Micrometro para Chapas Metalicas Serie 222M, 222
MICROMETROS /
Micrometro Externo - aplicacoes especiais

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Estes micrômetros alcançam pontos distantes da borda da chapa metálica em direção ao centro. Também para outros trabalhos de medição, em que seja necessário um
micrômetro de arco profundo. Ponta de encosto esférica nos micrômetros de 25mm (1") proporciona um único ponto de contato para calibrações mais precisas; ponta de
encosto plana também disponível.
Os micrômetros de 13mm (1/2") têm acabamento cromo-acetinado nos arcos; os micrômetros de 25mm (1") têm acabamento preto corrugado.
Legibilidade
• Acabamento cromo-acetinado Starrett, evita reflexos e resiste à ferrugem.
• Cilindro de desenho avançado com linhas escalonadas e algarismos distintos, para leitura precisa e fácil.
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• Prática tabela de equivalentes decimais nos micrômetros em polegadas.
Fácil Manuseio
• O desenho balanceado do arco e do tambor assegura fácil manuseio e melhor legibilidade.
• Combinação de catraca e acionador, para pressão uniforme e ajuste mais rápido.
• Trava tipo anel recartilhado para fixação rápida e segura (nos modelos 13mm e 1/2").
Exatidão e Longa Vida
•
•
•
•
•

Arco inteiriço de aço forjado e nervurado, para maior resistência e estabilidade.
Fuso inteiriço, extremamente duro e estável (o coração da nossa exatidão).
Pontas de contato microlapidadas.
Ajuste rápido e fácil do cilindro.
Manufatura esmerada Starrett.

Micrômetros para Chapas Metálicas Série 222 com Arco de 50mm de Profundidade
Ponta de
Faixa Resolução
Descrição
Nº Catálogo Nº EDP
Encosto
0-13mm 0,01mm Plana
Trava e Catraca
222MRL-13 50758
Arco de 150mm de Profundidade
Esférica
0-25mm 0,01mm
Catraca e Pontas de Metal Duro
Plana

222MAXR-25 66435
222MBXR-25 66436

Arco de 2" de Profundidade
0-1/2"
0,001"
Plana Trava, Catraca e Pontas de Metal Duro 222XRL-1/2 50757
Arco de 6" de Profundidade
Esférica
0-1"
0,001"
Catraca e Pontas de Metal Duro
Plana

222AXR-1
222BXR-1

50762
50763
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