Mantax Blue
Med genomtänkt och beprövad utformning och design är Mantax Blue ett
effektivt och hållbart instrument för diametermätning. Den reflexfria skalan i aluminium har tydlig numrering där siffrorna inte nöts ner. Handtaget är bekvämt i blå, väl synlig färg som passar alla handstorlekar.
Mantax Blue har löstagbara skänklar där du som användare kan justera
efter eget önskemål. Nycklar och anvisningar medföljer varje klave.
Den stora variationen och det slitstarka utförandet ger ett brett
användningsområde för Mantax Blue för mätning i skog och
fält, inom viltvård, fiskeindustri och för hälsovård.
Mantax Blue finns med centimeter/millimeterskala,
tumskala, kombinerad metrisk/tumskala, franska skalor och
specialskalor.Certifierade/krönta skallängder: 500 mm; 600
mm; 800 mm och 1000 mm. Mantax Blue kan också beställas
med kundanpassade skaltryck och extra långa skalor med
kortare skänklar passande för arbeten inom viltvård och
fiskerinäring.
Till Mantax Blue kan röd Gator Eyes laserpekare köpas
färdigmonterade på skänkelpar. Originalskänklarna skruvas av
och byts ut mot Gator Eyes-utrustade skänklar och klaven kan
användas för diametermätning på avstånd.
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Reflexfri skala
Justerbar
Tålig skalgradering
Marknadens största utbud av skalor och graderingar
Prisvärd och enkel

TEKNISK SPECIFIKATION MANTAX BLUE
Vikt med låda:

400 mm: 950 g; 500 mm: 960 g; 650 mm: 1100 g; 800 mm:
1200 g; 950 mm: 1400 g; 1020 mm: 1500 g; 1270 mm: 1800
g; 800 mm metermarkör: 1300 g. Vikt låda 200-350 g.

Material skala:

Icke-reflekterande aluminium med beläggning.

Material handtag:

Glasfiberförstärkt polykarbonat.

Skänklar:

Avtagbara aluminium/metall. Skänklar är normalt ca halva
skalans längd. Klavar anpassade för vilt/fiskevård: skänklar
ca 200 mm.

Testad:

FPA, PTB.

Mantax Blue precisionsklavar passar en mängd arbeten inom
inventering av träd och virke, viltvård, inom konstruktion och
hälsovård, arkeologi och geologi. Bilden visar ett urval skaltryck.

Mantax Blue
Millimetergradering: 11-100-1101: 400 mm. 11-100-1102: 500 mm; 11-100-1139: 600 mm; 11-100-1103: 650 mm; 11-100-1104: 800 mm; 11-100-1105: 950 mm;
11-100-1138: 1000 mm; 11-100-1006: 1020 mm; 11-100-1107: 1270 mm. Krönta modeller: 500 mm; 600 mm; 800 mm och 1000 mm
Viltvård och fiskeri, korta skänklar: 11-100-1037: 1100 mm; 11-100-1052: 1520 mm; 11-100-1137: 1800 mm.
11-100-1140: 1250 mm med 5-cm-klasser ovansidan, millimetergradering undersidan
Tumgradering: 11-100-1110: 18”; 11-100-1111: 24”, 11-100-1112: 30”, 11-100-1113: 36”, 11-100-1114: 40”, 11-100-1115: 50”
Dubbel gradering: 11-100-1116: 18”/500 mm; 11-100-1117: 24”/650 mm; 11-100-1118: 30”/800 mm; 11-100-1119: 36”/950 mm
Trippel fransk gradering: 11-100-1123: 500 mm; 11-100-1124: 650 mm; 11-100-1125: 800 mm; 11-100-1129: 800 mm metermarkör; 11-100-1126: 950 mm; 11100-1127: 1020 mm; 11-100-1128: 1270 mm.
Individuellt förpackade med monteringsnycklar och instruktioner.
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