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Meetmicroscoop XC-100L 
Draagbare meetmicroscoop / monoculair / 100-voudie vergroting / hoog gebruiksgemak / 

micrometisch oculair 

De draagbare landmeetkundige microscoop overtuigt door de onwaarschijnlijke prijs-
kwaliteitverhouding. Een 10x achromatische lens en een micrometrische oculair, welke met een kruis 
in 0,1 mm verdeeld is, vormen slechts een deel van de uitrusting van onze landmeetkundige 
microscoop. Door een op batterijwerkende Xenon flitslicht op de meetmicroscoop is een zeer goede 
belichting ook zonder voeding mogelijk. De focus van de landmeetkundige microscoop kunt u met 
behulp van een tandwielaandrijving instellen zodat u perfect zicht heeft voor het onderzoeken met de 
microscoop.Mocht u vragen hebben over de Meetmicroscoop XC-100L, dan kunt u de volgende 
technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 
(0)900 - 120 00 03Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over 
deze microscoop en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek. 

 

- monoculair 
- 100-voudige vergroting 
- Tandwielaandrijving focus  

- verstelbare, batterijwerkende lichtpen 
- Micrometisch oculair 
- Handige en praktische bediening 

 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/microscoopen-kat_158787_1.htm
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Technische specificaties van de Meetmicroscoop XC-100L 

Kop Monoculair 

Oculair 10x 
Gezichtsveld 18 mm 
met 0,1 mm kruisdraad 

Lens achromatisch 10x 

Vergroting 40x 
100x 

Werkstand 9 mm bij 40-voudige vergroting 
7 mm bij 100- voudige vergroting 

Beeldveld 4,2 mm bij 40-voudige vergroting 
1,6 mm bij 100- voudige vergroting 

Scherpstelbereik 30 mm 

Verlichting  Gereflecteerd licht: Xenon-zaklamp, verstelbaar, 
werkt op batterijen 

Stativ draagbaar 

Omvang van de Meetmicroscoop XC-100L  
1 x Meetmicroscoop XC-100L, 1x handleiding 

 


