
BROSZURA PRODUKTU

TESA MICRO-HITE
SZYBKIE I DOKŁADNE POMIARY



W KIERUNKU PERFEKCJI
Złożoność współczesnego rynku staje się coraz bardziej zróżnicowana, a 
zrozumienie jego potrzeb jest dla TESA celem nadrzędnym.

Ponieważ twoje problemy metrologiczne są także naszymi troskami, 
nieustannie staramy się opracowywać rozwiązania dostosowane do 
twoich potrzeb. Trwałość, odporność i prostota są w centrum naszej 
pasji, a innowacje stanowią nasze pełne poświęcenie dla CIEBIE. 
Rezultat? 
Twoja satysfakcja na wiele lat.

Przyjemność dla nas? 
Wiedzieć, że nasze produkty pomagają ci szybko i wydajnie zarządzać 
wymogami wynikającymi z Twoich badań i dokonań.

Blaise VUILLE,
TESA Sales & Marketing Director
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JEDNO ROZWIĄZANIE
DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA
Wachlarz wysokościomierzy TESA obejmuje różne modele używane do monitorowania operacji podczas 
procesu produkcji lub do zastosowania bezpośrednio w maszynie do obróbki. Wysokościomierze te pozwalają 
uzyskać rzetelne pomiary podczas ustawiania maszyny i dokonywania wyrywkowych próbek w sytuacji, 
kiedy prawidłowe obrabianie i wymiary części stanowią krytyczny czynniki wymagają dokładnej oraz 
natychmiastowej kontroli.

TESA MICRO-HITE
Te RĘCZNE narzędzia pomiarowe są uniwersalnymi
maszynami do stosowania w warsztacie lub laboratorium,
cechującymi się niezawodnością i odpornością oraz są
możliwie maksymalnie zintegrowane z użytkownikiem.
Są one wielofunkcyjne lecz zawsze proste w użyciu.
Stanowią one wartościowy produkt, który może być
wykorzystywany przez wielu użytkowników i zastępuje
konwencjonalne narzędzia pomiarowe.

350 mm - 600 mm - 900 mm

Wbudowane opatentowane technologie. Wbudowane opatentowane technologie.

TESA MICRO-HITE+M
Motoryzacja tych wysokościomierzy sprawia, że są one
najbardziej precyzyjne w tym wachlarzu produktów.
Wyróżniają się w szczególności swoim ekskluzywnym
i opatentowanym pokrętłem do przesuwu (FEEL&MOVE),
w połączeniu z szybkim pozycjonowaniem czujnika
i płynnością podczas wykonywania sekwencji pomiarowej.

350 mm - 600 mm - 900 mm
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PEŁEN ZAKRES

BEZPIECZEŃSTWO
I JAKOŚCI PRODUKTU
Produkty TESA już w fazie ich opracowywania podlegają surowym normom wewnętrznym dostosowanym do 
najbardziej restrykcyjnych norm krajowych. Dzięki temu drobiazgowemu monitoringowi wszystkie narzędzia 
pomiarowe TESA spełniają kartę jakości, którą pragniemy utrzymywać na najwyższym możliwym poziomie 
restrykcyjności.

Certyfikat SCS
Każde narzędzie pomiarowe z naszego asortymentu jest dostarczane z certyfikatem SCS
(Swiss Calibration Service).

Dzięki temu unikamy wszelkich ukrytych kosztów związanych ponowną certyfikacją narzędzia
po jego zakupie.

Proces kalibracji
Wszystkie wysokościomierze będące w gamie produktów TESA są poddawane kalibracji i inspekcji
zgodnie ze standardami opisanymi w normie ISO 13225. Każdy przyrząd jest kontrolowany i kalibrowany
według procesów porównywalnych z jego normalnym, codziennym użytkowaniem.

Przedstawione specyfikacje techniczne są zgodne z faktycznym zastosowaniem przyrządu.

Filozofia przystępności dla każdego
Dzięki udoskonalonemu interfejsowi użytkownika, ergonomicznemu panelowi i tematach pomocy w oparciu
o kontekst, gama produktów MICRO-HITE jest dostępna dla każdego profilu użytkownika.

Krótki czas nauki obsługi – samodzielność użytkowania po maksymalnie 1 dniu.

Czytelne informacje
Żadnych wątpliwości! Wyświetlane wartości zawsze odpowiadają wyłącznie pomiarowi lub obliczeniom,
a nie pozycji trzpienia w danym momencie.

Ograniczona możliwość występowania błędów wynikających z niewłaściwej interpretacji
wyświetlanych wyników

Mocna konstrukcja
W sercu każdej maszyny jest konstrukcja wykorzystująca wspaniałe właściwości mikrostruktury żeliwa
sferoidalnego. Wszystkie modele wykorzystują uznane w branży materiały, które świetnie nadają się
do produkcji tradycyjnych komponentów.

Stabilność komponentów zapewnia wiarygodność przyrządów na długi czas.

Monolityczna stopka
Wszystkie stopki są wytwarzane z pojedynczego bloku materiału.

1. Redukcja grubości poduszki powietrznej = obniżenie wpływu na wyniki pomiarów.
2. £atwość poruszania się po powierzchniach, nawet tych z bruzdami i nierównościami.



Manualne pokrętło do 
przesuwu

Ergonomiczna obsługa
System wspomagania  
pomiarów (opatentowany)

Ulepszona  
podświe- 

tlana  
klawiatura

Ekran  
dotykowy

System pomiarowy 
TESA (opatentowany)

Duże powierzchnie  
podpórek

Podstawa i rama z że-
liwa sferoidalnego

Złącze dla akcesoriów

Regulowany uchwyt 
panelu (2 stopnie 

swobody)

Aktywacja poduszki 
powietrznej

Manual TESA MICRO-HITE
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GŁÓWNE CECHY

Inteligentne pokrętło  
dla przestawiania

Ergonomiczna obsługa

Uchwyt dla ręcznego 
manipulowania 
próbnikiem

System wspomagania 
pomiarów (opatentowany)

Ulepszona 
podświetla-

na klawia-
tura

Ekran 
dotykowy

System pomiarowy 
TESA (opatentowany)

Duże powierzchnie podpórek

Podstawa i rama z 
żeliwa sferoidalnego

Złącze dla akcesoriów

Regulowany  
uchwyt panelu 

(2 stopnie swobody)

Aktywacja poduszki 
powietrznej

Motorised TESA MICRO-HITE+M



Hybrydowy  
panel

Każdy użytkownik ma możliwość dokonania wyboru
pomiędzy 100% obsługą dotykową, za pomocą klawiatury
lub mieszaną. Ta hybrydowa natura sprawia, że podczas
nawigacji po różnych menu oraz podczas zarządzania
czynnościami pomiarowymi panel jest prosty w obsłudze.

Wygodne i elastyczne użytkowanie przez interakcję
dwóch procesów nawigacji dostosowanych
do każdego typu środowiska użytkowania.

Ulepszona  
podświetlana kla-
wiatura

Dzięki uproszczonemu panelowi zawierającemu tylko niezbędne
przyciski, obsługa staje się prosta, szybka i pozbawiona 
niejasności. Klawiatura jest wyposażona w podświetlenie, co 
poprawia komfort odczytów w słabo oświetlonych miejscach w 
warsztatach.

1 klawisz = 1 funkcja
Nie ma już konieczności spędzania wielu godzin
na nauce obsługi przyrządu. Zarządzanie możliwościami
narzędzia pomiarowego jest intuicyjne, co pozwala uniknąć
ukrytych kosztów podczas nastawiania.

Szybsze działanie dzięki 
technologii QUICKCENTER

Technologia QUICKCENTER została specjalnie zintegrowana w 
celu doprecyzowania informacji uzyskiwanych podczas pomiaru.
Wykorzystywana jest ona głównie do efektywnego określania 
punktów kulminacyjnych (minimum, maksimum, średnica).
Koniec z niekończącymi się pomiarami lub wynikami obarczonymi
dużym ryzykiem błędu. Z technologią QUICKCENTER pomiar
otworów/szybów staje się dziecinnie prosty.

1. Uproszczony proces pomiaru punktów
kulminacyjnych znacznie redukuje czas pomiaru otworu/osi
2. Informacje wizualne podczas pomiarów w hałaśliwym 
środowisku
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Ergonomika aż po  
koniuszki palców

Wygoda jest z pewnością ważnym kryterium podczas codziennego 
użytkowania urządzenia.

Uchwyt został specjalnie przestudiowany w celu
optymalizacji twojej sylwetki podczas użytkowania 
urządzenia.

Inteligentne po-
krętło

Technologia FEEL&MOVE zapewnia komfortową obsługę
podczas pomiarów wymagających wielu manipulacji
i precyzyjnych ruchów narzędzia pomiarowego wewnątrz
niedużych elementów.

1. Szybkie pozycjonowanie sondy.
2. Płynne dokonywanie pomiarów.

Modułowy akumulator  
wielokrotnego 
ładowania

Wysokościomierze TESA dostarczane są z akumulatorem
wielokrotnego ładowania, który z łatwością można 
wymontować z urządzenia.

Równoległe użycie drugiego akumulatora dzięki
naprzemiennemu systemowi pozwala na nieprzerwaną
pracę narzędzia bez potrzeby podłączania go do sieci.

Elastyczna  
podpora

W metrologii każda potrzeba jest inna. Uchwyt podtrzymujący
pulpit sterowniczy pozwala dopasować pozycję pulpitu
do różnych sytuacji użytkowania.

Optymalny odczyn z ekranu w dowolnym czasie.



10 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   TESA Technology   |   HexagonMI.com   |   TESAtechnology.com

Czytelny 
interfejs

Odczyt informacji jest ułatwiony dzięki jasno
wydzielonym obszarom. Pozwala to użytkownikowi
skoncentrować się na głównych punktach jego
pomiarów bez konieczności rozszyfrowywania
wyświetlanych wyników.

1. Maksymalnie zredukowany czas uczenia się.
2. Satysfakcja użytkownika.
3. Zminimalizowana liczba błędów.
4. Lepsza wydajność.

Inteligentne 
wsparcie  
użytkownika

Podczas całego procesu użytkowania wysokościomierz 
automatycznie pokazuje użytkownikowi możliwe 
opcje i udziela wskazówek krok po kroku. Ponadto 
w dowolnym czasie można aktywować opartą na 
kontekście funkcję dostępu do określonej informacji 
odnośnie trybu lub aktywnego procesu.

As the user has at any time access to an 
online-help, he is constantly guided and is 
never lost during the use. The context-based 
help is particularly welcome while learning 
how to use the gauge.

Funkcje za-
awansowane

Ponieważ mamy tak wiele przypadków 
zastosowania, jak wiele jest części do zmierzenia, 
TESA opracowała oprogramowanie oferujące 
szeroki zakres możliwości dokonywania 
pomiarów wykraczający poza prostą funkcję 
jednowymiarową, np. pomiar kąta, pomiar
odchylenia od prostoliniowości lub pomiar 2D.

1.   Wielozadaniowy instrument dostępny dla 
każdego.

2.   Unikalna inwestycja dla wielu możliwości 
dokonywania pomiarów.

3. Szybki zwrot inwestycji.
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GŁÓWNE CECHY

Konfigurowalne 
funkcje

Dzięki zintegrowanemu kalkulatorowi panel sterowania
daje możliwość dokonywania obliczeń korzystając
bezpośrednio z wyników pomiarów oraz wstępnego
konfigurowania funkcji obliczania, które będą 
aktywowane automatycznie w przywołanym programie 
pomiarowym.

1.   Zintegrowanie wszystkich narzędzi = 
oszczędność czasu

2.   Tworzenie zindywidualizowanych funkcji 
obliczeniowych dostosowanych do potrzeb

3.   Zintegrowana funkcja ograniczająca błędy w 
odczytach

Zarządznie  
programem

Wysokościomierze z tej gamy produktów nie tylko
zostały opracowane dla łatwego i szybkiego
dokonywania pomiarów, za zadanie mają także
uprościć sekwencyjny pomiar części z tej samej
partii. Po przeprowadzeniu sekwencji pomiarowej
na pierwszej części zamiennej, „dla przyuczenia 
się”, użytkownik może powtarzać ją w 
nieskończoność postępując według wyświetlanych 
na ekranie informacji.

Wspomagany proces tworzenia sekwencji
pomiarów. Oszczędność czasu i uproszczenie
procesu pomiaru partii.

Czytelne  
wyniki

Każda część ma własny zakres tolerancji.
Oprogramowanie zostało stworzone do 
łatwego wprowadzania limitów akceptacji/
odrzucenia w możliwie najbardziej bezpośredni 
sposób. Po dokonaniu pomiaru części, 
użytkownik informowany jest o jej stanie.

Precyzyjne i szczegółowe wyniki pomiarów 
są pokazywane użytkownikowi (TAK/
NIE – and. GO/ NOGO, zrewidować,…) i w 
tym samym czasie są zarządzane przez 
peryferyjne mechanizmy wykonywania kopii 
zapasowych.
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„ELASTYCZNE”
ZARZĄDZANIE  
DANYMI
Wysokościomierze TESA MICRO-HITE są zaprojektowane do zapewnienia elastyczności, w celu  
dostarczenia optymalnych rozwiązań zarządzania danymi bez względu na typ użytkownika lub zastosowanie.

Drukowanie
Dane można automatycznie przesłać do drukarki połączonej z panelem.
Drukarka jest opcjonalna i można ją podłączyć do narzędzia pomiarowego w dowolnej chwili.

Zapisywanie do pamięci USB
Dane można zapisywać w postaci pliku *.txt na karcie pamięci USB.
Dostępnych jest kilka formatów danych (zmierzone wartości i tolerancje, ...).

Połączenie z urządzeniem peryferyjnym
Jest możliwość połączenia przyrządu z komputerem za pomocą złącza TLC (TESA Lync Connector) oraz
otrzymywania wyników pomiarów na komputer. Do tego celu można wykorzystać dwa dodatkowe programy
tj. TESA STAT-EXPRESS do zarządzania statystykami oraz TESA DATA-DIRECT do formatowania danych.

Bezpośrednie informacje
Szybki dostęp do informacji pomiarowych jest kluczowym elementem efektywności linii produkcyjnej.
W tym celu TESA bezpośrednio zintegrowała możliwość wprowadzania tolerancji dla elementów pomiarowych.
Po dojściu do końca programu pomiarowego użytkownik ma możliwość wizualizacji szczegółowych wyników,
dostępnej bezpośrednio z panelu narzędzia pomiarowego.
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ZARZĄDZANIE DANYMI

Wypełniaj szablon raportu w  
czasie rzeczywistym
Za pomocą oprogramowania TESA DATA-DIRECT możliwe jest mierzenie jednej lub wielu części
mechanicznych i otrzymywanie automatycznie sformatowanych danych w postaci wcześniej
przygotowanego szablonu raportu (np. w postaci pliku Excel).  
Raport jest dostępny zaraz po dokonaniu pomiaru.

Szybkie i proste oprogramowanie  
statystyczne
Oprogramowanie SPC (Statistical Process Control) TESA STAT-EXPRESS daje możliwość obliczania
w czasie rzeczywistym wszystkich istotnych cech występujących podczas przeprowadzania analizy
statystycznej. Jest ono łatwe do opanowania, a także automatycznie zarządza ona raportami z pomiarów.

Pomiar części

Przesyłanie

surowych

wartości

Przesyłanie

surowych

wartości

Formatowanie

wartości i 
przesyłanie

ich do pliku Excel

Pomiar części TESA DATA-DIRECT
Otrzymywanie i 

filtrowanie wartości

TESA DATA-DIRECT
Otrzymywanie i zarządzanie
wartościami statystycznymi

Otrzymywanie wartości i wypełnianie raportu
w czasie rzeczywistym

Automatyczne generowanie
raportów pomiarowych
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ZARZĄDZANIE DANYMI



MICRO-HITE MICRO-HITE+M

Skrót funkcji z pokrętłem

Pojedyncze sondowanie

Punkt kulminacyjny

Podwójne sondowanie

Maks., min., delta

Prostopadłość,  
prostość

Kąt

Wbudowany kalkulator

Funkcje 2D

Odwołania A/B A/B

Dystans

Punkt środkowy

Tolerancje, raport  
GO/NOGO

Zamiana mm/cal

Pomoc online

Predefiniowane

Tryb uczenia się / 
programowania

Zapis danych do pamięci 
USB

Prześlij dane przez port TLC t

Drukuj dane

Zrzut ekranu
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KONFIGURACJE

MICRO-HITE MICRO-HITE+M

Skrót funkcji
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TY
P

Ręczny pomiar przesuwu

Zmotoryzowany pomiar przesuwu

M
IE

R
N

IK

MICRO-HITE [mm] 350 600 900 350 600 900

MICRO-HITE+M [mm] 350 600 900

Poduszka powietrzna

Precyzyjne ustawianie

PA
N

E
L

Panel MICRO-HITE

Panel MICRO-HITE+M

Drukarka USB opcjonalnie

Regulowana podpora panelu

AK
C

ES
O

R
IA

Ø 6 mm uchwyt trzpienia

Ø 5 mm trzpień, twardy stop metalu

12,7 mm / .5 wzorzec kalibracyjny

Osłona opcjonalnie

Z
AS

IL
AN

IE

Akumulator wyjmowany/wielokrotnego ładowania

Źródło zasilania

Kabel zasilania EUR

Kabel zasilania US

IN
N

E

Certyfikat SCS

Roczna gwarancja

Umowa serwisowa na żądanie



Y

X
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MICRO-HITE
Dla zakładów i laboratoriów

Ręczny przesuw

System poduszki powietrznej

Z lub bez urządzenia do dokł. Nastawień

Regulowany panel

Kolorowy ekran dotykowy

Posiada certyfikat SCS

Tryby pomiarów 1D i 2D

MICRO-HITE 350 MICRO-HITE 600 MICRO-HITE 900

Zakres pomiarowy [mm] 520 770 1075

Maks. dopuszczalna wartość błędu
[μm], L [mm]

2+2L/1000 2+2L/1000 2+2L/1000

Powtarzalność (2σ) [μm]  na powierzchni: ≤1
 na łuku: ≤1

 na powierzchni : ≤1
 na łuku : ≤1

 na powierzchni : ≤1
 na łuku : ≤1

Maks. błąd prostopadłości z 
trzpieniem IG13 [μm]

 czołowa: 5
 boczna : 5

 czołowa : 7
 boczna : 7

 czołowa : 9
 boczna : 9

Maks. błąd prostopadłości, 
mechaniczny [μm]

 czołowa : 7  czołowa : 9  czołowa : 11

Autonomia pracy [h] 8 8 8

Nacisk pomiarowy [N] 1,6 ± 0,25 1,6 ± 0,25 1,6 ± 0,25

Panel [mm] wyświetlać, wysokość x długość

Rozdzielczość 0,01 / 0,001 / 0,0001 0,01 / 0,001 / 0,0001 0,01 / 0,001 / 0,0001

Waga (z panelem) [kg] 33 37 45



Y

X
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

MICRO-HITE+M
Dla zakładów i laboratoriów

Zmotoryzowany przesuw

Tryby pomiarów 1D i 2D

System poduszki powietrznej

Regulowany panel

Kolorowy ekran dotykowy

Stały nacisk pomiarowy

Posiada certyfikat SCS

MICRO-HITE+M 350 MICRO-HITE+M 600 MICRO-HITE+M 900

Zakres pomiarowy [mm] 520 770 1075

Maks. dopuszczalna wartość błędu
[μm], L [mm]

1,8+2L/1000 1,8+2L/1000 1,8+2L/1000

Powtarzalność (2σ) [μm]  na powierzchni : ≤0,5
 na łuku : ≤1

 na powierzchni : ≤0,5
 na łuku : ≤1

 na powierzchni : ≤0,5
 na łuku : ≤1

Maks. błąd prostopadłości z 
trzpieniem IG13 [μm]

 czołowa : 5
 boczna : 5

 czołowa : 7
 boczna : 7

 czołowa : 9
 boczna : 9

Maks. błąd prostopadłości,  
mechaniczny [μm]

 czołowa : 7  czołowa : 9  czołowa : 11

Autonomia pracy [h] 8 8 8

Nacisk pomiarowy [N] 1,6 ± 0,25 1,6 ± 0,25 1,6 ± 0,25

Panel [mm] wyświetlać, wysokość x długość

Rozdzielczość 0,01 / 0,001 / 0,0001 0,01 / 0,001 / 0,0001 0,01 / 0,001 / 0,0001

Waga (z panelem) [kg] 33 37 45
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Samochód
Ogromna większość komponentów do pojazdów
silnikowych podlega wysokim standardom jakości,
tym samym wymagając od producentów dążenia do perfekcji oraz 
oferowania doskonałych produktów.
Wysokościomierze MICRO-HITE oraz MICRO-HITE+M 
można zintegrować bardzo blisko miejsca produkcji, w celu 
zminimalizowania wpływu na efektywność łańcucha produkcji. 
Komponenty silnikowe, układy wtryskowe i układy hamulcowe 
to tylko kilka przykładów z wielu zastosowań, gdzie można 
dokonywać pomiarów dzięki dostępnej gamie narzędzi 
pomiarowych.

Measurement of an engine block

00730080 
MICRO-HITE+M 600

00760087 
Uchwyt trzpienia dla głębokości do185 mm

00760164 
trzpień z kulką Ø 5 mm
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 PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Formy i  
narzędzia
Wykorzystanie części produkowanych
w dużych seriach z form jest
w dzisiejszych czasach bardzo
powszechne we wszystkich gałęziach
przemysłu, od przemysłu
żywnościowego do lotniczego
lub kosmetycznego. Dla takich
materiałów jak plastik, żeliwo, stal,
itp. aspekt metrologiczny ma
nadrzędne znaczenie. Często zatem
wiąże się to z bardzo precyzyjnym
wytwarzaniem złożonych form,
bez względu na rozmiar wytwarzanego
produktu.
Dlatego kolumny MICRO-HITE lub
MICRO-HITE+M stanowią istotną
część procesu sprawdzania wysokiej
jakości wytwarzanych form.

Measurement of a plastic injection mould for a drill plastic cover

00730080 
MICRO-HITE+M 600

00760094 
trzpień z prętem z hartowanej stali
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Przemysł medyczny
Tak jak w innych gałęziach przemysłu, opracowywanie produktów 
i systemów medycznych podlega kilku kluczowym czynnikom, 
jak np. efektywność i koszty, chociaż jest to środowisko silnie 
regulowane,… ale przede wszystkim zależy ono od otoczenia 
regulacyjnego, w którym z oczywistych względów zdrowotnych 
normy stają się coraz bardziej restrykcyjne.  
W tym kontekście muszą się ciągle dostosowywać w zakresie 
wprowadzania innowacji, rozwoju i produkcji.  
Jakość produktu wykorzystywanego w branży medycznej  
w procesie jego wytwarzania jest poddawana wielokrotnej 
kontroli. Przyrządy medyczne (pompy, ...), implanty ortopedyczne 
(protezy, ...) i sprzęt medyczny w dzisiejszych czasach często 
składa się z drobnych elementów, do których przykłada się 
większą uwagę. Wysokościomierze MICRO-HITE oraz MICRO-
HITE+M sięgają doskonałości w dziedzinie metrologii i są 
niezbędne dla rozwoju wyrobów medycznych. W celu zapewnienia 
zgodności produktów z przepisami oraz pozyskania pełnej wiedzy 
przed przyjęciem części zamiennych i montażem ich na linii 
produkcyjnej stosowanych jest wiele metod analitycznych i reguł 
postępowania.

00730080 
MICRO-HITE+M 600

00760243
Ø 6 mm 

uchwyt na trzpień

00760177 
Złącze dla trzpieni M3 i trzpieni walcowych

00760178 
Pręt ze stali hartowanej, kąt 8°

Określanie wysokości wyżłobienia na części wykonanego na urządzeniu
pomiarowym do endoskopii

00760223 
Ø 8 mm 

uchwyt trzpienia
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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Przetwórstwo 
tworzyw  
sztucznych
Metrologia jest bardzo ważna dla
jakości produktu i stanowi wiele
wyzwań jeśli chodzi o produkty z grupy
formowanych plastikowych części
zamiennych. W wielu sektorach, takich
jak lotnictwo, przemysł samochodowy
i medyczny, przetwórstwo tworzyw
sztucznych ciągle się rozwija.
Cały czas pojawiają się nowe rodzaje
tworzyw sztucznych (coraz bardziej
przyjazne dla środowiska, w mniejszym
stopniu zależne od ropy naftowej,
wytrzymałe, ognioodporne,…).
Dlatego bardzo ważna jest możliwość
sprawdzania stabilności w procesie
ich wytwarzania oraz w dłuższej
perspektywie. Wysokościomierze
MICRO-HITE oraz MICRO-HITE+M
są niezbędną wartością dodaną
umożliwiającą przeprowadzanie
wysokiej jakości pomiarów, oraz
wartością, która przyśpiesza proces
00730080 tworzenia nowych produktów.

Pomiar odległości osiowych na plastikowej pokrywie skrzynki z elektroniką

00730080 
MICRO-HITE+M 600

0071684819 
Ø 20 mm trzpień wskazówkowy

00760223 
Ø 8 mm 

uchwyt trzpienia



00760223
00760086

00760087 0076005700760177

00760243

S07001622
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AKCESORIA
Wysokościomierze TESA są kompatybilne z szeroką gamą akcesoriów pozwalających dostosować przyrząd do 
Twoich faktycznych potrzeb.

Panele, drukarka i wzorzec kalibracyjny
Panel dla MICRO-HITE 00760233 –

Panel dla MICRO-HITE+M 00760234 –

Drukarka USB 00760235 –

Wzorzec kalibracyjny 00760236 12,7 mm / .5 in

Uchwyty na trzpienie
Ø 6 mm standardowy uchwyt na trzpień 00760243 –

Ø 6 mm uchwyt na trzpień 00760086 Dla głębokości do 110 mm

Ø 6 mm uchwyt na trzpień 00760087 Dla głębokości do 185 mm

Ø 6 mm uchwyt na trzpień 00760057 Zwiększenie zakresu zastosowań application

Ø 6 mm uchwyt na trzpień S07001622 Zwiększenie zakresu zastosowań

Ø 8 mm uchwyt na trzpień 00760223 –

Złącze dla trzpienia z gwintem M3 i wałkiem 00760177 –

Złącze dla trzpieni z gwintami M1,4 oraz M2,5 00760096 3 x M1,4 + 2 x M2,5

00760233 00760234 00760235 00760236



00760060

00760228

0071684815

0071684816 00761684817

0071684825 0071684829

0071684832

0071684818

00760229 00760061 00760227

00760230 00760180 00760181 00760182

25TESAtechnology.com   |   HexagonMI.com   |   TESA Technology   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

AKCESORIA

Trzpienie z kulką
Trzpienie z kulką są najprostsze i najczęściej używane w połączeniu z wysokościomierzami, które są standardowo dostarczane
z tym typem trzpienia. Dzięki swojej budowie ten typ akcesoriów jest odpowiedni dla większości przypadków sondowania.

Ø 0,9 mm trzpień z kulką 00760180 M3 mocowanie Kulista końcówka z hartowanej stali

Ø 1,9 mm trzpień z kulką 00760181 M3 mocowanie Kulista końcówka z hartowanej stali

Ø 2,9 mm trzpień z kulką 00760182 M3 mocowanie Kulista końcówka z hartowanej stali

Ø 1 mm trzpień z kulką 00760228 mocowanie Ø 6 mm Trzon i kulka z twardego stopu metalu

Ø 2 mm trzpień z kulką 00760229 mocowanie Ø 6 mm Trzon i kulka z twardego stopu metalu

Ø 3 mm trzpień z kulką 00760230 mocowanie Ø 6 mm Trzon i kulka z twardego stopu metalu

Ø 3 mm trzpień z kulką 00760061 mocowanie Ø 6 mm Kulista końcówka z twardego metalu

Ø 5 mm trzpień z kulką 00760227 mocowanie Ø 6 mm Trzon i kulka z twardego stopu metalu

Ø 10 mm trzpień z kulką 00760060 mocowanie Ø 6 mm Kulista końcówka z twardego metalu

Ø 1 mm trzpień z kulką 0071684818 mocowanie Ø 8 mm Regulowany trzonek do pomiaru głębokości

Ø 4 mm trzpień z kulką 0071684815 mocowanie Ø 8 mm Kulista końcówka z twardego metalu

Ø 6 mm trzpień z kulką 0071684825 mocowanie Ø 8 mm Kulista końcówka z twardego metalu

Ø 6 mm trzpień z kulką 0071684816 mocowanie Ø 8 mm Kulista końcówka z twardego metalu

Ø 8 mm trzpień z kulką 0071684832 mocowanie Ø 8 mm Kulista końcówka z twardego metalu

Ø 10 mm trzpień z kulką 0071684817 mocowanie Ø 8 mm Kulista końcówka z twardego metalu

Ø 10 mm trzpień z kulką 0071684829 mocowanie Ø 8 mm Kulista końcówka z twardego metalu



00760074 00760075 00760076 0071684827

00760183

21

ø 
22

ø 
5

0071684819

00760094 00760178 00760179

0071684822
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Trzpienie dyskowe
Trzpienie te mają formę dysku o zróżnicowanej grubości i średnicy, co pozwala na sondowanie odsadzeń centrujących i rowków.
Akcesoria te są często wykorzystywane do pomiarów otworów wewnętrznych w miejscach, gdzie nie ma możliwości użycia
trzpieni gwiaździstych.

Trzpień dyskowy Ø 4,5 mm 00760074 mocowanie Ø 6 mm, dysk z twardego stopu

Trzpień dyskowyØ 14 mm 00760075 mocowanie Ø 6 mm, dysk z twardego stopu

Trzpień dyskowy Ø 19 mm 00760076 mocowanie Ø 6 mm, dysk z twardego stopu

Trzpień dyskowy Ø 12 mm 0071684827 mocowanie Ø 8 mm

Trzpienie wskazówkowe
Trzpienie wskazówkowe są wykorzystywane głównie do określania położenia otworu, gdyż ich forma pozwala na szybkie
ustawienie w centralnej części tych elementów.

Trzpień wskazówkowy Ø 8 mm 00760183 mocowanie M3, hartowana stal

Trzpień wskazówkowy Ø 6 mm 0071684822 mocowanie Ø 8 mm, hartowana stal

Trzpień wskazówkowy Ø 22 mm 0071684819 mocowanie Ø 8 mm, hartowana stal

Trzpienie walcowe
Trzpienie walcowe są wykorzystywane głównie do pomiaru rowków,
odsadzeń centrujących, otworów nieprzelotowych

Nakładki na trzpień z trzonkiem 00760094 hartowana stal

Pręt, kąt 8° 00760178 hartowana stal

Cylindryczny pręt 00760179 twardy stop metalu



00760082 00760093

00760066 00760067 00760068

0071684820

00760222 00760140
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AKCESORIA

Trzpienie cylindryczne i beczkowe
Trzpienie w kształcie cylindra są często używane do pomiaru elementów, których pomiar za pomocą prostego trzpienia z kulką
byłby mocno utrudniony lub wręcz niemożliwy. W niektórych przypadkach nie można zagwarantować kontaktu pomiędzy
narzędziem i mierzoną częścią, kiedy końcówkę urządzenia stanowi kulka. Są one także wykorzystywane do pomiaru gwintów
oraz często do określania środka otworów gwintowanych.

Trzpień beczkowy Ø 2,2 mm 00760066 mocowanie Ø 6 mm, powierzchnie pomiarowe z twardego stopu

Trzpień beczkowy Ø 4,5 mm 00760067 mocowanie Ø 6 mm, powierzchnie pomiarowe z twardego stopu

Trzpień beczkowy Ø 9,7 mm 00760068 mocowanie Ø 6 mm, powierzchnie pomiarowe z twardego stopu

Trzpień cylindryczny Ø 2 mm 00760082 mocowanie Ø 6 mm, powierzchnie pomiarowe z twardego stopu

Trzpień cylindryczny Ø 10 mm 00760093 osłona z hartowanej stali, powierzchnie pomiarowe z twardego stopu

Trzpień cylindryczny Ø 10 mm 0071684820 mocowanie Ø 8 mm, stal

Akcesoria do pomiarów prostoliniowości
Oprócz standardowych trybów pomiarów zarówno ręczne jak i zmotoryzowane modele z gamy produktów MICRO-HITE
zostały specjalnie opracowane, aby umożliwić wykrywanie błędów prostopadłości lub prostoliniowości.
Pomiary można wykonywać w dwóch kierunkach, co wyróżnia te narzędzia pomiarowe jako jedyne na rynku pozwalające
zarówno na pomiary przednie, jak i boczne.

Uchwyt trzpienia dla czujnika zegarowego kontrolnego 
(dŹwigniowy) 00760222 –

IG13 probe 00760139 –

System mocowania dla IG13 00760138 –

Zestaw trzpieni IG13 00760140 = 00760139 + 00760138

IG13/Złącze dla wysokościomierza 00760247 Do użycia razem z IG13 dostarczane przed r. 2017
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ZESTAWY AKCESORIÓW
Zestaw 1

8 elementów
Zestaw 2

8 elementów
Zestaw 3 

17 elementów
Zestaw 4 

9 elementów

00760232 00760173 00760148 00760175

Złożony z

U
ch

w
yt

y 
tr

zp
ie

ni 00760057 Ø 6 mm uchwyt trzpienia poszerzający zakres 
stosowania

00760086 Ø 6 mm uchwyt trzpienia dla głębokości do 110 mm

00760087 Ø 6 mm uchwyt trzpienia dla głębokości do 185 mm

00760177 Adapter dla trzpieni z gwintem M3

Tr
zp

ie
ni

e

00760060 Ø 10 mm trzpień z kulką, Ø 6 mm mocowanie 

00760061 Ø 3 mm trzpień z kulką, Ø 6 mm mocowanie

00760066 Ø 2,2 mm trzpień beczkowy, Ø 6 mm mocowanie

00760067 Ø 4,5 mm trzpień beczkowy, Ø 6 mm mocowanie

00760068 Ø 9,7 mm trzpień beczkowy, Ø 6 mm mocowanie

00760074 Ø 4,5 mm trzpień dyskowy, Ø 6 mm mocowanie

00760075 Ø 14 mm trzpień dyskowy,Ø 6 mm mocowanie

00760076 Ø 19 mm trzpień dyskowy,Ø 6 mm mocowanie

00760082 Ø 2 mm cylinder-shaped probe, Ø 6 mm mocowanie

00760093 Ø 10 mm trzpień cylindryczny

00760094 Trzpień z prętem ze stali hartowanej

00760180 Ø 0,9 mm trzpień z kulką, M3 mocowanie

00760181 Ø 1,9 mm trzpień z kulką, M3 mocowanie

00760182 Ø 2,9 mm trzpień z kulką, M3 mocowanie

00760183 Ø 8 mm trzpień wskazówkowy, M3 mocowanie

00760228 Ø 1 mm trzpień z kulką, Ø 6 mm mocowanie

00760229 Ø 2 mm trzpień z kulką, Ø 6 mm mocowanie

00760230 Ø 3 mm trzpień z kulką, Ø 6 mm mocowanie

Pr
ze

dł
uż

ki
 

00760184 Przedłużka M3, L 20 mm

00760185 Przedłużka M3-M2,5, L 20 mm

Tr
zp

ie
ni

e 
w

al
co

w
e 00760178 Pręt stalowy, kąt 8°

00760179 Pręt cylindryczny z twardego metalu
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AKCESORIA

INNE AKCESORIA
Za

rz
ąd

za
ni

e 
da

ny
m

i

Papier terminczy do Drukarki USB 00760250 Opakowanie 4 rolek

Oprogramowanie TESA DATA-DIRECT 04981001 Opakowanie 4 rolek

TESA STAT-EXPRESS software 04981002 Oprogramowanie SPC

Kabel Sub-D 9p/m do USB 04761063 –

Kabel TLC-USB 04760181 –

Kabel Sub-D 9p/m do Sub-D 9p/f 04761052 –

Cz
ys

zc
ze

ni
e 

i 
oc

hr
on

a

Osłona od kurzu, 350 mm 00760151 –

Osłona od kurzu, 600 mm 00760152 –

Osłona od kurzu, 900 mm 00760153 –

Płyn do czyszczenia 00760249 Do stołów granitowych

Za
si

la
ni

e 
en

er
gi

ą
el

ek
tr

yc
zn

ą

Akumulator 00760244 Wielokrotnego ładowania, wymienny

Stacja ładowania akumulatora 00760245 Dla akumulatora 00760244

£adowarka 00760251 –

Kabel do ładowarki 04761055 Dla Europy

Kabel do ładowarki 04761056 Dla USA

In
ne

Zestaw do nastawy dokładnej 00760246 Dla ręcznego MICRO-HITE

Część praktyczna 00760124 –
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USŁUGA TESA
NASZ PRIORYTET
Dla TESA niezbędna jest obsługa klientów. Naszym codziennym zadaniem jest spełnianie najwyższych 
oczekiwań metrologicznych naszych klientów oraz pomoc w poszukiwaniu rozwiązań.

Kalibracja
Aby zachować dokładność pomiarów twoich narzędzi, TESA kontroluje i kalibruje sprzęt oraz dostarcza
akredytacji SCS (Swiss Calibration Service )lub raportu TESA z pomiarów..

Naprawa
Twój wysokościomierz wymaga naprawy? TESA proponuje szybkie rozwiązana w zakresie napraw,
wymiany i wypożyczenia, zarówno w sytuacji, gdy twój sprzęt jest na gwarancji jak i nie.

Wsparcie
Dla wyposażenia TESA dostępne jest wsparcie dotyczące produktu i wsparcie techniczne.

Szkolenie
Aby sprostać twoim potrzebom stworzono szeroki zakres szkoleń: szkolenie użytkowników podczas instalacji,
szkolenie w zakresie produktu w siedzibie TESA jak również szkolenia na miejscu i niestandardowe.

Konserwacja
Pracuj w spokoju dzięki zapobiegawczej umowie serwisowej TESA, która wydłuża żywotność twojego sprzętu
i pozwala zachować precyzję pracy.

Dostosowanie przycisków
Do różnych wymagań określonych pomiarów, TESA proponuje dostosowanie wkładu pomiarowego
wedle twojego życzenia.
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WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZESTRZENI
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Hexagon Manufacturing Intelligence pomaga producentom
przemysłowym rozwijać przełomowe technologie dzisiaj,
a jutro – produkty zmieniające życie. Jako wiodący 
specjalista w zakresie metrologii i produkcji, ekspert w 
sondowaniu, myśleniu i działaniu dzięki zbieraniu, analizie i 
aktywnemu wykorzystywaniu danych zapewniamy naszym 
klientom pewność w zwiększaniu produkcji i wydajności 
przy jednoczesnym ulepszaniu jakości produktów.

Przez sieć lokalnych centrów usługowych, zakładów
produkcyjnych i działańń komercyjnych na pięciu 
kontynentach kształtujemy zmiany w produkcji, aby 
stworzyć świat, w którym jakość zwiększa wydajność 
produkcji. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
HexagonMI.com.       

Hexagon Manufacturing Intelligence jest częścią Hexagon 
(Nasdaq w Sztokholmie: HEXA B; hexagon.com), wiodącego 
globalnego dostawcy technologii informacyjnych 
zwiększaj ących jakość i wydajność w zastosowaniach 
geoprzestrzennych i przemysłowych.

Założona w 1941 r. z siedzibą główną w Rennes, Szwajcaria, 
TESA SA produkuje i sprzedaje precyzyjne produkty 
pomiarowe cechujące się wysoką jakością, rzetelnością 
pomiaru i trwałością.

Przez 75 lat TESA wyróżniała się na rynku dzięki swoim 
doskonałym produktom, wyjątkowej wiedzy w zakresie 
mikromechaniki i precyzyjnej obróbki jak również dzięki 
udokumentowanemu doświadczeniu w dziedzinie metrologii 
wymiarowej.

Marka TESA jest światowym liderem w zakresie 
wysokościomierzy i pionierem dzięki szerokiej gamie 
przyrządów, łącznie z suwmiarkami, mikrometrami, 
czujnikami zegarowymi, zegarowymi wskaźnikami 

kontrolnymi typu dźwigniowego i czujnikami indukcyjnymi.
TESA to prawdziwy punkt odniesienia w zakresie inspekcji 
towarów przychodzących, jak również dla zakładów 
produkcyjnych i laboratoriów kontroli jakości.
Dzięki swojej ogólnoświatowej sieci dystrybucji firma skupia 
się na inżynierii mechanicznej, branży mikromechanicznej, 
motoryzacyjnej, lotniczej, zegarmistrzowskiej i medycznej. W 
2001 r. 

TESA stała się częścią Hexagon, światowego lidera w zakresie 
technologii informatycznych.

TESAtechnology.com

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE

SKANING LASEROWY 3D

SENSORY

PRZENOŚNE RAMIONA POMIAROWE

USŁUGI

TRACKERY I STACJE LASEROWE

SYSTEMY WIELOCZUJNIKOWE I OPTYCZNE

SKANERY ŚWIATŁA BIAŁEGO

OPROGRAMOWANIE METROLOGICZNE

CAD / CAM

STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU

ROZWIĄZANIA ZAUTOMATYZOWANE

MIKROMETRY, SUWMIARKI, WYSOKOŚCIOMIERZE, ITP.


