Calibrador Tracador de Altura com Nonio Master Serie 254M, 254, 254EM
CALIBRADORES / De Altura /
Analogicos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este Calibrador Traçador de Altura com Nônio Master é o ponto máximo em desenho de calibrador de altura e o amigo do profissional experiente.
É um instrumento robusto e confiável, que produz medições precisas e seguras em grandes faixas. Este instrumento é exato, tem a mais fácil leitura em estilo nônio, é
mais forte, sendo oferecido em faixas maiores do que outros calibradores de altura.
Legibilidade
• Escalas de nônio longas de 50 divisões popularizadas pela Starrett. Esta característica permite usar apenas a metade do número de graduações da barra utilizadas
em instrumentos convencionais com nônio simples. Estas graduações largamente espaçadas tornam possível uma leitura fácil de 0,02mm ou 0,001" sem o uso de
lupa.
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• O perfil rebaixado da escala principal faceando com a escala do nônio significa que estas estão no mesmo plano, o que elimina o erro de paralaxe. As escalas do
nônio são ajustáveis.
• Linhas e números pretos sobre o acabamento cromo-acetinado Starrett reduzindo assim o esforço para leitura.
• Riscador e base projetados para leituras diretas a partir do zero (o fundo da base).
Fácil Manuseio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A liberação rápida de ajuste na corrediça acelera o posicionamento.
Ajustes extremamente finos são obtidos por meio de um botão localizado na base, isolando, por conseguinte, a coluna e a corrediça de pressões externas.
Ajuste fino remoto adicional, localizado no topo da barra para tamanhos de 900mm (36") e maiores, conveniente com altas faixas.
O desenho especial da barra master, o desenho balanceado e o peso da base eliminam vibrações, sendo importante ajuda quando os riscadores estão projetados ao
máximo.
As barras master nos modelos até 600mm (24") são temperadas e estabilizadas.
Base temperada, retificada e lapidada em esquadro com a barra, com sulcos para acomodar os dedos, facilitando a movimentação.
A barra vertical está posicionada próximo ao centro da base, para equilíbrio e estabilidade.
Instrumento versátil, traça linhas, acopla relógios comparadores ou apalpadores eletrônicos e aceita acessório de profundidade.
Este instrumento pode também ser usado com o nosso Transferidor Nº 359, para verificar ângulos.
O riscador auxiliar é o novo circular de metal duro “do século 21”, para traçar linhas limpas e nítidas com suavidade e menor pressão. Isto é uma solução original
Starrett.

Calibradores Traçadores de Altura 254M (milímetros)
Faixa
ResoluçãoDimensões Aproximadas da BaseNº CatálogoNº EDP
300mm
150mm x 95mm
254MZ-300 56214
450mm
254MZ-450 56215
0,02mm
190mm x 115mm
600mm
254MZ-600 56216
900mm
250mm x 165mm
254MZ-900 56217
Calibradores Traçadores de Altura 254EM (milímetros e polegadas)
300mm / 12"
150mm x 95mm
254EMZ-12 51224
0,02mm/
450mm / 18"
254EMZ-18 51225
0,001"
190mm x 115mm
600mm / 24"
254EMZ-24 51226
Calibradores Traçadores de Altura 254 (polegadas)
36"
48"
0,001"
10" x 6.1/2"
60"
72"

254Z-36
254Z-48
254Z-60
254Z-72

51222
51223
56183
56184
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