
since 1990

AKČNÍ
NABÍDKA

PLATNOST
10. 3. – 30. 6.

S E L E C T I O N

MĚŘENÍ
HŘÍDELÍ A

ZÁVITŮ
OPTICKÁ

KONTROLA
KVALITY

KUBOUŠEK Selection – jedinečná šance,
jak výhodně pořídit přesnější a rychlejší měřicí přístroje.

TVAR
A POLOHA

DÉLKOVÁ
A 3D

MĚŘENÍ

MĚŘENÍ
ELEKTRICKÝCH

VELIČIN

TEPLOTA
A VLHKOST

DRSNOST
A PROFIL

JARO
2023

https://kubousek.cz/sk/?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://kubousek.cz/sk/akcni_nabidky/kubousek-selection-2023/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j


Centrum inovativních řešení v Havířově

Vážení obchodní partneři,

protože nejen rychlost, ale i regionální dostupnost našich produktů a služeb je 
pro nás prioritou, otevíráme pro Vás zbrusu nové Centrum inovativních řešení 
v Havířově.

Naše nové centrum je vybavené přístroji značek Mitutoyo, VICIVISION, Metrios a 
Tomelleri. Přístroje si zde můžete nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet a změřit přímo 
Vaše díly. Se vším Vám rádi pomohou naši produktoví specialisté.

Luděk Čekal
Obchodní ředitel úseku Instruments

Centrum inovativních řešení
Dělnická 884/41, 735 64 Havířov | pristroje@kubousek.cz | +420 389 042 112 2

https://kubousek.cz/sk/?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j


Služby
KSQ pro

Vás

KSQ
Akreditovaná
kalibrační 
laboratoř

• Kalibrace teplotních a tlakových čidel na vstřikovacích strojích, temperačních přístrojích a 
sušárnách materiálu od všech výrobců přímo ve vašem provozu.

• Svozová služba měřidel.

Kalibrační laboratoř č. 2288 je akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Objednávky, zakázky, poradenství: kalibrace@kubousek.cz | +420 602 470 009

Kalibrační laboratoř KSQ
Lidická tř. 1937, 370 07 České Budějovice | kalibrace@kubousek.cz | +420 602 470 009 3

https://kubousek.cz/sk/?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://kubousek.cz/sk/produkty/kalibracne-laboratorium/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j


Digitální posuvné měřítko
obj. č.: 500-181-30

katalogová cena: 130 €

akční cena: 96 €

Digitální
hloubkoměry

Digitální hloubkoměr
obj. č.: 571-201-30

katalogová cena: 394 €

akční cena: 296 €

Již u nejzákladnějších digitálních posuvných měřítek Mitutoyo lze nalézt elektro-
magnetický indukční typ snímače. To je důvodem, proč mohou být používána 
bez obav ze znečistění nebo zanesení na straně pravítka. Detekce signálu totiž 
není nečistotou ovlivněna. U analogových měřidel jsou hlavní stupnice a nonius 
matně chromovány, čímž je zaručena jejich delší životnost.

Standardní modely DIGIMATIC třmenových mikrometrů jsou cenově dostupné 
a díky zjednodušeným, funkcím pro standardní aplikace mají mimořádnou 
životnost baterie až 2,4 roku. Řehtačka u analogových mikrometrů je funkční jak 
na bubínku, tak na rychloposuvovém točítku. Díky jejímu cvakání lze pak snadno 
provádět měření adekvátní měřicí silou.

Posuvná měřítka

Mikrometry

Digitální mikrometr
obj. č.: 293-821-30

katalogová cena: 184 €

akční cena: 138 €

Stojánek pro mikrometry
obj. č.: 156-101-10

katalogová cena: 68 €

akční cena: 51 €
MĚŘENÍ

HLOUBKY DĚR
A ZÁPICHŮ

PŘESNÁ
KONTROLA

DÉLKOVÝCH
ROZMĚRŮ

Základní části hloubko-
měrů Mitutoyo, jako 
jsou můstek a měřicí 
nebo vodicí plochy, 

jsou vyrobeny z kalené oceli a velmi jemně lapované. Velikost číslic 
ukazující měřené hodnoty o velikosti 9 mm zaručuje snadné odečítání a 
systém ABSOLUTE nevyžaduje při opětovném zapnutí nastavení nuly.

Specialista na ruční měřidla Mitutoyo pro region Čechy
Jan Brůna | pristroje@kubousek.cz | +420 605 499 367 4

https://shop.kubousek.sk/rucne-meradla_c581023175803050/posuvne-meritka_c581023175803056?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.sk/rucne-meradla_c581023175803050/hlbkomery_c581023175803060?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.sk/rucne-meradla_c581023175803050/mikrometre_c581023175803058?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.sk/digitalni-mikrometr-mitutoyo-0-25-0-001mm-293-821-30_p44686?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.sk/stojanek-pro-mikrometry-mitutoyo-0-100mm-156-101-10_p6172?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.sk/digitalni-posuvne-meritko-mitutoyo-0-150-0-01-mm-500-181-30_p39344?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.sk/digitalni-hloubkomer-mitutoyo-0-150-0-01mm-571-201-30_p52694?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j


Analogové úhloměry jsou určeny pro vysoce 
přesné měření úhlů strojů, forem nebo 
nejrůznějších přípravků. Nabízejí možnost 
volby délky vodicího ramene a díky volitel-

Univerzální úhloměr s lupou
obj. č.: 187-907

katalogová cena: 294 €

akční cena: 220 €

Digitální úchylkoměr
obj. č.: 543-851D

katalogová cena: 911 €

akční cena: 683 €

Digitální úchylkoměr
obj. č.: 543-781B

katalogová cena: 177 €

akční cena: 132 €

Magnetický kloubový
stojánek

obj. č.: 7033-10
katalogová cena: 485 €

akční cena: 363 €

Páčkový úchylkoměr
obj. č.: 513-404-10E

katalogová cena: 102 €

akční cena: 76 €

Číselníkový úchylkoměr
obj. č.: 2046AB

katalogová cena: 46 €

akční cena: 34 €

Úchylkoměry

Úhloměry

Číselníkové úchylkoměry Mitutoyo s označením A 
prošly za nás zdařilou inovací. Mají nově antire-

�exní kryt číselníku a nepřilnavý povrch. Ten 
je zároveň i tvrdší a odolnější proti 

poškrábaní. V rámci inovace došlo také 
na změnu krytu, který je nyní odlehče-
ný a kompletně v černé barvě. Voděo-
dolné modely úchylkoměrů zároveň 
umožňují použití standardních doteků.

nému držáku je lze upnout i do výškoměrů, popř. orýsovacích strojů s jehlou 9×9 mm.

Digitální úchylkoměry ID-S
Standardní úchylkoměry ID-S disponují 
vysokou odolností a výjimečnou životností 
baterie. Při každém opětovném zapnutí 

KONTROLA
ODCHYLEK

MĚŘENÍ
ÚHLŮ

VYSTŘEĎOVÁNÍ
ROTAČNÍCH DÍLŮ

Specialista na ruční měřidla Mitutoyo pro region Morava a Slezsko
Michal Krygiel | pristroje@kubousek.cz | +420 604 884 910 5

zároveň díky snímači ABSO-
LUTE nemusíte nastavovat 
znovu počátek. Displej s 
číslicemi o velikosti 9 mm 

zaručuje snadné 
odečítání.

Digitální úchylkoměry ID-F
Nové úchylkoměry řady ID-F nabízejí funkci 
vizuálního vyhodnocení tolerancí pomocí barevné-
ho podsvícení displeje červená/zelená, obsahují 
funkce pro měření házení a možnost upozornění na 
končící termín kalibrace nebo programování a 
zamknutí jednotlivých kláves. Kromě toho také 
poskytují možnost připojení jak bezdrátového 
modulu, tak i přenosu dat přes USB kabel pomocí 
kterého lze úchylkoměry také nastavovat nebo 
přenášet naměřená data. 

https://shop.kubousek.sk/rucne-meradla_c581023175803050/uchylkomery_c581023175803062?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.sk/ciselnikovy-uchylkomer-mitutoyo-10-0-01mm-2046ab_p85775?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.sk/digitalni-uchylkomer-mitutoyo-12-7-0-01mm-543-781b_p32911?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.sk/digitalni-uchylkomer-mitutoyo-25-0-001-0-01-mm-543-851d_p90170?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.sk/packovy-uchylkomer-mitutoyo-0-8-0-01mm-513-404-10e_p59987?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.sk/magneticky-kloubovy-stojanek-pro-uchylkomery-mitutoyo-7033-10_p86155?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.sk/univerzalni-uhlomer-s-lupou-vodici-rameno-150-mm-187-907_p6871?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.sk/rucne-meradla_c581023175803050/meranie-uhla_c581023175803059/uhlomery_c581220744298527?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j


MĚŘENÍ
VÝŠKOVÝCH

ROZMĚRŮ

ORÝSOVÁNÍDigitální výškoměr
a orýsovací přístroj

obj. č.: 570-402
katalogová cena: 764 €

akční cena: 573 €

Výškoměr
DIGIMATIC

Velmi přesné a spolehlivé DIGIMATIC výškoměry a 
orýsovací přístroje disponují vestavným ABSOLUTE 
lineárním snímačem, díky kterému není třeba po 
opětovném zapnutí nastavovat znovu referenční bod. 
Díky tomu je přístroj spolehlivější, protože nemůže 
dojít k chybě překročení rychlosti. Rýsovací dotek má 
osazený tvrdokovem a díky velkému a hladkému 
točítku je ruční posuv velmi jemný a přesný.

Nové úchylkoměry řady ID-C a ID-F
• Nově umožňuje obousměrnou komunikaci např. nastavení 

parametrů z PC (rozhraní Digimatic S 1) pomocí nového 
software, který i má ve volně stažitelné verzi zpřístupněny 
tyto funkce USB ITPAK V3.0 

• Vynikající viditelnost díky velkému digitálnímu/analogové-
mu displeji 

• K dispozici je model s digitálním krokem 0,5 µm 
• Jsou možná měření, jako je jednoduchý výpočet a detekce 

píku
• Vybaveno funkcí upozornění na plán kalibrace 
• Posouzení GO/±NG se provádí nastavením horní a dolní 

tolerance
• Displej otočný o 330°
• Funkční zámek chrání displej před neoprávněným použitím
 
Nové příslušenství pro ID-C a ID-F
• Protože nové úchylkoměry ID-C a ID-F jsou vybaveny 

rozhraním Digimatic S 1, jsou do sortimentu zařazeny i nové 
propojovací kabely 

• Úchylkoměry můžete nově vybavit můstkem pro připojení 
bezdrátového vysílače, takže není potřeba dalšího držáku 
pro U-WAVE vysílač a vysílač kopíruje tvar úchylkoměru, jak 
jste zvyklí u posuvek nebo mikrometrů vybavených příslu-
šenstvím U-WAVE FIT

 
Nové tloušťkoměry
• Se změnou úchylkoměrů ID-C dochází také ke změně 

tloušťkoměrů, které byly těmito úchylkoměry osazeny

Úchylkoměry
řady ID-C a ID-F

Specialista na ruční měřidla Mitutoyo pro region Slovensko
Radoslav Furín | pristroje@kubousek.sk | +421 911 419 221 6

https://shop.kubousek.sk/digitalni-vyskomer-a-orysovaci-pristroj-mitutoyo-0-300-0-01mm-570-402_p90319?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.sk/novinky-v-sortimente-mitutoyo_c581023175803054?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.sk/rucne-meradla_c581023175803050/vyskomery-a-rysovaci-stroj_c581023175803063?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j


Drsnoměry
Drsnoměr SJ-210 dokáže provádět analýzy drsnosti povrchu 
jak v souladu s různými mezinárodními normami (EN ISO, 
VDA, ANSI, JIS), tak s vlastním uživatelským nastavením. 
Kromě vypočtených výsledků mohou být zobrazeny také 

výsledky výpočtů sekcí, vyhodnocované pro�ly a křivky nebo amplitudy distribučních křivek. Díky tlačítkům 
na vrchní straně zobrazovací jednotky a tlačítek ukrytých pod ochranným vysunovacím krytem této jednotky 
je jeho obsluha doslova hračka a velký barevný gra�cký (2.4") LCD displej s podsvícením poskytuje vynikající 
čitelnost naměřených dat.

Drsnoměr SJ-210
obj. č.: 178-560-11D

katalogová cena: 2 410 €

akční cena: 1 900 €

koupit na e-shopu

https://shop.kubousek.cz/?utm_source=letak&utm_medium=qr&utm_campaign=selection-23-j http://shop.kubousek.sk/?utm_source=letak&utm_medium=qr&utm_campaign=selection-23-j�
Navštivte náš e-shop
shop.kubousek.cz | shop.kubousek.sk 7

MATERIÁLOVÉ
KŘIVKY

MĚŘENÍ
PARAMETRŮ

DRSNOSTI

https://shop.kubousek.sk/drsnomer-mitutoyo-sj-210-178-560-11d_p83196?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.sk/rucne-meradla_c581023175803050/drsnomery-rucne_c581023175803064?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j


Specialista na systémy Mitutoyo
Ján Majer | pristroje@kubousek.cz | +420 739 484 203 8

Konturoměr CV-2100 N4
s vybavením a službami

akční cena od 17 990 €

Kamkoliv nevidí žádná optika, nabízí řešení konturoměr 
(ideální řešení pro měření drobných detailů na vnitřním i 
vnějším pro�lu výrobků).

MĚŘENÍ
VNITŘNÍCH

KONTUR

MĚŘENÍ
ZÁVITŮ

MĚŘENÍ
VNĚJŠÍCH
KONTUR

Ilustrační obrázek přístroje CV-2100 M4
s křížovým stolkem a svěrákem

Konturoměr
CV-2100 N4

BONUS
K SYSTÉMU
CV-2100 N4

WI-FI záznamník
okolních podmínek
testo Saveris 2 H1

t [°C], RV [%]

https://kubousek.cz/sk/produkty/mitutoyo-konturomery-drsnosnomery/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://kubousek.cz/sk/produkty/mitutoyo-konturomery-drsnosnomery/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j


SKENOVÁNÍ
ŠIROKÉ ŠKÁLY

SOUČÁSTÍ

SNADNÉ
PROGRAMOVÁNÍ

UNIVERZÁLNÍ
3D MĚŘENÍ

Specialista na systémy Mitutoyo
Luděk Čekal | pristroje@kubousek.cz | +420 721 638 363 9

3D CNC souřadnicový měřicí stroj Mitutoyo CRYSTA 
APEX V574 představuje lety osvědčeného univerzálního 
pomocníka pro Vaši společnost. Každá výzva je s ním v 
zádech o krok blíž k realizaci. Jeho oporu v podnikání 
poznáte již po několika týdnech od uvedení do provozu.

Crysta Apex V574
s vybavením a službami

akční cena od 54 990 €

Crysta Apex V574

Ilustrační obrázek přístroje Crysta Apex V9106

BONUS
K SYSTÉMU
Crysta Apex

V574

WI-FI záznamník
okolních podmínek
testo Saveris 2 H1

t [°C], RV [%]

https://kubousek.cz/sk/produkty/3d-suradnicove-meracie-stroje/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://kubousek.cz/sk/produkty/3d-suradnicove-meracie-stroje/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j


Servis

Měřicí přístroje DEMM mají na trhu více než 50letou tradici a svou výjimečnost prokazují především dokonalým využitím v těch 
nejvíce speci�ckých případech. Při jejich výrobě jsou používány ty nejkvalitnější materiály, což se poté odráží v kvalitě každého 
vyrobeného kusu a přesnosti měření.

Iris I
• univerzální měřidlo pro vnitřní i 

vnější měření
• pružinový systém přítlaku 

měřicích doteků
• vysoká variabilita doteků a použití
• určeno pro měření závitů, zápichů, 

tloušťky stěn, ozubení
• různé varianty měřidla a délek 

měřicích ramen dle požadavků

• posuvné měřítko pro vnitřní i vnější 
měření

• lehká konstrukce z uhlíkových vláken
• snadná obsluha, rychlé přesné měření
• bohaté příslušenství
• výměnné doteky, dorazy
• dodáváno v dřevěném boxu

Mini Digi Platon

Přístroj
Rozsah

(mm)
Posuv
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

Rozlišení
(mm)

Přesnost
(mm)

Obj. č.
Hmotnost

(kg)
IRIS 50 I 22/114 22–114 25 50 4,5 3,5 0,01 0,02 00370 0,3
IRIS 50 I 22/116 24–116 25 80 6,0 3,5 0,01 0,02 00371 0,3

Přístroj
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
Opakovatelnost

(mm)
Obj. č.

Hmotnost
(kg)

MINI DIGI PLATON I/E 320 0–290 32–320 265 0,002 00686 0,850
MINI DIGI PLATON I/E 500 0–470 32–500 445 0,002 00687 1,000

Přístroj
Rozměry

(mm)
Rozsah

(mm)
Opakovatelnost

(mm)
Obj. č.

Hmotnost
(kg)

PULSAR 180 255 × 150 0–200 0,001 90000 6,300
PULSAR 330 406 × 180 0–330 0,001 90003 7,100
PULSAR 180–45 255 × 150 0–200 0,001 90004 6,300

Argo • doteky čelistí s povrchovou 
úpravou

• odlehčené nemagnetické čelisti

• ochrana IP 67, datový výstup
• jemné nastavování, nízká 

hmotnost

• nástroj pro měření házivosti a 
kruhovitosti 0,002 mm

• odlehčená konstrukce
• rotační část z tvrzené a 

nerezové oceli
• tři různá nastavitelná ramínka 

pro uchycení úchylkoměrů
• posuvné podpěry pro uchyce-

ní dílů
• přenos síly pomocí řemínku

SimmyPulsar
• rychlá kontrola rozměrů
• výměnné doteky, pružinový obousměrný 

systém měření
• základna z tvrzené nerezové oceli
• výměnné hroty pro vnitřní měření
• dodáváno v dřevěném boxu

Specialista na přístroje DEMM, region Česko
Jan Brůna | pristroje@kubousek.cz | +420 605 499 367 10

Specialista na přístroje DEMM, region Slovensko
Radoslav Furín | pristroje@kubousek.sk | +421 911 419 221

Přístroj
Rozsah

(mm)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
Rozlišení

(mm)

Číslicový 
krok
(mm)

Obj. č.
Hmotnost

(kg)

ARGO IP67 800/150 800 1050 200 125 150 0,01 0,04 00617 1650
ARGO IP67 800/200 800 1050 250 160 200 0,01 0,04 00618 1780
ARGO IP67 1000/150 1000 1250 200 125 150 0,01 0,04 00312 1850
ARGO IP67 1000/200 1000 1250 250 160 200 0,01 0,04 00313 1980
ARGO IP67 1500/150 1500 1750 200 125 150 0,01 0,05 00314 2200
ARGO IP67 1500/200 1500 1750 250 160 200 0,01 0,05 00315 2330
ARGO IP67 2000/150 2000 2250 200 125 150 0,01 0,06 00316 2600
ARGO IP67 2000/200 2000 2250 250 160 200 0,01 0,06 00317 2730

https://kubousek.cz/sk/produkty/specialne-meradla-demm/?utm_source=letak&utm_medium=odkaz&utm_campaign=selection-23-j
https://kubousek.cz/sk/produkty/specialne-meradla-demm/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j


Tomelleri Mercury 1.8
měřicí rameno

Měřicí rameno Mercury v sobě snoubí skvělou kombinaci rozsahu 
1,8 m a skvělé přesnosti měření od tradičního výrobce Tomelleri 
Engineering. Technicky, designově i cenově velice zajímavé rameno 
najde své uplatnění při rozměrové kontrole výrobků napříč všemi 
odvětvími průmyslu. Ve výrobním portfoliu značky Tomelleri lze 
vybírat měřicí ramena s rozsahem až do 9 000 mm. Novinkou pro 
letošní sezónu je opce bezkontaktního skenování dílů pro porovnání 
s CAD modelem i reverzní inženýrství díky vlastní paletě laserových 
sond z dílny Tomelleri.

Tomelleri Mercury 1.8
s vybavením a službami

cena od 23 990 €

Specialista na přístroje Tomelleri
Luděk Čekal | pristroje@kubousek.cz | +420 721 638 363 11

MĚŘENÍ
VELKÝCH

DÍLŮ

MOBILNÍ
3D MĚŘENÍ

DÍLŮ

BONUS
K SYSTÉMU
MERCURY

1.8

WI-FI záznamník
okolních podmínek
testo Saveris 2 H1

t [°C], RV [%]

https://kubousek.cz/sk/produkty/tomelleri-prenosna-merici-ramena/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://kubousek.cz/sk/produkty/tomelleri-prenosna-merici-ramena/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j


Nová řada PRIMA z dílny společnosti VICIVISION je ideální pro měření závitů, matic, malých, ale i velkých hřídelí 
nebo jiných soustružených dílů. Poskytuje až překvapivě rychlé, ale zároveň i velmi přesné výsledky a nyní také 
nově možnost automatické korekce výrobního procesu.

Přístroje řady PRIMA jsou ideální pro rychlou, jednoduchou, a efektivní kontrolu jednotlivých rotačních dílů přímo 
ve výrobě. Své součásti lze kontrolovat až do průměru 140 mm a délky do 600 mm. Je vaší první volbou pro 
kontrolu kvality všech rotačních dílů.

VICIVISION 306 PRIMA
s vybavením a službami

akční cena od 31 490 €

306 PRIMA

Specialista na přístroje VICIVISION pro region Čechy a Slovensko
Luděk Čekal | pristroje@kubousek.cz | +420 721 638 363 12

BONUS
K SYSTÉMU
306 PRIMA

WI-FI záznamník
okolních podmínek
testo Saveris 2 H1

t [°C], RV [%]

MĚŘENÍ
ZÁVITŮ

KONTROLA
KVALITY

VE VÝROBĚ

https://kubousek.cz/sk/produkty/vicivision-meranie-hriadelov/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://kubousek.cz/sk/produkty/vicivision-meranie-hriadelov/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://kubousek.cz/sk/produkty/vicivision-meranie-hriadelov/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j


609 PRIMA

BONUS
K SYSTÉMU
609 PRIMA

WI-FI záznamník
okolních podmínek
testo Saveris 2 H1

t [°C], RV [%]

MĚŘENÍ
VAČKOVÝCH

HŘÍDELÍ
MĚŘENÍ

ROTAČNÍCH
DÍLŮ

VICIVISION 609 PRIMA
s vybavením a službami

akční cena od 55 490 €

Specialista na přístroje VICIVISION pro region Morava a Slezsko
Ján Majer | pristroje@kubousek.cz | +420 739 484 203 13

https://kubousek.cz/sk/produkty/vicivision-meranie-hriadelov/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://kubousek.cz/sk/produkty/vicivision-meranie-hriadelov/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j


M306 TECHNO

MĚŘENÍ
ZÁVITŮ

MĚŘENÍ
PŘÍMO

VE VÝROBĚ

Specialista na přístroje VICIVISION pro region Čechy a Slovensko
Luděk Čekal | pristroje@kubousek.cz | +420 721 638 363 14

VICIVISION M306 TECHNO
s vybavením a službami

akční cena od 47 490 €

Modely VICIVISION MTL614 TECHNO a MTL306 
TECHNO jsou osvědčené jako precizní přístroj v 
měření jemných detailů, s velmi vysokým 
rozlišením a podobně jako u řady PRIMA také 
nabízí možnost využití automatické korekce 
výrobního procesu nebo i širší automatizace. V 
nabídce �guruje také jako multisenzorická řešení 
s dotykovou skenovací sondou nebo konfokál-
ním snímačem pro měření drážkování a dalších 
tvarů.

BONUS
K SYSTÉMU

M306
TECHNO

WI-FI záznamník
okolních podmínek
testo Saveris 2 H1

t [°C], RV [%]

Kvalita bez kompromisu. Díky své vysoké 
kompatibilitě představují jak ideální volbu 
pro integraci do automatické linky na výrobu 
nejrůznějších rotačních součástí, tak vysoce 
přesnou kontrolu jednotlivých dílů do 
průměru 240 mm a délky do 2000 mm.

https://kubousek.cz/sk/produkty/vicivision-meranie-hriadelov/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://kubousek.cz/sk/produkty/vicivision-meranie-hriadelov/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j


M614 TECHNO

VICIVISION M614 TECHNO
s vybavením a službami

akční cena od 62 990 €

15

povrch

MĚŘENÍ
VAČKOVÝCH

HŘÍDELÍ
MĚŘENÍ

ROTAČNÍCH
DÍLŮ

BONUS
K SYSTÉMU

M306
TECHNO

WI-FI záznamník
okolních podmínek
testo Saveris 2 H1

t [°C], RV [%]

Konfokální snímač
Konfokální snímač je typ 
příslušenství, které umožňuje 
velmi rychlou a snadnou 
kontrolu drážkovaných hřídelí 
během jednoho cyklu měření 
kompletního kusu. Rekonstrukcí 
celého pro�lu je možné určit 
malý průměr, rozměr roztečné-
ho průměru a házení na rozteč-
ném průměru.

Dotyková sonda
Dotyková sonda pro kontaktní měření / skenování nabízí více 
možností měření hřídelí a soustružených dílů v rámci jednoho 
měřicího cyklu, čímž výrazně šetří čas. Pomocí jediného přístroje 
je tak možné měřit vybrání, celkové axiální házení, slepé otvory, 
pero drážky nebo klínové drážky. Vyměnitelné držáky doteků 
sondy SP25 rychle přizpůsobují přístroj různým potřebám 
kontaktního měření a etalon pro rychlou kvali�kaci doteku 
zajišťuje vysokou přesnost měření.

Řadu přístrojů VICIVISION Techno je možné také dovybavit dalšími 
snímači. Ty poté otevírají další možnosti použití a odemykají rozšířené 
funkce, které dělají při měření rotačních dílů ve výrobě z přístroje 
TECHNO skvělého parťáka.

Specialista na přístroje VICIVISION pro region Morava a Slezsko
Ján Majer | pristroje@kubousek.cz | +420 739 484 203

https://kubousek.cz/sk/produkty/vicivision-meranie-hriadelov/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://kubousek.cz/sk/produkty/vicivision-meranie-hriadelov/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://kubousek.cz/sk/produkty/vicivision-meranie-hriadelov/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j


Metrios
s vybavením a službami

akční cena od 25 490 €

Optický 2D měřicí přístroj disponující těmi nejmodernějšími 
prvky, který velmi snadno integrujete do automatizovaného 
pracoviště. Naměřené hodnoty nabídne jednoduše na stisknutí 
jednoho tlačítka v řádu několika sekund. V naší akční nabídce 
�guruje jak základní model s pevným stolem, tak model CROSS se 
stolem posuvným o velikosti až 300 × 200 mm. V rámci příslušen-
ství nabízíme také rotační osu pro efektivní automatické měření 
dílu v několika polohách.

METRIOS

MĚŘENÍ
PLOCHÝCH

DÍLŮ

MĚŘENÍ
PŘÍMO

VE VÝROBĚ

BONUS
K SYSTÉMU

Metrios

WI-FI záznamník
okolních podmínek
testo Saveris 2 H1

t [°C], RV [%]

Specialista na přístroje Metrios
Ján Majer | pristroje@kubousek.cz | +420 739 484 203 16

https://kubousek.cz/sk/produkty/metrios-opticky-meraci-pristroj/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://kubousek.cz/sk/produkty/metrios-opticky-meraci-pristroj/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://kubousek.cz/sk/produkty/metrios-opticky-meraci-pristroj/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j


Metrios Cross
s vybavením a službami

akční cena od 36 990 €

Specialista na přístroje Metrios
Luděk Čekal | pristroje@kubousek.cz | +420 721 638 363 17

BONUS
K SYSTÉMU

Metrios
Cross

WI-FI záznamník
okolních podmínek
testo Saveris 2 H1

t [°C], RV [%]

METRIOS CROSS

RYCHLÉ
OPTICKÉ
MĚŘENÍ

MĚŘENÍ
ROTAČNÍCH

DÍLŮ

MĚŘENÍ
PLOŠNÝCH

SPOJŮ

https://kubousek.cz/sk/produkty/metrios-opticky-meraci-pristroj/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://kubousek.cz/sk/produkty/metrios-opticky-meraci-pristroj/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://kubousek.cz/sk/produkty/metrios-opticky-meraci-pristroj/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j


Nezáleží na tom, které parametry chcete měřit: naše široká nabídka 
sond vám precizně a spolehlivě pomůže při práci. Zvládnete tak každý požada-
vek na měření.
Přístroj testo 440 můžete propojit buď s velkým výběrem digitálních sond, s chytrými sondami testo nebo s mnoha teplotní-
mi sondami značky Testo. V přístroji jsou uložena jasně strukturovaná menu měření se záznamem.

Systém sond testo 440
Nekonečně všestranná: univerzálně 
použitelná rukojeť pro širokou paletu 
sond. Šetří místo a hmotnost a 
umožní vám přesné měření všech 
aplikací. S testo 440 ovládáte všechna 
měření a záznam naměřených 
parametrů komfortně a systematicky.

Detektor úniku plynu a chladiv testo 316-2 Ex
• Akustická a vizuální výstraha přes vícebarevnou LED 

diodu na hlavici senzoru.
• Certi�kace ATEX (EU/EFTA).
• Samotest senzoru a automatické nulování.
• Režim pro přesné měření úniků.
• Zobrazení ppm/% objemu/% LEL/g/a na přístroji.
• Automatická identi�kace nejběžnějších typů plynů.
• Možnost připojení k aplikaci testo Smart App pro zobrazení 

hodnot a dokumentací.

Specialista na přístroje Testo
Jan Brůna | pristroje@kubousek.cz | +420 605 499 367 18

testo 440
obj. č.: 0560 4401

akční cena: 319 €

testo 440
univerzální měřicí přístroj

testo 316-2 Ex
detektor úniku plynu a chladiv

akční cena v e-shopu
obj. č.: 8900 0501

testo Sensor LD Pro
detektor úniku stlačeného vzduchu

MĚŘENÍ
V PRŮMYSLU

HVAC/R

MĚŘENÍ
KLIMATICKÝCH

VELIČIN

Přístroj testo 440 kombinuje výhody kompaktního, ručního měřicího přístro-
je a širokého výběru sond pro měření teploty, vlhkosti, CO, CO2, intenzity 
osvětlení a dalších klimatických veličin. Máte tak všechna měření bezpečně 
a spolehlivě pod kontrolou.

• Intuitivní: v přístroji je uloženo jasně strukturované menu měření pro nejdůležitější aplikace
• Bezdrátový: sondy Bluetooth pro více komfortu při měření a méně nepořádku s kabely v kufru
• Přehledný: paralelní zobrazení 3 měřených hodnot; přehledná kon�gurace a náhled výsledku
• Spolehlivý: interní paměť pro až 7 500 protokolů měření, rozhraní USB pro export dat 

a volitelný tisk naměřených hodnot

Detektor úniku stlačeného vzduchu testo Sensor LD Pro
• Akustický trychtýř pro lepší určení polohy úniků.
• Robustnost a nízká hmotnost zajišťují použití v průmyslo-

vých prostředích.
• Nepřetržitý provoz po dobu 9 hodin.
• Přenos dat o úniku do PC přes USB.
• Snadné ovládání pomocí dotykové obrazovky.
• Přímé zobrazení úniku v l/min a náklady v €.
• S integrovanou kamerou: zobrazení a ukládání úniků v obraze.
• Snadné vytváření hlášení v souladu s ISO 50001 pomocí Testo Leak 

Software.

akční cena v e-shopu
obj. č.: 0560 3164

https://kubousek.testo.cz/?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.cz/testo-merici-pristroje_c516937968780731/multifunkcni-pristroje_c566750999478288/pristroj-pro-mereni-klimatickych-velicin-testo-440-0560-4401_p83344?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.cz/testo-merici-pristroje_c516937968780731/multifunkcni-pristroje_c566750999478288/pristroj-pro-mereni-klimatickych-velicin-testo-440-0560-4401_p83344?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.cz/testo-merici-pristroje_c516937968780731/multifunkcni-pristroje_c566750999478288/pristroj-pro-mereni-klimatickych-velicin-testo-440-0560-4401_p83344?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.cz/testo-merici-pristroje_c516937968780731/detektory-uniku-plynu-a-chladiv_c566750999478299/testo-316-2-ex-viceucelovy-detektor-uniku-2-v-1-plynu-a-chladiva-s-ochranou-proti-vybuchu-0560-3164_p90032?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.cz/testo-merici-pristroje_c516937968780731/detektory-uniku-plynu-a-chladiv_c566750999478299/testo-316-2-ex-viceucelovy-detektor-uniku-2-v-1-plynu-a-chladiva-s-ochranou-proti-vybuchu-0560-3164_p90032?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.cz/testo-merici-pristroje_c516937968780731/detektory-uniku-plynu-a-chladiv_c566750999478299/testo-sensor-ld-pro-ultrazvukovy-detektor-8900-0501_p87927?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j
https://shop.kubousek.cz/testo-merici-pristroje_c516937968780731/detektory-uniku-plynu-a-chladiv_c566750999478299/testo-sensor-ld-pro-ultrazvukovy-detektor-8900-0501_p87927?utm_source=stranka&utm_medium=letak&utm_campaign=selection-23-j


testo Saveris 2 T1
Wi-Fi záznamník dat

MĚŘENÍ
TEPLOTY

ZÁZNAM
DAT

MĚŘENÍ
ELEKTRICKÝCH

VELIČIN

testo 915i
teploměr se 3 teplotními sondami

• Přenos dat pomocí Wi-Fi (WLAN).
• Všechna naměřená data jsou k dispozici 

kdykoliv, kdekoliv a v jakémkoliv interneto-
vém prohlížeči.

• Spuštění alarmu při překročení hraničních 
hodnot.

• Bezplatné úložiště dat online (Testo-Cloud).

akční cena v e-shopu
obj. č.: 0572 2031

https://shop.kubousek.cz/testo-merici-pristroje_c516937968780731/testo-915i-teplotni-sada-teplomer-s-teplotnimi-sondami-0563-5915_p90354?utm_source=letak&utm_medium=qr&utm_campaign=selection-23-j
akční cena v e-shopu

obj. č.: 0563 5915

shop.kubousek.cz/testo-
-merici-pristro-

je_c516937968780731/-
tes-

to-770-1-0590-7701_p87
226?utm_source=letak&u
tm_medium=qr&utm_ca

mpaign=selection-23-j

akční cena v e-shopu
obj. č.: 0563 1625

https://shop.kubousek.cz/testo-merici-pristroje_c516937968780731/testo-770-1-0590-7701_p87226?utm_source=letak&utm_medium=qr&utm_campaign=selection-23-j
akční cena v e-shopu

obj. č.: 0590 7701

testo 625
digitální termohygrometr

testo 883
termokamera

testo 770-1
klešťový multimetr

• Rychlé a snadné měření teploty 
v nejrůznějších aplikacích se 
sondami pro měření okolního 
vzduchu, ponornými / vpichovacími 
a povrchovými sondami.

• Bezpečné připojení sondy testo díky 
inovativnímu zajišťovacímu mecha-
nismu na rukojeti.

• Snadná obsluha, vyhodnocení a 
dokumentace díky aplikaci testo 
Smart App.

• Vysoká přesnost měření

• Výpočet rosného bodu a teploty 
mokrého teploměru.

• Akustický alarm při překročení mezní 
hodnoty.

• Zobrazení bodové a 
časové střední hodnoty.

• Rychlá kon�gurace v 
aplikaci, gra�cký průběh 
měření, druhá obrazov-
ka a ukládání naměře-
ných dat v aplikaci testo 
Smart App.

• Unikátní klešťový mechanismus se 
zasouvacím ramenem

• Automatické rozpoznání střídavého a 
stejnosměrného proudu a napětí

• Velký dvouřádkový displej
• Měření efektivní hodnoty (TRMS)
• S dalšími přídavnými funkcemi jako jsou 

startovací proud, měření výkonu a μA

• Nejlepší kvalita snímku: IR rozlišení 320 × 240 pixelů (se 
SuperResolution 640 × 480 pixelů); NETD < 40 mK.

• Užitečné funkce: inteligentní správa snímku testo SiteRecog-
nition a automatické nastavení kontrastu testo ScaleAssist.

• Rozsáhlá analýza a dokumentace: s intuitivním profesionál-
ním softwarem testo IRSoft.

• Plná kontrola: manuální ostření a výměnné objektivy.
• Bezdrátový přenos: integruje naměřené hodnoty z klešťové-

ho multimetru nebo z vlhkostní sondy přímo do termogramu.
• S aplikací testo Thermography App se váš chytrý telefon nebo 

tablet promění v druhý displej a dálkové ovládání vaší 
termokamery.

• Vytváření a odeslání zpráv 
online přímo z místa měření.

19

https://shop.kubousek.cz/testo-merici-pristroje_c516937968780731/termokamera-testo-883_p86327?utm_source=letak&utm_medium=qr&utm_campaign=selection-23-jtesto 883
obj. č.: 0560 8830

akční cena: 3 640 €

https://shop.kubousek.cz/?utm_source=letak&utm_medium=qr&utm_campaign=selection-23-j http://shop.kubousek.sk/?utm_source=letak&utm_medium=qr&utm_campaign=selection-23-j�
Navštivte náš e-shop
shop.kubousek.cz | shop.kubousek.sk
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Jsme konkrétní lidé,
kteří Vám pomohou s konkrétními problémy.

Janko Majer
„Mou misí je pomáhat zákazníkům nalézt nejvhodnější řešení z oblasti měření, měřicích 
zařízení a metrologie. Pokud bych se měl popsat, tak jsem mozkem kutil a rukama intelektuál, 
který má rád nekonvenční metody při řešení problémů, se kterými mě zákazníci konfrontují. 
A jakožto technologický týpek se snažím sledovat nejnovější trendy v oborech, které následně 
implementuji do řešení pro naše zákazníky společně s osobním zápalem.“

Luděk Čekal
„Za 18 let ve �rmě jsem se střetl s mnohými přáními a potřebami našich zákazníků. Mnoho 
jsem se za ty roky naučil a tyto moje zkušenosti rád předávám dál.  Zakládám si na individuál-
ním přístupu ke každé výzvě a od prvního dne hledám cestu k dlouhodobému partnerství.“

Honza Brůna
„Mou specializací jsou komunální měřidla a menší měřicí systémy. Při hledání řešení pro naše 
zákazníky se opírám o své dlouholeté zkušenosti z druhé strany – výroby. Proto mohu nabíd-
nout smysluplné řešení nejen s důrazem na aktuální funkčnost a kvalitu, ale i s výhledem na 
potřeby v dohledné budoucnosti. “

Důvěra zákazníků je věc, která se lehce ztrácí a těžko získává.
Proto se vybavte přístroji, které vám vždy zaručí 100% jistotu!

region Čechy
KUBOUŠEK s.r.o.
Lidická 1937
370 07 České Budějovice
pristroje@kubousek.cz
+420 389 041 111

Servisní středisko
Lidická 1937
370 07 České Budějovice
pristroje-servis@kubousek.cz
+420 389 042 112
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Rado Furín
„Mojou primárnou oblasťou predaja sú malé meradlá. Vždy sa snažím hlbšie porozumieť 
potrebám a požiadavkám každého zákazníka a vďaka svojim niekoľkoročným skúsenostiam 
navrhnúť čo najlepšie produkty každému na mieru, podporené kvalitne odvedenými služba-
mi. Samotným predajom pre mňa  nič nekončí. So svojimi klientami se snažím vždy vytvoriť 
dlhodobé korektné vzťahy a byť oporou prostrednictvom odborných rád a inou podporou tak, 
aby boli spokojní s mojimi službami a vracali sa ku mne opakovane.“

region Morava a Slezsko
KUBOUŠEK s.r.o.
Dělnická 884/41
735 64 Havířov
pristroje@kubousek.cz
+420 389 042 112

region Slovensko
KUBOUŠEK SK, s.r.o.
Vinárska 1006/7
951 41 Lužianky
pristroje@kubousek.sk
+420 (0)37 222 37 00




