
 

 
 

 

 

 

 

Cennik kalibracji  

kluczy dynamometrycznych: 

- 0-300 Nm-99 zł. Netto 

- 301-500 Nm -129 zł. Netto 

- 501-1000 Nm-159 zł. 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 : 

Długościomierz poziomy o długości wzorca do 100mm 719,23 
Sprawdzian tłoczkowy o średnicy do 100mm – jedna średnica (strona przechodnia lub nieprzechodnia) 65,38 
Sprawdzian tłoczkowy o średnicy do 100mm – dwie średnice (strona przechodnia i nieprzechodnia) 78,46 

Wałeczek pomiarowy do otworów (0,1 ÷ 20) mm w przypadku umieszczenia 
na świadectwie 1 sztuki 

39,23 / 
1 szt. 

Wałeczek pomiarowy do otworów (0,1 ÷ 20) mm w przypadku umieszczenia 
na świadectwie 2 sztuk 

45,76 / 
2 szt.  

Wałeczek pomiarowy do otworów (0,1 ÷ 20) mm w przypadku umieszczenia 
na świadectwie 3 sztuk 

52,30 / 
3 szt. 

Wałeczek pomiarowy do otworów (0,1 ÷ 20) mm w przypadku umieszczenia 
na świadectwie 4 i więcej sztuk 

13,07 / 
1szt. 

Wysokościomierz suwmiarkowy/czujnikowy/z odczytem elektronicznym do 250 mm 196,15 
Wysokościomierz suwmiarkowy/czujnikowy/z odczytem elektronicznym do 350 mm 235,38 
Wysokościomierz suwmiarkowy/czujnikowy/z odczytem elektronicznym do 500 mm 287,69 
Wysokościomierz suwmiarkowy/czujnikowy/z odczytem elektronicznym do 650 mm 366,15 
Wysokościomierz suwmiarkowy/czujnikowy/z odczytem elektronicznym do 1000 mm 470,77 
Suwmiarka noniuszowa/czujnikowa/z odczytem elektronicznym do 200 mm 65,38 
Suwmiarka noniuszowa/czujnikowa/z odczytem elektronicznym do 500 mm 91,54 
Suwmiarka noniuszowa/czujnikowa/z odczytem elektronicznym do 1000 mm 163,46 
Czujnik do pomiaru długości (elektroniczny – 100mm / 0,001mm) 235,38 
Czujnik do pomiaru długości (zegarowy – 10mm / 0,01mm) 104,62 
Czujnik do pomiaru długości (zegarowy – 50mm / 0,01mm) 143,85 
Czujnik do pomiaru długości (zegarowy – 100mm / 0,01mm) 196,15 
Czujnik do pomiaru długości (zegarowy mikronowy – 1mm) 104,62 
Czujnik do pomiaru długości (zegarowy mikronowy – 5mm) 130,77 



 

 
 

 

 

Czujnik dźwigniowo – zębaty (diatest) metryczny 117,69 
Czujnik dźwigniowo – zębaty (diatest) calowy 130,77 
Czujnik indukcyjny ze wskaźnikiem analogowym 196,15 
Czujnik mechaniczny (ortotest, linimetr) 222,31 
Czujnik optyczny (optimetr – 0,001mm) 235,38 
Czujnik optyczny (ultraoptimetr – 0,0002mm) 326,92 
Czujnikowy przyrząd do pomiaru wymiarów zewnętrznych (grubości) – macki zewnętrzne – elektroniczny 
lub zegarowy  - 100mm / 0,1mm 104,62 
Czujnikowy przyrząd do pomiaru wymiarów zewnętrznych (grubości) – macki zewnętrzne – elektroniczny 
lub zegarowy  - 100mm / 0,01mm 156,92 
Czujnikowy przyrząd do pomiaru wymiarów zewnętrznych (grubości) – macki zewnętrzne – elektroniczny 
lub zegarowy  - 100mm / 0,001mm 176,54 
Czujnikowy przyrząd do pomiaru wymiarów wewnętrznych – macki wewnętrzne – elektroniczny lub 
zegarowy  - 100mm / 0,1mm 111,15 
Czujnikowy przyrząd do pomiaru wymiarów wewnętrznych – macki wewnętrzne – elektroniczny lub 
zegarowy  - 100mm / 0,01mm 163,46 
Czujnikowy przyrząd do pomiaru wymiarów wewnętrznych – macki wewnętrzne – elektroniczny lub 
zegarowy  - 100mm / 0,001mm 183,08 
Dalmierz laserowy w zakresie 0,1 ÷ 1m 130,77 
Dalmierz laserowy w zakresie 0,1 ÷ 12m 156,92 
Długościomierz pionowy 326,92 
Długościomierz poziomy o zakresie pomiarowym do 500 mm (wzorzec powyżej 100 mm) 640,77 
Długościomierz poziomy o zakresie pomiarowym do 1000 mm (wzorzec powyżej 100 mm) 850,00 
Głębokościomierz mikrometryczny 78,46 
Głębokościomierz suwmiarkowy/elektroniczny 58,85 
Głowica mikrometryczna – zadajnik mikrometryczny (0 ÷ 25 mm) 156,92 
Głowica mikrometryczna – zadajnik mikrometryczny (0 ÷ 50 mm) 196,15 
Głowica podziałowa – podzielnica (optyczna/mechaniczna) 
(dz. el.: 1¢¢; 3¢¢; 10¢¢; 30¢¢, 1¢) 523,08 
Grindometr jednorowkowy 130,77 
Grindometr dwurowkowy 143,85 
Grubościomierz czujnikowy (zegarowy/elektroniczny) – działka el. 0,01mm 156,92 
Grubościomierz czujnikowy (zegarowy/elektroniczny) – działka el. 0,001mm 176,54 
Grubościomierz / ściankomierz szczękowy/zegarowy działka el. 0,1mm 104,62 
Grzebień malarski - do 20 szczelin 91,54 
Grzebień malarski - powyżej 20 szczelin 117,69 
Kątomierz uniwersalny 4 x 90° lub 0 ¸ 360° / 5¢ lub 1¢ (noniuszowy/elektroniczny) 156,92 
Kątomierz elektroniczny 0,1°/ poziomnica budowlana z przetwornikiem 
kątowym 0,1° lub 0,05°/ pochyłomierz elektroniczny 0,1° lub 0,05° np.DWM40L 156,92 
Kątownik 90° (dłuższe ramię do 300mm) 65,38 
Kątownik 90° (dłuższe ramię do 500mm) 85,00 
Kątownik 90° (dłuższe ramię do 1000mm) 130,77 
Kątownik walcowy o wysokości 160 mm 196,15 
Kątownik walcowy o wysokości 315 mm 248,46 
Kątownik walcowy o wysokości 500 mm 353,08 
Klin pomiarowy (klinowy sprawdzian szczelin) 78,46 



 

 
 

 

 

Klucz / wkrętak dynamometryczny jednostronny (ręczny) do 1000Nm 130,77 
Klucz / wkrętak dynamometryczny dwustronny (ręczny) do 1000Nm 156,92 
Klucz / wkrętak dynamometryczny jednostronny (ręczny) do 2000Nm 196,15 
Klucz / wkrętak dynamometryczny dwustronny (ręczny) do 2000Nm 222,31 
Klucz / wkrętak dynamometryczny jednostronny (ręczny) do 3000Nm 261,54 
Klucz / wkrętak dynamometryczny dwustronny (ręczny) do 3000Nm 300,77 
Komplet pryzm (2 sztuki) 104,62 
Kubek wypływowy (pomiar geometrii) 143,85 
Liniał jednokrawędziowy o długości krawędzi do 100 mm 52,31 
Liniał jednokrawędziowy o długości krawędzi do 300 mm 78,46 
Liniał jednokrawędziowy o długości krawędzi do 500 mm 117,69 
Liniał powierzchniowy płaski o długości do 500 mm 104,62 
Liniał powierzchniowy płaski o długości do 1000 mm 156,92 
Liniał powierzchniowy płaski o długości do 1600 mm 183,08 
Liniał powierzchniowy płaski o długości do 3000 mm 235,38 
Liniał powierzchniowy płaskorównoległy o długości do 500 mm 130,77 
Liniał powierzchniowy płaskorównoległy o długości do 1000 mm 183,08 
Liniał powierzchniowy płaskorównoległy o długości do 1600 mm 209,23 
Liniał powierzchniowy płaskorównoległy o długości do 3000 mm 261,54 
Liniał sinusowy 100mm 104,62 
Liniał sinusowy 200mm 117,69 
Liniał sinusowy 300mm 130,77 
Lupa z podziałką liniową (powiększenie 3x; 5x; 8x; 10x) 111,15 
Lupa z podziałką liniową i kątową (powiększenie 3x; 5x; 8x; 10x) 130,77 
Mikrometr do 25 mm 78,46 
Mikrometr do 100 mm 91,54 
Mikrometr do 500 mm 130,77 
Mikrometr do 1000 mm 196,15 
Mikromer do gwintu (bez pomiaru wzorca nastawczego średnicy podziałowej) 111,15 
Mikrometr wewnętrzny jednostronny 78,46 
Mikrometr wewnętrzny dwustronny 91,54 
Mikrometr z czujnikiem (działka elementarna 0,002 mm) np. pasametr 130,77 
Mikrometryczny przyrząd czujnikowy – np. transametr 130,77 
Pierścień wzorcowy – cena za jedną średnicę 104,62 
Pirometr (4 punkty pomiarowe w zakresie od 20°C do 350°C) – każdy dodatkowy punkt 40 złotych netto 248,46 
Płyta grzewcza - pomiar temperatury powierzchni w 6 punktach dla 3 wartości temperatury 261,54 
Płyta pomiarowa (400 x 250) mm 156,92 
Płyta pomiarowa (400 x 400) mm 183,08 
Płyta pomiarowa (630 x 400) mm 222,31 
Płyta pomiarowa (630 x 630) mm 287,69 
Płyta pomiarowa (800 x 500) mm 300,77 
Płyta pomiarowa (800 x 630) mm 340,00 
Płyta pomiarowa (1000 x 630) mm 392,31 
Płyta pomiarowa (1000 x 800) mm 405,38 
Płyta pomiarowa (1200 x 800) mm 483,85 
Płyta pomiarowa (1500 x 800) mm 496,92 



 

 
 

 

 

Płyta pomiarowa (1600 x 1000) mm 588,46 
Płyta pomiarowa (2000 x 1000) mm 640,77 
Płyta pomiarowa (2500 x 1200) mm 732,31 
Płytki wzorcowe do 100 mm (cena za 1 szt.) – pomiar błędu długości środkowej i zmienności długości 13,07 * 
Płytki wzorcowe do 100 mm (cena za 1 szt.) – pomiar błędu długości środkowej i zmienności długości oraz 
pomiar płaskości i ocena przywieralności powierzchni pomiarowych 17,00 * 
Płytki wzorcowe do 500 mm (cena za 1 szt.) – pomiar błędu długości środkowej i zmienności długości 52,31 
Płytki wzorcowe do 500 mm (cena za 1 szt.) – pomiar błędu długości środkowej i zmienności długości oraz 
pomiar płaskości i ocena przywieralności powierzchni pomiarowych 57,54 
Podstawa do czujników – statyw pomiarowy - stolik z kolumną (stolik granitowy lub żeliwny) -  pomiar 
płaskości powierzchni stolika 85,00 
Poziomnica budowlana o długości nominalnej do 1 m 45,77 
Poziomnica budowlana o długości nominalnej powyżej 1 m do 2,5 m 52,31 
Poziomnica budowlana z laserem 130,77 
Poziomnica liniałowa 170,00 
Poziomnica koincydencyjna 366,15 
Poziomnica optyczna kątowa 261,54 
Poziomnica ramowa 261,54 
Pryzma pomiarowa - pojedyncza 65,38 
Pryzma pomiarowa - komplet 2 sztuki 104,62 
Przybory do płytek wzorcowych - wkładki płasko-równoległe - komplet 2 szt. 65,38 
Przybory do płytek wzorcowych - uchwyt do płytek 39,23 
Przybory do płytek wzorcowych - MLUs 261,54 
Przybory do płytek wzorcowych - MLUp 850,00 
Przybory do płytek wzorcowych - MLUr 588,46 
Przymiar (linijka) do 500 mm (sztywny, półsztywny) 45,77 
Przymiar (miara zwijana) do 1000 mm (sztywny, półsztywny, zwijany) 65,38 
Przymiar (miara zwijana) do 2000 mm (sztywny, półsztywny, zwijany) 71,92 
Przymiar (miara zwijana) do 3000 mm (sztywny, półsztywny, zwijany) 78,46 
Przymiar (miara zwijana) do 5000 mm (półsztywny, zwijany) 85,00 
Przymiar (miara zwijana) do 8000 mm (zwijany) 91,54 
Przymiar (miara zwijana) do 10000 mm (zwijany) 98,08 
Przymiar (miara zwijana) do 20000 mm (zwijany) 130,77 
Przymiar (miara zwijana) do 30000 mm (zwijany) 156,92 
Przymiar do pomiaru średnicy i obwodu o zakresie średnicy do 700mm 104,62 
Przymiar do pomiaru średnicy i obwodu o zakresie średnicy powyżej 700mm 143,85 
Przyrząd do wzorcowania czujników –mechaniczny (działka el. 0,001mm lub 0,0002 mm) 326,92 
Przyrząd do wzorcowania czujników – elektroniczny np. OPTIMAR 100 850,00 
Przyrząd do określania elastyczności (pomiar średnicy kompletu wałków) 143,85 
Przyrząd do określania ściekalności 130,77 
Przyrząd do określania rozlewności 130,77 
Przyrząd do pomiaru parametrów chropowatości powierzchni (np. Ra) 326,92 
Przyrząd do pomiaru grubości powłok (podłoże Fe lub NFe / Fe i NFe) 326,92 
Przyrząd do pomiaru grubości ścianki 209,23 
Przyrząd do pomiaru/rejestracji temperatury i wilgotności w pomieszczeniach 
- termohigrometr 261,54 



 

 
 

 

 

Spoinomierz (noniuszowy / elektroniczny) 2 podziałki i 4 kąty (np. SPB1A), ABC 85,00 
Spoinomierz (noniuszowy / elektroniczny) 6 podziałek liniowych; podziałka kątowa, szczelinomierz i trzy 
kąty (SPA 40) 104,62 
Spoinomierz (noniuszowy / elektroniczny) 6 podziałek liniowych; podziałka kątowa, szczelinomierz i trzy 
kąty (SPA 60) 111,15 
Spoinomierz SPF-1 (grubość i obniżenie spoiny pachwinowej) 71,92 
Spoinomierz do pomiaru przesunięcia blach 52,31 
Suwmiarka Shultza 78,46 
Suwmiarka modułowa noniuszowa/elektroniczna 71,92 
Suwmiarka noniuszowa/elektroniczna powyżej 1000mm do 1500 mm 163,46 
Suwmiarka noniuszowa/elektroniczna powyżej 1500mm do 2000 mm 196,15 
Suwmiarka noniuszowa/elektroniczna powyżej 2000mm do 3000 mm 261,54 
Szczelinomierz (cena za jeden listek) 9,15 * 
Szczelinomierz taśmowy (cena za jedną grubość – pomiar w 5 punktach) 13,07 * 
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa (w tym wzorcowanie czujnika) 261,54 
Średnicówka czujnikowa czteropunktowa (w tym wzorcowanie czujnika i końcówek) 261,54 
Średnicówka mikrometryczna – bez przedłużaczy 85,00 
Średnicówka mikrometryczna składana – komplet duży 196,15 
Średnicówka mikrometryczna składana – komplet mały 170,00 
Średnicówka trójpunktowa od 2 do 50mm – mikrometryczna, czujnikowa, elektroniczna (cena za jedną 
głowicę pomiarową) – wzorcowanie każdej głowicy na trzech pierścieniach 71,92 
Średnicówka trójpunktowa od 51 do 100mm – mikrometryczna, czujnikowa, elektroniczna (cena za jedną 
głowicę pomiarową) – wzorcowanie każdej głowicy na trzech pierścieniach 98,08 
Średnicówka trójpunktowa od 101 do 200mm – mikrometryczna, czujnikowa, elektroniczna (cena za jedną 
głowicę pomiarową) – wzorcowanie każdej głowicy na trzech pierścieniach 130,77 
Średnicówka trójpunktowa od 201 do 300mm – mikrometryczna, czujnikowa, elektroniczna (cena za jedną 
głowicę pomiarową) – wzorcowanie każdej głowicy na trzech pierścieniach 261,54 
Termohigrometr - przyrząd do pomiaru/rejestracji temperatury i wilgotności w pomieszczeniach 261,54 
Termometr szklany / elektroniczny / termopara ze wskaźnikiem (do 800°C) 
– 3 punkty (każdy następny punkt - 80 złotych netto) 261,54 
Twardościomierz SHORE   (np. A lub D) - pomiar siły nacisku, przemieszczenia i geometrii wgłębnika 196,15 
Wałeczki pomiarowe (do gwintu, do kół zębatych – cena za 1 szt.) 9,15* 
Waga  (do 100 kg) 196,15 
Waga  (powyżej 100 kg do 400 kg) 326,92 
Waga  (powyżej 400 kg do 600 kg) 392,31 
Wkładki płaskorównoległe - komplet dwie sztuki (100 mm lub 160 mm) 65,38 
Wzorce chropowatości - porównawcze (np. Ra) – cena za 1 szt. Każdy dodatkowy parametr +20 zł netto) 91,54 
Wzorce zarysu gwintu calowego/metrycznego – grzebieniowy 
-  porównanie z zarysami wzorcowymi – cena za jeden komplet 104,62 
Wzorce zarysu gwintu calowego/metrycznego – grzebieniowy 
- pomiar skoku – cena za jeden wzorzec zarysu 7,84* 
Wzorzec ustawczy do mikrometrów (do 300 mm) 32,69 
Wzorzec ustawczy do mikrometrów (od 300 mm do 1000 mm) 45,77 

 

   



 

 
 

 

 

 
 
Podane ceny netto obejmują wystawienie świadectw wzorcowania za wyjątkiem uwagi poniżej. 
   
*) Uwaga: w przypadku umieszczenia na świadectwie mniej niż 4 szt. (1,2 lub 3 szt.) do ceny należy doliczyć 20 zł za  
wydanie świadectwa 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 - 30-50zł netto 

• Wykonanie kosztorysu naprawy Narzędzi dynamometrycznych -20zł netto 

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

• netto roboczogodzina - dodatkowo doliczany jest koszt ewentualnego dojazdu do klienta 

 


