
Technický list 
 

GAMIN SK, s.r.o. 
Novoť 153 
029 55 Novoť 

 tel: +421 (0)43/55 90 402 
gamin@gamin.sk 
www.gamin.sk 

 IČ: 36427535 
IČ DPH: SK2021950040 

 Spoločnosť zapísaná  
v OR OS Žilina, oddiel Sro. 
vložka č. 15909/L 

 

 

Elcometer 3233 Pfundov hrúbkomer 

 

Pfundov hrúbkomer Elcometer 3233 sa skladá z dvoch 
sústredných valcov, ktoré sú vsunuté do seba. Na konci 
stredného valca je uchytená guľatá sklenená šošovka a po 
pritlačení na mokrý film zanechá stopu. 

Priemer tejto stopy závisí na hrúbke náteru, ktorý môže byť 
ľahko ohodnotený pomocou prevodnej tabuľky, ktorá je 
dodávaná s nástrojom. 

� Ideálny pre meranie hrúbky priehľadných produktov (lakov, 
olejov, atď.) 

� Rozsah 2,25 – 360 µm 

 

Elcometer 3233 môže byť použitý v súlade s nasledujúcimi normami: ASTM D 121-D, NF 
T30-125. 

 

Model Popis Číslo súčiastky 

Elcometer 3233/1 Pfundov hrúbkomer – hliník K0003233M001 

Elcometer 3233/2 Pfundov hrúbkomer – nerezová oceľ K0003233M002 

Obsah dodávky Elcometer 3233, nerezové pravítko, ochranný obal, návod na obsluhu 
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Súvisiace produkty 

 

Elcometer 3230 koliesko pre WFT sa skladá z troch krúžkov. Prostredný 
krúžok je menšieho priemeru a na každom jeho kraji je jeden vonkajší 
krúžok. Váľaním nástroja cez mokrú vrstvu sa prostredný krúžok 
eventuálne vrstvy dotýka. Bod na stupnici potom indikuje hrúbku. 
Dostupné sú rôzne meracie rozsahy od rozsahu 0 – 25 µm do 0 – 3000 
µm. 

 Šesťhranný hrebeň Elcometer 112/3236. Dostupné sú rôzne meracie 
rozsahy do maximálnej hrúbky 3000 µm. Tento nástroj umožňuje testovať 
silné hrúbky vrstvy, ktoré sú inak ťažko testovateľné pomocou iných 
metód. 

 

 Hrebene z nerezovej ocele Elcometer 115 sú dodávané s metrickými i 
imperiálnymi jednotkami v jednom. Dostupné sú 4 oddelené rozsahy 
hrúbky až do maximálnej hodnoty 1270 µm. Každý hrebeň má 10 zubov. 

 

 

 

Elcometer 3238 je podobný ako Elcometer 115, ale obsahuje viac 
meracích bodov (zubov). Tieto obdĺžnikové hrebene sú dostupné v 3 
verziách podľa rozsahu s maximálnou hrúbkou 1200 µm. Sú dodávané 
buď oddelene alebo ako set. 

 
 

https://www.gamin.sk/elcometer-3233/ 

 


