Compasso Tipo Transferidor com Juncao, Trava e Ajuste Fino Serie 36, 37
COMPASSOS E CINTEIS /
Compasso com Mola e Parafuso de Ajuste Rapido

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Um dos mais práticos e versáteis compassos já produzidos … Compasso Transferidor Starrett com Junção e Trava tem três aspectos fundamentais: ... um braço
transferidor, parafuso de ajuste fino e junção com trava.
O braço transferidor torna possível transferir medidas internas de cavidades encerradas, sobre flanges e outros locais em que seja necessário mover as pernas depois de
terem sido ajustadas à medida.
Simplesmente trave a junção, solte a porca do braço transferidor e empurre a perna para fora ou para dentro, a fim de liberar a obstrução. Então, mova-a de volta contra a
lingüeta do braço transferidor, e a medida exata pode então ser transferida para uma escala ou calibrador. O parafuso de ajuste permite ajustes apertados para medições
finas. Depois de as pernas terem sido ajustadas à uma medida aproximada e a junção travada, o ajuste final é feito com alguns giros da porca recartilhada. A junção pode
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ser rápida e firmemente travada com o giro parcial do grande disco recartilhado. Uma mola de pressão sob o disco mantém a tensão apropriada das pernas quando a
junção é solta.
As pernas são feitas com aço de alta qualidade e têm ótimo aspecto. São de estrutura robusta e bem acabadas.
Os tamanhos indicados se referem ao comprimento das pernas. Sua capacidade real de medição é mais ou menos um terço maior do que esse tamanho.

Compassos Externos Série 36
Tamanho*
150mm / 6"
300mm / 12"
600mm / 24"

Nº Catálogo
36-6
36-12
36-24

Compassos Internos Série 37
Tamanho*
150mm / 6"
300mm / 12"
600mm / 24"

Nº Catálogo
37-6
37-12
37-24

* A capacidade real equivale a um terço a mais do que o tamanho indicado.
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