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Легкий динамічний щільномір
ZFG 3.0
СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Легкий динамічний щільномір ZFG 3.0
Артикул № P01.00001

4.950,00 €

•

Електронний лічильник
 вбудована пам'ять
 автоматичне збереження
 вбудоване нагадування калібрування
 самотестування функцій приладу
 перевірка достовірності вимірюваних
значень
 живлення від 4 стандартних батарейок R6
(Міньйон / AA) на 1500 перевірок (в
комплекті)
 вибіркове введення тексту, наприклад, для
уточнення точок вимірювання, аналізатора,
назв шарів або матеріалів
 багатомовний графічний дисплей з
підсвічуванням і відображенням кривих для
значень s / v і модуля деформаціı̈ Evd
 можливість збільшення навантажувального
пристрою до 15 кг (перемикання
безпосередньо на лічильнику)
•
Надій на погодостій ка шкіряна сумка
•
SD карта пам'яті для зберігання близько 10.000
записів даних
•
300 мм пластина для навантаження з
акселерометром
•
10 кг навантажувальний пристрій з трикутною
ручкою уловлювача
•
Діапазон вимірювання: 15-70 МН/м² Evd
•
Глибина вимірювання: 600 мм
•
Протокол калібрування
•
Детальне керівництво з експлуатаціı̈
Всі металеві деталі гальванізовані (оцинковані)
для оптимального захисту від корозіı̈ і

пошкоджень при повсякденному застосуванні.
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ВАРІАЦІЇ ЛЕГКОГО ДИНАМІЧНОГО ЩІЛЬНОМІРА ZFG 3.0
Артикул № P01.00003
Легкий динамічний щільномір
ZFG 3.0-15

Стандартна комплектація
Пункт № P01.00001 з 15 кг
навантажувальним пристроєм
Діапазон вимірів: 70 – 105
МН/м² Evd

5.107,00 €
Артикул № P01.00002

•

Легкий динамічний щільномір
ZFG 3.0 GPS

•

•

5.567,00 €
Артикул № P01.00004
Легкий динамічний щільномір
ZFG 3.0 GPS-15

Стандартна комплектація
Пункт № P01.00001
Вбудована система GPS для
негай ного визначення і
збереження позиціı̈
(Відображення широти і
довготи або UTM координат)
4 додаткових R6 батарей ок
(Миньон / AA)

Стандартна комплектація
Пункт № P01.00002 з 15 кг
навантажувальним пристроєм
Діапазон вимірів: 70 – 105
МН/м² Evd

5.713,00 €
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ПРИНАЛЕЖНОСТІ ДЛЯ ЛЕГКОГО ДИНАМІЧНОГО ЩІЛЬНОМІРА ZFG 3.0
Артикул №: Z03.00007
Термопринтер в алюмінієвому
чемодані з відділенням для
електронного блоку

Принтер з батареєю, блоком живлення
та з'єднувальним кабелем
Футляр:
•
•

•

820,00 €

•
•

Артикул № Z01.00005

•

ZORN FG програмне
забезпечення

•
•

•
•

400,00 €

габарити: 30/30/11,5 см
пінна підкладка з відділеннями
для принтера, лічильника,
запасного рулону термопаперу,
запасних батарей і зарядного
кабелю
відділення для документів в
кришці
ремінь для транспортування
замки
архівування та обробка даних
на PC
для Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 10
індивидуальні налаштування
(логотип компаніı̈, назва
будмай данчика)
відсік для карти пам'яті (SD
адаптер USB 2.0 / USB OTG)
візуалізація
o окремих вимірів
o огляд
o статистичного аналізу

Додаткова ліцензія на
один рабочий блок / ПК

Артикул №.: Z01.00006

ZORN FG-Softwareдодаткова ліцензія

120,00 €
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Бездротова, швидка і безпечна
передача даних вимірювань
з ZFG на смартфон, планшет
або ПК

Артикул № : Z01.00007

WiFi - карта пам'яти

99,00 €

ZFG Viewer APP - додаток

БЕСПЛАТНО
Артикул №: Z02.00004
Розсувний складний візок

Оптимальне доповнення при
використанні програмного
забезпечення ZORN FG і
додатки ZFG Viewer APP
Відображення виміряних
значень на смартфоні або
планшеті

Дозволяє передачу контрольних
точок у вигляді текстового або ZXZфай лу по електронній пошті для
читання в програмному
забезпеченні ZORN-FG

для транспортування щільноміра зі
всіма комплектуючими
габарити: 113/50/54 см

550,00€

в складеному вигляді: 80/50/32 см

практична магнітна підставка для
навантажувального пристрою при
випробуваннях

Артикул №: Z03.00003
Магнітна підставка

110,00 €
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Ящик для навантажувального
пристрою:

Артикул №: Z02.00007

ZORN- ACC3 - Кейс для
транспортування легкого
• габарити: 123/41/40 см
динамічного щільноміра (10 кг) • вага: близько 11,5 кг
• матеріал: пластик
• пінна підкладка

820,00 €
Артикул №: Z02.00008

ZORN- ACC3 - Кейс для
транспортування легкого
динамічного щільноміра (15 кг)

820,00 €

Артикул №: Z02.00009

Колеса:

ZORN- ACC3 Кейс з колесами для
транспортування (10 кг)

880,00 €
Артикул №: Z02.00010

ZORN- ACC3 Кейс з колесами для
транспортування (15 кг)

880,00 €

Seite 6

• діаметр: 200 мм
• пневматичні шини

Артикул № K07.00044

Ширина: 57 мм

Рулони термопаперу

Довжина: 11 м

1,50 €
Артикул № Z03.00006

На приблизно 49 вимірів

Мінімальне замовлення: 5 рулонів
Довжина: 5 м

Подовжувач вимірювального
кабелю

30,00 €
Артикул № A01.00001
Калібрування

калібрування - ZFG з цілью
контролю функцій , зовнішнього і
внутрішнього очищення,
350,00 € випробовування на міцність,
оновлення протокола и етикеток
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ТАРА для ТРАНСПОРТУВАННЯ

Артикул №: V02.00001
Упаковка при доставці без
ящика для транспортування

120,00 €
Артикул №: V02.00006
Упаковка для транспортного
кейса ZORN ACC3

Спеціальний багаторазовий картон
для безпечного перевезення
динамічного щільноміра при
покупці або калібруванні.
Упаковка для захисту транспортного
кейса
ZORN
ACC3
при
транспортуванні із службою
доставки

40,00 €
Артикул № V02.00013

Транспортна упаковка для
прилада CBR (лабораторні
випробування)

Спеціальна картонна коробка
для безпечноı̈ доставки проб CBR.
Розміри (Д / В / Ш): 60/35/30 см

110,00 €
Артикул № Z02.00022

Транспортный кейс для
прилада СВR (лабораторні
випробування)

Розміри (Д / В / Ш): 44/34/44 см

550,00 €
Захисна упаковка для
перевезення візка

Артикул № V02.00005

Захисна упаковка для
перевезення візка

36,00 €
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ДОПОВНЕННЯ ДЛЯ ЛЕГКОГО ДИНАМІЧНОГО ЩІЛЬНОМІРА ZFG 3.0
Артикул №: K01.00002

15 кг навантажувальний
пристрій

1.950,00 €

Збільшення діапазону вимірювання
до 70-105 МН/м² Evd в поєднанні з
300 мм пластиною для навантаження
і глибиною вимірювання 600 мм.

Навантажувальний пристрій для в 1,5
рази більшого ударного навантаження,
тарілчаста пружина з релізом
для важких несучих і гравійних
шарів доріг.
•

Артикул №: K01.00032
150 мм пластина для
навантаження

•
•

Діапазон вимірювання: 70
-140 МН/м² (в поєднанні з
10 кг навантажувальним
пристроєм)
Тиск на ґрунт: 0,4 МН/м²
(MPA)
Глибина вимірювання: 300
мм

640,00 €
Артикул №: P02.00003

Лабораторний динамічний
тестер California bearing ratio

4.400,00 €
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Включає в себе:
• CBR штамп з ручками
• направляючий стакан
• втулку для CBR штампа
• CBR циліндр (діаметр 150 мм)
• насадне кільце
• основа у вигляді диску
• основа у вигляді
перфорованого диску
• 5 кг півдиски навантаження
• комплект для переобладнання
наявних ZFG 3.0

Артикул №:P02.00016

Польовий динамічний
тестер California bearing ratio

Включає в себе:
• CBR штамп з ручками
• направляючий стакан
• втулку для CBR штампа
• для переобладнання
наявних ZFG 3.0

2.947,00 €
Артикул №: P02.00015

Лабораторний та польовий
тестери CBR

Повна пропозиція

4.900,00 €

Всі ціни вказані включаючи ПДВ. Оплата проводиться в гривнях по безготівковому курсу
придбання євро в ПАТ "Приват Банк"
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