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Data obowiązywania: od 28 listopada 2022 r.

L.p. Nazwa przyrządu Zakres pomiarowy Cena 2022 Akredytacja PCA

do 10 mm 80,00 zł x

do 30 mm 100,00 zł x

do 50 mm 120,00 zł x

2
Czujniki analogowe dz. el. 0,001 mm; 0,002 

mm; 0,005 mm
do 5 mm 80,00 zł x

do 12,7 mm 75,00 zł x

do 25,4 mm 90,00 zł x

do 50,8 mm 100,00 zł x

4
Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem 

dz. el. 0,01 mm
do 3 mm 80,00 zł x

5
Czujniki analogowe z uchylnym  trzpieniem 

dz. el. 0,001 mm 0,002 mm 0,005 mm
do 0,6 mm 80,00 zł x

6
Czujniki cyfrowe z uchylnym trzpieniem o 

rozdz. 0,01 mm; 0,001 mm 
do 1 mm 90,00 zł x

7
Czujniki/przetworniki przemieszczenia 

liniowego
do 500 mm

W zależności od 

ilości pkt. pom.

8 Folie wzorcowe do 20000 μm 40,00 zł x

do 10 mm 70,00 zł x

do 30 mm 80,00 zł x

do 50 mm 90,00 zł x

Wymienne końcówki do                         

głębokościomierza czujnikowego
- 10,00 zł x

Głębokościomierze mikrometryczne do 100 mm 80,00 zł x

Wymienne końcowki do głębokościomierza 

mikrometrycznego
do 100 mm 10,00 zł x

11 Głowice mikrometryczne ze sprzęgłem do 50 mm 70,00 zł x

12
Głowice mikrometryczne                                        

cyfrowe bez sprzęgła
do 50 mm 120,00 zł

do 30 mm 90,00 zł x

do 50 mm 100,00 zł x

14 Kątomierze cyfrowe od 0° do 360° 85,00 zł x

15 Kątomierze traserskie od 0° do 180° 80,00 zł x

Czujniki cyfrowe o rozdzielczości:

0,01 mm; 0,005 mm; 0,001 mm
3

Długość

1

Głębokościomierze czujnikowe

Czujniki analogowe dz. el. 0,01 mm

13

9

10

Grubościomierze czujnikowe
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16 Kątomierze uniwersalne 4x90° 110,00 zł x

 długość dłuższego ramienia do 

315 mm
100,00 zł x

 długość dłuższego ramienia do 

600 mm
120,00 zł

od 2,5 mm do 90 mm 80,00 zł x

powyżej 90 mm 85,00 zł

od 0 mm do 100 mm 70,00 zł x

powyżej 100 mm 75,00 zł

20 Mierniki do pomiaru grubości powłok

do 1000 µm na podłożu 

ferromagnetycznym i 

nieferromagnetycznym

240,00 zł x

do 100 mm 75,00 zł x

powyżej 100 mm do 300 mm 95,00 zł

do 100 mm 60,00 zł x

od 100 mm do 200 mm 85,00 zł x

od 200 mm do 300 mm 110,00 zł x

powyżej 300 mm do 500 mm 140,00 zł

23 Mikrometry z wbudowanym czujnikiem do 50 mm 120,00 zł x

od 2 mm do 100 mm 85,00 zł x

od 100 mm do 200 mm 95,00 zł x

od 200 mm do 300 mm 115,00 zł x

w komplecie (od 10 sztuk) do 

100 mm
14,00 zł

pojedyncza płytka do 100 mm 20,00 zł

26 Poziomnice liniałowe, cyfrowe, budowlane -
wycena 

indywidualna

Przyrządy suwmiarkowe:

do 200 mm 60,00 zł x

do 500 mm 80,00 zł x

do 200 mm 60,00 zł x

do 500 mm 80,00 zł x

do 1000 mm 120,00 zł x

do 300 mm 75,00 zł x

do 600 mm 95,00 zł x

do 1000 mm 130,00 zł x

25

24

Macki pomiarowe do wymiarów 

zewnętrznych

Mikrometry wewnętrzne (cena nie obejmuje 

wzorcowania wzorca nastawczego)

Wysokościomierze suwmiarkowe

21

Płytki wzorcowe

Suwmiarki
27

17 Kątowniki 90° dwuramienne

Głębokościomierze suwmiarkowe

18

Mikrometry zewnętrzne (cena nie obejmuje 

wzorcowania wzorca nastawczego)
22

Macki pomiarowe do wymiarów 

wewnętrznych

Pierścienie wzorcowe / Sprawdziany 

pierścieniowe gładkie

19
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do 2 m 45,00 zł x

do 5 m 60,00 zł x

do 10 m 75,00 zł x

do 15 m 90,00 zł x

Przymiary półsztywne (jedna podziałka) 45,00 zł x

Przymiary półsztywne (dwie podziałki) 60,00 zł x

Przymiary półsztywne (cztery podziałki) 85,00 zł x

Przymiary sztywne do 5 m 75,00 zł x

30 Spoinomierze suwmiarkowe do 30 mm 70,00 zł x

31 Spoinomierze typu SPA-40/SPA-60 - 95,00 zł x

do 100 mm sprawdzian 

jednostronny
50,00 zł x

do 200 mm sprawdzian 

jednostronny
70,00 zł x

do 100 mm sprawdzian 

dwustronny
60,00 zł x

do 200 mm sprawdzian 

dwustronny
80,00 zł x

do 60 mm sprawdzian 

jednostronny
80,00 zł x

do 125 mm sprawdzian 

jednostronny
90,00 zł x

do 200 mm sprawdzian 

jednostronny
105,00 zł

do 300 mm sprawdzian 

jednostronny
130,00 zł

do 60 mm sprawdzian 

dwustronny
110,00 zł x

do 125 mm sprawdzian 

dwustronny
125,00 zł x

do 200 mm sprawdzian 

dwustronny
150,00 zł

do 300 mm sprawdzian 

dwustronny
175,00 zł

od 3,5 mm do 112 mm 80,00 zł x

od 112 mm do 180 mm 90,00 zł

Sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe33

Przymiary wstęgowe (dwie podziałki)28

29

do 5 m

Sprawdziany tłoczkowe32

Sprawdziany gwintowe pierścieniowe 

walcowe
34
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od 7 mm do 87 mm 85,00 zł x

od 87 mm do 180 mm 110,00 zł

od 9 mm do 112 mm 100,00 zł x

od 112 mm do 180 mm 125,00 zł

od 1 mm do 25 mm sprawdzian 

jednostronny
100,00 zł

od 25 mm do 100 mm 

sprawdzian jednostronny
80,00 zł

od 100 mm do 200 mm 

sprawdzian jednostronny
100,00 zł

od 200 mm do 300 mm 

sprawdzian jednostronny
120,00 zł

od 1 mm do 25 mm sprawdzian 

dwustronny
150,00 zł

od 25 mm do 100 mm 

sprawdzian dwustronny
120,00 zł

od 100 mm do 200 mm 

sprawdzian dwustronny
150,00 zł

od 200 mm do 300 mm 

sprawdzian dwustronny
170,00 zł

38 Szczelinomierze klinowe do 50 mm 60,00 zł

od 0,02 mm do 3 mm (CMC = 

1,6 μm)
7 zł/listek x

od 0,02 mm do 3 mm (CMC = 

0,9 μm)
15 zł/listek x

40
Średnicówki czujnikowe (cena nie obejmuje 

wzorcowania czujnika)
 od 4 mm do 150 mm 75,00 zł x

Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe do 375 mm 90,00 zł x

Przedłużacze do średnicówek 

mikrometrycznych dwupunktowych
20,00 zł x

42
Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe 

(do małych otworów)
od 2,5 mm do 6 mm 70,00 zł

od 6 mm do 12 mm 70,00 zł

od 12 mm do 50 mm 70,00 zł x

od 50 mm do 125 mm 85,00 zł x

od 125 mm do 200 mm 100,00 zł

od 200 mm do 300 mm 110,00 zł

do 100 mm 100,00 zł x

do 150 mm 115,00 zł

do 30 mm (CMC = 1,0 μm) 13,00 zł x

do 20 mm (CMC = 0,5 μm) 19,00 zł x

37

Średnicówki trójpunktowe43

Wałeczki pomiarowe                                                     

(zestaw powyżej 15 sztuk)
45

41

44 Transametry

Szczelinomierze listkowe39

Sprawdziany gwintowe pierścieniowe 

stożkowe
35

36 Sprawdziany gwintowe trzpieniowe stożkowe

Sprawdziany szczękowe
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do 100 mm 40,00 zł x

do 300 mm 50,00 zł

do 100 mm 35,00 zł x

do 300 mm 45,00 zł x

do 400 mm 50,00 zł

od 1 Nm do 200 Nm 110,00 zł x

od 200 Nm do 800 Nm 135,00 zł x

powyżej 800 Nm do 1500 Nm 170,00 zł x

Drugi kierunek działania momentu siły od  1 Nm do 1500 Nm +50% ceny x

49 Dynamometry teletechniczne od 0,1 gram do 250 gram 400,00 zł x

50 Dodatkowe świadectwo w języku angielskim - 20,00 zł
(w zależności od 

metody)

51 Dodatkowy punkt wzorcowania -
wycena 

indywidualna

(w zależności od 

metody)

52 Stwierdzenie zgodności z specyfikacją -
wycena 

indywidualna

(w zależności od 

metody)

53 Transport zwrotny -

od 25 zł (cena 

zależna od 

wymiarów oraz 

wagi przesyłki)

nie dotyczy

Usługi dodatkowe

Siła i moment siły

48

Klucze dynamometryczne w jednym kierunku 

działania momentu siły

Wzorce nastawcze do wymiarów 

zewnętrznych
47

46
Wzorce nastawcze do wymiarów 

wewnętrznych


