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Narzędzia pomiarowe

indeks: 713640

cena: 429,00 zł

Zestaw odważników precyzyjnych
Zestaw 12 odważników umieszczonych w estetycznym, zamyka-
nym drewnianym pudełku. Zawiera następujące odważniki: 1 x 1 g, 
2 x 2 g, 1 x 5 g, 2 x 10 g, 1 x 20 g, 1 x 50 g, 2 x 100 g, 1 x 200 g, 
1 x 500 g.

indeks: 713638 

cena: 16,00 zł

Termometr bezrtęciowy,  
od –10°C do +110°C
Termometr o skali od –10OC do +110OC, bezrtęciowy, wykonany 
techniką całoszklaną.

indeks: SE3162 

cena: 25,00 zł

Taśma pomiarowa
Taśma terenowa długości 20 metrów, wysuwana z okrągłej, plasti-
kowej obudowy.

indeks: SE3165

cena: 145,00 zł

Termometr pokazowy
Termometr alkoholowy. Zakres temperatur: od –10OC do 
+110OC, wysokość cyfr – 14 mm, Ø – 32 mm.
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indeks: SE3455

cena: 63,00 zł

indeks: 714118

cena: 679,00 zł

Statyw na podstawie z prętem
 W skład wchodzą elementy statywu: podstawa z prętem.

Waga laboratoryjna – szalkowa 500 g   
Szalkowa waga laboratoryjna o maksymalnym zakresie ważenia 0,5 kg 
może być użyta zarówno do ćwiczeń techniki laboratoryjnego wy-
znaczania masy na klasycznej wadze szalkowej wspartej konikiem 
jak również do ilościowego wyznaczania masy obiektów używanych 
w doświadczeniach uczniowskich czy nauczycielskich. W skład ze-
stawu wchodzi również zbiór odważników w pudełku z plastikową 
pęsetą. Zawiera odważniki walcowe z uchwytem: 500 g, 200 g, 
2x100g, 50 g, 2x20 g, 10 g, 5 g, 2x2 g, 1g oraz płytkowe z wycię-
ciem: 500 mg , 2x200 mg , 100 mg , 50 mg, 2x20 mg , 10 mg.

wymiary: 72 x 65 x 16,5 mm
indeks: SE3164 

cena: 25,00 zł

Stoper cyfrowy 
Wyświetlacz LCD 1/100 s do 30 minut, 1 s do 24 h, pomiar 
międzyczasów, możliwość wyświetlania daty i godziny, funkcja 
alarmu. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. 
Masa: 40 g. Zawartość: stoper z baterią LR44.
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indeks: SE3470

cena: 349,00 zł

Waga szalkowa 2000 g
Waga jest przeznaczona do ćwiczeń uczniowskich we wszystkich 
typach szkół. Można na niej ważyć przedmioty o masie nieprzekra-
czającej 2000 g. Nie jest legalizowana.
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