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CONTOUR�

GEREEDSCHAPPEN OM MET 
GROTE NAUWKEURIGHEID TE 
WERKEN
De aftekengereedschappen van Curv-O-Mark hebben al sinds jaren een gedegen 
reputatie bij een grote groep van bedrijven. De gereedschappen zijn gemakkelijk 
in gebruik, degelijk en helpen bij vrijwel alle afteken- en markeertoepassingen.

Contour Marker in het hulpstuk te schui-
ven kan deze gemakkelijk op platte delen 
geplaatst worden; de zijkant zorgt ervoor 
dat de Contour-Marker altijd haaks op het 
werkstuk blijft staan.

De Contour Marker is gemaakt van duur-
zaam en licht aluminium. Het onderhoud 
is minimaal en beperkt zich slechts tot het 
smeren van de draaipunten.

CONTOUR 
MARKER®

De Curv-O-Mark® Contour Marker is een 
compact en tijdsbesparend aftekeninstru-
ment voor het afkorten van pijpen en pro-
fielen. Alle soorten hoekverbindingen, T- en 
Y-verbindingen, bochtstukken etcetera kun-
nen snel, eenvoudig en nauwkeurig worden 
afgetekend. Ingewikkelde rekenformules 
zijn niet meer nodig. Nooit meer snijden en 
proberen, dus ook geen onnodig materiaal-
verlies meer.

De Contour Marker is geschikt voor het af-
tekenen van pijpen met een diameter van 1 
1/2 tot 18 duim (4 tot 45 cm).

De Contour-Marker bestaat uit een X-vor-
mig frame met een gecalibreerde graadver-
deling en een 3-delige aftekenarm met krijt-
houder. De houder is zowel geschikt voor 
speksteen als een aftekenstift. Het geheel 
kan zodanig worden opgevouwen dat het 
gemakkelijk in een foudraal of doosje past. 
Het kan ik alle standen gebruikt worden, af-
hankelijk van de richting waarin afgetekend 
moet worden.
De schaalverdeling bestaat uit een graden-
verdeling aan de ene zijde en een duim-
voetverdeling aan de andere zijde. Beide 
schaalverdelingen zijn gecalibreerd.

De Contour Marker wordt geleverd met een 
hulpstuk die bedoeld is om het aftekenen 
van profielen te vergemakkelijken. Door de 

De Contour Marker is eenvoudig in 
gebruik. Hoeken worden bepaald door de 
schaal(graden)verdeling van het instru-
ment en worden direct met behulp van de 
aftekenarm aangebracht. Ingewikkelde 
berekeningen zijn niet meer nodig.

CONTOUR MARKER
 0721-0000

LEDEREN DRAAGTAS
 0721-0002
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JUMBO CONTOUR 
MARKER™
Deze grotere uitgave van de Contour Mar-
ker, de JUMBO Contour Marker (JCM), is 
ontwikkeld voor het gebruik bij pijpdiame-
ters van 8 tot 48 duim (20 tot 120 cm). Met 
gebruik van het meegeleverde hulpstuk kan 
men profielen aftekenen tot wel 48 duim 
(120 cm) breedte.

De JCM wordt tevens geleverd met een 
sterke riem die ervoor zorgt dat de marker 
tijdens het gebruik goed op zijn plaats blijft. 
Een ingebouwde graadverdeling met water-
pas zorgt ervoor dat de JCM altijd juist ge-
centreerd blijft. Een speksteenkrijtje wordt 
meegeleverd.

Net zoals het standaardmodel, kan de capa-
citeit van de JCM worden vergroot door ge-
bruikmaking van de Combination Adaptor 
Accessory.

Een ingebouwde graadverdeling met wa-
terpas maakt nauwkeurig meten mogelijk.

jUMbO CONTOUR MARKER
 0721-0003

STANDARD COMbINATION 
ADAPTOR
 0721-0001
jUMbO COMbINATION 
ADAPTOR
 0721-0004

Deze vergroot de gebruiksmogelijkheden 
van de Standaard en Jumbo Contour Mar-
kers omdat hij hier speciaal voor ontworpen 
is.
De Adaptor kan aan alle vier zijden van de 
Contour Marker gebruikt worden en zorgt 
ervoor dat ook pijpen met een kleine diame-
ter afgetekend kunnen worden.
Tevens heel geschikt voor gebruik bij pijpen 
die roestvorming hebben, voorzien zijn van 
lasnaden of anderszinds vervormd zijn.

Tevens kan de Adaptor gebruikt worden 
voor het aftekenen van bochtstukken.

COMBINATION ADAPTOR 
ACCESSORY
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FLANGE
ALIGNER BASE
Voorkom de ongemakken bij het plaatsen en 
stellen van flenzen door gebruik te maken 
van een enkel hulpstuk die de winkelhaak 
vastzet in de gewenste positie en daarbij de 
handen vrijhoudt.

De Curv-O-Mark Aligner Base is voorzien 
van een inkeping die ervoor zorgt dat hij 
goed uitgelijnd kan worden en d.m.v. de 2 
sterke magneten blijft hij uitstekend op zijn 
plaats, zowel in horizontale als vertikale po-
sitie.
De Base zal iedere soort winkelhaak accep-
teren en kan gebruikt worden op pijpen met 
een diameter groter dan 1 duim (2,5 cm).

De Flange Aligner Base is gemaakt van 
duurzaam en licht aluminium.

Ingegoten magneten zorgen ervoor dat de 
Flange Aligner Base in zowel horizontale 
als vertikale positie blijft staan.
(winkelhaak niet meegeleverd)

fLANGE ALIGNER bASE
 0721-0029

PIPE FLANGE 
ALIGNER

Een snelle en nauwkeurige pijpverbinding 
is mogelijk door gebruik te maken van de 
Pipe Flange Aligner. Deze is gemakkelijk 
in de pijp te plaatsen zodat een snelle uitlij-
ning mogelijk is.

De Pipe Flange Aligner is snel en gemak-
kelijk instelbaar voor alle soorten flenzen 
en pijpdiameters van 3 tot 12 duim (7,5 tot 
30 cm).
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CIRCLE-ELLIPSE 
PROJECTOR

Nu kunnen cirkels, ellipsen en langwerpige 
cirkels gemakkelijk afgetekend worden op 
ieder onregelmatig of rond oppervlak.

De Projector bestaat uit een graadverdeling, 
schuifinstellingen en een aftekenarm. De 
basis is voorzien van sterke magneten die 
de Projector op zijn plaats houden tijdens 
het gebruik. Een stevige meegeleverde riem 
zorgt ervoor dat de Projector op zijn plaats 
blijft bij gebruik op niet-magnetische werk-
stukken. De riem kan aan beide zijden van 
de basis aangebracht worden.

De Projector kan ook gebruikt worden voor 
het aftekenen van pijpverbindingen van 
twee pijpen van verschillende diameters die 
zijdelings verbonden moeten worden.
Tevens kunnen op een vlak voorwerp cir-
kels of ellipsen getekend worden tot een 
diameter van 18 duim (45 cm) en onder een 
maximale hoek van 70 graden.

De Projector is voorzien van een speksteen 
maar men kan ook een merkstift of kraspen 
gebruiken.

CIRCLE-ELLIPSE PROjECTOR
 0721-0014

PIPE fLANGE ALIGNER
 0721-0009
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De Centering Heads van Curv-O-Mark® 
helpen bij het bepalen van centreerlijnen, 
hoeken en aanhechtpunten.
Ideaal bij hoekmetingen op en in pijpen en 
alle andere werkstukken die een rond
oppervlak hebben.

Het standaard model (zie foto hieronder) 
wordt gebruik bij pijpdiameters vanaf 1/2 
duim (1,25 cm). Hij bestaat uit een Y-vor-
mig lichaam en is voorzien van een draai-
bare gradenboog met waterpas en een hand-
bediende geharde centreerpen.

CENTERING 
HEADS

De Jumbo Centering Head (zie foto hierbo-
ven) is geschikt voor pijpdiameters van 1 
duim (2,5 cm) of groter.
Ook de Jumbo-uitvoering bestaat uit een Y-
vormig lichaam en is ook voorzien van een 
draaibare gradenboog met waterpas.
Bij dit model is geen hamer nodig om te 
centreren; de veer- en ontgrendelvoorzie-
ning zorgen ervoor dat gemakkelijk gewerkt 
kan worden.

STANDARD CENTERING HEAD
 0721-0005
jUMbO CENTERING HEAD
 0721-0006

VERSI-MAG & HOLDER
Hier zijn twee veelzijdige magnetische 
hulpstukken die de handen vrij houden voor 
ander werk.

De Versi-Mag is een sterke houder voorzien 
van een magneet die gebruikt kan worden 
voor het stellen van onderdelen bij las- of 
machine werkzaamheden.

De Versi-Mag Holder werkt als een ophang-
punt voor kabels, slangen, toortsen en ander 
gereedschap. Het bestaat uit twee aluminium 
lichamen, beide voorzien van een krachtige 
magneet, een ophanghaak en klem. Tevens 
zijn de lichamen koppelbaar.

RADIUS
MARKERS
De verschillende modellen zijn leverbaar 
in vier uitvoeringen met een maximale dia-
meter van 1 meter. Alle passers zijn inklap-
baar en de drie kleinere modellen kunnen 
gemakkelijk in een borstzak gedragen wor-
den. De draaipunten zijn zodanig gemaakt 
dat een langdurig en nauwkeurig gebruik 
verzekerd is. De passers zijn voorzien van 
een speksteenhouder met krijt. De houder is 
geschikt voor zowel speksteenkrijt als voor 
markeerstiften.

Versi-Mag
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MINI
tot 8 duim radius
 0721-0010

KLEIN
tot 20 duim radius
 0721-0011

STANDARD
tot 24 duim radius
 0721-0012

jUMbO
tot 40 duim radius
 0721-0013

vERSI-MAG
 0721-0018
vERSI-MAG HOLDER
 0721-0019

MULTI-TRAMMEL HEADS
Een standaard 1/2 duims (1,25 cm) pijp of 
buis kan worden gebruikt voor de Multi-
Trammel Heads. Deze bestaan uit één deel 
voorzien van centreerpen en het andere deel 
voorzien van kraspen en speksteenhouder.
De beide delen kunnen gemakkelijk op iede-
re gewenste lengte van de pijp worden vast-
geklemd d.m.v. de stelschroeven. Zodoende 
kan men cirkels trekken met een bijna on-
gelimiteerde straal, dit alles afhankelijk van 
de lengte van de gebruikte 1/2 duims pijp 
die als verbinding tussen de beide Multi-
Trammel Heads wordt gebruikt.

De Heads zijn vervaardigd uit duurzaam 
aluminium. Elke Head weegt ongeveer 227 
gram. Een inbussleutel wordt meegeleverd 
ter bevestiging van de centreerpen en de 
kraspen.

MULTI-TRAMMEL HEADS
 0721-0016

Versi-Mag Holder

Multi-Trammel Heads
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UNIVERSAL
LEVEL
De Curv-O-Mark® Universal Level is een 
veelzijdig inzetbaar instrument. De tot 360 
graden instelbare graadmeter voorzien van 
waterpas zorgt voor een nauwkeurige hoek-
bepaling en voorziet tevens in een groot 
aantal extra toepassingen.

De Level heeft een tweetal sterke inge-
bouwde magneten die het instrument goed 
op zijn plaats houden op ieder stalen opper-
vlak. Zelfs onder of aan de zijkant van een 
profiel of pijp blijft de Level goed geposi-
tioneerd.
Dit maakt afstellen mogelijk, waarbij de 
handen vrij zijn. Wel zo makkelijk in nauwe 
ruimten. En, omdat de waterpas op de gra-
denboog is gemonteerd, kan de Level in ie-
dere positie gebruikt worden zonder dat dit 
ten koste van de nauwkeurigheid gaat.

Een zijde van de Level is voorzien van mag-
neten, maar beide zijden zijn voorzien van 
een ruime gleuf zodat de Level altijd goed 
plaatsbaar is op ronde oppervlakten.
De magneten zijn volledig opgenomen in 
het instrument en zodoende bestaat er geen 
belemmering om het instrument te gebrui-
ken op niet-magnetische materialen zoals 
koper, aluminium, hout, steen of welk ander 
materiaal dat gepositioneerd moet worden.

Om pijpflensen te plaatsen, wordt bij de 
Level een set conische stelbouten geleverd. 

Deze zijn zodanig ontworpen dat zij, bij 
gebruik van de Level, op boutgaten passen 
die maximaal 20 cm van elkaar verwijderd 
zijn.
Dit maakt het mogelijk om bij praktisch 
alle pijpdiameters de boutgaten van de flens 
nauwkeurig en correct te positioneren ten 
opzichte van de pijp.

Hoewel de Universal Level voornamelijk 
bedoeld is voor pijpfitwerk, kan hij tevens 
uitstekend gebruik worden voor alle werk-
zaamheden waarbij een waterpas of schiet-
lood vereist zijn, zoals:

UNIvERSAL LEvEL
 0721-0030

De ingebouwde, verstelbare waterpas (1) 
zorgt voor een nauwkeurige uitlijning. De 
aangebrachte gleuf (3) aan de onderzijde 
zorgt ervoor dat de Level ook op ronde 
oppervlaktes goed gecentreerd kan worden.
(2) zie omschrijving Pro-Mag Level.

In de staalcontructie, waarbij de inge-
bouwde sterke magneten een extra voor-
deel zijn.
Electriciens bij het monteren van zware 
leidingsystemen.
Enz.

Als aanliggende boven of beneden bout-
gaten niet gebruikt kunnen worden, dan 
bestaat de mogelijkheid de boutgaten aan 
de zijkant te gebruiken. In dit geval wordt 
de schaalverdeling op 90 graden geplaatst 
en wordt de flens zodanig verdraaid dat de 
luchtbel in het midden staat.

-

-

-
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PRO-MAG
LEVEL
De Pro-Mag Level is een lichtgewicht, 
gemakkelijk te gebruiken instrument om 
hoeken te bepalen. De Pro-Mag Level is 
uitgerust met 2 sterke magneten die het in-
strument goed op zijn plaats houden bij ge-
bruik op stalen werkstukken. Hij is tevens 
uitgerust met een 360 graden instelbare gra-
denboog met waterpas (1).
Op het instrument staan de omzettingstabel-
len voor steigingshoeken duim per voet of 
millimeter per meter ingedrukt (2).
De gleuf aan de onderzijde zorgt ervoor dat 
het instrument gemakkelijk te gebruiken is 
op ronde voorwerpen (3).

De Pro-Mag Level is 22,8 cm lang, 5 cm 
breed en heeft een dikte van 2 cm. Hij is van 
gietaluminium gemaakt.
Het instrument is ideaal voor iedere pijpfit-
ter, lasser en ijzerwerker of een ieder die 
regelmatig hoeken moet bepalen of monta-
gewerk moet doen.

DIAL-ANGLE-FLANGE LEVEL

De Dial-Angle-Flange Level is een veel-
zijdig te gebruiken instrument, zowel als 
waterpas als ook als stelinrichting voor 
pijpflensen. Hiervoor gebruikt men de mee-
geleverde stelbouten.

Het instrument is gemaakt van gietalumi-
nium en de gradenboog met waterpas wordt 
tegen beschadiging beschermd door een be-
huizing. De meegeleverde stelbouten zijn 
voorzien van conische tussenstukken zodat 
de Flange Level altijd correct op de boutga-
ten gemonteerd kan worden.
Doordat de Flange Level voorzien is van 
een brede gleuf t.b.v. een van de stelbouten, 
kunnen flensen gesteld worden waarvan de 
boutgaten tot 13,9 cm uit elkaar liggen.

De dikte van de Flange Level is 1,25 cm. 
De gradenboog met waterpas is met een 
behuizing beschermd tegen lasspetters en 
beschadigingen.

PRO-MAG LEvEL
 0721-0007

DIAL-ANGLE-fLANGE LEvEL
 0721-0017
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WRAP-A-ROUND
De Wrap-A-Round is een goedkoop hulp-
middel om pijpen recht af te tekenen of om 
als lineaal te gebruiken.
Gemaakt van duurzaam pakkingmateriaal, 
en goed bestand tegen warmte en koude.

Alle Wrap-A-Rounds zijn leverbaar in 2 
kleuren. Deze kleuren geven het gebruikte 
materiaal en werktemperatuur aan.
Het model GG (grijs) wordt gebruikt voor 
toepassingen met een hoge temperatuur tot 
287 graden Celsius. Het model B (zwart) 
wordt toegepast tot een maximale tempera-
tuur van 177 graden Celsius. Beide model-
len zijn asbest vrij.

De (extra) kleine modellen en de specials 
zijn onbedrukt. Alle andere modellen zijn 
voorzien van een bedrukking bestaande uit 
een gradenboog en lengteverdeling in cm en 
duimen.

FITTER WELDER 
PROTRACTOR

De 90 graden schaalverdeling kan zodanig 
verdraaid worden dat het instrument de ge-
wenste hoek aanneemt. De Protractor is uit-
gerust met een 26 cm lange arm die nodig 
is om hoeken, rondingen of ellebogen op te 
meten.

Een zware voet, voorzien van een krachtige 
magneet, wordt meegeleverd om de Pro-
tractor op zijn plaats te houden.
Het instrument kan met de hand of met be-
hulp van de magneet worden gebruikt. Zie 
de foto hieronder.

fITTER wELDER PROTRACTOR
 0721-0008

Grootte Afmetingen
breedte / Lengte

Pijpdiameter b
(zwart)

GG
(grijs)

XSmall 1,94” x 2’ 1” tot 3” 0720-0001 0720-0027
Small 2,50” x 2’ 1” tot 3” 0720-0004 0720-0028
Medium 3,88” x 4’ 3” tot 6” 0720-0007 0720-0029
Large 3,88” x 6’ 3” tot 10” 0720-0010 0720-0030
XLarge 5,00” x 7’ 4” tot 12” 0720-0013 0720-0031
XLarge 5,00” x 9’ 6” tot 16” 0720-0016 0720-0032
Special 3,88” x gewenste lengte 0720-0019 0720-0033
Special 5,00” x gewenste lengte 0720-0022 0720-0034
Special 7,00” x gewenste lengte 0720-0025 0720-0035
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PRO-MAG BURNING SQUARE
De Curv-O-Mark Pro-Mag Burning Square 
is een nauwkeurig hulpmiddel bij afteken- 
en snijwerkzaamheden van staalplaten en 
profielen.
De basis van het instrument is een perfect 
vierkant dat krachtige magneten bevat. 
Deze geven de mogelijkheid om de Burning 
Square in iedere gewenste positie op het 
materiaal te plaatsen.
Op het instrument staat aan beide zijden 
van de basis een gradenverdeling van 0 tot 
90. Tevens is er een 45 cm lange lineaal 
bevestigd aan het draaibare gedeelte van 
het instrument. Het draaibare gedeelte kan 
in iedere gewenste stand worden vastgezet 
met behulp van de instelknop aan de boven-
zijde.

MAGNETIC 
BURNING GUIDE
De Burning Guide is gemaakt van duurzaam 
materiaal dat goed tegen warmte en spetters 
bestand is en ontworpen om als lineaal te 
dienen voor een snijbrander of plasmasnij-
der.
De basis van het instrument is voorzien van 
3 stuks krachtige magneten, die de Burning 
Guide in iedere gewenste positie houden.
Het bevat tevens een 61 cm lang en ver-
hoogd standaard blad.

PRO-MAG bURNING SqUARE
 0721-0020

Hoeken kunnen ge-
makkelijk ingesteld 
worden met behulp 
van de draaiknop 
aan de bovenzijde.

De lineaal bevindt 
zich iets boven het 
te snijden opper-
vlak, waardoor met 
grote nauwkeurig-
heid gewerkt kan 
worden.

MAGNETIC bURNING GUIDE
 0721-0025

HULPSTUKKEN vOOR DE PRO-
MAG bURNING SqUARE EN DE 
MAGNETIC bURNING GUIDE

72 DUIM TOTAAL LENGTE
 0721-0028
48 DUIM TOTAAL LENGTE
 0721-0027
34 DUIM TOTAAL LENGTE
 0721-0026

(alle tweedelig)



ACCESSOIRES & RESERVE ONDERDELEN

Curv-O-Mark speksteen wordt met zorg 
gesneden zodat het sterk is en een lange 
levensduur heeft. De beperkte hoeveelheid 
vocht zorgt voor sterkte en voorkomt bre-
ken. De structuur zorgt voor perfecte mar-
keerkwaliteit. Speksteen is verkrijgbaar als 
ronde of platte stift.

1/4  x 5 DUIM ROND
 0721-0021

3/16  x 1/2 x 5 DUIM PLAT
 0721-0022

Om het speksteen te beschermen zijn er 
twee houders beschikbaar, gemaakt van 
duurzaam aluminium. In het ontwerp pas-
sen meer dan 90% van de soorten.

SPEKSTEEN-
HOUDER

HOUDER vOOR ROND
SPEKSTEEN
 0721-0023

HOUDER vOOR PLAT
SPEKSTEEN
 0721-0024

CENTREERPEN

Een stift van gehard staal, voor gebruik met 
de Curv-O-Mark Standard Centering Head. 

De DSL is een verstelbare waterpas met 
gradenboog, die gebruikt wordt op ver-
schillende Curv-O-Mark gereedschappen. 
De gradenboog dekt 180 graden met twee 
90 graden kwadranten, met een nauwkeu-
righeid van 2 1/2 graad.

DIAL-SET LEVEL 
(Dial en Level 
Combination)

DSL
 0722-0000

RESERvE ONDERDELEN
 0722-0002

Set stelbouten met afstandshouders en 
opspanmoeren.

Reserve onderdelen graag bestel-
len met vermelding van naam en 
artikelnummer.

CENTERING 
BUSHING SETSPEKSTEEN


