Kalibrační laboratoř č. 2263 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Kalibrace měřidel v oborech tvrdost a síla
Pavel Čutka, Kašparovo náměstí 2254/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 284 841 212, 602 525 985, fax: 284 841 313, e-mail: cutka@cutka.cz
IČ: 60187271, DIČ: CZ6705191537, banka: ČS, a.s., číslo účtu: 210749319/0800
Ceník 2020
Kalibrace standardního tvrdoměru - 1 metoda
(Rockwell ; Vickers ; Brinell)

2.690 Kč

Kalibrace elektronického nebo automatického tvrdoměru - 1 metoda 2.990 Kč
(Rockwell ; Vickers ; Brinell)

Kalibrace mikrotvrdoměru - 1 metoda
(Vickers ; Knoop)

Příplatek za kalibraci každé další metody
(Rockwell ; Vickers ; Brinell ; Knoop)

Příplatek za rozšíření funkční zkoušky o další zatížení
Kalibrace přenosného tvrdoměru - měřiče tvrdosti - 1 sonda
(Leeb ; UCI ; TIV ; Ernst ; ...)

3.290 Kč
1.290 Kč
400 Kč
1.690 Kč

Příplatek za kalibraci každé další sondy měřiče - shodné metody
Kalibrace tvrdoměru Shore na pryž - každá metoda

1.290 Kč

Kalibrace tvrdoměru na nekovy - každá metoda

2.690 Kč

Kalibrace mikrotvrdoměru na nekovy - každá metoda

3.290 Kč

(Shore-A ; Shore-D ; ...)

(IRHD-normal ; Brinell na plasty ; ...)
(IRHD-micro ; ...)

Kalibrace tvrdoměrné destičky (bloku) - zatížení od 5 kp do 3000 kp
Kalibrace tvrdoměrné destičky - zatížení od 0.4 kp do 4 kp
Kalibrace tvrdoměrné destičky - zatížení od 0.01 kp do 0.3 kp
Kalibrace vnikacího tělesa (Rockwell ; Vickers ; Knoop)
Kalibrace siloměru nižší přesnosti do 200 N (mincíř ; pérová váha ; ...)
Kalibrace siloměru - odtrhoměru (Elcometer ; ...)
Kalibrace siloměru do 500 N - tlak nebo tah
Kalibrace siloměru do 500 N - tlak a tah
Kalibrace siloměru do 30 kN - tlak nebo tah
Kalibrace siloměru do 30 kN - tlak a tah
Kalibrace ostatní, seřízení a nastavení měřidla, konzultace, školení
Cestovní náklady - přeprava cejchovních přístrojů: 6 Kč/km
Odeslání měřidel po kalibraci - balík do 5 kg: 140 Kč
Odeslání balíku nad 5 kg dle skutečných nákladů
Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %)

www.cutka.cz
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