ПРОМОЦИЯТА НА MITUTOYO

ПРОМОЦИЯ!
От 1 ноември 2016 г. до 31 януари 2017 г.

PRE1278

ЦИФРОВИ РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
USB-INPUT TOOL / USB-INPUT TOOL DIRECT
†Тези устройства позволяват преки свързвания на измервателни инструменти DIGIMATIC към USB интерфейс без
необходимост от допълнителен софтуер.

USB-ITPAK също поддържа
безжичната система U-WAVE
на Mitutoyo, която предлага:
разстояние за комуникация прибл.
20 m, потвърждение на данните на
предавателя (зумер/светодиод)
и извънредно дълъг
живот на батерията от
400 000 предавания на данни.

†Данните от измерването се превръщат в клавиатурни кодове, позволяващи взаимодействие с всяка програма,
с помощта на въвеждане от клавиатурата (HID).
†Можете също да свържете кутиеобразния модел, както и кабелно-интегрирания модел към USB порта на
компютъра с фиксирано присвояване на COM в Microsoft® Windows®, като идентификация на канала (VCP).
Софтуерът USB-ITPAK съдържа драйвер за виртуален COM-порт (VCP).

Арт. № 264-016

Сканирайте QR кода
с Вашето мобилно
устройство и гледайте
нашите продуктови
видеоклипове в
YouTube

Цена: 209 €

167 €
КУТИЕОБРАЗНИЯТ МОДЕЛ НА USB-INPUT TOOL
е оборудван с вграден превключвател за данни и вход за
крачен превключвател (педал)

USB-INPUT TOOL
с допълнителни
принадлежности

USB-ITPAK V2.0 USB портов ключ

Арт. № 06ADV380C

USB-ITPAK V2.0 създава процедура за въвеждане на
данни от сензори, оборудвани с изход DIGIMATIC към
листове Excel® чрез

Цена: 102 €

79 €
USB-INPUT TOOL DIRECT
с допълнителни
принадлежности

A

U-WAVE ЗА БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЯ
Арт. №

Предназначение

Допълнителни принадлежности

2

Предназначение

Цена €

Промоционална цена €

06AEN846
06ADV384

USB-ITPAK v2.0
USB адаптер за крачен
превключвател

224
102

180
–

937179T

Крачен превключвател
(педал)

43

–

B
C

Цена €

02AZD730D U-WAVE-T предавател (Модел IP-67)
163
02AZD880D U-WAVE-T предавател (зумер модел)
163
02AZD810D U-WAVE-R приемник
324
Съединителен кабел за плюса между предавателя и измервателния инструмент

Арт. №

• П рограмата за управление на частите автоматично
отваря лист на Excel®

USB-INPUT TOOL DIRECT
Slimline, кабелно интегриран модел

D

E

F

G

• В ъвеждане на указаната последователност
• В ходен обхват, определен за сензора Digimatic,
като намалява неправилното въвеждане

• Т ози софтуер е съвместим с:
· USB-INPUT TOOL DIRECT
· USB-INPUT TOOL
· U-WAVE

USB-INPUT TOOL И USB-INPUT TOOL DIRECT
Арт. №

Предназначение

Цена €

Промоционална
цена €

264-016

Интерфейсна кутия (нуждае се от допълнителен кабел DIGIMATIC) с бутон за
данни (Ø 18 mm) и съединител за крачен педал

209

167

06ADV380A
06ADV380B
06ADV380C

Висок клас IP защитен модел с бутон за данни (например шублер IP67)
Висок клас IP защитен модел с бутон за данни (например микрометър IP65)
С бутон за данни (например шублер ABSOLUTE DIGIMATIC)

117
117
102

95
95
79

06ADV380D

10-щифтов, прост модел (например индикатор ID-F)

102

79

06ADV380E

6-щифтов, кръгъл модел (например бърз микрометър)

102

79

06ADV380F

Обикновен, прав модел (например индикатор ID-C)

102

79

06ADV380G

Висок клас IP защитен циферблатен индикатор (например индикатор ID-N )

102

79

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.

Сканирайте QR кода
с Вашето мобилно
устройство и гледайте
нашите продуктови
видеоклипове в
YouTube

ШУБЛЕР ABSOLUTE DIGIMATIC AOS

Арт. № 500-181-30

†Благодарение на внедряването на енкодер с електромагнитна индукция тип ABSOLUTE, този
шублер може да се използва без безпокойство за замърсяване на лицето на скалата по време
на измерването. Сигналът за разпознаване не се влияе от замърсявания (вода, масло и т.н.)
върху повърхността на скалата (корпусът не е IP67 защитен).

Цена: 109 €

82 €

†Плъзгачът осигурява гладка, стабилна и удобна работа.
†Височина на символите: 9 mm (високият контраст на LCD екрана намалява умората)
†Живот на батерията: 18 000 часа
®

Арт. №

Обхват
mm

Точност
mm*

Изход за
данни

Твърдосплавни
челюсти

Ролка за
палец

500-181-30

0 – 150

± 0,02

–

–

–

500-182-30

0 – 200

± 0,02

–

–

500-161-30

0 – 150

± 0,02

–

500-162-30

0 – 200

± 0,02

–

–

500-155-30

0 – 150

Цена € Промоционална
цена €

Допълнителни принадлежности
Арт. №

Предназначение

Цена € Промоционална
цена €

109

82

–

170

132

959149

Кабел DIGIMATIC с бутон за данни (1 m)

39

–

–

135

110

959150

Кабел DIGIMATIC с бутон за данни (2 m)

45

–

192

158

02AZD790C

Комуникационен кабел U-WAVE с бутон за данни

92

–

350

06ADV380C

Кабел USB Input Tool Direct с бутон за данни (2 m)

102

79

439

± 0,02

* Изключва грешката от квантуването

ШУБЛЕР ABSOLUTE DIGIMATIC, УСТОЙЧИВ НА ОХЛАДИТЕЛНА
ТЕЧНОСТ IP67

Сканирайте QR кода
с Вашето мобилно
устройство и гледайте
нашите продуктови
видеоклипове в
YouTube

†ABSOLUTE за надеждни измервания.
†Той има отлична устойчивост срещу вода и прах (IP67 степен на защита),
която Ви позволява да го използвате директно при механична обработка
с пръски охладителна течност.

Арт. № 500-716-20

Цена: 205 €

152 €

†Изключително устойчив на охлаждащи и смазочни материали.
†Височина на символите: 9 mm

®

†Живот на батерията: 18 000 часа
†С изход за данни ABSOLUTE
Допълнителни принадлежности
Арт. №
Арт. №

Обхват
mm

Точност
mm*

Накрайник за измерване
на дълбочина

500-716-20

0 – 150

± 0,02

500-717-20

0 – 200

± 0,02

Предназначение

Цена €

Промоционална
цена €

Цена €

Промоционална
цена €

05CZA624

Кабел DIGIMATIC с бутон за данни (1 m)

72

–

плосък

205

152

05CZA625

Кабел DIGIMATIC с бутон за данни (2 m)

82

–

плосък

260

191

* Изключва грешката от квантуването

02AZD790A

Свързващ кабел U-WAVE с бутон за данни

06ADV380A

Кабел USB Input Tool Direct (2 m)

97

–

117

95

СОЛАРЕН ШУБЛЕР IP67 ABSOLUTE DIGIMATIC
Арт. № 500-792

Цена: 189 €

151 €

†Захранван със слънчева енергия, екологично чист шублер със система ABSOLUTE,
не се нуждае от батерии
†Дори ако осветлението е временно по-малко от 60 лукса, измерването може да се
извърши чрез зареждане на суперкондензатор.
†С кръгъл накрайник за измерване на дълбочина

Арт. №

Обхват
mm

Точност
mm*

Накрайник за измерване на
дълбочина mm

500-792

0 – 150

± 0,02

Ø 1,9

®

Цена €

Промоционална
цена €

189

151

* Изключва грешката от квантуването

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.
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ЦИФРОВИ РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
ШУБЛЕР ABSOLUTE DIGIMATIC С ЧЕЛЮСТИ ТИП ПЕРО IP67
Арт. № 550-331-10

†Заоблени измервателни повърхности за измерване на вътрешни размери

Цена: 405 €

†Система ABSOLUTE за надеждни измервания

307 €

†С изход за данни
Арт. №

550-331-10

Обхват mm

Точност mm*

Вътрешно измерване
от mm

0 – 300

± 0,04

10

Цена € Промоционална
цена €

307

405

* Изключва грешката от квантуването

®

ШУБЛЕР ABSOLUTE DIGIMATIC С ЧЕЛЮСТИ ТИП ПЕРО И СТАНДАРТНИ
ЧЕЛЮСТИ IP67
†Измервателни повърхности с ножовидна форма за външни измервания
†Заоблени измервателни повърхности за измерване на вътрешни размери
†Система ABSOLUTE за надеждни измервания
†С изход за данни
Арт. № 551-331-10
Арт. №

551-331-10

Обхват mm

Точност mm*

Вътрешно измерване
от mm

0 – 300

± 0,04

10

Цена €

Промоционална
цена €

403

305

Цена: 403 €

305 €

* Изключва грешката от квантуването
Допълнителни принадлежности
Арт. №

Предназначение

Цена € Промоционална
цена €

05CZA624

Кабел DIGIMATIC с бутон за данни (1 m)

72

–
–

05CZA625

Кабел DIGIMATIC с бутон за данни (2 m)

82

02AZD790A

Свързващ кабел U-WAVE с бутон за данни

97

–

06ADV380A

Кабел USB Input Tool Direct (2 m)

117

95

®

3-ТОЧКОВ ВЪТРЕШЕН МИКРОМЕТЪР
†Индивидуален модел
†Измервателна повърхност с титаниево покритие за изключителна издръжливост и устойчивост на удар.
†Три-точковият микрометър позволява стабилно измерване чрез автоматично центриране.
†Без пръстени за настройка или удължения
Арт. №

4

Обхват mm

Арт. № 368-170
Точност µm

Цена €

Цена: 489 €

Промоционална цена €

368-162

8 – 10

±2

324

259

368-163

10 – 12

±2

324

259

368-164

12 – 16

±2

383

306

368-165

16 – 20

±2

393

314

368-166

20 – 25

±3

403

322

368-167

25 – 30

±3

413

330

368-168

30 - 40

±3

423

338
347

368-169

40 – 50

±3

434

368-170

50 – 63

±3

489

391

368-171

62 – 75

±3

510

408

368-172

75 – 88

±3

520

416

368-173

87 – 100

±3

530

424

391 €

368-168

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.

МИКРОМЕТЪР ABSOLUTE DIGIMATIC С ВИСОКА ТОЧНОСТ
Сканирайте QR кода
с Вашето мобилно
устройство и гледайте
нашите продуктови
видеоклипове в
YouTube

†Като позволява измервания с разделителна способност от 0,1 μm, този микрометър
е идеален за клиенти, които трябва да правят много точни измервания с ръчен
инструмент.
†Използва ротационен сензор ABS (ABSOLUTE) на Mitutoyo с иновативната разделителна
способност от 0,1 μm и високоточна технология за механична обработка на винта за
намаляване на инструменталната грешка до ± 0,5 μm по целия обхват и предоставя
по-голяма точност, без да се жертва функционалността

Арт. № 293-100

Цена: 1 428 €

1 175 €

†Много корава рамка и висока производителност, с постоянна сила на механизма на
тресчотката (7-9 N), дава възможност за стабилно измерване, докато ясно чуваеми
кликвания, като се измерва детайла уверяват оператора, че измерването
се осъществява нормално.

®

СТОЙКА ЗА МИКРОМЕТЪР
†Освобождава и двете ръце за работа с микрометъра и позициониране на детайла.
†За да се избегне влиянието на температурата
†За по-голяма стабилност на измерването

Арт. №

Обхват mm

Цифрова стъпка
(превключваема) mm

Инструментална
грешка µm*

Цена €

Промоционална
цена €

293-100

0 – 25

0,0001 / 0,0005

± 0,5

1 428

1 175

Цена €

Промоционална
цена €

* Изключва грешката от квантуването

Арт. № 156-101-10

Цена: 55 €

42 €

Допълнителни принадлежности
Арт. №

Предназначение

05CZA662

Кабел DIGIMATIC с бутон за данни (1 m)

75

–

05CZA663

Кабел DIGIMATIC с бутон за данни (2 m)

85

–

02AZD790B

Свързващ кабел U-WAVE с бутон за данни

97

–

06ADV380B

Кабел USB Input Tool Direct с бутон за данни (2 m)

117

95

УСТОЙЧИВ НА ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ МИКРОМЕТЪР
DIGIMATIC IP65
†Отличава се с превъзходна устойчивост срещу вода и прах (степен на
защита IP65), използваеми за ситуации на обработване, които включват
пръски охлаждаща течност.

Сканирайте QR кода
с Вашето мобилно
устройство и гледайте
нашите продуктови
видеоклипове в
YouTube

Арт. № 293-240-30

Цена: 192 €

143 €

†Изключително устойчив на охлаждащи и смазочни материали.
†Живот на батерията: 2,4 години
Арт. №

293-244-30 с допълнителна тресчотка.
Подобрена работоспособност с една ръка

Обхват mm

Точност µm*

Цена € Промоционална
цена €

293-240-30

0 – 25

±1

192

293-241-30

25 – 50

±1

267

143
195

293-242-30

50 – 75

±1

323

236

293-243-30

75 – 100

±2

367

267

293-244-30

0 – 25

±1

203

153

* Изключва грешката от квантуването

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.

Само за
0–25 mm,
25–50 mm
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ЦИФРОВИ РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
КОМПЛЕКТ МИКРОМЕТРИ DIGIMATIC, УСТОЙЧИВИ НА ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ IP-65
†Комплектът включва: 293-230-30 / 293-231-30 / 293-232-30 / 293-233-30
†С изход за данни

Арт. №

293-963-30

Обхват mm

Цена €

Промоционална цена €

0 – 100

1 418

1 112

Допълнителни принадлежности
Арт. №

Предназначение

Цена €

Промоционална цена €

05CZA662

Кабел DIGIMATIC с бутон за данни (1 m)

75

–

05CZA663

Кабел DIGIMATIC с бутон за данни (2 m)

85

–

02AZD790B

Свързващ кабел U-WAVE с бутон за данни

06ADV380B

Кабел USB Input Tool Direct с бутон за данни (2 m)

97
117

–
95

МИКРОМЕТЪР DIGIMATIC С
ДИСКОВИ НАКРАЙНИЦИ IP65

Цена: 1 418 €

1 112 €

Само за
0 – 25 mm,
25 – 50 mm

МИКРОМЕТЪР ЗА ШЛИЦИ
DIGIMATIC IP65

Арт. № 323-250-30

Цена: 667 €

†Измерване на дължината на общата
нормала на цилиндрични зъбни
колела с прави и наклонени зъби.

Арт. № 293-963-30

Арт. № 331-251-30

Цена: 635 €

†Стъпаловидни измервателни
повърхности

534 €

508 €

†Подходящ за измерване на
канали, шлицеви валове и т.н.

†Позволява измерване на
характеристиките на жлебове,
които са трудни за достигане.

†Измервателно чело Ø 3 mm
10 mm стъпаловиден

†Измервателно чело Ø 20 mm.

Арт. №

323-250-30

Обхват mm

Точност µm*

0 – 25

±4

Цена €

Промоционална цена €

667

534

* Изключва грешката от квантуването

Арт. №

Обхват mm

Точност µm*

Цена €

Промоционална цена €

331-251-30

0 – 25

331-252-30

25 – 50

±2

635

508

±2

689

550

* Изключва грешката от квантуването

МИКРОМЕТЪР С
НОЖОВИДНИ НАКРАЙНИЦИ
DIGIMATIC

МИКРОМЕТРИЧНА ГЛАВА
DIGIMATIC IP65 С 12 MM
СТЕБЛО IP65

Арт. № 422-230-30

Цена: 914 €

731 €

†Ножовидни накрайници за
измерване на диаметъра на
канала на валове, шпонкови
канали и т.н.

Цена: 410 €

328 €

†За вграждане в оборудване и
измервателни уреди
†Плоско измервателно чело с
твърдосплавна пластинка

†Невъртящ се шпиндел

†Диаметър на стеблото: 12/18 mm
(18 mm с прорязана втулка,
стандартна принадлежност)

†Измервателно чело: 0,75 mm
дебелина, закалена стомана

Арт. №

Арт. № 350-271-30

Арт. №

Обхват mm

Точност µm*

0 – 25

±2

Обхват mm

Точност µm*

Цена €

Промоционална цена €

422-230-30

0 – 25

±3

914

731

350-271-30

422-231-30

25 – 50

±3

992

794

* Изключва грешката от квантуването

Цена €

Промоционална цена €

410

328

* Изключва грешката от квантуването
Примерно приложение с микрометри с дискови накрайници,
с малки измервателни чела и с ножовидни накрайници

Допълнителни принадлежности
Арт. №

6

Предназначение

Цена € Промоционална
цена €

05CZA662

Кабел DIGIMATIC с бутон за данни (1 m)

75

05CZA663

Кабел DIGIMATIC с бутон за данни (2 m)

85

–

02AZD790B

Свързващ кабел U-WAVE с бутон за данни

97

–

06ADV380B

Кабел USB Input Tool Direct с бутон за данни (2 m)

117

95

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.

–

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ КОМПЛЕКТ ГЛАВИ ABSOLUTE DIGIMATIC BOREMATIC
Арт. № 568-925

Цена: 1 785 €

1 425 €

†Бързи и лесни измервания
†Измервателна повърхност с титаниево покритие за изключителна издръжливост и устойчивост на удар
†Голям LCD дисплей с височина на символите от 11 mm за лесно отчитане
†Въртящ се на 330° дисплей за лесно отчитане при всеки ъгъл
†Точност:
12 – 20 mm: ± 5 µm
20 – 50 mm: ± 6 µm

(Като се изключи грешката от квантуването)

Арт. №
®

Обхват
mm

Отделни обхвати
mm

Включени пръстени за настройка
mm

Цена €

Промоционална
цена €

568-925

12 – 25

12 – 16, 16 – 20, 20 – 25

Ø 16, Ø 20

1 785

1 425

568-926

25 – 50

25 – 30, 30 – 40, 40 – 50

Ø 30, Ø 40

2 101

1 680

Намерете най-подходящата статия на Mitutoyo - бързо и лесно
Получете бърз достъп до изключително подробна информация
за всички най-качествени продукти за измерване на Mitutoyo!
Спецификации, подробни описания, видеоклипове, пълни
продуктови брошури и много изтегляния - всички продукти,
цялата информация на едно място!
Бърз и удобен - навсякъде и с всяко мобилно или стационарно
интернет устройство.

Бързо преглеждате целия свят на продуктите на Mitutoyo,
търсене, сравняване - ясно подреденият интерфейс и
полезната функция за търсене ще ви дадат бърз достъп до
всички желани продукти и характеристики.
Очаквайте новини за началото на рекламната кампания
през 2017 г.!

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.
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ЦИФРОВИ РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
АКУМУЛАТОРЕН ID-S/
СОЛАРЕН ID-SS ИНДИКАТОР
ABSOLUTE DIGIMATIC

ДЕБЕЛОМЕР ABSOLUTE
DIGIMATIC

Арт. № 547-401

Цена: 746 €

†За измерване на фолио, хартия и
т.н. с цифрова стъпка от 0,001 mm.

†Стандартен модел индикатор

564 €

†Точност: ±3 µm (микрометра)

†Сензорът ABSOLUTE прави ненужна
настройката на изходната точка
след включване.

(Като се изключи грешката от
квантуване)

†Голяма височина на символите:
9 mm
†Живот на батерията:
20 000 часа (543-781B)
Захранван със слънчева енергия
индикатор (543-505B)

543-781B

®

®

№ 543-505B

Арт. №

Цена: 148 €

547-401

105 €
Обхват mm

Цифрова стъпка
mm

Точност mm*

Цифрова стъпка mm

0 – 12

0,01 / 0,001

Цена €

Промоционална цена €

746

564

Допълнителни принадлежности за ID-S и дебеломер
Арт. №

Арт. №

Обхват mm

Цена € Промоционална цена €

543-505B

12,7

0,01

0,02

148

105

543-781B

12,7

0,01

0,02

145

112

* изключва грешката от квантуването

Предназначение

Цена € Промоционална цена €

905338

Кабел DIGIMATIC (1 m)

29

–

905409

Кабел DIGIMATIC (2 m)

35

–

02AZD790F

Свързващ кабел U-WAVE

87

–

06ADV380F

Кабел USB Input Tool Direct (2 m)

102

79

ИНДИКАТОР ABSOLUTE DIGIMATIC ID-F
†2-цветна LCD подсветка (зелена и червена) осигурява визуална преценка на допуска
GO/±NG (минава/±не минава) и аналогов хистограмен дисплей.
†По време на измерването можете да покажете максимума, минимума или обхвата
(стойността на ексцентричността).
†Цифрова стъпка: 1 µm
Арт. №

Обхват mm

Точност mm*

Цена €

Промоционална цена €

543-551D

25

0,003

594

391

543-553D

50

0,003

646

517

* Изключва грешката от квантуването

Арт. № 543-551D

ИНДИКАТОР DIGIMATIC С ВИСОКА ТОЧНОСТ ID-H
Визуален допуск-мониторинг

Цена: 594 €

391 €

†2-цветна LCD подсветка (зелена и червена) Ви осигурява визуална преценка на
допуска GO/±NG (минава/±не минава) и аналогов хистограмен дисплей.
†Показва максимума, минимума или обхвата (стойността на ексцентричността)
по време на измерване

Сканирайте QR кода
с Вашето мобилно
устройство и гледайте
нашите продуктови
видеоклипове в
YouTube

†Настройка на нулата, предварителна настройка и пренос на данни чрез
незадължителното дистанционно управление
†Цифрова стъпка: 0,5 µm
Арт. №

Обхват mm

Точност mm*

543-561D

30,4

0,0015

Цена €

620

Промоционална цена €

452

543-563D

60,9

0,0025

672

458

* Изключва грешката от квантуването
Допълнителни принадлежности за ID-F и ID-H

21EZA099 дистанционно управление
(Само за ID-Н)

8

Арт. №

Предназначение

Цена €

Промоционална
цена €

936937
965014

Кабел DIGIMATIC (1 m)

45

–

Кабел DIGIMATIC (2 m)

59

–

Арт. № 543-561D

02AZD790D

Свързващ кабел U-WAVE

87

–

Цена: 620 €

06ADV380D

Кабел USB Input Tool Direct (2 m)

102

79

21EZA099

Дистанционно управление (за ID-H само)

77

–

452 €

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.

®

ИНДИКАТОР ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C
†3 различни предварително зададени стойности
†Аналогова хистограма в дисплея
†Функция MAX/MIN/RANGE за измерване на пиковите стойности
(тип Регистрация на пиковото значение и Изчисляване)
†Лесна настройка на индикатора чрез меню за настройка.
†Обхват: 12,7 mm
®

®

Арт. № 543-310B

Арт. № 543-300B

Цена: 420 €

339 €

Арт. №

Тип

543-300B

Точност
mm*

Цена €

Промоционална
цена €

Регистрация на пиковото значение 0,003

420

339

543-310B

Вътромер

0,003

473

379

543-340B

Изчисление

0,003

515

410

Цена €

Промоционална
цена €

Цена: 473 €

379 €

* Изключва грешката от квантуването
Допълнителни принадлежности

Регистриране на пиковото значение: може да се измери
MAX/MIN/RANGE (стойност на ексцентричността)

Арт. №

Предназначение

905338

Кабел DIGIMATIC (1 m)

29

–

905409

Кабел DIGIMATIC (2 m)

35

–

02AZD790F

Свързващ кабел U-WAVE

06ADV380F

Кабел USB Input Tool Direct (2 m)

87

–

102

79

Вътромер: проектиран за
приложения за измерване
на вътрешни диаметри.

Сканирайте QR кода
с Вашето мобилно
устройство и гледайте
нашите продуктови
видеоклипове в
YouTube

®

Арт. № 543-340B

Цена: 515 €

410 €

Изчисление: Ax+B+Cx^-1 за свободно
определимите коефициенти A, B, C и разстоянието x на преместване на буталото.

Арт. № 318-221D

Цена: 6 462 €

N
0,01 m
µ
0,01

5 170 €

ИЗМЕРВАТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ С ВИСОКА ТОЧНОСТ LITEMATIC VL-50B
†Постоянната и ниска измервателна сила го прави особено подходящ за измерване на меки материали като гума,
пластмаса, дебелини на фолио или части с чувствителна форма.
†Задвижвано от мотор движение на шпиндела с различни скорости

Арт. №

318-221D

Обхват mm

Точност µm

Измервателна сила
N (1gf)

Цена €

Промоционална
цена €

50

0,5+L/100

0,01

6 462

5 170

Допълнителни принадлежности
Арт. №

Предназначение

Цена €

Промоционална цена €

936937

Кабел за данни (1 m)

45

–

965014

Кабел за данни (2 м)

59

–

937179T

Крачен превключвател

43

–

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.
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ЦИФРОВИ РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
ВИСОКОМЕР ABSOLUTE DIGIMATIC
Арт. № 570-302

†Вграден линеен енкодер ABSOLUTE, който елиминира необходимостта от
определяне на референтната точка при всяко включване на захранването.
Надеждността се подобрява, тъй като не могат да възникнат грешки от
превишена скорост.

Цена: 576 €

422 €

†С голяма и плавно действаща ръкохватка на плъзгача за груба и фина
настройка
†Живот на батерията: 20 000 часа

Арт. №

Обхват mm

®

Точност
mm*

Цена €

Промоционална
цена €

570-302

0 – 300

± 0,03

576

422

570-304

0 – 600

± 0,05

1009

742

* Изключва грешката от квантуването
Допълнителни принадлежности
Арт. №

Голяма ръкохватка за плавно придвижване

Предназначение

Цена € Промоционална
цена €

905338

Кабел DIGIMATIC (1 m)

29

–

905409

Кабел DIGIMATIC (2 m)

35

–

02AZD790F
06ADV380F

Свързващ кабел U-WAVE с бутон за данни
Кабел USB Input Tool Direct (2 m)

87

–

102

79

ЛИНЕЕН ВИСОКОМЕР LH-600 E/EG 2D
†Точност: ± (1,1 + 0,6 L / 600) µm (микрометра), L = измервателна дължина (mm)
†Обхват: 0 – 600 mm (0 – 977 mm с осезател, обърнат във възходяща посока)
†Цветен TFT LCD екран: лесен за използване пулт за управление с меню за управление от екрана
†GO/±NG (минава/±не минава) преценка
†Пневматичен задвижващ механизъм
†Автоматично изпълнение на предварително създадени
програми за измерване на детайли

Сканирайте QR кода
с Вашето мобилно
устройство и гледайте
нашите продуктови
видеоклипове в
YouTube

Арт. № 518-351D-21

Цена: 5 804 €

4 590 €

Цветен дисплей: статистическа обработка / измерване на ориентация

Арт. №

Предназначение

Цена €

Промоционална цена €

518-351D-21

Без ергономична дръжка за преместване

5 804

4 590

518-352D-21

С ергономична дръжка за преместване

6 110

4 790

Цена €

Промоционална цена €

386

330

Допълнителни принадлежности
Арт. №

K650986

10

Предназначение

Комплект накрайници

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.

QM-HEIGHT: ВИСОКОМЕР ABSOLUTE 1D
†Точност: ± (2,4 + 2,1 L / 600) µm (микрометра) L = измервателна дължина (mm)
†Високоточен линеен енкодер ABSOLUTE с висока разделителна способност за откриване на положение
†Модели с и без пневматичен задвижващ механизъм
†Изключителен живот на батерията
†Често използвани измервания, като изчисленията на вътрешен/външен диаметър и стъпка могат да бъдат изпълнявани от
базирани на икони команди, което също поддържа лесна работа с един клавиш.

Функция въздушна възглавница

Сканирайте QR кода
с Вашето мобилно
устройство и гледайте
нашите продуктови
видеоклипове в
YouTube

Измерване на вътрешен диаметър

Измерване на височина

Арт. № 518-230
Цена: 3 417 €

2 690 €
GO/±NG (минава/±не минава) преценка
се извършва чрез задаване на горните и долни
граници на допусковото поле.
Дисплей, монтиран на корпуса за по-удобно
използване. Осезателят се движи самостоятелно
по време на измерванията.

Арт. №

®

Обхват mm

Перпендикулярност

Въздушна възглавница

Цена €

Промоционална цена €

518-230

0 – 350/0 – 465*

7 µm

не

3 417

2 690

518-232

0 – 600/0 – 715*

12 µm

не

4 192

3 300

518-234

0 – 350/0 – 465*

7 µm

да

3 774

2 950

518-236

0 – 600/0 – 715*

12 µm

да

4 549

3 550

* Обхват с осезател, обърнат във възходяща посока
Допълнителни принадлежности
Арт. №

Предназначение

Цена €

Промоционална цена €

936937

Кабел за данни (1 m)

45

–

965014

Кабел за данни (2 м)

59

–

02AZD790D

Свързващ кабел U-WAVE

87

–

06ADV380D

Кабел USB Input Tool Direct (2 m)

102

79

06AEG180D

AC адаптер 6V DC, 2A

68

–

02AZE990

Монтажен комплект U-WAVE T

33

–

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.
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УРЕДИ С ЦИФРОВИ СКАЛИ
ХОРИЗОНТАЛНА СКАЛА ABSOLUTE
DIGIMATIC

Арт. №

†НУЛЕВАТА точка се задава само веднъж
и се съхранява като АБСОЛЮТНА НУЛА до
следващата смяна на батерията.
†Позволява изключително точни измервания
дори при най-високата скорост на преместване

Обхват mm

Точност mm*

Цена €

Промоционална
цена €

186

572-200-20

0 – 100

0,03

233

572-201-20

0 – 150

0,03

244

195

Арт. 572-202-20

572-202-20

0 – 200

0,03

282

226

Цена: 276 €

572-203-10

0 – 300

0,04

488

382

226 €

* Изключва грешката от квантуването

†Дисплей с големи, лесно четими символи

Допълнителни принадлежности

†Изключителен живот на батерията: 20 000 часа

Арт. №

Предназначение

905693

Кабел DIGIMATIC (1 m)

Цена €

Промоционална
цена €

31

–

905694

Кабел DIGIMATIC (2 m)

37

–

02AZD790C

Комуникационен кабел U-WAVE с бутон за данни

92

–

06ADV380C

Кабел USB Input Tool Direct с бутон за данни (2 m)

102

79

Функции

Серия 542

Арт. № 542-007D

Изход за данни DIGIMATIC



Цена: 337 €

Вход за данни DIGIMATIC



258 €

Нулиране



Предварителна настройка



Комутируема посока на броене



Функция за заключване



Превключване mm/инч



Преценка на допуска



®

БРОЯЧ ЗА ИНСТРУМЕНТИ DIGIMATIC
†Този дисплей DIGIMATIC може да се свърже към всяко устройство
с изход DIGIMATIC, включително инструменти със скали, цифрови
микрометри, индикатори и шублери.
†Има изход за данни и функция за преценка на допуска.

Допълнителни принадлежности
Арт. №

Предназначение

Цена €

Промоционална цена €

936937

Кабел DIGIMATIC (1 m)

45

–

965014

Кабел DIGIMATIC (2 m)

02AZD790D

Свързващ кабел U-WAVE

59
87

–
–

06ADV380D

Кабел USB Input Tool Direct (2 m)

102

79

KA-200 COUNTER
†Лесен за работа и многофункционален дисплей за свързване на линейни скали.
†Брояч с 2/3-оси с високо съотношение на производителност към цена
†Може да се използва като брояч при фрезоване или брояч при струг, като
въведете модифицирани параметри
†Спецификация на инструментите, добавяне на две оси, показване на диаметър,
предварително зададена стойност и т.н.

Арт. № 174-183D

Цена: 541 €

12

Арт. №

Ос

Цена €

Промоционална цена €

174-183D

2

541

386

174-185D

3

652

486

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.

386 €

КОМПЛЕКТ ЗА НОВИ И ИЗПОЛЗВАНИ РЪЧНИ МАШИНИ
†Линейна скала AT-715 и KA-200 COUNTER. Тази оферта се състои от 2 или 3 линейни скали с работен обхват от макс.
1 800 mm за всяка скала.
†Технология ABSOLUTE – без необходимост от настройка на референтна точка при включване на захранването
†Защита IP67 – благодарение на сканиране на принципа на електромагнитната индукция
(висока устойчивост на прах, вода и масло). Висока трайност
†Висока точност (от ± 5 µm (микрометра) до 10 µm (микрометра)), в зависимост от работния обхват
†Лесно приложение в няколко модела ръчни машини, особено стругове

Арт. № 539-8XX-2

X-ос
Y-ос

980 €

Двуосен KA-200 COUNTER + две скали, макс. работен обхват от 2 000 mm

+

+

Двуосен KA-200 COUNTER
плюс две скали с работен
обхват от макс. 2 000 mm

Арт. № 539-8XX-3

1 280 €

Y-ос
X-ос

Триосен KA-200 COUNTER + три скали, макс. работен обхват от 3 000 mm

+

+

®

+

Триосен KA-200 COUNTER
плюс три скали с работен
обхват от макс. 3 000 mm

Z-ос

П редлаганият комплект (по-горе) съдържа линейни
скали с обхват до 1 800 mm

Н алични са допълнителни обхвати на измерване
(не са включени в основен комплект 1 и 2)

Арт. №

Арт. №

Работен обхват

Арт. №

Работен обхват

Работен обхват

Цена €

539-801

100

539-815

800

539-860

2 000

974

539-802

150

539-816

900

539-861

2 200

1 082

539-803

200

539-817

1 000

539-862

2 400

1 190

539-804

250

539-818

1 100

539-863

2 500

1 245

539-805

300

539-819

1 200

539-864

2 600

1 298

539-806

350

539-820

1 300

539-865

2 800

1 407

539-807

400

539-821

1 400

539-866

3 000

1 515

539-808

450

539-822

1 500

539-809

500

539-823

1 600

539-811

600

539-824

1 700

539-825

1 800

Макс. скорост на преместване

Работен обхват

Точност

50 m/min

100 – 500 mm

± 5 µm

600 – 1 800 mm

± 7 µm

539-813

700

2 000 – 3 000 mm

± 10 µm

539-814

750

Когато поръчвате, моля посочете индивидуалните
разстояния за преместване по всяка ос от наличните
дължини, заедно със съответните номера на изделията!

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.
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МАЛКИ МЕХАНИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
МИКРОМЕТЪР СЪС СКАЛА / ПАСАМЕТЪР

ШУБЛЕР С ЦИФЕРБЛАТЕН ИНДИКАТОР

†Микрометър с индикаторен компаратор Ви позволява да правите бързо измерване
на детайли, особено с цилиндрични форми, при ситуации на серийно или масово
производство

†Символи с нов шрифт за по-лесно отчитане на данните

Арт. №
Арт. №

510-141

Обхват mm

0 – 25

Точност µm

Циферблатен компаратор с
градуиране в µm (микрометри)

±1

1

Обхват mm

Точност mm

Градуиране mm

Промоционална
цена €

Цена € Промоционална
цена €

505-730

0 – 150

± 0,03

0,02

95

76

505-732

0 – 150

± 0,02

0,01

110

85

538

505-733

0 – 200

± 0,03

0,01

210

168

672

Арт. № 510-141

Арт. № 505-730

Цена: 672 €

Цена: 95 €

538 €

76 €

ДЪЛБОКОМЕР С НОНИУС

ВЪНШЕН МИКРОМЕТЪР

†Базовите и измервателните чела са закалени и микролепинговани.

†Лека конструкция за цех

†Модел с фина настройка

†103-129 с 0,001 mm
градуировка на скалата

Арт. №

Цена €

Обхват mm

Точност mm

527-101

0 – 150

± 0,03

Цена €

126

95

527-102

0 – 200

± 0,03

132

99

527-103

0 – 300

± 0,04

168

126

Арт. № 103-137

Цена: 44 €

34 €

Промоционална цена €

Арт. № 527-101

Цена: 126 €

95 €
Арт. №

Обхват mm

Точност µm

103-129

0 – 25

±2

61

45

103-137

0 – 25

±2

44

34

103-138

25 – 50

±2

64

51

МИКРОМЕТЪР С ТРЕСЧОТКА

Цена: 75 €

55 €

†Ясно доловимата работа на тресчотката предоставя увереност, че
измерванията се извършват при постоянна, предварително зададена
измервателна сила.
Обхват mm

Точност µm

Цена €

Промоционална
цена €

102-707

0 – 25

±2

75

55

102-708

25 – 50

±2

123

89

Лесна работа с една ръка с тресчотка
във втулката
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Промоционална цена €

Арт. № 102-707

†Работи както от втулката, така и от бързия ход, позволяващ лесна работа
с една ръка

Арт. №

Цена €

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.

ОПТИЧНО ИЗМЕРВАНЕ
ИЗМЕРВАТЕЛЕН МИКРОСКОП TM ПОКОЛЕНИЕ "B"
†Здрав и компактен измервателен микроскоп, подходящ за използване директно в производството
†XY работна маса с цифрови микрометрични глави и ъгломер с окуляр дават възможност за лесно измерване на
размери и ъгли.

КОМПЛЕКТ TM-505В - ЦЕНА

†Контурно, повърхностно и по желание рингово LED осветление с регулируем интензитет на осветеността

Цена: 6 317 €

†Удобно 30X увеличение с 2X обектив и 15Х окуляр

4 900 €

†Предлага се с 2 размера на масата

Комплект TM-505B
Арт. №

Окомплектовка

176-818D

XY работна маса 50 x 50 mm на микроскоп TM-505B

Цена €

4 403

3 310

164-163

2x цифрова микрометрична глава 0-50 mm

1 514

1 190

63AAA001

Рингово LED осветление с регулируем интензитет на
осветеността

Цена на комплекта

Промоционална цена €

400

–

6 317

4 900

Комплект TM-1005B
Арт. №

Окомплектовка

Цена €

Промоционална цена €

176-819D

XY работна маса 100 х 50 mm на микроскоп TM-1005B

5 783

4 340

164-163

2x цифрова микрометрична глава 0-50 mm

1 514

1 190

611675-031

Краищна мярка 50 mm Клас 1

49

39

63AAA001

Рингово LED осветление с регулируем интензитет на
осветеността

400

–

7 746

5 969

Цена на комплекта

КОМПЛЕКТ MF-B2010D - ЦЕНА
Цена: 16 780 €

13 450 €

Рингово LED осветление

ИЗМЕРВАТЕЛЕН МИКРОСКОП MF ПОКОЛЕНИЕ D
†Измервателни микроскопи серия MF предлагат изключително оптическо качество с техните обективи серия ML с дълго работно разстояние.
†Точността на измерване е една от най-високите в своя клас.
†Непрекъснато регулируемо контурно и повърхностно LED осветление гарантира оптимални условия на осветеност.
†Комфортен 30X-увеличен прав образ се получава с бинокуляр 10X и обектив 3X ML.

Комплект MF-B2010D
Арт. №

Окомплектовка

Цена €

Промоционална цена €

176-867-10

Микроскоп MF-B2010D, XY работна маса 200 х 100 mm. Обективът 3X ML е включен.

13 100

10 500

176-393*

Бинокуляр с 10Х увеличение

1 410

1 130

176-445D*

Повърхностно и контурно LED осветление

2 270

1 820

16 780

13 450

Цена на комплекта

Комплект MF-B2017D
Арт. №

Окомплектовка

Цена €

Промоционална цена €

176-868-10

XY работна маса 200 х 170 mm на микроскоп MF-B2017D. Обективът 3X ML е включен.

16 000

12 800

176-393*

Бинокуляр с 10Х увеличение

1 410

1 130

176-445D*

Повърхностно и контурно LED осветление

2 270

1 820

19 680

15 750

Цена на комплекта
* Цената е валидна, само когато е закупен в комбинация с MF-B2010D или MF-B2017D

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.
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ОПТИЧНО ИЗМЕРВАНЕ
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ЦИФРОВА КАМЕРА ЗА TM МИКРОСКОПИ
Монтиране на цифрова камера HDMI6MDPX в окулярната тръба трансформира
ТМ микроскопа в цифров микроскоп.
†HDMI6MDPX е 6 мегапикселова цветна камера с директен HDMI изход за монитор
†Вградена SD карта за съхраняване на изображения и предварително инсталиран софтуер за
извършване на основни измервания в екрана
†Интуитивно управление на софтуера със стандартно предоставената USB мишка
†Не е необходим компютър за работа

,
ЛЕК Т И
КО МП Т Е ЛН О
ЧИ
ВК ЛЮ Р О В А
Ц И Ф А!
Р
К А МЕ

Камера HDMI6MDPX

176-818D-SET
Цена: 7 679 €

6 060 €

Комплект TM-505В с камера HDMI6MDPX
Арт. №

Описание

176-818D-SET

XY работна маса 50 x 50 mm на микроскоп TM-505B
2x цифрова микрометрична глава 0-50 mm
Рингово LED осветление с регулируем интензитет
на осветеността
Цветна камера HDMI6MDPX
Адаптер за монтиране на HDMI камера

Цена €

Промоционална цена €

7 679

6 060

HDMI камера, монтирана в окулярната тръба на
микроскопа TM
Комплект TM-1005B с камера HDMI6MDPX
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Арт. №

Описание

176-819D-SET

XY работна маса 100 х 50 mm на микроскоп TM-1005B
2x цифрова микрометрична глава 0-50 mm
Краищна мярка 50 mm Клас 1
Рингово LED осветление с регулируем интензитет
на осветеността
Цветна камера HDMI6MDPX
Адаптер за монтиране на HDMI камера

Цена €

Промоционална цена €

9 108

7 130

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ЦИФРОВА КАМЕРА ЗА MF
МИКРОСКОПИ
Монтажът на камера Invenio 5SCIII върху адаптера C-mount превръща
микроскопа MF в мощен цифров микроскоп.
†Invenio 5SCIII, 5-мегапикселова цветна камера с висока скорост чрез USB3 комуникация
†Идеален за документация и анализ за широк кръг приложения
†Софтуерният пакет MF на Mitutoyo подобрява функционалността на микроскопа с:
†Функция за създаване на отчети на изображения и резултатите от
измерванията

Камера Invenio със C-mount адаптер, монтирана на микроскопа MF

†Снимки с разширена дълбочина на фокуса
†Наблюдение на 3D микрорелефа на повърхността чрез групиране на
изображения в Z-посока
†Преброяване на частици

176-867-10-SET
Цена: 20 955 €

16 790 €

,
ЛЕК Т И
КО МП Т Е ЛН О
ЧИ
ВК ЛЮ Р О В А
И
Ц Ф А!
Р
К А МЕ

Камера Invenio 5SCIII

Главно меню

Комплект MF-B2010D с камера Invenio 5SCIII
Арт. №

Окомплектовка

Цена €

Промоционална цена €

176-867-10-SET

XY маса 200 х 100 mm на микроскоп MF-B2010D
Бинокуляр с 10Х увеличение
Повърхностно и контурно LED осветление
Цифрова цветна камера Invenio 5SCIII с USB3
Софтуерен пакет MF на Mitutoyo*
Адаптер C-mount за цифрова камера с увеличение 0,5X

20 955

16 790
Увеличена дълбочина на фокуса

3D микрорелеф на повърхността

Комплект MF-B2017D с камера Invenio 5SCIII
Арт. №

Окомплектовка

Цена €

Промоционална цена €

176-868-10-SET

XY работна маса на микроскоп MF-B20107 200 х 170 mm
Бинокуляр с 10Х увеличение
Повърхностно и контурно LED осветление
Цифрова цветна камера Invenio 5SCIII с USB3
Софтуерен пакет MF на Mitutoyo*
Адаптер C-mount за цифрова камера с увеличение 0,5X

23 855

19 090

Броене на частици

* Обучение за софтуера не е включено.

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.
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ОПТИЧНО ИЗМЕРВАНЕ
ПРОФИЛЕН ПРОЕКТОР СЕРИЯ PJ-A3000

Профилните проектори от серията PJ-A3000 с вертикална оптична система
осигуряват отлична гъвкавост и лекота на използване за измерване на средно
големи детайли.

Арт. № 302-701-1D
Цена: 12 875 €

9 700 €

†Линейни скали, вградени в XY работна маса
†Вграден енкодер в проекционен екран Ø 315 mm.
†XY работната маса е оборудвана с бързо освобождаващ механизъм за бързи движения масата.
†10Х обектив е включен

Арт. №

302-701-1D
302-702-1D
302-703-1D

Описание

Цена €

Промоционална цена €

PJ-A3010F-200
XY работна маса: 200 х 100 mm
PJ-A3005F-150
XY работна маса: 150 х 50 mm
PJ-A3010F-100
XY работна маса: 100 х 100 mm

12 875

9 700

11 330

8 500

10 887

7 950

ПРОФИЛЕН ПРОЕКТОР PV-5110
Арт. № 304-919D

KA Counter
е по избор

Цена: 15 450 €

11 600 €

Мощният самостоятелен профилен проектор PV-5110 с вертикална оптична
система предоставя отлични наблюдения с неговия голям Ø 508 mm
проекционен екран.
†Линейните скали са вградени в XY работната маса.
†Вграден енкодер в Ø 508 mm проекционен екран
†10Х обектив е включен
†За да отговаря на изискванията на клиентите, движението на XY работната маса
може или да се показва с помощта на допълнителния двуосов KA Counter, или чрез
модерния процесор за данни QM-Data 200.

Арт. №

304-919D
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Описание

Цена €

Промоционална цена €

PV-5110
XY работна маса: 200 х 100 mm

15 450

11 600

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.

ПРОФИЛЕН ПРОЕКТОР PH-A14
QM-Data е
допълнителен

Профилният проектор PH-A14 за тежък режим на работа с хоризонтална оптична
система и Ø 356 mm проекционен екран е с възможности за измерване на тежки
детайли до 45 kg.
†Линейните скали са вградени в XY работната маса.
†10Х обектив е включен.
†За да отговаря на изискванията на клиентите, движението на XY работната маса може или да
се показва с помощта на допълнителния двуосов KA Counter, или чрез модерния процесор за
данни QM-Data 200.

Арт. №

172-810-20D

Описание

Цена €

Промоционална цена €

PH-A14
XY работна маса: 203 x 102 mm

8 168

6 200

Арт. № 172-810-20D
Цена: 8 168 €

6 200 €

OPTOEYE 200

QM-Data 200

KA Counter

Комплект Opti-Fix: 12 части

Допълнителни принадлежности
Арт. №

Описание

264-156D

Процесор за данни QM-Data 200 с монтажна конзола. Може да се използва за всички модели проектори в тази промоция

12AAA807D**

Свързващ кабел PJ-A3000 към QM-Data 200

332-151*

Сензор за автоматично разпознаване на контур OPTOEYE 200

Цена €

Промоционална цена €

3 049

2 300

57

–

1 473

1 180

12AAE672

Монтажна планка за OPTOEYE 200 за PV-5110

56

45

12AAE671

Монтажна планка за OPTOEYE 200 за серия PJ-A3000 и проектор PH-A14

40

32

937179T

Крачен превключвател (педал)

43

–

174-183D

KA counter за PV-5110 и PH-A14

541

386

12AAF182

Стойка за KA Counter

K550892

Закрепваща система Opti-Fix

91

73

498

399

*Само в комбинация с QM-Data 200 **Не е за използване с OPTOEYE 200

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.
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ИЗМЕРВАНЕ НА ФОРМИ
USB инструмент за
комуникация през интернет

Грапавомери Surftest

Безплатно изтегляне!
Софтуер за серия SJ-210/-310/-410
"USB средство за комуникация" на:
http://www.mitutoyo.eu/en_us/downloads/software-and-updates/
(изисква регистрация)

Арт. № 178-560-01D
Арт. № 178-560-03D
Цена: 2 215 €

ПРЕНОСИМО ИЗМЕРВАНЕ НА ГРАПОВОСТ СЪС
SURFTEST SJ-210 / SURFTEST SJ-310
†Тези преносими инструменти позволяват лесно и точно измерване на грапавостта на
повърхности.

1 880 €

†Удобните инструменти SJ-210 и SJ-310 се предлагат със стандартен детектор, както и като
прибираща се (R-Type) система, или за напречно измерване, като например при колянови
валове или дълбоки жлебове (S-Type).
†Цветният LCD екран осигурява отлична четливост, като включва подсветка за по-добра
видимост на тъмно.
†Нашето обещание: "Лесно и интуитивно меню за навигация."
†Серията SJ-310 има LCD сензорен екран за лесно и опростено използване. С вградения
принтер можете да разпечатвате резултати, профили, условия и други - автоматично или
при поискване.

Сканирайте QR кода
с Вашето мобилно
устройство и гледайте
нашите продуктови
видеоклипове в
YouTube

†Серията SJ извършва анализи на грапавостта според различни международни стандарти
(EN ISO, VDA, ANSI, JIS) и персонализирани настройки.
†И двата инструмента осигуряват на потребителя бърз анализ чрез цветна оценка на
допуските.

Арт. №

Описание

178-560-01D

SJ-210 Surftest

Цена €

2 215

1 880

178-560-03D

SJ-210 Surftest

2 215

1 880

178-562-01D

SJ-210R Surftest

2 575

2 080

178-564-01D

SJ-210S Surftest

4 015

3 180

178-570-01D

SJ-310 Surftest

4 450

3 580

178-029*

Гранитна стойка

738

590

12AAA221

Адаптер на гранитна стойка

45

36

LCD екранът с ярки цветове осигурява лесна
навигация в менюто на Surftest.

Промоционална цена €

Арт. № 178-570-01D
Цена: 4 450 €

3 580 €

* 12AAA221 е необходим за SJ-210 / SJ-310

Модел на детектора SJ-210 и SJ-310
стандарт
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Модел на детектора R-type

Модел на детектора S-type

Сензорен екран SJ-310 серия

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.

Безплатен уебинар!
Измерване на грапавостта
на повърхнините
Безплатен уебинар! Дневен ред:
†Какво означава това - грапавост на повърхността?
†Повърхностни профили
†Системи за измерване на грапавост с и без
направляваща повърхност
†Конфигурация на накрайника
†Условия на измерване
†Параметри на грапавост
†Правила за съответствие на ISO

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР!
Участвайте в нашия FreeWebinar! "Основи на измерването и анализа на грапавостта на
повърхностите" и научете за значението на повърхностните профили, предимствата
и приложните възможности на системи с и без направляваща повърхност,
конфигурацията на измервателните накрайници и условията на измерване. Ще бъдете
информирани за ползите от параметрите на грапавостта, правилата за съответствие на
ISO, как да се използват технически чертежи и да видите информативно проучване на
съответните стандарти.
Дата/Час: 7 февруари 2017 г., 10:00 - 12:00 часа CET
Език: английски
Регистрация: следвайте QR кода или:
http://mitutoyo.eu/en_us/AP_WEBINAR2017

†Технически чертежи
†Преглед на стандартите

Арт. № 178-580-01D

МОБИЛНО ИЛИ СТАЦИОНАРНО ИЗМЕРВАНЕ НА ГРАПАВОСТ
– СЕРИЯ БЕЗ НАПРАВЛЯВАЩА ПОВЪРХНОСТ SKIDLESS
SURFTEST SJ-410

Цена: 8 430 €

6 980 €

†Преносим инструмент, който позволява лесно и точно измерване на грапавостта на
повърхността.
†Конструкцията на серия SJ-410 без направляваща повърхност дава възможност
за анализ на първични профили (P), профили на грапавост (R), профили на
вълнообразност (W) и повече. Предлага корекция на повърхността на извити,
радиални и наклонени повърхности.
†Отличава се с комфортно използване поради лесно и интуитивно меню за навигация.
Работи независимо от външни източници на захранване, което позволява измервания
на място.
†Инструментът се отличава със задвижващ механизъм с най-високата праволинейност
с дължина на измервателния ход от 25 mm и 50 mm.
†Клиентите могат да избират от огромен брой лесно заменяеми накрайници.
†Големият цветен многоезичен LCD сензорен екран 14,5 cm улеснява бързото отчитане
и експлоатация.
†С вградения принтер можете да разпечатвате резултати, профили, условия и други автоматично или при поискване.

Арт. №

Описание

Цена €

Промоционална цена €

178-580-01D

SJ-411 Surftest

8 430

6 980

178-582-01D

SJ-412 Surftest

9 900

7 980

178-039

Гранитна стойка

732

590

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.
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ИЗПИТВАНЕ НА ТВЪРДОСТ
СЕРИЯ ИКОНОМИЧНИ МАШИНИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТВЪРДОСТ
ПО РОКВЕЛ HR-110MR / -210MR / -320MS / -430MR
†Конструкцията на рамката осигурява максимален просвет за позициониране на детайла,
като единственото изискване е плоска маса за монтаж на тестерите.
†Измерване по Бринел до 187,5 kg с опционален комплект тежести за измервателната сила
†5 различни модела от ръчен аналогов до полуавтоматичен цифров модел:
†Ръчна промяна на тежестта за HR-100-200-300

Арт. № 963-210-20

†Промяна на тежестта чрез въртящ механизъм за HR-400
†Ръчно прилагане на измервателната сила за HR-100

Цена: 4 050 €

†Моторизирано прилагане на измервателната сила от HR-200

2 990 €

†Полу-автоматичен режим на работа за HR-400

Арт. №

Модел

Измервателни сили kg

Цена €

Промоционална цена €

963-210-20

HR-110MR

60/100/150

4 050

2 990

963-220D

HR-210MR

60/100/150

4 870

3 590

963-231D

HR-320MS

15/30/45/60/100/150

6 970

5 290

Арт. № 963-241D

963-240D

HR-430MR

60/100/150

7 880

5 990

963-241D

HR-430MS

15/30/45/60/100/150

9 270

6 990

Цена: 9 270 €

6 990 €

СЕРИЯ ROCKWELL HR-500
†Избор от множество измервателни сили за твърдост по Роквел, повърхностен Роквел
и твърдост по Бринел до 187,5 kg
†HR-521 има възможност за 1 измервателна сила по Бринел.
†HR-522 има възможност за 11 различни измервателни сили по Бринел.
†Накрайникът на уреда за изпитване на твърдост с формата на нос на делфин спомага за
лесното достигане на вътрешни повърхности (мин. Ø 40 mm / Ø 22 mm, при използване на
допълнителен диамантен индентор) и външни повърхности.
†Електронното управление на измервателната сила в реално време осигурява точно
натоварване и напълно елиминира превишаването на измервателната сила.
†Време спестяващ режим на непрекъснато изпитване, който позволява серийни изпитвания,
без да се променя позицията на шпиндела. Променливо време на цикъла за бърз тест по
Роквел.
†Автоматичното спиране на издигането на масата и автоматичното предварително
натоварване осигуряват стабилно генериране на измервателната сила.

Скали по Роквел

Скали за повърхностна твърдост по Роквел

Индентор

HRA, HRC, HRD

HR15N, HR30N, HR45N

Диамантен

HRB, HRF, HRG

HR15T, HR30T, HR45T

Сачма 1,5875 mm

HRE, HRH, HRK

HR15W, HR30W, HR45W

Сачма 3,175 mm

HRL, HRM, HRP

HR15X, HR30X, HR45X

Сачма 6,35 mm

HRR HRS, HRV

HR15Y, HR30Y, HR45Y

Сачма 12,7 mm

Изпитване на твърдост на вътрешни
повърхности

Арт. № 810-202D
Цена: 11 700 €
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Арт. №

Модел

Измервателна сила kg

Скали по Роквел

Скали по Бринел

Цена €

Промоционална цена €

810-202D

HR-521

3 – 187,5

30

1

11 700

9 390

810-203D

HR-522

3 – 187,5

30

11

13 400

10 790

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.

9 390 €

ТВЪРДОМЕР ПО ВИКЕРС HV-110/120

Арт. № 810-440D

†144 mm (5,7-инчов) цветен дисплей (тип А) с по-голяма видимост, лесен за работа потребителски интерфейс

Цена: 13 600 €

†Висококачествени обективи за най-добро изображение

10 990 €

†Електромагнитно управление на измервателната сила за всички модели.
†LED осветлението удължава срока на експлоатация и предлага изображение в естествен цвят.
†Поддържа микро Бринел до 62,5 kg с опционален комплект тежести
†10x обектив включен

Арт. №

Описание

Измервателни сили kg

Цена €

Промоционална цена €

810-440D

HV-110 Тип А

1 – 50

13 600

10 990

810-445D

HV-120 тип А

0,3 – 30

14 200

11 390

810-423

XY работна маса 50 х 50 mm

–

1 350

1 090

11AAC714

20 х обектив

–

830

690

Принадлежности за HBW 2,5 / 62,5 изпитване по Бринел за HV-110A
Арт. №

Описание

Цена €

Промоционална цена €

11AAC700

Бринел тежест 12,5 kg

170

140

11AAC713

5 х обектив

770

620

19BAA279

Индентор с твърдосплавна сачма 2,5 mm

230

190

Арт. № 810-401D-ASET
Цена: 14 100 €

11 290 €
ТВЪРДОМЕРИ ПО МИКРО ВИКЕРС HM-210A
†Твърдомер с високи експлоатационни характеристики, който използва съвременни технологии и е идеален
за управление на качеството
†Управляван със сензорен екран
†Електромагнитната система за натоварване позволява непрекъсната настройка на измервателната сила.
†Оптична система с високи характеристики осигурява висококачествено изображение на отпечатъка на
индентора.

Менгемето е
допълнителна
принадлежност.

†Включени са обективи 10x и 50x
†810-420 - XY работна маса 25 x 25 mm е включена в доставката

Арт. №

Описание

Измервателни сили kg

Цена €

Промоционална цена €

810-401D-ASET

HM-210A

0,01 – 1

14 100

11 290

Стандартно менгеме с 51 mm отваряне

–

750

590

810-016

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.
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ИЗПИТВАНЕ НА ТВЪРДОСТ
Модели с аналогово отчитане:

Арт. № 811-337-11
Цена: 450 €

369 €

Арт. №

Модел

Скала

Размери (ШxДxВ) mm

811-331-10

HH-331

Шор A

68 x 35 x 188

Цена €

450

Промоционална цена €

369

811-333-10

HH-333

Шор D

68 x 35 x 188

450

369

811-335-11

HH-335-01

Шор A

68 x 34 x 146

450

369

811-337-11

HH-337-01

Шор D

68 x 34 x 146

450

369

ЦИФРОВИ И АНАЛОГОВИ ДУРОМЕТРИ HARDMATIC HH-300 СЕРИЯ 811
†Тези компактни цифрови/аналогови дурометри могат да изпитват най-различни материали: естествен каучук, неопрен,
полиестери, PVC, кожа, тиокол, нитрилов каучук, восък, винил, целулозни ацетати, стъкло, полистирен и т.н.
†Скали: твърдост по Шор "А" и "D"

Арт. № 811-332-10
Цена: 780 €

599 €
Модели с цифрово отчитане:
Арт. №

Модел

Скала

Размери (ШxДxВ) mm

Цена €

Промоционална цена €

811-332-10

HH-332

Шор A

59 x 41 x 190

780

599

811-334-10

HH-334

Шор D

59 x 41 x 190

780

599

811-336-11

HH-336-01

Шор A

59 x 40 x 147

780

599

811-338-11

HH-338-01

Шор D

59 x 40 x 147

780

599

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ СТЕНДОВЕ
†Тези стендове се използват за монтиране на дурометри и позволяват измерване на твърдостта при постоянно
натоварване, като се гарантира, че дурометърът притиска повърхността на детайла вертикално по всяко време.

Арт. № 811-013
Цена: 1 730 €

†Всеки може да изпълнява повтаряеми измервания на твърдостта, благодарение на намалената вероятност от
човешкa грешкa и измервателни колебания.

1 390 €
Твърдомера не е
включен в цената.
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Допълнителни принадлежности (препоръчителни)
Арт. №

Описание

Цена €

Промоционална цена €

811-012

Измервателен стенд за HH-333/334/337-01/338-01

1 730

1 390

811-013

Измервателен стенд за HH-335-01/336-01

1 730

1 390

811-019

Измервателен стенд за HH-331/332

1 730

1 390

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.

ПРЕНОСИМ ТВЪРДОМЕР ПО LEEB HH-411

Арт. № 810-298

†Този инструмент е решението за изпитване на твърдост за големи образци

Цена: 4 100 €

†Лесно изпълнение на методиката за изпитване

3 290 €

†Автоматично разпознаване на посоката на удара
†Разнообразие от допълнителни ударни устройства и поддържащи пръстени, за да
удовлетворява изискванията на широк спектър от приложения за изпитване на твърдост
†Включително ударно устройство с HLD скала
†В стандартните принадлежности е включен блок от референтен материал

Стандартен модел с ударно устройство HLD
Арт. №

Модел

Ударно устройство

Цена €

Промоционална цена €

810-298

HH-411

HLD

4 100

3 290

Нов образователен пакет на Mitutoyo: комплект стенни плакати 4

Поръчайте днес комплекта си стенни плакати!
Учебни плакати за образователен пакет на Mitutoyo, комплект # 4:
Този атрактивен набор плакати съдържа учебни плакати за всички, които търсят кратък преглед на
вариантите на циферблатните индикатори, както и правилното им използване и правилното отчитане.
"Разбирайки смисъла на микрона" предлага сравнение на размерите на битови предмети, за да
илюстрира относителния размер от микрона. Учебният плакат с таблицата за изпитване на твърдост
показва съответните скали, включително приложимите измервателни натоварвания за повечето
материали в ясно подредени таблици. Всички плакати са DIN A1 по размер и отпечатани в интензивен
цвят.
Вземете тук копието си:
Линк: http://www.mitutoyo.eu/en_us/education

Или сканирайте
QR кода за бърз достъп

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.
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ФИКСИРАЩО ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
И НАКРАЙНИЦИ
КОМПЛЕКТ ФИКСИРАЩИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА КООРДИНАТНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ МАШИНИ,

СЕРИЯ "ECO-FIX"

Комплектите фиксиращи приспособления на Mitutoyo серия "eco-fix" е много бързо и евтино решение, за да закрепите детайлите
на КИМ. Само за няколко минути, закрепващото приспособление е готово за измерване. Ето защо, "eco-fix" е много привлекателна
алтернатива на персонализираните направляващи шаблони.
Използвайте един комплект за детайл и го поддържайте през жизнения цикъл на продукта. След това отново използвайте частите,
за да изградите следващото фиксиращо приспособление! Нуждаете се от допълнителни части? Няма проблем –
специални комплекти за разширение са на разположение, за да увеличете фиксиращите приспособления.
†Пригоден е за всички марки координатни измервателни машини
†Изградете свое индивидуално фиксиращо приспособление само за 20 минути!
†Гъвкави модулни системи
†Бързо и на достъпни цени
†Подходящ за различни детайли
или друго измервателно оборудване

Арт. № K551048

†Лесно адаптиране към промените на продукта

Цена: 915 €

†Модел M6 резба

780 €

†Закупете един комплект за всеки детайл
†Попитайте също и за разширителни комплекти "eco-fix"!

Арт. №

Предназначение

Цена €

Промоционална цена €

K551048

eco-fix S
Комплект фиксиращи приспособления за малки и средни детайли. Включително:
Основна плоча 250 mm x 250 mm
58 фиксиращи части "eco-fix", например скоби, центриращи щифтове, пружинни скоби

915

780

K551049

eco-fix L
Комплект фиксиращи приспособления за средни и големи детайли. Включително:
Основна плоча 500 mm x 400 mm
97 фиксиращи части "eco-fix", например скоби, центриращи щифтове, пружинни скоби

1 710

1 460

Цена €

Промоционална цена €

1 068

910

КОМПЛЕКТ ФИКСИРАЩИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ "QUICK-RAIL"

ЗА КООРДИНАТНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ МАШИНИ

"quick-rail" е перфектният избор за закрепване на обработвани детайли с
голямо разнообразие от размери от големи до малки за кратко време. Той се
състои от 3 релси, които могат да бъдат разположени поотделно за носене на
детайли. Скоби и щифтове от серията "eco-fix" се използват за установяване на
триточково закрепване на детайла. В допълнение, "quick-rail" може перфектно
да се комбинира със серията "eco-fix", за да се установи възпроизводима
позиция на приспособлението.
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Арт. №

Предназначение

K550914S

"quick-rail"
Много гъвкав комплект фиксиращи приспособления, който съдържа:
• 1 релса 800 mm
• 2 релси 500 mm
• 5 плочи
• 21 фиксиращи части "eco-fix", например скоби, центриращи щифтове, пружинни скоби

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.

Арт. № K550914S
Цена: 1 068 €

910 €

КОМПЛЕКТ НАКРАЙНИЦИ ЗА КООРДИНАТНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ МАШИНИ
Накрайниците на Mitutoyo са отличният избор за тактилни измервания. Те гарантират надеждни и високо възпроизводими
резултати и могат да се използват на координатни измервателни машини от всички марки. Mitutoyo предлага стартови комплекти,
които съдържат накрайници, подходящи за много измервателни задачи. Производителят също поддържа голямо разнообразие
от други накрайници като звездообразни накрайници или накрайници с формата на диск, за да отговарят на изискванията Ви за
измерване. Просто попитайте за подробна листовка за накрайници.
†Пригоден е за всички марки координатни измервателни машини
†Висококачествени тактилни измервания
†За нови машини и замяна на съществуващи накрайници

Арт. № K651376
Цена: 140 €

110 €

Mitutoyo предлага широка гама накрайници за почти всяко приложение.

Арт. №

Предназначение

Цена €

Промоционална цена €

K651376

Комплект накрайници M2 Starter
За системи осезатели TP20 или TP200. Включително:
• 4 накрайника с диаметри на върха от Ø 1 mm до Ø 4 mm
• 2 удължителя 10 mm и 20 mm
• Установени дължини на накрайниците до 50 mm

140

110

K651380

Комплект накрайници M3 Starter
За системи осезатели SP25M. Включително:
• 5 накрайника с диаметри на върха от Ø 1 mm до Ø 5 mm
• 2 удължителя 20 mm и 35 mm
• Установени дължини на накрайниците до 55 mm

201

160

K651412

Комплект накрайници M2-M3 за малки конструктивни особености
За системи осезатели TP20, TP200 и SP25M. Отлична модернизация на Вашия портфейл
с накрайници за откриване на малки или фини конструктивни особености!
Включително:
• 3 накрайника с Ø 0,5, Ø 0,7 и Ø 1,0 mm
• 1 звездообразен накрайник с 4 накрайника от Ø 2,0 mm
• 1 удължител 20 mm
• 1 адаптер М3-М2

469

350

Горепосочените цени са препоръчителните незадължителни цени на дребно на Mitutoyo без ДДС.
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Акцията е валидна от 1 ноември 2016 до 31 януари 2017 г. Ние си запазваме правото на технически промени и развития; тези цени се отнасят само за бизнес клиенти;
за всички цени се разбира, че са нетни цени в евро + ДДС - можете да получите допълнителна информация на www.mitutoyo.eu.
Доставката и цените на продуктите, предлагани тук, са валидни до изчерпване на количествата. С изключение на технически промени, грешки и печатни грешки.

Координатни измервателни машини (КИМ)

Видео измервателни системи

Измерване на форми

Оптично измерване

Каквито и да са предизвикателствата пред Вас,
Mitutoyo Ви подкрепя от начало до край.
Mitutoyo е не само производител на висококачествени измервателни
продукти, но също предлага квалифицирана поддръжка през целия
експлоатационен живот на оборудването, както и комплексни
услуги, които гарантират, че Вашият персонал ще може да използва
инвестицията по най-добрия възможен начин.
Сензорни системи

Изпитвателни съоръжения и сеизмометри

Цифрова скала и системи DRO

Малки инструменти и управление на данни

Отделно от основните работи по калибриране и ремонт, Mitutoyo
предлага обучение относно продуктите и метрологията, както и
ИТ поддръжка за сложния софтуер, използван в съвременната
измервателна техника. Ние също проектираме, изграждаме,
изпитваме и доставяме произведени по поръчка измервателни
решения и в случай, че това е рентабилно, дори можем да поемем
Вашите най-важни предизвикателства за измерване на базата на
договор като подизпълнител.

Намерете допълнителна литература за
продуктите и нашия продуктов каталог
www.mitutoyo.eu

Mitutoyo Europe GmbH
Borsigstraße 8-10

Забележка: Продуктовите илюстрации са без задължениe. Продуктовите описания и в частност всички технически спецификации са задължителни, само
когато има изрична уговорка за тях.
MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE и U-WAVE са или регистрирани търговски марки или търговски марки на Mitutoyo Corp. в Япония и/или други
държави/региони. Opti-fix е регистрирана търговска марка на KOMEG Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, Microsoft и Windows са или регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други държави. Thiokol е регистрирана търговска марка на TORAY FINE
CHEMICALS Co., Ltd. TÜV е регистрирана търговска марка на (измежду други притежатели) на TÜV Rheinland AG. YouTube е регистрирана търговска марка на
Google Inc. Други имена на продукти, фирмени и търговски марки, споменати тук, са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на
съответните им притежатели

41469 Нойс
Германия
Тел. +49 (0) 2137-102-0
Факс +49 (0) 2137-102-351
info@mitutoyo.eu
www.mitutoyo.eu

