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byko-test 8500  
byko-test 8500 to miernik grubości o modułowej 
konstrukcji, znajdujący zastosowanie w wielu 
aplikacjach. Sondy w różnych wersjach pomiarowych, 
zapewniają maksimum elastyczności zastosowań. 
Urządzenie mierzy grubość powłoki na podłożach 
metalowych, takich jak: żelazo, stal, miedź, aluminium, 
cynk, mosiądz oraz tytan. 
▪ podświetlany ekran oraz klawiatura 
▪ proste menu obsługowe (także w języku polskim – 

dla wersji Premium) 
▪ obsługa jedną ręką 
▪ możliwość obrócenia wyświetlacza o 180° 
▪ zaawansowane funkcji statystyczne 
▪ modułowa konstrukcja, wymienne sondy, kabel-

przedłużacz 
▪ automatyczna i personalna kalibracja  
▪ bezprzewodowy transfer danych (opcjonalnie) 
▪ zintegrowana, trwała sonda z rubinową końcówką 
▪ wycięcie w kształcie litery V dla lepszego 

pozycjonowania sondy na zakrzywionych 
elementach 

▪ sygnał dźwiękowy potwierdzający pomiar 

 

 
Normy 
ASTM B 499, D 1400, D 1186, D 7091 

BS 3900 Part C5, 5411 (3,11) 

DIN 50981, 50984 

ISO 2178, 2360, 2808, 19840 
 

Dostępne są dwie wersje: 

byko-test 8500 Basic 
wyposażony we wszystkie ważne funkcje by zmierzyć i przeanalizować grubość nieprzewodzącej powłoki na 
metalowym podłożu. Podstawowe funkcje statystyczne, pamięć do 100 pomiarów oraz opcjonalne bezprzewodowe 
połączenie z komputerem oraz transfer danych do Excel’a. 

 

byko-test 8500 Premium 
zaawansowane funkcje statystyczne, pamięć do 13.000 pomiarów, pamięć do 100 kalibracji, oprogramowanie i 
bezprzewodowy transfer.  

 

Informacja handlowa Specyfikacja techniczna 
Nr Kat Opis Rozdzielczość odczytu 0.1 μm 0 - 99.9 μm, 1 μm 100 - 999 μm 

3661 Byko-test 8500 B Fe 10 μm ≥ 1000 μm 

3662 Byko-test 8500 B NFe Dokładność pomiarów ± (1 μm + 2%*) 0 - 2000 μm 

3663 Byko-test 8500 B Fe/NFe ± 3,5%* > 2000 μm 

3664 Byko-test 8500 P Fe (*) procent wartości zmierzonej  

3665 Byko-test 8500 P NFe Minimalna powierzchnia 
pomiarowa 

Fe: 10 x 10 mm  

3666 Byko-test 8500 P Fe/NFe NFe: 10 x 10 mm  
 
Zakres dostawy:  
Byko-test 8500 Basic: 
Urządzenie, sonda 2mm, 2 baterie AA, 
kabel przedłużający, instrukcja obsługi, 
certyfikat, pokrowiec, walizka, płytki 
zerujące 
 
Byko-test 8500 Premium:  
Urządzenie, sonda 2mm, 2 baterie AA, 
kabel przedłużający, instrukcja obsługi, 
certyfikat, pokrowiec, walizka, płytki 
zerujące, oprogramowanie, nadajnik/ 
odbiornik USB z kablem przedłużającym  

Minimalna krzywizna  wypukły 5 mm; wklęsły 30 mm  

Minimalna grubość 
podłoża  

Fe: 0.2 mm  
NFe: 0.05 mm  

Komunikacja połączenie bezprzewodowe  
2.4 GHz, max 10 m 

Temperatura pracy Przechowywanie  -10°C do 60°C  
Użytkowanie 0°C do 50°C  

Zasilanie 2 x baterie alkaliczne (AA) 1.5V  
Lub akumulatory ładowalne (AA) 1.2V 

wymiary 124 mm x 67 mm x 33 mm  

waga ok.120g z bateriami i sondą 
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Sonda bezprzewodowa 
 
Sonda bezprzewodowa umożliwia pomiar grubości w 
trudno dostępnych miejscach. Znajduje zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie wymagany jest mały sensor bez 
połączenia bezpośredniego z urządzeniem. 
 
Sonda bezprzewodowa byko-test 8500 wyposażona 
jest w wytrzymałe baterie. Zasięg przesyłania danych 
do 12 m. Dostępna w dwóch wersjach single lub dual.  

 
 
 

Standardy grubości  
 
Dostępne są płytki o różnych grubościach do kontroli 
działania przyrządu. Płytki można zakupić w 
zestawach lub pojedynczo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certyfikowane folie 
kalibracyjne  
 
Płytki wykonane z tworzywa sztucznego (3740/3741) 
pomagają w kalibracji miernika na metalicznych 
podłożach ferromagnetycznych lub 
nieferromagnetycznych. Płytki mogą być użyte do 
kalibrowania podłoża testowego.  

 
 

 
 
 
Akcesoria  
Nr kat. Opis 

3640 Byko-test 8500 B, bez sondy 

3641 Byko-test 8500 P, bez sondy 

3642 Sonda Fe 2000 μm 

3643 Sonda Fe 5000 μm 

3644 Sonda NFe 2000 μm 

3645 Sonda dual 2000/2000 

3646 Sonda dual 5000/2000 

3740 Folie kalibracyjne 25-500 μm 

3741 Folie kalibracyjne 11-980 μm 

3647 Oprogramowanie 

3648 Przewód USB  

3667 Sonda bezprzewodowa Fe 

3668 Sonda bezprzewodowa NFe 

3669 Sonda bezprzewodowa dual Fe/NFe 

3649 Przewód do sondy ( 1 m )  
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