Cabeca Combinada com Micrometro Interno N 128
MICROMETROS /
Micrometro Externo - aplicacoes especiais

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A cabeça combinada Starrett para micrômetros internos reúne a precisão do sensor do relógio comparador e a exatidão linear do micrômetro. Esta combinação de
comparador e micrômetro reduz a necessidade do “tato” do operador e propicia leituras mais rápidas, com legibilidade aumentada.
Esta cabeça é intercambiável com as varetas e extensões combináveis Starrett Nº 128.
Para medições diretas, o ponteiro do relógio comparador e o ponteiro do conta-voltas devem registrar zero antes da leitura do micrômetro. Como um comparador, o
micrômetro é primeiramente ajustado à dimensão nominal, e o desvio (mais ou menos) de zero é lido no relógio comparador. O instrumento deve ser “balanceado” para se
obter a leitura mínima do relógio. Ovalização pode também ser examinada, sendo qualquer variação indicada pelo comparador.
Para instrumentos métricos, a cabeça pode ser ajustada dentro de uma faixa de 50mm, ampliando a capacidade total em 125mm adicionais. O comparador especial Nº
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81-281 com rubi e à prova de choque tem resolução de 0,01mm, curso de ±1mm e mostrador 0-100 + e –.
Para instrumentos com leitura em polegada, a cabeça micrométrica pode ser ajustada dentro de uma faixa de 2", ampliando a capacidade total em cinco polegadas
adicionais. O comparador Nº 81-138 com rubi e à prova de choque tem resolução de 0,0005", curso de ±0,040" e mostrador 0-40 + e –.
O padrão de 250mm (10") deve ser usado verticalmente, com o rebaixo do indicador na extremidade da cabeça e assentado em esquadro, conforme mostra a foto.

Cabeça Combinado para Micrômetros Internos Série 128
Descrição
Nº Cat.Nº EDP
Cabeçote Combinado com Padrão de Ajuste em Milímetros 128M 68117
Cabeçote Combinado com Padrão de Ajuste em Polegadas 128 64381
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