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Μετροταινια τσεπησ Υψηλής ποιότητας μετροταινία με πλα-
στικοποιημένο περίβλημα.

Περίβλημα από πλαστικοποιημένο και 
ανθεκτικό στα κτυπήματα συνθετικό 
υλικό 
Υψηλή αντοχή και χαμηλό βάρος.

Μεγάλη διάρκεια ζωής της ταινίας
Τερματικό στοπ για την επιβράδυνση της ατσάλι-
νης ταινίας κατά το τύλιγμα.

Καλή ευκρίνεια
• Κίτρινη βαμμένη ταινία.
•  Υποδιαιρέσεις εκατοστών/χιλιοστών στην 

επάνω και κάτω πλευρά της ταινίας.

Κινητός γάντζος στο άκρο
Για εύκολες μετρήσεις εσωτερικών και εξωτερικών 
διαστάσεων.

Φιλικό στη χρήση
• Αυτόματο τύλιγμα ταινίας.
•  Παραδίδεται με κορδόνι και αφαιρούμενο 

κλιπ ζώνης.

Μαγνητικός γάντζος στο άκρο  
(μόνο στον κωδ. αρ. 0714 64  599)

Ο αποσβεστήρας προστατεύει τον γάντζο κατά 
το τύλιγμα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της 
ταινίας.

Ο αυτορρυθμιζόμενος 
γάντζος επιτρέπει την 
μέτρηση εσωτερικών και 
εξωτερικών διαστάσεων με 
μεγάλη ακρίβεια.

Πλάτος 
ταινίας
mm

Μέγιστη εξαγωγή χωρίς να 
τσακίσει η ταινία
οριζόντια 
m

κατακόρυφα 
m

16 1,4 2,2
25 2,2 3,6

Μήκος
m

Πλάτος 
ταινίας
mm

Κωδ. αρ. Τεμ. 
Σύσκ. 

 3 16 0714 64  530 1/8
 5 25 0714 64  518 1/6
 8 25 0714 64  538 1/6
10 25 0714 64  540 1/6
 5 25 0714 64  599* 1/6

* Μετροταινία με μαγνητικό γάντζο στο άκρο

Μετροταινία υψηλής ποιότητας με πλα-
στικό περίβλημα, για την εύκολη μέτρη-
ση όλων των διαστάσεων.

Περίβλημα από συνθετικό υλικό
Χαμηλό βάρος και αποφυγή της διάβρωσης.

Μεγάλη διάρκεια ζωής της ταινίας
Τερματικό στοπ για την επιβράδυνση της ατσάλι-
νης ταινίας κατά το τύλιγμα.

Καλή ευκρίνεια
• Κίτρινη βαμμένη ταινία.
• Υποδιαιρέσεις εκατοστών/χιλιοστών.
• Κόκκινες ενδείξεις για τις δεκάδες.

Κινητός γάντζος στο άκρο
Για εύκολες μετρήσεις εσωτερικών και εξωτερικών 
διαστάσεων.

Ατσάλινη ταινία με κοιλότητα για κορυ-
φαία σταθερότητα
Το τσάκισμα κατά το ξετύλιγμα εμφανίζεται πολύ 
αργά.

Φιλικό στη χρήση
• Αυτόματο τύλιγμα ταινίας.
• Αφαιρούμενο κλικ ζώνης.

Οι μετροταινίες τσέπης αντιστοιχούν 
στην κατηγορία ακριβείας ΙΙ.

Μήκος
m

Πλάτος 
ταινίας
mm

Κωδ. αρ. Τεμ. 
Σύσκ. 

3 16 0714 64  566 1
5 25 0714 64  567 1
5 25 0714 64  569* 1
8 25 0714 64  568 1

* Μετροταινία με μαγνητικό γάντζο στο άκρο.

Μαγνητικός γάντζος στο άκρο  
(μόνο στον κωδ. αρ. 0714 64  569)


