
Tekerlekli yol metre ölçer 

BEST-6018

Ölçüm aralığı 

Hassasiyet 

Güç besleme   

Tekerlek çapı 

Kol yükseklik 

: 99999.9 m 

: 0.1 m

: 2 AAA pil  /  2 x 1,5 V  

: 32 cm

: Normal 0.7 m / Tam boy : 1.015 m

●

Genel özellikler 

●
●
●
●

Özellikler Teknik parametreler

Tekerlekli yol metre ölçer BEST-6018

Sistem hassasiyeti

Ölçüm / Görüntü aralığı 

Hareket hızı

Gövde malzemesi

Tekerlek çapı

Ağırlık

Güç kaynağı 

Çalışma sıcaklığı 

Koruma derecesi

± 0.1 m

99999.9 m

Max 200 Rpm 

ABS+PC / Alüminyum 2 kademeli ayarlı kol

D = 32 cm

1,2kg

Lityum pil 2 AAA pil  /  2 x 1,5 V 

-50°C ~ +45°C

IP54 Panel 

 BEST-6018 Tekerlekli ayarlanabilir dijital ve pil beslemeli mesafe ölçüm cihazları mesafeyi kaydetme, alanı, hacmi ve metraj belirlemeyi ekranda 

gösterilme işlemi için kullanılan pratik aletlerdir. Aynı zamanda endüstriyel olarak uzaklık belirlemek üzre Mesafe ölçüm cihazları ölçülecek olan 

mesafe yol ve aralıkların ölçüm noktasına olan mesafesini ölçmek için kullanılan en ideal çözümdür.. Mesafeleri ölçmeye yarayan tekerlekli dijital 

ekranlı yol ölçerler sektöründe bir çok uygulama için kullanılabilen mesafe ölçüm cihazları olarak pozisyon belirleme kontrolü ve benzeri işlemleri 

rahatlıkla uygulaması yapılabilen sağlam ve kullanışlı kaliteli bir ölçüm sunan üründür..

Özellik olarak pil beslemeli olan tekerlekli metre yol ölçer ayarlanabilir baston kol özelliği ile istenilen aralıkta kullanıcıya pratik kullanım 

olanağı sunar, büyük çaplı tekerleği 0.1 m hassasiyet ile zemin üzerinde rahat bir ölçüm metraj alma olanağı sağlar böylelikle rahat bir ilerleme 

yapılmış olur, ışıklı dijital ekranı okuma kolaylığı sağlayarak ölçümün doğru yapılmasına yardımcı olur, 5 faklı ölçümü hafızasına alarak farklı 

aralıkları tek ekranda görebilme seçeneği sunar ..

M/ft 

ON/OFF 

CLR 

SM

M1 

RM 

M  metre ölçü birimi  /  ft  fit ölçü birimi )

Açma veya kapama düğmesi

Veri sıfırlama anahtarı

Veri kayıt anahtarı

İlk kayıt için veri  /  Toplam 5 kayıt M1, M2, M3, M4, M5 yapılabilir

Kayıtlı verileri okuma anahtarı 
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BEST-6018

LiNPOTEK

Paketleme detayları

Birim Tipi: parça

2.5kg (5.51lb.)

Paket Boyutu: 65cm x 50cm x 15cm (25.59in x 19.69in x

5.91in)
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