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1. ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ

Дебеломерите за лак GL-PRO са решения, базирани на съвременни 32-битови процесори. Благодарение на което 
получаваме бързо и точно измерване, използвайки 12-битов предавател.

В дебеломерите е използвана нова конструкция на измервателната сонда, която позволява измерване на точки 
върху феромагнитни и немагнитни материали (в зависимост от модела), като автоматично разпознава тествания 
материал и изпраща информация към дисплея за вида на материала. Сондата е завършена с т.нар. „сфера“.

Отличителната черта на GL-PRO-2-FAZ и GL-PRO-6-FAZ е автоматичното разпознаване дали стоманената 
ламарина е покрита с цинков слой, или не е поцинкована. Това е от голямо значение при измерването на 
автомобила, защото разкрива кои елементи от каросерията на колата са били сменени с по-евтини, 
непоцинковани. Дебеломерът разкрива дебелината на лака + дебелината на поцинковането, равняващо се на около
350 µm. Сондата е изцяло разработена от нас.

НОВО 2018

Дебеломер за лак GL-PRO-2-F, GL-PRO-2-FA, GL-PRO-2-FAZ

Дебеломерите за лак притежават четлив LCD дисплей с диагонал от 1,8
инча, който показва текущото измерване, статистиката на измерванията
и всички необходими функции. Обслужването се извършва чрез 4-
бутонна клавиатура и допълнителен спусък, който при натискане
осветява мястото на измерване. Използвана е функцията асистент на
измерването®, която е полезна при измерване на автомобили.

Основни качества на уреда:
• измерване върху ламарини (автоматично откриване):
- стоманени, Fe (GL-PRO-2-F модели, GL-PRO-2-FA, GL-PRO-2-FAZ);
- алуминиеви, Al (модели GL-PRO-2-FA, GL-PRO-2-FAZ);
• автоматично откриване на цинк (Zn) върху стоманена ламарина
(само модел GL-PRO-2-FAZ);
• автоматично откриване на базата (не е приложимо за модела GL-PRO-2-F, предназначен само за стоманена 
ламарина);
• диапазон на измерване 0-2000 μm;
• Разделителна способност от 1μm за Fe, 5μm за nFe;
• минимално поле на измерване за nFe 15x15mm, за Fe 5x5mm;
• вградена, еластична сонда, завършена със сферична измервателна точка; 
• статистика на измерванията (количество, максимално, минимално, средно, предишно);
• 3 режима на работа: непрекъснато измерване, спиране на измерванетo (HOLD 1), замразяване на измерването 
(HOLD 2);
• възможност за ръчна настройка на режима на измерване, Fe или Al;
• памет за измерване на 960 позиции;
• асистент на измерването® за автомобилната индустрия (графичен + текстов);
• калибриране (с помощта на дискове и мостри на
дебелината на лака);
• звукова сигнализация;
• диод, осветяващ мястото на измерване;
• захранване: две алкални батерии AA (R6);
• 24 месеца гаранция.



НОВО 2018
Дебеломер за лак GL-PRO-6-F, GL-PRO-6-FA, GL-PRO-6-FAZ

В дебеломерите за лак GL-PRO-6 е използвана измервателна сонда с 
кабел. Сондата е завършена т.нар сфера, което улеснява измерването на 
извивките. Уредът е снабден с асистент за измерване®, който е полезен
при измерване на автомобили.

Основни качества на уреда:
• сонда с кабел, еластична, завършена със сферична измервателна 
точка;
• измерване на ламарини (автоматично откриване):
- стоманени, Fe (модели GL-PRO-6-F, GL-PRO-6-FA, GL-PRO-6-FAZ);
- алуминиеви, Al (модели GL-PRO-6-FA, GL-PRO-6-FAZ);
• автоматично откриване на цинк (Zn) върху стоманен лист (само 

модел GL-PRO-6-FAZ);
• автоматично откриване на базата (не е приложимо за модела GL-PRO-6-F, 
предназначен само за стоманени ламарини);
• диапазон на измерване 0-2000μm;
• разделителна способност 1 μm за Fe, 5μm за nFe;
• минимално поле за измерване за nFe 15x15mm, за Fe 5x5mm;
• 3 режима на работа: непрекъснато измерване, спиране на измерването (HOLD
1), замразяване на измерването (HOLD 2);
• възможност за ръчна настройка на режима на измерване, Fe или Al;
• памет за измерване на 960 позиции;
• асистент на измерването® за автомобилната индустрия (ДИОД LED);
• калибриране (с помощта на дискове и мостри на дебелината на лака);
• звукова сигнализация;
• захранване: две алкални батерии AAA (R3);
• 24 месеца гаранция.

2. СЕРИЯ MINI

Дебеломерите за лак от серията MINI се характеризират с малки дискретни размери, запазвайки 
функционалността си. Благодарение на това можем лесно да ги носим в джоба си, което от своя страна е голямо 
улеснение по време на търсенето на автомобил. 

Дебеломер за лак GL-MIKRO-1 *НОВО 2019

Дебеломер под формата на писалка с OLED дисплей и захранване с една алкална батерия ААА. Лесно 
обслужване, ограничено до необходимия минимум. Благодарение на графичния дисплей, дебеломерът подсказва 
как да извършим процеса на калибриране, което улеснява извършването ѝ. 

 Основни качества на уреда:
 много малък размер на дебеломера, форма на писалка;
 дисплей OLED – самостоятелно осветяване;
 измерване върху стоманени, поцинковани стоманени и 
алуминиеви ламарини;
 разделителна способност на измерването: 10µm;
 диапазон на измерване (дебелина на лака): 0µm do 2000µm;
 лесно калибриране на дебеломера – диск за нулиране
(калибриране) в комплекта;
 автоматично изключване на дебеломера след дълготрайно бездействие;



 захранване: една алкална батерия R3 ( AAA );
 24 месеца гаранция.

Дебеломер за лак GL-mini

Благодарение на производството, базирано на съвременна поточна
линия успяхме да създадем много малък електронен дебеломер за лак с
дисплей. 

Дебеломерът е снабден с гъвкава измервателна глава, която по време на
измерването леко се накланя настрани.

Съставеният от седем сегмента четирицифрен LED дисплей ви
позволява да измервате във всички условия. Числата самостоятелно
светят в червено.

Основни характеристики на устройството:
• много малки размери на дебеломера;
• еластична измервателна глава;
• измерване на стоманени, поцинковани и алуминиеви ламарини;
• разделителна способност на измерване: 10μm;
• диапазон на измерване (дебелина на лака): 0μm до 1050μm;
• просто калибриране на измервателния уред - включена е табела за нулиране
(калибриране);
• автоматично изключване на уреда след дълъг период на бездействие;
• захранване: две алкални батерии R3 (AAA);
• поликарбонова клавиатура с червен филтър на дисплея;
• 24 месеца гаранция.

3. СЕРИЯ STANDARD

Дебеломерите за лак от серията Standard са базови уреди, притежаващи най-важните функции, необходими за 
измерването на лаковия слой на автомобилите. Снабдени са с LCD дисплей ( с изключение на GL-mini, който 
притежава 7-сегментов LED дисплей ), върху който се изписва резултата от измерването и менюто с избор на 
функции. Всички дебеломери имат вградена функция за калибриране ( нулиране ). 

Дебеломер за лак GL-1, GL-1maxi, GL-1s



Базови дебеломери за измерване на дебелината на лака върху стоманените ламарини на автомобилите.

Основни качества на уреда:
 измерване върху стоманени и стоманени поцинковани ламарини;
 вид на сондата:
- GL-1, GL-1maxi: вградена;
- GL-1s: с кабел;
 разделителна способност на измерването: 
- GL-1, GL-1s: 1µm или 10µm в зависимост от настройките в MENU;
- GL-1maxi: 0,1µm, 1µm, 10µm в зависимост от настройките в MENU;
 диапазон на измерването (дебелина на лака): 
- GL-1, GL-1s: 0µm до 1100µm;
- GL-1maxi:  0µm до 3000µm;
 възможност за нулиране на уреда (калибриране) – диск за нулиране

(калибриране) в комплекта;
 памет:
- GL-1, GL-1s: 100 измервания;
- GL-1maxi: 200 измервания;
 светещ LCD дисплей;
 автоматично изключване на дебеломера след 3 минути бездействие;
 захранване: алкална батерия 9 V ( напр.(6LR61) или акумулаторна батерия 9V;
 поликарбонова клавиатура;
 24 месеца гаранция.

Дебеломер за лак GL-2B, GL-2H

Базови дебеломери за измерване на дебелината на лака върху стоманените и 
алуминиеви ламарини на автомобилите.

Основни качества на уреда:
 измерване върху стоманени и стоманени поцинковани и алуминиеви 
ламарини;
 разделителна способност на измерването: 10µm;
 диапазон на измерването (дебелина на лака): 0µm do 1100µm;
 памет на измерванията:
- GL-2B: 100 измервания;
- GL-2H: 200 измервания;
 функция за нулиране ( калибриране )- диск за нулиране в комплекта;
 светещ LCD дисплей;
 моделът GL-2H притежава допълнителна функция HOLD (задържане на 

измерването);
 автоматично изключване на дебеломера след по-дълго бездействие;

 индикатор за състоянието на батерията;
 захранване: алкална батерия 9V (np. 6LR61) или акумулаторна батерия 9V;
 поликарбонова клавиатура;
 диаметър на измервателната сонда: 15mm;
 3 езика: полски, английски, немски;
 24 месеца гаранция.

НОВО 2018
Дебеломер за лак GL-3-UV, GL-3s-UV

Дебеломерите GL-3-UV и GL-3s-UV представляват модернизирана версия на предишните дебеломери GL-3 и GL-
3s. В тези модели е използван допълнителен диод UV, който прави възможна проверката на автентичността на 
документите на автомобила.



Малкият размер на дебеломера прави възможно безпроблемното му 
носене в обикновен джоб. 
Функцията MIN/MAX прави възможно отчитането на максималното 
измерване, което е било направено в рамките на серията от измервания.
Teстерът UV прави възможна проверката на документите на автомобила и
платежните средства. 
Функцията HOLD прави възможно осъществяването на измерването и 
неговото задържане, благодарение на което можем да отдалечим 
дебеломера от измерваната повърхност и да прочетем данните от 
измерването. 
Звуковата сигнализация е от значение, особено по време измерване с 
включена функция HOLD. След извършване на измерването дебеломерът 
ни информира за това, издавайки кратък звуков сигнал.

Основни качества на уреда:
 вид на сондата:
- GL-3-UV: вградена сонда;
- GL-3s-UV: сонда с кабел;
 измерване върху стоманени и стоманени поцинковани и алуминиеви
ламарини;
 разделителна способност на измерването: 10µm или 1 µm в
зависимост от настройките;
 диапазон на измерването (дебелина на лака): 0µm do 2000µm;
 функция MIN/MAX;
 функция HOLD;
 звуков сигнал;
 калибриране на дебеломера- диск за нулиране ( калибриране ) в
комплекта;
 памет 200 измервания
 светещ LCD дисплей;
 автоматично изключване на дебеломера след по-дълго бездействие;
 захранване: две алкални батерии R3 ( AAA ) – в комплекта;
 поликарбонова клавиатура;
 диаметър на измервателната сонда: 15mm;
 3 езика: полски, английски, немски;
 24 месеца гаранция.

Дебеломер за лак GL-6, GL-6s, GL-6H, GL-6Hs

Измерване спрямо референтната точка
С помощта на тази функция можем да извършваме измервания спрямо 
избрана точка. Тази функция е полезна, когато сравняваме няколко 
измервани места на автомобила. Пример – избираме референтна точка 
на предната лява врата, след което извършваме измерване на останалите
части на автомобила. По този начин, измервайки напр. покрива – 
получаваме резултат -10 µm, което означава, че слоят на лака върху 
покрива е по-тънък с 10 µm от лявата предна врата. Референтната точка 
не се изтрива след изключване на дебеломера. 
Освен това тази функция може да служи за настройване към друг вид 
ламарина ( други метали ). Когато определяме референтната точка 
достатъчно е да го направим върху чиста ламарина и от този момент 
след избора на материал като „pkt odn” ще можем да правим измервания
на такава ламарина. 

Основни функции на уреда:

 вид на измерителната сонда:



- GL-6, GL-6H: вградена сонда;
- GL-6s, GL-6Hs: сонда с кабел;
 измерване върху стоманени и стоманени поцинковани и алуминиеви
ламарини, възможност за приспособяване към други (например мед );
 измерване спрямо референтната точка
 разделителна способност на измерването: : 1µm или 10µm ( избор
във функцията MENU );
 диапазон на измерването (дебелина на лака): 0µm do 1100µm;
  моделите GL-6H и GL-6Hs притежаваt допълнителна функция 
HOLD
 памет от 100 измервания;
 функция за нулиране ( калибриране )- диск за нулиране в
комплекта;
 светещ LCD дисплей;
 автоматично изключване на дебеломера
след по-дълго бездействие;
 индикатор за състоянието на батерията;
 захранване: алкална батерия 9V (напр.
6LR61) или акумулаторна батерия 9V;
 поликарбонова клавиатура;
 диаметър на измервателната сонда: 15mm;
 фирмен калъф в комплекта;
 24 месеца гаранция.

4. СЕРИЯ SUPER PLUS

Базови дебеломери с модерен вид и функция АСИСТЕНТ НА ИЗМЕРВАНЕТО®.
Функцията АСИСТЕНТ НА ИЗМЕРВАНЕТО® притежава диод LED и оценява дали автомобилът е преминал 
ремонт на каросерията и боята.
Когато функцията е включена, индикаторът сигнализира с помощта на диода LED:
- диодът не свети - правилен лак;
- диодът пулсира - вторит слой лак;
- диодът свети постоянно  - китосване или повече слоеве лак;

Трябва да се отбележи, че функцията на АСИСТЕНТ има за цел единствено да помогне при интерпретирането на 
измерванията, но не може да бъде основа за точен отговор на въпроса дали автомобилът е преминал ремонт на 
каросерията и боята. Въпреки това много оценители на коли не знаят какво точно означава дебелината на лака, 
поради което споменатата функция има за цел да помогне в подобни случаи.

Дебеломер за лак GL-1 +, GL-1s +



Базови дебеломери за лак, служещи за измерване на дебелината на боята върху стоманените ламарини на 
автомобилите. Снабдени са с функцията АСИСТЕНТ НА ИЗМЕРВАНЕТО®  с LED диод и модерен корпус с обла
форма.

Основни функции на уреда :
• тип измервателна сонда:
- GL-1 +: вградена сонда;
- GL-1s +: сонда с кабел;
• измерване на стоманени и поцинковани стоманени ламарини;
• разделителна способност на измерване: 10μm или 1μm в зависимост от
настройките;
• диапазон на измерване (дебелина на боята): 0μm до 1100μm;
• Функция АСИСТЕНТ НА ИЗМЕРВАНЕТО®  с LED диод;
• калибриране на уреда – диск за нулиране (калибриране) в комплекта;
• светещ LCD дисплей;
• автоматично изключване на дебеломера след дълъг период на бездействие;
• поликарбонова клавиатура;
• 24 месеца гаранция.

Дебеломер за лак GL-2+

Дебеломер за лак, служещ за измерване на дебелината на боята върху 
стоманени и алуминиеви автомобилни ламарини. Снабден е с 
функцията АСИСТЕНТ НА ИЗМЕРВАНЕТО®  с LED диод и модерен 
корпус с обла форма.

Основни функции на уреда:
• измерване на стоманени, поцинковани стоманени и алуминиеви 
ламарини;
• разделителна способност на измерване: 10μm ;
• диапазон на измерване (дебелина на боята): 0μm до 2000μm;
• Функция АСИСТЕНТ НА ИЗМЕРВАНЕТО®  с LED диод;
• калибриране на уреда – диск за нулиране (калибриране) в комплекта;

• светещ LCD дисплей;
• автоматично изключване на дебеломера
след дълъг период на бездействие;
• поликарбонова клавиатура;
• захранване: две алкални батерии ( AAA )
• 24 месеца гаранция.
• 2 езика: полски, английски

Дебеломер за лак GL-6+, GL-6s+

Дебеломер за лак, служещ за измерване на дебелината на боята върху стоманени и алуминиеви автомобилни 
ламарини. Снабден е с функцията АСИСТЕНТ НА ИЗМЕРВАНЕТО®  с LED диод, модерен корпус с обли форми 
както и допълнително функцията измерване спрямо референтна точка ( виж описанието на GL-6 от серията 
STANDARD ). 

Основни функции на уреда:
 вид на измерителната сонда:
- GL-6+: вградена сонда;
- GL-6s+: сонда с кабел;



 измерване върху стоманени и стоманени поцинковани и алуминиеви
ламарини, както и възможност за приспособяване към други (като
например мед ); 
 разделителна способност на измерването: : 10µm или 1µm - избор
във функцията MENU;
 диапазон на измерването (дебелина на лака): 0µm do 2000µm;
 функция АСИСТЕНТ НА ИЗМЕРВАНЕТО®  с LED диод;
 възможност за приспособяване към други материали (напр. мед )
 калибриране на дебеломера - диск за нулиране в комплекта;
 светещ LCD дисплей;
 автоматично изключване на дебеломера след по-дълго бездействие;
 поликарбонова клавиатура;
 захранване: 2 алкални батерии ААА;
 фирмен калъф в комплекта;
 2 езика: полски, английски;
 24 месеца гаранция.

Дебеломери за лак GL-6XL

Дебеломери за лак, служещи за измерване на дебелината на боята върху стоманени и алуминиеви автомобилни 
ламарини. Снабдени са с функцията АСИСТЕНТ НА ИЗМЕРВАНЕТО®  с LED диод както и със звукова 
сигнализация, притежават модерен корпус с обла форма и голям лесен за четене дисплей.

Основни функции на уреда:
 измервателна сонда с кабел
 измерване върху стоманени и стоманени поцинковани и алуминиеви
ламарини;
 разделителна способност на измерването: : 10µm или 1µm - избор във
функцията MENU;
 диапазон на измерването (дебелина на лака): 0µm do 2000µm;
 функция АСИСТЕНТ НА ИЗМЕРВАНЕТО®  с LED диод;
 функция АСИСТЕНТ НА ИЗМЕРВАНЕТО®  със звукова сигнализация;
 много голям и лесен за четене дисплей
 калибриране на дебеломера - диск за нулиране ( калибриране ) в
комплекта;
 светещ LCD дисплей;
 автоматично изключване на дебеломера след по-дълго бездействие;
 поликарбонова клавиатура;
 захранване: 2 алкални батерии ААА;
 2 езика: полски, английски;
 фирмен калъф в комплекта;
 24 месеца гаранция.



5. СЕРИЯ PREMIUM

Серията Premium e е предназначена за по-взискателни потребители, характеризира се с редица допълнителни 
функции и технически решения, които подобряват комфорта на измерването и неговата прецизност.

Дебеломерите са оборудвани с еластична измервателна глава, която е конструирана така, че докато притискаме 
сондата до проверяваната повърхност тя се „прибира“ в корпуса на сондата. Благодарение на това измерването 
става по-прецизно от гледна точка на по-равномерния допир на уреда към измерваната повърхност. По този начин
също се нивелира и мърдането на ръката.

Дебеломер за лак GL-8, GL-8s

Дебеломери за лак, служещи за измерване на дебелината на боята върху стоманени и алуминиеви автомобилни 
ламарини. 

Функцията АСИСТЕНТ НА ИЗМЕРВАНЕТО® подсказва на оценителя дали автомобилът е преминал ремонт на 
каросерията и боята.
Когато функцията е включена, по време на извършването на измерването, дебеломерът изписва върху дисплея 
информация за състоянието на каросерията:
– “CIENKI” [ ТЪНЪК ] – прекалено тънък слой на боята;
– “LAK OK” – боята е правилна;
– “2xLAK” – втори слой боя;
– “KIT!” – китосване;

Функцията HOLD e решение, използвано в най-скъпите дебеломери за лак. Прави възможно извършване на 
измерването и неговото задържане, благодарение на което можем да отдалечим
уреда от измерваната повърхност и да прочетем резултата от измерването.
Функцията HOLD може да бъде изключена от позицията MENU. 

Звуковата сигнализация е от полза особено в случаите, когато извършваме
измерване с включена функция HOLD. След приключване на измерването
уредът ни информира за това посредством кратък звуков сигнал. Звуковият
сигнал може да бъде изключен от позицията MENU. 

Основни функции на уреда:
 вид на измервателната сонда:
- GL-8: вградена сонда, с еластичен накрайникe;
- GL-8s: сонда с кабел – еластичен накрайник;
 измерване върху стоманени, стоманени поцинковани и алуминиеви ламарини;
 разделителна способност на измерването: : 10µm или 1µm в зависимост от
настройките;
 диапазон на измерването (дебелина на лака): 0µm do 2000µm;
 функция АСИСТЕНТ НА ИЗМЕРВАНЕТО®  с LED диод;



 функция HOLD
  звукова сигнализация;
 калибриране на дебеломера - диск за нулиране ( калибриране ) в комплекта;
 светещ LCD дисплей;
 автоматично изключване на дебеломера след по-дълго бездействие;
 захранване: 2 алкални батерии R3 (ААА);
 поликарбонова клавиатура
 фирмен калъф в комплекта;
 3 езика: полски, английски;
 24 месеца гаранция.

6. МАГНИТНА СЕРИЯ

С цел да разширим нашата оферта, създадохме серия от дебеломери за лак, които използват силата на магнитното 
привличане. Това са прости, но ефективни решения при откриването на автомобили, които са взимали участие в 
ПТП. Прецизността на измерването е по-ниска, в сравнение с електронните дебеломери, но достатъчна за да се 
оцени състоянието на каросерията. Положителната страна на тези дебеломери е ниската цена и лесното 
обслужване.

Дебеломер за лак GL-MAG-1 *НОВО 2019

Магнитен дебеломер, в който при който е използвана двойна 
измервателна скала – една върху удължителя и втора в корпуса
на дебеломера, с подвижна стрелка в жълт цвят, поставена в 
улей. Две от скалите притежават тонове на цвят, зависещи от 
дебелината на измервания слой боя. Освен това уредът е 
снабден с асистент на измерването във вид на измервателни 
индикатори върху скала, които информират за оригинален лак,
двоен лак или наличие на кит. – това, разбира се, е само 

подсказване на възможния резултат, но улеснява измерването с помощта на устройство от подобен тип. 

Диапазона на измерване на дебеломера от 0 до ок. 600µm.

Дебеломерът може да служи за измерване само на стоманени ламарини, в това число поцинковани. Не е 
предназначен за измерване на алуминиеви елементи, както и на изделия от неръждаема стомана. 











ЗА КАКВО СЛУЖИ ДЕБЕЛОМЕР ЗА ЛАК?

Дебеломери за лак служат за измерване дебелина на слоя на лак сложен върху стоманени елементи или неметални
елементи (например алуминий). Идеални са да се провери с тях слой лак върху автомобили, а особено при 
покупка на кола втора употреба.

Повечето автомобили втора употреба, особени тези внасяни от чужбина са били оправяни от тенекеджии в 
по-голяма или по-малка степен. Такива коли най-често са след претърпели пътни транспортни произшествия и 
катастрофи. Това е много важно, тъй като автомобилът претърпял пътни транспортни произшествия има редица 
дефекти, например:

• загубена здравина на конструкцията (влияе негативно на безопасност);
• повреден лак, китосвана част – на тези места най-често автомобилът започва да ръждясва, а 

китосваната чат започва да се пука;
• слабо качество на лак за ремонт на автомобил – лакът започва да се матира, пука, лющи; 
• повредена механика на автомобила – колата може да има много технически дефекти и автомобилът 

може по-често да аварира.

Как да се разбере с дебеломера на лак, че колата е претърпяла пътно транспортно произшествие или не?

Най-лесен метод е проверка на дебелина на лак на много места. Най-често върху поправяни елементи има по-
дебел слой лак или допълнително китосване. 

Диапазон на показания:

• 70-150um – оригинален лак;
• 150-300um или повече – втори слой лак – на това място колата е ремонтирана;
• >300um – китосване;

Измерванията трябва да се извършат на колкото се може най-голямо количество точки. Най-добре автомобила да 
се проверява симетрично, сравнявайки лявата страна с дясната и т н. Например, ако върху три врати слой лак ще 
покаже 100um, а върху една врата 200um, то това означава, че тези врати са били ремонтирани.

Някои дебеломери притежават функция асистент на измерването, която подсказва на извършващия измерването 
дали лакът е бил оправян.

Дебеломерите от професионална серия с окончание в названието FAZ, разпознават допълнително дали стоманена 
ламарина е поцинкована. Това позволява да се открие например сменен калник, който не е поцинкован в 
сравнение с останалата част на автомобила, която е поцинкована.
Благодарение на дебеломера, можем по време на търсене на автомобил да изключим автомобили претърпели 
пътни транспортни произшествия или да преговаряме цена.

ПРЕПОРЪКА

По време на измерванията, мерената повърхност трябва да бъде чиста, тъй като замърсяването става като 
допълнителен слой. Сондата трябва да се допира перпендикулярно спрямо ламарината, така за да предната част 
на сондата плоско да се допира до нея с цялата повърхност – това е важно за извършване на точно измерване. 
Дебеломери със сонда притежаваща сферичен накрайник не изискват толкова прецизно допиране.
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