
equipamento para medição
de gargalos de garrafas

PerfiLab Portátil

Para o controlo da profundidade a medir, o PerfiLab Portátil dispõe de uma 

régua que permite ao operador facilmente ajustar a profundidade durante o 

ensaio.

A medição dos diâmetros é efetuada através de comparadores Kroeplin (G210 

e B440), de grande precisão e com visor digital. Para além de visualizar o 

diâmetro no visor do comparador, o utilizador pode ligar o equipamento a um 

computador e importar os valores para um software, podendo analisar melhor 

os dados e imprimir relatórios em diversos idiomas.

características técnicas

altura da garrafa: 

diâmetro da garrafa (máx.):

diâmetro interior do gargalo: 

profundidade de medição:

força de medição:

resolução:

alimentação:

dimensões (LxPxA): 

peso: 

opcionais

interface de comunicação Digimatic e conversor USB

interruptor de pedal

software de leitura de valores e impressão de relatórios, disponível em 

Português e Inglês

impressão de relatórios em diversos idiomas

possibilidade de ser fornecido sem base (por exemplo para clientes que

tenham adquirido o ExtraLab Portátil) 

mala em alumínio com proteções em espuma 

555mm (L) x 275mm (P) x 250mm (A) | PerfiLab + Mala = 9,8kg / 9,5kg

O PerfiLab Portátil é um equipamento simples, que permite controlar os diâmetros dos gargalos de garrafas. Existem dois modelos: 

o PerfiLab Portátil-i para medição interior e o PerfiLab Portátil-e para medição exterior. Para facilitar o seu transporte, os 

equipamentos recolhem reduzindo a sua altura para cerca de metade. Opcionalmente pode ser fornecido uma mala de transporte 

em alumínio.

É um equipamento de baixo custo e foi desenvolvido para responder às necessidades de mobilidade dos comerciais/técnicos das 

empresas de rolhas e das adegas, podendo também funcionar como equipamento de laboratório.

 

35mm - 360mm

200mm

10mm - 30mm

0mm - 75mm

1,1N - 1,6N

0,01mm

uma pilha AA

5,8kg

 

35mm - 360mm

200mm

40mm (máx)

0mm - 80mm

1,0N - 1,5N

0,02mm

uma pilha AA

5,5kg

 

215mm x 190mm x 490-840mm

PerfiLab Portátil-i PerfiLab Portátil-e
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