mm 300 mm

schroefmaat - Verlengstuk - MK t/m 900 mm 900 mm 900 mm     MK

schroefspindel - MK n.v.t.          MK

schuifmaat - A t/m 200 mm 200 mm 200 mm

schuifmaat - B t/m 640 mm 360 mm 640 mm

schuifmaat - C - MK t/m 900 mm 1000 mm 1500 mm

schuifmaat - D - MK t/m 1000 mm 1000 mm 1500 mm

schuifmaat - E - MK t/m 1500 mm n.v.t. 1500 mm

schuifmaat - F - MK t/m 3000 mm n.v.t. 3000 mm

schuifmaat - Hoogte t/m 360 mm 360 mm 360 mm

schuifmaat - Hoogte t/m 600 mm 600 mm 600 mm

schuifmaat - Remtrommel t/m 640 mm 360 mm 640 mm

shuntweerstand n.v.t. 300 Mohm

sneltaster / snap-gage n.v.t. 30 mm

sproeiermeter niet

stappeneindmaat - MK t/m 300 mm n.v.t. 300 mm     MK

stopwatch n.v.t. n.v.t.

straalmeter - kort - MK n.v.t.          MK

straalmeter - lang - MK

stroomtang 1000 Amp 1000 Amp

temperatuur - oven



temperatuur / hygrometer geen RvA

temperatuurmeter max. 2 sensoren -20 tot +175 ºC -20 tot +175 ºC

temperatuurmeter - contact geen Rva

temperatuurmeter - infrarood geen RvA

temperatuurmeter - Sensor per stuk -20 tot +175 ºC -20 tot +175 ºC

temperatuurmeter - weerstand

toerenteller 99999 Rpm 99999 Rpm

vacuümmeter -1 bar -1 bar

vacuümmeting diep -1 bar -1 bar

v-blok - MK set n.v.t.          MK

veerunster n.v.t. 10 kg

verstuivertester 600 bar 600 bar

v-groove - MK

vlakglas - MK n.v.t.          MK

vlakplaat A - MK 400 x 630 mm n.v.t.          MK

vlakplaat B - MK 630 x 2000 mm

vlakplaat C - MK 2000 x 3000 mm

vlakplaat D - MK 3000 x 7000 mm

vloeistofvolumemeting n.v.t. 2 liter

voeding / precisiestroom n.v.t. 10 A - 250 V

voelermaat per plaatje n.v.t. 25,000 mm

volt/ampèremeter 10 A - 250 V 10 A - 250 V

volwieldiktemeter - MK geen RvA n.v.t.

wanddiktemeter - MK n.v.t.          MK

waterpas - MK n.v.t.          MK

waterpas - MK raam n.v.t.          MK

weegschaal transport 2000 kg

weegschaal 140 kg 140 kg

weegschaal personen 140 kg 140 kg

weerstanddecadebank

wielbanddiktemeter - MK geen RvA n.v.t.

wielflensschuifmaat - MK geen RvA n.v.t.

x prisma -  MK n.v.t.          MK

zwenktaster - MK n.v.t.          MK


