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Neuprüfung für Gewinde-Grenzlehrdorn

Identnummer: 
0002

Gewindebezeichnung: 
M 45x2-6G

Gewindestandard: 
Gewinde nach DIN ISO 1502 (DIN 13)

1. Teilflankenwinkel: 
30,00° ± 14'

2. Teilflankenwinkel: 
30,00° ± 14'

Gewindesteigung: 
2,0000 mm ± 5 µm

Ganganzahl:
1

Günstigster Drahtdurchmesser: 1,1547 mm

Gewählter Meßdrahtdurchmesser: 1,3500 mm

Meßkraft: 
1,5 N

Meßverfahren: 
Drei-Draht-Verfahren

Lehrenabmaße Gutseite

Ausschußseite

Außendurchmesser (max): 
45,0680 mm 

44,3840 mm

Außendurchmesser (min): 
45,0400 mm 

44,3560 mm

Flankendurchmesser neu (max): 43,7620 mm 
43,9770 mm

Flankendurchmesser neu (min): 43,7480 mm 
43,9630 mm

Flankendurchmesser abgenutzt: 43,7340 mm 
43,9550 mm

Kerndurchmesser - Größtmaß: 42,5840 mm 
42,5840 mm

Meßwerte für Flankendurchmesser  - Gutseite

Meßebene

Nr.

Meßwert

Nr.

Meßwert

[ mm ]

Flankendurchmesser

[ mm ]

Toleranzlage /

Überschreitung [ µm ]

1
1

46,0756
43,7574

|---------------x
-------|

2
1

46,0755
43,7573

|---------------x
-------|

Meßwerte für Flankendurchmesser  - Ausschussseite

Meßebene

Nr.

Meßwert

Nr.

Meßwert

[ mm ]

Flankendurchmesser

[ mm ]

Toleranzlage /

Überschreitung [ µm ]

1
1

46,2917
43,9735

|----------------
-x-----|

2
1

46,2918
43,9736

|----------------
-x-----|

Bewertung: 
Prüfling toleranzhaltig

Meßgerät / Meßunsicherheit:  ZEISS  ULM  01 - 600 C                U95 =  2.5 µm 

Prüfvorschrift: 
VDI/VDE/DGQ 2618 (Blatt 4.8)

Anschluss an nationale Normale: Parallelendmaßsatz 320/DKD-K-29101/04-10

 

Einstellringe QJ-P 472/00 ; QJ-P 473/00

Prüfdatum: 

Prüfer: 

05.12.2006
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Vállalkozás-ismertető / company profile

A Stille név közel 100%-os mérőeszköz kínálatával 1997-től fogalom a 
gép-, ill. fémipari minőségbiztosításában.
Thüringiában a szerszámgyártás hosszú évekre visszamenő hagy-
ományokon alapul és ezeket a hagyományokat követjük mi is.
Nagy tapasztalattal rendelkezünk mind a szokványos, sztenderd 
mérőeszközök, mind pedig az egyedi vevőigényekre gyártandó 
mérőeszközök gyártásában. Erősségeink közé tartoznak a hagyomán-
yos dugós idomszerek, beállító etalonok, egyedi mérőeszközök, vala-
mint a vevőink által meghatározott, műszaki rajz alapján készítendő 
mérőeszközök ill. munkadarabok készítése. Tevékenységünket a kis 
szériájú bérmunka egészíti ki.

Since 1997 the company-brand STILLE is representative for an al-
most full range of measuring devices for quality protection within the 
metalworking industry. Located in Thuringia we follow a longtime tra-
dition of local tool-production.
Next to standard-manufacturing of gauges and measuring devices 
there is another main competence – the reliable handling of indivi-
dual customer-projects. Our strong points are gauges for circular fit-
tings, setting-gauges, checking devices as well as the manufacturing 
of items according specific drawings (no matter whether work piece 
or gauge) – it is our daily business. Wage work for small quantities is 
completing our range of products.

Gyártásunk modern megmunkáló gépeken, gyártási technológián 
alapul, melyet folyamatos, szigorú minőség-ellenőrzés kísér. 2010-
től DKD mérőszobával rendelkezünk, amely Németországban csak a 
legszigorúbb irányelvek szerint működhet. Ennek és az aktuális szab-
ványoknak, előírásoknak megfelelően dokumentáljuk az elvégzett mé-
réseket és állítunk ki kalibrálási bizonyítványokat új és újra kalibrálandó 
mérőeszközökre.
Az elmúlt évek során tapasztalatunk tovább nőtt, melyet szakembe-
reink, és szakmunkás tanulóink erősítenek, akik biztosítják számunkra 
az új generációt. A vállalatunknál működő DIN EN ISO 9001:2008 
minőségbiztosítási rendszer pedig lehetővé teszi, hogy eleget tegyünk 
a legmagasabb szintű beszállítói követelményeknek is.

Kérjük, próbáljon ki minket és győződjön meg az általunk szavatolt 
minőségről. Árajánlatkérését várjuk.

For manufacturing we have recourse to modern machinery, equip-
ment and technologies. Quality inspection is supporting our produc-
tion during and after the process of machining.  Therefore we provide 
an own DKD-accredited (DAkkS since 2010) measuring laboratory. 
This guarantees an one hundred percent check of all our products. 
We are able to record a lot of inspection criteria according actual rules 
and regulations and can also hand out calibration certificates for all 
gauges. Next to the calibration of new items we can also recalibrate 
property of our customers.
For years our wealth of experience has grown enormous. We can 
reckon on our employees and their longstanding experiences, further-
more we plan our future by a number of own trainees to get them spe-
cialized. As a matter of course we work according our certified quality 
management system to meet even high requirements as a supplier.
Please test us! Let us convince your company of our quality! We pre-
pare an individual offer for you with pleasure.
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Idomszerek / gauges

•	 Méretezés a DIN 2245 / 2246 / 2247 / 2248 / 
 2249 szerint / Dimensions according to
 DIN 2245 / 2246 / 2247 / 2248 / 2249
•	 DIN 286 szerint / according to DIN 286
•	 0,5 mm - 100 mm között 
 Nominal sizes 0,5 mm - 100 mm
•	 Mérőtest kopásálló idomszeracélból, edzett, 
 finomköszörült, leppelt
 Go and NoGo part made of through-hardened 
 gauge steel, fine ground and lapped
•	 Egyedi kivitelben ajánlatkérés alapján
 Special gauges on enquiry

Kivitel / technical specification

Megy és nem megy oldal idomszeracélból / Go and NotGo sides hardened steel

Keménykróm megy oldal, idomszeracél nem megy oldal / Go side hard chromed, NoGo side gauge steel

Keménykrómozott megy és nem megy oldal / Go and NotGo side hard chromed

Keményfém megy oldal, idomszeracél nem megy oldal / Go side carbide, NoGo side gauge steel

Keményfém megy és nem megy oldal / Go and NoGo side carbide

 Dugós idomszerek
 limit plug gauges

•	 Kivitel a DIN 286 vagy DIN EN ISO 23429 szerint / dimensions    
     according to DIN 2245/ 2246 / 2247 / 2248 / 2249
•	 4 mm - 70 mm között / nominal size 4 mm – 70 mm 
•	 Mérőtest kopásálló idomszeracélból, edzett, finomköszörült, leppelt
 Go and NoGo part made of through-hardened gauge steel, 
 fine ground and lapped gauge steel

 Négy- és hatszög iodmszerek 
 square and hexagon plug gauges

Kivitel / technical specification

idomszeracél mérőfelületek 
Measuring surface hardened steel

keménykróm mérőfelületek
Measuring surface hard chromed

 Lapos idomszerek
 flat internal plug gauges

•	 Méretezés gyári szabvány szerint / Dimensions according  
 to factory standard
•	 DIN 286 szerint / according to DIN 286
•	 8 mm - 350 mm között
 Nominal sizes 8 mm - 350 mm
•	 Mérőtest kopásálló idomszeracélból, edzett, finomköszörült, 
 leppelt / Go and NoGo part made of through-hardened 
 gauge steel, fine ground and lapped

Kivitel / technical specification

Megy és nem megy oldal idomszeracélból / Go and NoGo side hardened steel

Keménykróm megy oldal, idomszeracél nem megy oldal / Go side hard chromed, NoGo side hard chromed

Keménykrómozott megy és nem megy oldal / Go and NoGo plugs hard chromed
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Idomszerek / gauges

•	1,5 mm - 500 mm átmérő között     
 diameter from 1,5 mm - 500 mm

 Mérőeszközök beállítógyűrűi DIN 2250-C és nem megy oldali 
 gyűrűs idomszerek DIN 2254 / setting ring gauges for measuring 
 instruments DIN 2250-C and NoGo-ring gauges DIN 2254

 Villásidomszerek beállító-etalonjai
 inspection gauges for snap gauges

Kivitel / technical specification

Edzett, finomköszörült, leppelt mérőfelületek / Measuring surfaces hardened, ground, lapped

Keménykróm mérőfelületek / Measuring surfaces hard chromed

A valós méret feltüntetésével / Marking with the actual size

•	100-tól 315mm-ig
 nominal sizes exceed 100 mm - 315 mm

•	40 mm - 100 mm között
 nominal sizes 1 mm - 40 mm

•	40-től 100 mm-ig
 nominal sizes exceed 40 mm – 100 mm

•	1,5 mm - 500 mm átmérő között     
 diameter from 1,5 mm - 500 mm

 Megy oldali gyűrűk és pneumatikus mérőeszközök beállító gyűrűi 
 Go ring gauges and setting ring gauges for pneumatic measuring 
 instruments DIN 2250-B/G
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Idomszerek / gauges

•	 1 mm - 150 mm között
 nominal sizes 1 mm - 150 mm
•	 Edzett, köszörült, leppelt mérőfelületek
 measuring surfaces hardened, ground, lapped

 Acéllapos villásidomszerek 
 limit snap gauges, steel plate based

•	 3 mm - 500 mm között 
 (idomszeracél & keménykróm)
 nominal size 3 mm – 500 mm 
 (gauge steel & hard chrome) 
•	 6 mm - 205 mm között keményfém
 nominal size 6 mm – 205 mm (carbide) 
•	 Edzett, köszörült, leppelt mérőfelületek
 measuring surfaces hardened, ground, lapped

 Egyoldalas villás idomszer megy és nem megy oldallal 
 limit snap gauges with single-end jaws

Kivitel / technical specification

megy és nem megy oldal idomszeracélból 
Go and NoGo side hardened steel

keménykrómozott megy és nem megy oldal 
Go and NoGo side hard chromed

Keményfém megy és nem megy oldal
Go and NoGo side carbide

•	 3 mm - 100 mm között
 Nominal sizes 3 mm - 100 mm
•	 Edzett, köszörült, 
 leppelt mérőfelületek
 Measuring surfaces hardened, 
 ground, lapped

 Kétoldalas villás idomszerek 
 limit snap gauges, with double-end jaws

Kivitel / technical specification

Megy és nem megy oldal idomszer-acélból 
Go and NoGo side hardened steel

Keménykróm megy és nem megy oldal
Go and NoGo side hard chromed

keményfém megy és nem megy oldal
Go and NoGo side carbide

•	 1 mm - 100 mm között
 Nominal sizes 1 mm- 100 mm
•	 DIN 286 szerint
 according to DIN 286
•	 kopásmentes idomszer-acélból
 hardened gauge steel

 Tengelyhorony idomszerek
 keyseating limit gauges (block gauges)

Kivitel / technical specification

Edzett. köszörült, leppelt mérőfelületek / Measuring surface hardened, ground, lapped

Keménykróm mérőfelületek / Measuring surface hard chromed

Keményfém mérőfelületek / Measuring surfaces carbide

Kivitel / technical specification

Megy és nem megy oldal idomszeracélból 
Go and NoGo side hardened steel
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Menetes idomszerek / thread gauges

 ISO szabványmenet idomszerek DIN 13 
 ISO metric coarse thread DIN 13

Méret / Dimension

M1 (0,25) M4 (0,7) M16 (2) M42 (4,5)

M1,2 (0,25) M4,5 (0,75) M18 (2,5) M45 (4,5)

M1,4 (0,3) M5 (0,8) M20 (2,5) M48 (5)

M1,6 (0,35) M6 (1) M22 (2,5) M52 (5)

M1,8 (0,35) M7 (1) M24 (3) M56 (5,5)

M2 (0,4) M8 (1,25) M27 (3) M60 (5,5)

M2,2 (0,45) M9 (1,25) M30 (3,5) M64 (6)

M2,5 (0,45) M10 (1,5) M33 (3,5) M68 (6)

M3 (0,5) M12 (1,75) M36 (4)

M3,5 (0,6) M14 (2) M39 (4)

Méret / Dimension

M5 (0,75) M13 (0,75)

M6 (0,75) M14 (0,75)

M7 (0,75) M15 (0,75)

M8 (0,75) M16 (0,75)

M9 (0,75) M17 (0,75)

M10 (0,75) M18 (0,75)

M11 (0,75) M19 (0,75)

M12 (0,75) M20 (0,75)

Kivitel / technical specification

Kétoldalas dugós menet idomszer / limit thread plug gauge

Megy oldali dugós menet idomszer / Go thread plug gauge

Nem megy oldali dugós menet idomszer / NoGo thread plug gauge

Megy oldali gyűrűs menet idomszer / Go thread ring gauge

Egyedi kivitel ajánlat alapján / NoGo thread ring gauge

 Metrikus ISO szabványmenet DIN 13
 thread gauges ISO metric coarse thread DIN 13

 Metrikus ISO finommenet DIN 13 / 0,75 mm-es menetemelkedés
 ISO metric fine thread DIN 13 / pitch 0,75 mm

Méret / Dimension

M8 (1) M15 (1) M22 (1) M29 (1) M36 (1)

M9 (1) M16 (1) M23 (1) M30 (1) M37 (1)

M10 (1) M17 (1) M24 (1) M31 (1) M38 (1)

M11 (1) M18 (1) M25 (1) M32 (1) M39 (1)

M12 (1) M19 (1) M26 (1) M33 (1) M40 (1)

M13 (1) M20 (1) M27 (1) M34 (1)

M14 (1) M21 (1) M28 (1) M35 (1)

 Metrikus ISO finommenet DIN 13 / 1 mm-es menetemelkedés
 ISO metric fine thread DIN 13 / pitch 1 mm

•	 Idomszer-test DIN 2280 / DIN 2281 / DIN 2282 /  
 DIN 2283 / DIN 2284 szerint 
 Dimensions according DIN 2280 / DIN 2281   
 DIN 2282 / DIN 2283 / DIN 2284
•	 Idomszer-test edzve, finomköszörülve, kopásálló  
 idomszeracélból
 measuring heads made of wear resistant gauge 
 steel, hardened, fine ground
•	 Egyedi kivitel ajánlat alapján
 Special designs on enquiry
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Menetes idomszerek / thread gauges

Méret / Dimension

M12 (1,5) M25 (1,5) M38 (1,5) M58 (1,5) M78 (1,5)

M13 (1,5) M26 (1,5) M39 (1,5) M60 (1,5) M80 (1,5)

M14 (1,5) M27 (1,5) M40 (1,5) M62 (1,5) M82 (1,5)

M15 (1,5) M28 (1,5) M42 (1,5) M64 (1,5) M85 (1,5)

M16 (1,5) M30 (1,5) M45 (1,5) M65 (1,5) M88 (1,5)

M17 (1,2) M32 (1,5) M48 (1,5) M68 (1,5) M90 (1,5)

M18 (1,2) M33 (1,5) M50 (1,5) M70 (1,5) M92 (1,5)

M20 (1,5) M34 (1,5) M52 (1,5) M72 (1,5) M95 (1,5)

M22 (1,5) M35 (1,5) M55 (1,5) M75 (1,5) M98 (1,5)

M24 (1,5) M36 (1,5) M56 (1,5) M76 (1,5) M100 (1,5)

Méret / Dimension

M20 (2) M33 (2) M48 (2) M65 (2) M85 (2)

M22 (2) M34 (2) M50 (2) M68 (2) M88 (2)

M24 (2) M35 (2) M52 (2) M70 (2) M90 (2)

M25 (2) M36 (2) M55 (2) M72 (2) M92 (2)

M26 (2) M38 (2) M56 (2) M75 (2) M95 (2)

M27 (2) M39 (2) M58 (2) M76 (2) M98 (2)

M28 (2) M40 (2) M60 (2) M78 (2) M100 (2)

M30 (2) M42 (2) M62 (2) M80 (2)

M32 (2) M45 (2) M64 (2) M82 (2)

Méret / Dimension

M30 (3) M48 (3) M58 (3) M68 (3) M80 (3)

M33 (3) M50 (3) M60 (3) M70 (3) M85 (3)

M36 (3) M52 (3) M62 (3) M72 (3) M90 (3)

M40 (3) M55 (3) M64 (3) M75 (3) M95 (3)

M42 (3) M56 (3) M65 (3) M76 (3) M100 (3)

M45 (3)

 Metrikus ISO finommenet DIN 13 / 1,25 mm-es menetemelkedés
 ISO metric fine thread DIN 13 / pitch 1,25 mm

Méret / Dimension

M10 (1,25)

M12 (1,25)

M14 (1,25)

 Metrikus ISO finommenet DIN 13 / 1,5 mm-es menetemelkedés
 ISO metric fine thread DIN 13 / pitch 1,5 mm

 Metrikus ISO finommenet DIN 13 / 2 mm-es menetemelkedés
 ISO metric fine thread DIN 13 / pitch 2 mm

 Metrikus ISO finommenet DIN 13 / 3 mm-es menetemelkedés
 ISO metric fine thread DIN 13 / pitch 3 mm
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Menetes idomszerek / thread gauges

Metrikus ISO trapézmenet DIN 103 
ISO metric trapezoidal thread DIN 103

Méret / Dimension

Tr8    (1,5) Tr16  (4) Tr28  (5) Tr40  (7) Tr52  (8)

Tr9    (2) Tr18  (4) Tr30  (6) Tr42  (7) Tr55  (9)

Tr10  (2) Tr20  (4) Tr32  (6) Tr44  (7) Tr60  (9)

Tr11  (2) Tr22  (5) Tr34  (6) Tr46  (8)

Tr12  (3) Tr24  (5) Tr36  (6) Tr48  (8)

Tr14  (3) Tr26  (5) Tr38  (7) Tr50  (8)

 Whitworth csőmenet DIN ISO 228
 Withworth pipe thread DIN ISO 228, cylindrical internal and external thread

Méret / Dimension

G 1/8“ G ¾“ G 1 1/2“ G 2 3/4“

G ¼“ G 7/8“ G 1 3/4“ G 3”

G 3/8“ G 1“ G 2“ G 3 1/2”

G ½ “ G 1 1/8“ G 2 1/4“ G 4”

G 5/8“ G 1  1/4“ G 2 1/2“ 

 Amerikai UNC menet ANSI B1.1 1982
 UNC coarse thread ANSI B1.1 1982

Méret / Dimension

No 1-64 No 6-32 1/4-20 9/16-12 1 1/8-7

No 2-56 No 8-32 5/16-18 5/8-11 1 1/4-7

No 3-48 No 10-24 3/8-16 3/4-10 1 3/8-6

No 4-40 No 12-24 7-16-14 7/8-9 1 1/2-6

No 5-40 1/2-13 1-8
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Menetes idomszerek / thread gauges

 Acélpáncél-csőmenet DIN 40 430
 steel conduit thread DIN 40430

Méret / Dimension

Pg 7 Pg 11 Pg 16 Pg 29 Pg 42

Pg 9 Pg 13,5 Pg 21 Pg 36 Pg 48

Kivitel / technical specification

Menetes kétoldalas dugós idomszer / limit thread plug gauge

Menetes megy oldali gyűrűs idomszer / Go thread ring gauge

Menetes nem megy oldali gyűrűs idomszer / NoGo ring gauge

 Amerikai UNF menet ANSI B1.1. 1982
 UNF fine thread ANSI B1.1 1982

Méret / Dimension

No 0-80 No 6-40 3/8-24 7/8-14

No 1-72 No 8-36 7/16-20 1-12

No 2-64 No 10-32 1/2-20 1 1/8-12

No 3-56 No 12-28 9/16-18 1 1/4-12

No 4-48 1/4-28 5/8-18 1 3/8-12

No 5-44 5/16-24 3/4-16 1 1/2-12

 Amerikai UNEF menet ANSI B1.1 1982
 UNEF extra fine thread ANSI B1.1 1982

Méret / Dimension

No 12 - 32 1/2 - 28 13/16 - 20 1   1/8 - 18 1   7/16 - 18

1/4 - 32 9/16 - 24 7/8 - 20 1   3/16 - 18

5/16 - 32 5/8 - 24 15/16 - 20 1   1/4 - 18

3/8 - 32 11/16 - 24 1 - 20 1   5/16 - 18

7/16 - 28 3/4 - 20 1   1/16 - 18 1   3/8 - 18

•	 Mérőtest kopásmentes idomszer acélból, 
 edzve és finomköszörülve
 Go and NoGo part hardened gauge steel
•	 Egyedi kivitelben ajánlatkérés alapján
 Special gauges on inquiry
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Menetes idomszerek / thread gauges

 Amerikai kúpos csőmenet NPTANSI 1.20.1
 NPT tapered pipe thread ANSI 1.20.1

Méret / Dimension

1/16 -27-NPT 3/8-18-NPT 1 - 11 1/2-NPT 2 - 11 1/2-NPT

1/8 -27-NPT 1/2-14-NPT 1 1/4 - 11 1/2-NPT 2 1/2  - 8-NPT

1/4 -18-NPT 3/4-14-NPT 1 1/2 - 11 1/2- NPT 3- 8-NPT

 Whitworth csőmenet DIN 2999 (1973 augusztus)
 Withworth pipe thread DIN 2999

Méret / Dimension

1/16“ 1/2“ 1“ 2“ 4“

1/8“ 3/8“ 1 1/4“ 2 1/2“ 5“

1/4“ 3/4“ 1 1/2“ 3“ 6“

Kivitel / technical specification

Menetes kétoldalas dugós idomszer / limit thread plug gauge

Menetes gyűrűs idomszer megy, nem megy oldal / limit thread ring gauge

 Amerikai kúpos csőmenet NPTF ANSI / ASME B.1.20.5
 NPTF tapered pipe thread ANSI / ASME B.1.20.5

Méret / Dimension

1/16 -27-NPTF 3/8-18-NPTF 1 - 11 1/2-NPTF 2 - 11 1/2-NPTF

1/8 -27-NPTF 1/2-14-NPTF 1 1/4 - 11 1/2-NPTF 2 1/2  - 8-NPTF 

1/4 -18-NPTF 3/4-14-NPTF 1 1/2 - 11 1/2- NPTF 3- 8-NPTF 

Kivitel / technical specification

Menetes kétoldalas dugós idomszer / 
limit thread plug gauge

Menetes gyűrűs idomszer megy, nem megy oldal / 
limit thread ring gauge

Kivitel / technical specification

Menetes kétoldalas dugós idomszer / limit thread plug gauge

Menetes gyűrűs idomszer megy, nem megy oldal / limit thread ring gauge
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Egyedi mérőeszközök & Beállító etalonok / measuring devices & setting master

 Egyedi mérőeszközök
  measuring devices

Vevőinknél senki sem tudja jobban, hogy a minőségbiztosításban 
olykor-olykor problémák adódhatnak, melyekre nem kínálkozik 
sztenderdizált megoldás. Egyedi feladatok és gyártási problémák 
megkövetelik a célszerű, olcsó megoldásokat. Az idomszer 
gyártás, méréstechnika, mérőeszköz kalibálás és szervízelés 
szakavatott vállalkozásaként ebben is szívesen 
állunk rendelkezésre.

In quality assurance, there are many problems for which there 
is no standardized solution. Nobody knows this better than our 
customers. Particular tasks and problems in production require 
useful and cost-effective solutions. As a proficient company 
within the field of gauge production we are available to our custo-
mers as a qualified and reliable partner for quality assurance. 
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Egyedi mérőeszközök & Beállító etalonok / measuring devices & setting master

Mi tapasztalatunkkal is segítjük Önt. Megrendeléseit szinte teljes 
egészében üzemünkben gyártjuk le. Egyszerű szavakkal: „Minőség 
– made in Germany“.  A nagy betűs MINŐSÉG kvalifikált munkatár-
sainknak és a legfejlettebb technika alkalmazásának eredménye. 
Vevőinkkel közösen megoldjuk a legnehezebb feladatokat, de 
vevőink rendelkezésére állunk a termék leszállítása után is. Fő pro-
filunk mellett tapasztalatunknak köszönhetően elkészítjük a legprecí-
zebb beállítóetalonokat, mérőeszközöket is műszaki rajz vagy saját 
konstrukció alapján.

We support our customers with our long-time experience. Your 
order will be manufactured almost completely in-house. With 
simple words: “Quality – Made in Germany”. To supply customers 
with best quality results out of one combination: highly qualified 
employees and the use of modern technical equipment. 
“That’s impossible” is not an option for our company. Together 
with our customers we conclude the most challenging and complex 
tasks. It is understood that a reliable after-sales service will be 
taken for granted. Beside our core business, STILLE is proficient in 
manufacturing high-precision gauges, adjustable and fixed gauges. 
Checking devices are made according to customer drawings or 
own designs.
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Egyedi mérőeszközök & Beállító etalonok / measuring devices & setting master

  Beállító etalonok
  setting master

Vállalatunk sikerének záloga, hogy odafigyelünk vevőink elége-
dettségére. Meg vagyunk győződve arról, hogy Önnel közösen 
megtaláljuk azt az utat, amely egyedi kívánságait kielégíti:
•  Szokványos, már létező mérőeszközök, idomszerek átalakítása,
•  Két eszköz összekapcsolása, vagy
•  Egy komplett, teljesen új megoldás, amely teljesen az Ön 
    igényére szabott.

Modern géptechnika és technológia teszi lehetővé, hogy beállító 
etalonokat, mesterdarabokat rövid időn belül legyártsunk és ka-
librálási bizonyítvánnyal szállítsunk.

Satisfying our customers is the key to our success. We are con-
vinced that together with you, we will find the best way to solve 
any problem. Individual solutions are available for:
•	Modification	of	usual	gauges	and	instruments	of	precision	
   metrology,
•	Connectors	between	instruments	or
•	A	tailor-made	solution	specialised	for	your	particular	problem

Modern machinery and technology enables us to manufacture 
setting master / reference gauges within short-time and also with 
calibration certificate.
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 Egyedi idomszerek / special gauges

Egyedi kúpos idomszereket mellékelt vevői rajz, vagy munkada-
rabra vonatkozó előírások alapján gyártunk. A kúpos idomszereket 
AT4-es, esetenként AT3-as minőségben készítünk. Nagy méreteknél 
a súly csökkentése, valamint a könnyen kezelhetőség érdekében 
könnyítünk a magon. Minden kúpos idomszer rendelhető TiCN, vagy 
keménykróm bevonattal.

One of our strong points is the possibility of manufacturing special 
taper gauges. We can build this type of gauge according to 
customer-drawings as well as workpiece-demands. Taper gauges 
we make in quality-standard AT4 or optional AT3. On bigger sizes 
we carve material out of the core to minimize the weight and keep 
the gauge usable.
All taper gauges are also available delivered with a surfaceprotec-
tion made from TiCN or hard chrome.

  Egyedi kúpos idomszerek
  special taper gauges
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 Egyedi idomszerek / special gauges

 egyedi gyűrűs idomszerek 
 spezial ring gauges 

Egyedi gyűrűs idomszereket a legkülönbözőbb átmérőkben, 
vastagsággal, adott esetben többféle mérési jellemzővel tudunk 
gyártani. Mindezek vevői ígény, vagy saját tervezésű konstrukciós 
dokumentáció alapján készülnek.
Az alapanyag ebben az esetben is edzett idomszeracél. Termé-
szetesen a beállító gyűrűk is gyárthatóak egyedi feltételeknek 
megfelelően keményfém, vagy keménykróm kivitelben.

We can provide an enormous selection of special ring gauges 
in various diameters and heights. It is also possible to combine 
different inspection features. There is the opportunity to manuf-
acture special ring gauges according to the customers’ enquiry or 
referring to own designs. 
Of course we can deliver ring gauges alternatively made from 
carbide or with a hard chrome surface.
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 Egyedi idomszerek / special gauges

  egyedi gyűrűs idomszerek  
  special plug gauges 

Természetesen nagy számban gyártunk egyedi dugós idomszereket 
is. Ami a méretet és a mérés hosszát illeti, ezen területen is rugal-
masak vagyunk. Amennyiben saját konstukciónk az igényeknek nem 
megfelelő, vevői rajz alapján is le tudjuk ezeket gyártani.

Of course we have the opportunities to grind a large number of 
special plug gauges. We are flexible in size and length. If our own 
designs do not fit your demands, we can also work according to 
customers’ enquiries.
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 Egyedi idomszerek / special gauges

  Profilmérő idomszerek
  profile gauges

Modern gépparkunk lehetővé teszi a szabad formák, profílok 
programozását és ezek hatékony gyártását. Ennek köszönhetően 
a legkülönbözöbb profilú idomszereket gyártjuk:
• Gyártás vevői igény ill. vevői rajz alapján.
• Kivitel: idomszer acélból, vagy 60+2 HRC keménységre edzve, 
  vagy egyedi anyagminőségben
• Bevonatolás: keménykróm vagy TiCN



STILLE Präzisionsmesstechnik GmbH 19

 Egyedi idomszerek / special gauges

  Profilmérő idomszerek
  profile gauges

Our modern machinery enables us to programme and produce 
free shapes in an efficient way. With such capabilities we can 
manufacture highly diverse profile gauges.
•	 production	according	to	customer	specifications	or	drawings
•	 made	from	gauge	steel,	through-hardened	to	60+2	HRC,	
 special material on demand
•	 surface	coating	with	hard	chrome	or	TiCN
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 Egyedi idomszerek / special gauges

 Bevonatolt idomszerek
 gauges with surface coating

A bevonatok olyan alkalmazásoknál fontosak, ahol a nagy ke-
ménnység hosszú éltartamot és mérettartást eredményez és ez 
a gyártandó mérőeszköznél követelmény. A magas bevonatolási 
hőmérséklet miatt a hordozó anyagnak is speciálisnak kell lennie. 
Ilyenkor kizárólag 1.2379-es alapanyagot használunk, mert ez az 
egyedűli, jól bevált ebben az esetben.
Rendelhető bevonatok: Keménykróm, TiN, TiCN és DLC

Coatings are mainly usable for applications requiring an extreme 
hardness combined with a high lifetime and accuracy. Due to the 
high coating temperature we need a special carrier material. We 
only use 1.2379 here due to its fitting properties for this purpose.
We can offer the following coatings: hard chrome, TiN, TiCN and 
DLC
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 Egyedi idomszerek / special gauges

  Idomszerek rozsdamentes acélból 
  gauges made of stainless special steel

A hagyományos védőbevonatolás mellett egy jó alternatíva a rozs-
damentes alapanyag használata. Idomszerek gyártási közegben 
elég sok kellemetlenségnek vannak kitéve. Ilyen a hűtőfolyadékkal 
történő érintkezés, a magas páratartalom, emberi izzadtság, 
etc., de az is, ha az eszköz bizonytalan eredetű vagy összetételű 
anyaggal kerül kapcsolatba. A probléma mindig ugyanaz: rozsdá-
sodás.
Ezen a területen magunk is végeztünk kutatásokat, és olyan 
megoldásra jutottunk, amely mindezeket a problémákat képes 
kiküszöbölni.
Ma már több vevőnknek szállítunk idomszereket rozsdamentes 
anyagból és csakis pozitív visszajelzést kaptunk vissza, így az 
igény és az érdeklődés tovább nő.

Összefoglalva az előnyök:
• magas korrózió elleni védettség
• sokféle alkalmazási terület
• környezetbarát, nem toxikus
• Csekély kopás
• magas mechanikus és termikus terhelhetőség
• elérhető keménység: 56-60 HRC

A good alternative to common surface protection with chrome is 
the use of material with lower susceptibility to rust.
Production-based use is always combined with a common 
number of adversities towards gauges, e.g. cooling water, high 
humidity, sweat as well as a partially unsafe origin or material 
composition. It is always the same danger: rust!
Within this particular field we have pushed our researches and 
found an opportunity which is meeting our requirements.
Today we deliver these special gauges to some customers and 
receive only positive feedback. The interest is constantly rising.

The following advantages (in extracts) can be mentioned for 
conclusion:
•	 high	corrosion	resistance
•	 variety	of	applications
•	 environmental	friendly,	non-toxic
•	 low	wear
•	 high	mechanical	and	thermal	performance
•	 attainable	hardness:	56	–	60	HRC
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 Egyedi idomszerek / special gauges

  Egyedi villás idomszerek és lapos idomszerek  
  special snap gauges and special flat gauges 

A legkülönbözőbb kivitelű villás idomszerek, lapos idomsze-
rek szintén szortimentünk része. Az egyedi vevői igények itt is 
kivitelezhetőek.

• Gyártás vevői igény vagy rajz alapján. (munkadarab vagy 
   idomszer)
• Kivitel: idomszer acél, vagy 60+2HRC-re edzve
• Bevonatolás árajánlat kérésre

Of course there are also flat gauges as well as snap gauges 
in different designs available. We can go into most individual 
customer wishes.

•	production	according	to	customer	specifications	or	drawings	
 (work piece or gauge)
•	made	of	gauge	steel,	through-hardened	to	60+2	HRC
•	surface	coating	on	enquiry
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 Szolgáltatások / services

A legmodernebb CNC vezérlésű eszterga, maró és köszörőgépekkel 
készítjük el az Ön egyedi, kisszériás megrendeléseit, amely akár 
összekapcsolódó, komplett gépelemeket is tartalmazhatnak. Meg-
munkálunk nem csak körkeresztmetszetű munkadarabokat, polygo-
nokat, prizmatikus darabokat 300 mm átmérőig valamint 1000 mm 
megmunkálandó hosszúságig, belső átmérőket, kúpokat 240 mm-ig, 
valamint többféle menettípust is.
DIN EN ISO 9001:2008 szerinti minősítésünknek köszönhetően 
mindezeket nagy precízitással, elvárással tudjuk teljesíteni.

With modern CNC-lathes, milling and grinding machines we pro-
duce individual parts, small series and also complete assemblies 
according our customers’ requirements. 
We grind uneven parts, polygons, prismatic items up to diameters 
of 350 mm and a maximum length of 1000 mm, inner diameter 
and taper bores up to a maximum of 260 mm as well as a large 
number of threads.
Due to our certification according to DIN EN ISO 9001:2008 we 
can also meet high standards as supplier.

  Bérmunka
  contract production
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 Szolgáltatások / services

 Kalibrálás 
 calibration service

A gyártmányok minőségi követelményei az elmúlt időszakban 
folyamatosan növekedtek. Mérő és ellenőrző eszközök használa-
ta, valamint ezek állandó minőségi felügyelete egyre nagyobb 
jelentőséggel bírnak.
A mindennapi munka, az idomszerek, mérőeszközök gyártása, 
kalibrálása megtanítatta velünk, hogy mit is jelent a mérőeszközök 
kalibrálása. Tevékenységünket az érvényes szabványok, és 
irányelvek előírásai szerint végezzük.
A méréstechnikában immár 30 éves tapasztalattal rendelkezünk. 
Mély szaktudással, visszavezethető etalonok használatával ka-
librálunk idomszereket és mérőeszközöket.

Minden egyes kalibráláskor használt etalon visszavezethetőségét 
feltüntetjük a kalibrálási bizonyítványokban.
A kalibrálást klímatizált mérőszobában, 20 °C fokos környezetben 
végezzük. Hogy ezen a téren maximalizálni tudjuk tevékenysé-
günket, fő gyártási területünk DKD (2010-től DAkkS) akkreditált 
mérőeszobával egészült ki. Ennek köszönhetően 100 mm-ig 
minden belső és külső átmérőt DKD  irányelvek szerint is tudunk 
kalibrálni, és erre vonatkozóan kalibrálási bizonyítványt kiállítani.
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 Szolgáltatások / services

Requirements	for	product	quality	have	constantly	increased	in	the	
past. The correct use of measuring instruments and inspection 
devices as well as their constant quality control will gain even more 
importance. By daily handling during production and calibration 
of gauges and measuring instruments we know what matters in 
inspection device calibration.
We calibrate according to valid standards and guidelines in metro-

logy. We have more than 30 years of 
experience in measuring technology. 

With specialized expertise and on 
the basis of national standards we 

calibrate your measuring instruments and gauges.
For all calibrations, measure connection is proven by the calibration 
certificate. The calibration takes place in an air-conditioned inspec-
tion room with a constant temperature of 20°C.
To maximize our sphere of competence and according to our 
main manufacturing sector we are additionally accredited as a 
DKD (DAkkS since 2010) measuring laboratory. This allows us to 
provide DKD-conform calibration certificates for inner and outer 
diameter up to 100 mm (next to our standard and extended calibra-
tion certificates).
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Mérőeszközök / Etalonok / measuring tools & material measures

 Mérősíkok, Mérőfejek, Tartozékok 
   measuring table, multi-measuring heads, accessories

A Stille mérőasztal ideális eszköze egy tengelyen kialakított, 
lépcsős furatokkal rendelkező munkadarabok kombinált mérései-
nek. A többtapintós mérőfejben kialakított pozíciórögzítő lehetővé 
teszi, hogy a munkadarabot több bázis mérése esetén is csak 
egyszer kelljen a méréshez beállítani. Ha egy mérőhelyen végzünk 
többféle mérést, azzal időt és költséget tudunk megtakarítani. 

Az alapkivitel fix mérőasztal 80 mm átmérővel és 40 mm mo-
zgástartománnyal rendelkezik. Mozgatható leng asztalú kivitel 
ugyancsak szállítható. Az eszközt nagy stabilitású állványzat teszi 
nagy pontosságúvá.
A báziskivitel 3-szoros vagy 6-szoros mérőfejjel kombinálható. 
Mérőoszlopból 150 mm-es vagy 300 mm hosszúságút választha-
tunk. Egyedi kialakítás (egyedi osztás, már meglév mérőállvány 
beépítése, felhasználása), kiegészítők mint pl. ütközők egyedi 
igény szerint szállíthatók.
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Mérőeszközök / Etalonok / measuring tools & material measures

The STILLE measuring table is an ideal device for the combined 
check at work pieces with stepped holes in one axis. With a reliable 
catch within the multi-measuring head you can switch efficient 
between different test parameters. Due to the fusion of measuring 
tasks you can save time and costs!
In standard design the measuring table is equipped with a fixed 
pallet of 80 mm in diameter and a travel of 40 mm. We can also 
provide a movable table. The whole assembly is based on a robust 
chassis for optimum stability.
The basic design you can combine with different multi-measuring 
heads with 3 or 6 arms. The height of the pillar can be selected in 
150 or 300 mm. Other versions (individual split, compatibility to 

existing measuring stands) 
as well as further accessories 
(e.g. fences) are available
on enquiry.
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Mérőeszközök / Etalonok / measuring tools & material measures

 Furatellenőrzők
 diatest plug (BMD) 

Programunkat neves gyártók mérőeszközei egészítik ki és teszik tökéletessé. Ide tartoznak többek között mérőfejek, éltapintók, 
mérőórák, finom kijelzős mérőórák, passzaméterek, kijelzővel ellátott dugós idomszerek, illetve mérőeszközök különféle kivitelekben.
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Mérőeszközök / Etalonok / measuring tools & material measures

 Tapintók / Belső éltapintók
 split-ball probes & chamfer gauges

To top off our sales mix we deliver plenty of premium measuring devices made by well-known manufacturers on request. For example 
there are split-ball probes, chamfer gauges, digital multichecks, dial indicators as well as other items in different styles.
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Mérőeszközök / Etalonok / measuring tools & material measures

 Tapintókaros mérőórák 
 internal & external measuring gauges

Programunkat neves gyártók mérőeszközei egészítik ki és teszik tökéletessé. Ide tartoznak többek között mérőfejek, éltapintók, 
mérőórák, finom kijelzős mérőórák, passzaméterek, kijelzővel ellátott dugós idomszerek, illetve mérőeszközök különféle kivitelekben.
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Mérőeszközök / Etalonok / measuring tools & material measures

 Mérőórák / Mérőcsapok / Mérőhasábok 
 dial gauges / pin gauges / gauge blocks

To top off our sales mix we deliver plenty of premium measuring devices made by well-known manufacturers on request. For example 
there are split-ball probes, chamfer gauges, digital multichecks, dial indicators as well as other items in different styles.
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