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Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000493745  

Kapitał zakładowy: 1.500.000 PLN wniesiony w całości. 

 

Cennik kalibracji kluczy dynamometrycznych: 

 0-300 Nm  -  99 zł. netto 

 301-500 Nm - 129 zł. netto 

 501-1000 Nm  - 159 ł. Netto 

 Klucze powyżej 1000 Nm na indywidualne zapytanie. 

 

Jednocześnie informujemy, iż na usługi takie jak kalibracja czy naprawa nie obowiązują żadne rabaty. 

Wzorcowanie odbywa się w prywatnym laboratorium pomiarowym bez akredytacji PCA. 

 

 

POZOSTAŁE NARZĘDZIA 

 

Nazwa narzędzia   Cena   Uwagi 

Narzędzia suwmiarkowe o zakresie pomiarowym 0-250 mm 41,25 zł brak 

Narzędzia suwmiarkowe o zakresie pomiarowym 0-600 mm 52,80 zł brak 

Narzędzia suwmiarkowe o zakresie pomiarowym 0-1500 mm 118,97 zł brak 

Narzędzia suwmiarkowe o zakresie pomiarowym 0-3000 mm 150,00 zł brak 

Narzędzia mikrometryczne o zakresie pomiarowym 0-100 mm 49,99 zł brak 

Narzędzia mikrometryczne o zakresie pomiarowym 100-300 mm 54,23 zł brak 

Narzędzia mikrometryczne o zakresie pomiarowym 300-500 mm i powyżej 119,46 zł brak 

Czujnik zębaty zegarowy o zakresie pomiarowym 0-10 mm  (również średnicówka 

zegarowa) 
100,81 zł brak 

Średnicówka zegarowa 50-160 mm 77,00 zł brak 

Przedłużenie średnicówek 11,88 zł szt.1 

Kątomierz uniwersalny o zakresie pomiarowym 0-360° 76,23 zł brak 

Kątownik  125 - 100 24,42 zł szt.1 

Kątownik  250-165 27,28 zł szt.1 

Kątownik 500 - 300 42,90 zł szt.1 

Kątownik 600-1000 70,00 zł szt. 1 

Liniał kreskowy sztywny 38,12 zł 1 mb 

Liniał kreskowy zwijany 2,64 zł 1 mb 

Liniał powierzchniowy bez podziałki prostokątny 224,00 zł brak 

Płytki wzorcowe 18,32 zł szt.1 
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Macki cyfrowe 77,00 zł brak 

Poziomica 30,86 zł brak 

Dalmierz laserowy 70,00 zł brak 

Wzorce łuku 39,77 zł brak 

Spoinomierz 39,77 zł brak 

Szczelinomierz (cena za listek) 9,41 zł brak 

Pierścień kalibracyjny 70,00 zł brak 

Sporządzenie protokołu wybrakowania przyrządu pomiarowego 
30%-ceny  

wzorcowania   
  

 

 

Dodatkowo świadczymy usługi: 

 pierwszego uruchomienia maszyn do obróbki drewna oraz metalu 

 szkolenia z zakresu działania maszyn do obróbki drewna oraz metalu 

 montaż odczytów cyfrowych  

 naprawa narzędzi pneumatycznych znajdujących się w ofercie firmy Luna Polska 

kalibracja  oraz napraw kluczy dynamometryczny znajdujących się w ofercie firmy Luna Polska  

 

 

USŁUGI POGWARANCYJNE 

 Wykonanie kosztorysu naprawy narzędzi pneumatycznych -  30-50 zł netto 

 Wykonanie kosztorysu naprawy Narzędzi dynamometrycznych - 20 zł netto 

 Wykonanie kosztorysu naprawy maszyn -  cena zależy od ilości roboczogodzin - 80 zł 

 netto roboczogodzina  - dodatkowo doliczany jest koszt ewentualnego dojazdu do klienta 
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