
PROMOŢIE!
Valabilă de la 1 octombrie 2020 până la 31 ianuarie 2021

PRRO1278

PR
O

M
O

ŢI
A

 M
IT

U
TO

YO



2

Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo
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MEASURLINK 9

Licenţe network suplimentare pentru licenţe de grup

Nr. Denumire Preţ de listă € Preţ 
promoţional €

64AAB614FR (R)ML Licente network V9
30 LICENŢE

10.297,00 8.759,00

64AAB615FR (R)MLLicente network V9
15 LICENŢE

5.662,00 4.899,00

64AAB617FR (R)ML Licente network V9,
10 LICENŢE

4.117,00 3.499,00

64AAB618FR (R)ML Licente network V9,
5 LICENŢE

2.572,00 2.199,00

!"#@%"&'#(*%(&*4'%0(&*.-"%&"#,(A&(&*.-,',"#,?

MeasurLink este proiectat să colecteze și să reunească toate 
datele de măsurare într-o bază de date centralizată. Rezultatele 
măsurătorilor obţinute prin CMM sunt transferate automat într-o 
bază de date SQL și sunt disponibile pentru monitorizare, analiză 
sau raportare în timp real.

†MeasurLink Real-Time Professional Edition permite clienţilor 
să se conecteze și să obţină date din sistemele de măsurare 
Mitutoyo pentru mașini de măsurat în coordonate, optice  
și pentru forme prin integrare nativă (DDE).

†MeasurLink Real-Time Professional Edition plus suport pentru 
HOOPS 3D

†Data Analysis Module Process Analyzer vă oferă flexibilitatea 
de a vă analiza procesele, de a identifica zonele problematice 
și de a lua măsuri corective pentru a îmbunătăţi calitatea 
produsului dvs. 

†Manager de procese MeasurLink: monitorizare reţea

†Gestionarea instrumentului MeasurLink: Controlul inventarului 
și calibrării instrumentului

†R&R instrumentului MeasurLink: Repetabilitatea și 
reproductibilitatea instrumentului

MeasurLink 9 – Colectarea datelor și 
controlul procesului statistic în timp real

MEASURLINK 9 - VERSIUNE DE ÎNCERCARE GRATUITĂ

Cei care doresc să se asigure de performanţa deosebită și de marea ușurinţă în 
utilizarea MeasurLink 9 au ocazia de a testa versiunea completă a puternicei suite  
SPC timp de 60 de zile de la înregistrare. Tutorialele clare vă prezintă configurarea  
și utilizarea cu ușurinţă a suitei de software. MeasurLink 9 oferă o 
selecţie de 17 limbi, cu funcţia de ajutor online în limbile engleză, 
franceză și germană.
Descărcare: 
https://www.mitutoyo.eu/en_us/downloads/free-measurlink9/

B"?(CD99ECFGH

1.850 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(I?JGK(L

Nr. Denumire Preţ de listă € Preţ promoţional €

64AAB607R (R)ML REAL-TIME PROFESSIONAL V9 1.850,00 1.579,00

64AAB608R (R)ML REAL-TIME PROFESSIONAL 3D V9 2.055,00 1.749,00

64AAB609R (R)ML PROCESS ANALYZER PROFESSIONAL V9 1.850,00 1.579,00 

64AAB610R (R)ML PROCESS MANAGER V9 1.850,00 1.579,00

64AAB611R (R)ML GAGE R&R V9 1.011,00 869,00

64AAB612R (R)ML GAGE MANAGEMENT V9 1.850,00 1.579,00

64AAB613R (R)ML REPORT SCHEDULER V9 1.850,00 1.579,00

Licenţe suplimentare Site/Workgroup

Nr. Denumire Preţ de listă € Preţ 
promoţional €

64AAB614R (R)ML SITE LICENSE V9,
30 LICENŢE

20.595,00 17.499,00

64AAB615R (R)ML WORKGROUP LICENSE V9,
15 LICENŢE

11.325,00 9.699,00

64AAB617R (R)ML WORKGROUP LICENSE V9,
10 LICENŢE

8.235,00 6.999,00

64AAB618R (R)ML WORKGROUP LICENSE V9,
5 LICENŢE

5.145,00 4.399,00
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SISTEME DE ADMINISTRARE  
A DATELOR

Nr. Observaţii Preţul de listă € Preţ 
promoţional €

264-016-10 Caseta de interfaţă (necesită suplimentar cablu DIGIMATIC) cu buton de date (! 18 mm) și conector cu comutator de picior 219,00 169,00

06AFM380A Model cu protecţie IP de înaltă calitate, cu buton de transmitere de date (de ex., Șubler IP67) 122,00 93,90

06AFM380B Model cu protecţie IP de înaltă calitate, cu buton de transmitere de date (de ex., Micrometru IP65) 122,00 93,90

06AFM380C Cu buton de transmitere de date (de exemplu Șubler ABSOLUTE DIGIMATIC) 107,00 81,90

06AFM380D 10 pini, modelul simplu (de exemplu, Indicator ID-F) 107,00 81,90

06AFM380E 6 pini, model rotund (de ex. șubler digital) 107,00 81,90

06AFM380F Modelul simplu, drept (de exemplu, Indicator ID-C) 107,00 81,90

06AFM380G Ecran indicator cu protecţie IP de clasă superioară (de exemplu, Indicator ID-N) 107,00 81,90

937179T Comutator de picior 47,00 –

06ADV384 Adaptor USB cu comutator de picior 110,00 82,90

06AFM386 Software USB-ITPAK V2.1 pentru utilizarea Excel® pentru colectarea de date 253,00 199,00
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Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

CASETA INSTRUMENT CU INTRARE USB 
/"#153%-5(4%(%*(4+)%-,-+"(0#(0,-#(&*-#:",-(A&(
+(/#0,'5(.%/'&)#*-,"5(/#*-"%(4+)%-,"#

USB-ITPAK V 2.1(4"##,35(+(/"+4#0%"5(0#(
&*-"+0%4#"#(,(0,-#'+"(0#(',(&*.-"%)#*-%'(/"#153%-(
4%(&#A&"#(WXYX;97XZ(',(6&A&#"%'([\4#'®(/"&*N

]((̂ *(),*,:#"(0#(/&#.#(0#.4_&0#(Q*()+0(,%-+),-(
+(6+,&#(0#(4,'4%'([\4#'®

]((X*-"+0%4#"#,(.#41#*@#&(./#4&6&4,-#

]((X*-#"1,'%'(0#(&*-","#(./#4&6&4,-(/#(&*0&4,-+"%'(
WXYX;97XZ=(4%("#0%4#"#,(*#4+"#./%*35-+,"#((
,(0,-#'+"(0#(&*-","#

]((94#.-(.+6-O,"#(#.-#(4+)/,-&>&'(4%N
·((WXT!`aX7X8(Z^(XB7H9H[(WXH[Z7b(^TE((
7``R(WXH[Z7

·(WXT!`aX7X8(Z^(XB7H9H[(^TE(7``R
·(TXT7[;(^Pc98[(

WXT!`aX7X8(Z^(XB7H9H[(^TE(
7``R(4%(,44#.+"&&(+/@&+*,'#

WXT!`aX7X8(Z^(XB7H9H[(
WXH[Z7b(^TE(WXH[Z7(7++'((
4%(,44#.+"&&(+/@&+*,'#

COMUTATOR DE PICIOR 937179T  
&*4'%.&1(,0,/-+"(^TE(/#*-"%(4+)%-,-+"(0#(/&4&+"(
FC9W8deD(f*#4#.&-5(.+6-O,"#(^TEPX7!9gh

USB-ITPAK acceptă, de asemenea, 
sistemul de transfer wireless de date 
Mitutoyo U-WAVE.

06AFM386: 
USB-ITPAK ȘI CHEIE USB

Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

INSTRUMENT CU INTRARE USB DIRECT(
T'&)'&*#=(0#(-&/(4%(4,>'%(&*-#:",-

Nr?(MCDPFICPIF

219 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(ICK(L

Nr?(FC9i;deFZ

107 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(eI=KF(L

INSTRUMENT CU INTRARE USB / INSTRUMENT CU INTRARE USB DIRECT

†Aceste dispozitive permit conectarea directă a instrumentelor DIGIMATIC de măsurare la  
o interfaţă USB, fără a fi nevoie de un software suplimentar.

†Datele de măsurare sunt convertite în coduri de la tastatură, permiţând interacţiunea cu orice 
program folosind tastatura de intrări (HID).

†Puteţi conecta, de asemenea, tipul de cutie precum și tipul de cablu integrat la un port USB 
al PC-ului, cu o alocare COM fixă     în Microsoft® Windows® ca o identificare de canal (VCP). 
Software-ul USB-ITPAK conţine driverul pentru portul COM virtual (VCP).
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SISTEME DE ADMINISTRARE A DATELOR

^Pc98[PH

Pentru micrometre U-WAVE-TM 
cu unitate de conectare

U-WAVE ȘI U-WAVE fit – SISTEM WIRELESS DE 
TRANSMITERE A DATELOR

†Aproximativ 20 m, în limitele vizibile

†Frecvenţă de comunicare: sistem wireless de 2,4 GHz pentru transmiterea 
datelor în condiţii de siguranţă

†Exportarea ușoară a datelor către Microsoft® Excel® sau alte aplicaţii software 
SPC profesionale precum Mitutoyo MeasurLink

†Emiţătorul confirmă transferul de date printr-un sunet emis de buzzer sau  
un semnal LED roșu/verde.

†Este disponibil un emiţător IP67

†Consum redus de energie: 400.000 de transmisii de date cu o singură baterie

U-WAVE-TC pentru șublere  
cu unitate de conectare

^Pc98[P7(4+*#4-,-(',(%*(A%>'#"(W&:&),-&4(/"&*(
4,>'%(4,"#(.#(/+-"&1#A-#(4%(&*-#"6,@,(0#(0,-#(
./#4&j45(,(A%>'#"%'%&?

Pentru diverse instrumente de măsurare: 
U-WAVE-T cu cablu de conectare

Sistemul de transmitere  
a datelor de măsurare de mici 
dimensiuni, puternic și ușor

Nr?(FM9aWeIFW

324 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(MIK(L
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Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo
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U-WAVE-TC/TM (emiţător) pentru șubler și micrometru

Nr. Model Instrument de măsurare* Observaţii Indicarea recepţiei 
datelor

Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

264-620 U-WAVE-TC 100, 150, 200, 300 mm șubler/șubler standard IP67 Tip IP67 LED 163,00 139,00

264-621 U-WAVE-TC 100, 150, 200, 300 mm șubler/șubler standard IP67 Tip buzzer Buzzer/LED 163,00 139,00

264-622 U-WAVE-TM Micrometru cu PROTECŢIE LA LICHIDUL DE RĂCIRE (IP65) Tip IP67 LED 163,00 139,00

264-623 U-WAVE-TM Micrometru cu PROTECŢIE LA LICHIDUL DE RĂCIRE (IP65) Tip buzzer Buzzer/LED 163,00 139,00

02AZF310 Unitate de conectare Șubler IP67/Micrometru cu PROTECŢIE LA LICHIDUL  
DE RĂCIRE (IP65)

Tip rezistent la apă – 97,00 69,90

02AZF300 Unitate de conectare Șubler standard Tip standard – 92,00 69,90

k(!#*-"%(0#-,'&&(0#./"#(&*.-"%)#*-#'#(0#()5.%","#(4#(/+-(j(4+*#4-,-#=(15("%:5)(.5(4+*-,4-,@&("#/"#3#*-,*-%'('+4,'(;&-%-+<+(.,%(0&.-"&>%&-+"%'?

U-WAVE-R (receptor)

Nr. Observaţii Software Numărul de unităţi U-WAVE-R  
care pot fi conectate la un PC

Numărul de emiţătoare  
U-WAVE care pot fi conectate

Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

02AZD810D U-WAVE-R + software U-WAVE PAK Până la 16 Până la 100 324,00 219,00

U-WAVE-T (emiţător) pentru diverse instrumente de măsurare

Nr. Model Instrument de măsurare Observaţii Identificarea 
recepţiei datelor

Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

02AZD730G U-WAVE-T de ex. șubler din fibră de carbon, Holtest, indicator digital, coloană 
de înălţime, Borematic, Surftest, QuickMike

Tip IP67 LED 163,00 119,00

02AZD880G U-WAVE-T de ex. șubler din fibră de carbon, Holtest, indicator digital, coloană 
de înălţime, Borematic, Surftest, QuickMike

Tip buzzer Buzzer/LED 163,00 119,00

02AZD790A Cablu de conectare cu 
comutator de date

de ex. șubler din fibră de carbon IP 66 Tip rezistent la apă 97,00 59,90

02AZD790B Cablu de conectare 
cu comutator de date

de ex., micrometru intern IP 65, QuickMike (noul model, vezi pagina 10) Tip rezistent la apă 97,00 59,90

02AZD790C Cablu de conectare 
cu comutator de date

de ex. indicator digital (ID-C, ID-S, ID-U), dispozitiv pentru 
măsurarea înălţimii, Borematic

Tip standard 92,00 49,90

02AZD790D Cablu de conectare de ex. indicator digital ID-H, ID-F, Surftest SJ-210/SJ-310 Tip standard 87,00 49,90

02AZD790E Cablu de conectare de ex. șubler digital seria 209 Tip standard 87,00 49,90

02AZD790F Cablu de conectare de ex. indicator digital (ID-C, ID-S, ID-U), dispozitiv pentru 
măsurarea înălţimii, Borematic

Tip standard 87,00 49,90

02AZD790G Cablu de conectare de ex. indicator digital IP66 ID-N, ID-B Tip rezistent la apă 92,00 49,90

Accesorii opţionale pentru sistemul wireless de transmitere

Nr. Denumire Preţ de listă € Preţ promoţional €

06AFM386 Software USB-ITPAK V 2.1 pentru utilizarea Excel® pentru 
colectarea de date

253,00 199,00

[)&@5-+"

[)&@5-+"

^*&-,-#(0#(4+*#4-,"#

Z,>'%(0#(4+*#4-,"#
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4%(0&./+3&-&1%'(01.?(
)+>&'(A&(/%-#@&(1&3&+*,(
/#(V+%7%>#(4'&/%"&'#(
1&0#+(4%(/"#3#*-,"#,(
/"+0%.#'+"(*+,.-"#
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SISTEME DE ADMINISTRARE A DATELOR

Pentru micrometre U-WAVE-TMB 
cu unitate de conectare

U-WAVE BLUETOOTH – SISTEM FACIL 
DE TRANSMISIE DE DATE WIRELESS

†Aproximativ 10 m, în limitele vizibile

†Export ușor de date către Microsoft® Excel®

†Emiţătorul confirmă transferul de date printr-un 
sunet emis de buzzer sau un semnal LED roșu/verde.

†Este disponibil un emiţător IP67

†Consum redus de energie: 200.000 de transmisii de 
date cu o singură baterie, când este conectat la un 
dispozitiv mobil (tabletă, smartphone etc.) și 50.000 
de transmisii de date cu o singură baterie, atunci 
când este conectat la un computer.

Pentru șublere U-WAVE-TCB
cu unitate de conectare

+ =
U-WAVE-TCB/TMB (emiţător) pentru șublere și micrometre

Nr. Model Instrument de măsurare* Observaţii Indicarea 
recepţiei datelor

Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

264-624 U-WAVE-TCB 100, 150, 200, 300 mm șubler/șubler standard IP67 Tip IP67 LED 163,00 139,00

264-625 U-WAVE-TCB 100, 150, 200, 300 mm șubler/șubler standard IP67 Tip buzzer Buzzer/LED 163,00 139,00

264-626 U-WAVE-TMB Micrometru cu PROTECŢIE LA LICHIDUL DE RĂCIRE (IP65) Tip IP67 LED 163,00 139,00

264-627 U-WAVE-TMB Micrometru cu PROTECŢIE LA LICHIDUL DE RĂCIRE (IP65) Tip buzzer Buzzer/LED 163,00 139,00

02AZF310 Unitate de conectare Șubler IP67/Micrometru cu PROTECŢIE LA LICHIDUL DE RĂCIRE (IP65) Tip rezistent la apă – 97,00 69,90

02AZF300 Unitate de conectare Șubler standard Tip standard – 92,00 69,90

k(!#*-"%(0#-,'&&(4%(/"&1&"#(',(&*.-"%)#*-#'#(0#()5.%","#(4#(/+-(j(4+*#4-,-#=(15("%:5)(.5(4+*-,4-,@&("#/"#3#*-,*-%'('+4,'(;&-%-+<+(.,%(0&.-"&>%&-+"%'?

[)&@5-+" ^*&-,-#(0#(4+*#4-,"#[)&@5-+"

PENTRU PC U-WAVEPAK-BW

†Gestionarea conexiunii, recepţie de date 
(BLE), configurare bazată pe evenimente, 
comunicare port virtual COM

†Pot fi conectate 7 unităţi

†Acceptă Windows 10; lista completă 
disponibilă pe www.mitutoyo.eu

†Disponibil în limbile japoneză și engleză

PENTRU DISPOZITIVE MOBILE  
U-WAVEPAK-BM

†Gestionarea conexiunii, solicitări de date, recepţie 
de date (BLE), setări bazate pe evenimente, jurnal 
de date (setare dosar pentru fiecare lucrare), 
transfer de date (CSV), afișare judecată toleranţă 
(indicator), afișare grafic (istoric), procesare statistică 
(histogramă)

†Pot fi conectate 3 unităţi

†Disponibil numai în limba engleză

†Acceptă Android și iOS

DESCĂRCAREDescărcareDescărcare
www.mitutoyo.eu
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Suport receptor

Emiţătoare

U-WAVE-R

Operatori

PC (pentru stocarea datelor)

W,-#(Q*45"4,-#(',(!Z(/"&*(^TE?

Micrometru 
Digimatic

Șubler Digimatic

Șubler Digimatic

U-WAVE-TM

U-WAVE-TC

U-WAVE-T

Unitate de conectare Unitate de conectare
Cablu de conectare

Dispozitiv  
(pentru stocarea datelor)

W,-#(Q*45"4,-#(Q*(!Z=(-,>'#-5((
.,%(.),"-/_+*#(/"&*(E'%#-++-_?

Șublere Digimatic

U-WAVE-TMB

U-WAVE-TCB

Unitate de conectare

Unitate de conectare

Micrometru 
Digimatic

Șubler DigimaticȘubler Digimatic

=
INCOMPATIBIL

=
COMPATIBIL

Unităţi de conectare
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ȘUBLERE

Nr. Interval 
[mm/inch]

Acurateţe 
[mm]

Citire Transmitere  
de date

Gradaţie 
[mm/inch]

Tijă de 
măsurat 

adâncimea

Observaţii Certificat de 
inspecţie

Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

530-101 0 – 150 ± 0,05 Vernier 0,05 Plat Tip standard (0,05 mm) 30,00 23,90

530-104 0 – 150/0 – 6" ± 0,05 Vernier 0,05 / 1/128" Plat Tip standard metric/inch (0,05 mm) 30,00 23,90

530-108 0 – 200 ± 0,05 Vernier 0,05 Plat Tip standard (0,05 mm) 78,00 57,90

530-109 0 – 300 ± 0,08 Vernier 0,05 Plat Tip standard (0,05 mm) 188,00 149,00

530-122 0 – 150 ± 0,03 Vernier 0,02 Plat Tip standard (0,02 mm) 36,00 27,90

530-123 0 – 200 ± 0,03 Vernier 0,02 Plat Tip standard (0,02 mm) 60,00 43,90

530-124 0 – 300 ± 0,04 Vernier 0,02 Plat Tip standard (0,02 mm) 188,00 139,00

505-730 0 – 150 ± 0,03 Ecran indicator 0,02 Plat Cadran: 2 mm/rotaţie 101,00 79,90

505-731 0 – 200 ± 0,03 Ecran indicator 0,02 Plat Cadran: 2 mm/rotaţie 205,00 159,00

505-732 0 – 150 ± 0,02 Ecran indicator 0,01 Plat Cadran: 1 mm/rotaţie 114,00 89,90

500-184-30 0 – 150 ± 0,02* Digital 0,01 Rotund Standard digital ! 112,00 82,90

500-181-30 0 – 150 ± 0,02* Digital 0,01 Plat Standard digital ! 112,00 82,90

500-182-30 0 – 200 ± 0,02* Digital 0,01 Plat Standard digital ! 177,00 139,00

500-161-30 0 – 150 ± 0,02* Digital !"** 0,01 Plat Standard digital ! 139,00 99,90

500-162-30 0 – 200 ± 0,02* Digital !"** 0,01 Plat Standard digital ! 198,00 149,00

500-155-30 0 – 150 ± 0,02* Digital !"** 0,01 Plat IP67 cu fălci placate cu carbid ! 488,00 369,00

500-706-20 0 – 150 ± 0,02* Digital 0,01 Plat IP67 digital ! 166,00 129,00

500-707-20 0 – 200 ± 0,02* Digital 0,01 Plat IP67 digital ! 232,00 179,00

500-716-20 0 – 150 ± 0,02* Digital !"** 0,01 Plat IP67 digital ! 214,00 159,00

500-717-20 0 – 200 ± 0,02* Digital !"** 0,01 Plat IP67 digital ! 272,00 199,00

550-331-10 0 – 300 ± 0,04* Digital !"** 0,01 – IP67 cu fălci tip cioc 423,00 329,00

551-331-10 0 – 300 ± 0,04* Digital !"** 0,01 – IP67 cu fălci tip cioc și fălci standard 422,00 329,00
k([\4'%32*0(#"+,"#,(0#(4%,*-&j4,"#(kk(X*.-"%)#*-#(4%(&#A&"#(0#(0,-#(P(;#,.%"R&*S(,4-&1,-5

(Z+)/,-&>&'#(4%(^Pc98[(E'%#-++-_(A&(^Pc98[

JdFPIMM

JFFPGICPMF

JFJPGdF

JJIPddIPIF

JdFPIFD

JJFPddIPIF

B"?(JFFPIeIPdF

112 €
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Accesorii opţionale
Nr. Denumire Observaţii Preţ de 

listă €
Preţ 

promoţional €
264-620 Emiţător wireless compatibil U-WAVE Tip IP67 163,00 139,00

264-621 Emiţător wireless compatibil U-WAVE Tip buzzer 163,00 139,00

264-624 Transmiţător wireless U-WAVE Bluetooth Tip IP67 163,00 139,00

264-625 Transmiţător wireless U-WAVE Bluetooth Tip buzzer 163,00 139,00

02AZF310 Unitate de conectare U-WAVE Pentru șubler IP67 97,00 69,90

02AZF300 Unitate de conectare U-WAVE Pentru șubler standard 92,00 69,90
959149 Cablu tip digimatic cu comutator de date (1 m) Pentru șubler standard 42,00 –

959150 Cablu Digimatic cu comutator de date (2 m) Pentru șubler standard 49,00 –
06AFM380C Cablu instrument cu intrare USB direct 

cu comutator de date (2 m)
Pentru șubler standard 107,00 81,90

05CZA624 Cablu tip digimatic cu comutator de date (1 m) Pentru șubler IP67 88,00 –

05CZA625 Cablu Digimatic cu comutator de date (2 m) Pentru șubler IP67 92,00 –

06AFM380A Cablu instrument cu intrare USB direct 
cu comutator de date (2 m)

Pentru șubler IP67 122,00 93,90

TEHNOLOGIE REZISTENTĂ LA MEDIU DE RACIRE (TIP IP67)

Mitutoyo utilizează materiale care sunt extrem de rezistente la emulsie, ulei, 
vaselină și lichid de răcire, la fabricarea echipamentelor de măsurare „REZISTENTE 
LA LICHIDE DE RĂCIRE“.

EMIŢĂTORUL WIRELESS U-WAVE SE AFLĂ ÎN PARTEA DIN 
SPATE A ȘUBLERELOR

Forma și dimensiunea transmiţătorului corespund unităţii de afișare, deci sunt 
ergonomice pentru mână.

†Comunicare de până la 20 m, în intervalul vizibil

†Transmiterea de date sigură și fiabilă

†Exportarea cu ușurinţă a datelor către Microsoft® Excel® sau alte aplicaţii

†Transferul de date reușit este confirmat de emiţător printr-un semnal sonor 
sau LED

†Consum redus de energie (400.000 de transmisii de date cu o singură baterie)

500-155-30 ȘUBLER CU FĂLCI CU DEPUNERE DIN CARBURA

500-155-30 este un șubler cu fălci de măsurare cu depunere din carbura pentru 
măsurarea exterioară și interioară. Excelent pentru măsurarea pieselor abrazive. 

ȘUBLERUL ABSOLUTE DE LA MITUTOYO CU DURATĂ DE 
VIAŢĂ EXTRAORDINARĂ A BATERIEI
Tehnologia Absolute de la Mitutoyo vă ajută să realizaţi economii de costuri. 
Șublerul nostru standard are o durată de viaţă a bateriei de 18.000 h sau aprox. 
5 ani când este utilizat în mod regulat.
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MICROMETRE

Nr. Interval 
[mm]

Acurateţe 
[µm]

Citire Transmitere 
de date

Gradaţie 
[mm]

Observaţii Certificat de 
inspecţie

Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

103-137 0 – 25 ± 2 analog 0,01 Tip standard ! 47,00 37,90

103-138 25 – 50 ± 2 analog 0,01 Tip standard ! 67,00 54,90

103-139-10 50 – 75 ± 2 analog 0,01 Tip standard 89,00 69,90

103-140-10 75 – 100 ± 3 analog 0,01 Tip standard 97,00 74,90

103-913-50 0 − 150 analog 0,01 Set micrometre de exterior 0 – 25, 25 – 50 mm 488,00 399,00

293-821-30 0 – 25 ± 2* digital 0,001 Tip economic ! 152,00 119,00

293-140-30 0 – 25 ± 1* digital !"** 0,001 QuantuMike, IP65, cu pas de ax de 2 mm ! 310,00 229,00

293-141-30 25 – 50 ± 1* digital !"** 0,001 QuantuMike, IP65, cu pas de ax de 2 mm ! 383,00 299,00

293-142-30 50 – 75 ± 1* digital !"** 0,001 QuantuMike, IP65, cu pas de ax de 2 mm 465,00 369,00

293-143-30 75 – 100 ± 2* digital !"** 0,001 QuantuMike, IP65, cu pas de ax de 2 mm 525,00 399,00

293-230-30 0 – 25 ± 1* digital !"** 0,001 IP65, tip standard ! 257,00 199,00

293-231-30 25 – 50 ± 1* digital !"** 0,001 IP65, tip standard ! 303,00 239,00

293-232-30 50 – 75 ± 1* digital !"** 0,001 IP65, tip standard 400,00 319,00

293-233-30 75 – 100 ± 2* digital !"** 0,001 IP65, tip standard 442,00 349,00

293-666-20 0 – 30 ± 2* digital !"** 0,001 QuickMike IP65, 10 mm alimentare/rotaţie 480,00 369,00

293-667-20 25 – 55 ± 2* digital !"** 0,001 QuickMike IP65, 10 mm alimentare/rotaţie 565,00 399,00

293-668-20 50 – 80 ± 3* digital !"** 0,001 QuickMike IP65, 10 mm alimentare/rotaţie 605,00 449,00

323-250-30 0 – 25 ± 4* digital !"** 0,001 IP65, disc cu suprafaţă de măsurare ! 20 mm 697,00 549,00

331-251-30 0 – 25 ± 2* digital !"** 0,001 IP65, suprafaţă de măsurare ! canelură de 3 mm 665,00 519,00

331-252-30 25 – 50 ± 2* digital !"** 0,001 IP65, suprafaţă de măsurare ! canelură de 3 mm 723,00 569,00

350-271-30 0 – 25 ± 2* digital !"** 0,001 Cap micrometric, IP65, tijă ! 12, 18 mm 431,00 349,00
k([\4'%32*0(#"+,"#,(0#(4%,*-&j4,"#(kk(X*.-"%)#*-#(4%(&#A&"#(0#(0,-#(P(;#,.%"R&*S(,4-&1,-5
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Accesorii opţionale 

Nr. Denumire Observaţii Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

264-622 Emiţător wireless compatibil U-WAVE Tip IP65 (cu excepţia QuickMike) 163,00 139,00

264-623 Emiţător wireless compatibil U-WAVE Tip sonerie (cu excepţia QuickMike) 163,00 139,00

264-626 Transmiţător wireless U-WAVE Bluetooth Tip IP65 (cu excepţia QuickMike) 163,00 139,00

264-627 Transmiţător wireless U-WAVE Bluetooth Tip sonerie (cu excepţia QuickMike) 163,00 139,00

02AZF310 Unitate de conectare U-WAVE Pentru micrometru IP65  
(cu excepţia QuickMike)

97,00 69,90

05CZA662 Cablu Digimatic cu comutator de date (1 m)  91,00 –

05CZA663 Cablu Digimatic cu comutator de date (2 m)  92,00 –

06AFM380B Cablu dispozitiv intrare directă USB Tool Direct 
cu comutator de date (2 m)

 122,00 93,90

156-101-10 Stativ pentru micrometru Tip de unghi reglabil interval până la 100 mm 57,00 45,90 

1 rotaţie

Deplasare ax

0,5 mm

2,0 mm

Standard

QuantuMike

dMdPMJFPdF ddIPMJIPdF

QuickMike - CU AX NEROTATIV PENTRU MĂSURĂTORI 
EXTREM DE RAPIDE
†Cu o alimentare ax de 10 mm per revoluţie, faţa de măsurare acţionează  

de douăzeci de ori mai rapid decât dispozitivele standard

†Rezistenţa excelentă la apă și praf (IP65) permite ca acest micrometru să fie 
utilizat în situaţii de prelucrare care includ lichid de răcire prin pulverizare

†Scala de măsurare ABSOLUTE înseamnă că nu există nicio restricţie privind viteza 
de reglare

†Interval de măsurare mai mare de 30 mm

EMIŢĂTOR WIRELESS U-WAVE PE PARTEA DIN SPATE  
A MICROMETRELOR 

†Forma și dimensiunea transmiţătorului corespund unităţii de afișare, deci sunt 
ergonomice pentru mână

†Comunicare de până la 20 m, în intervalul vizibil

†Transmiterea de date sigură și fiabilă

†Exportarea cu ușurinţă a datelor către Microsoft® Excel® sau alte aplicaţii

†Transferul de date este confirmat de emiţător printr-un semnal sonor sau LED

†Consum redus de energie (400.000 de transmisii de date cu o singură baterie)

QuantuMike - DE PATRU ORI MAI RAPID DECÂT  
DISPOZITIVELE STANDARD 
†Măsurarea mai rapidă se realizează prin utilizarea unui filet mai grosier care 

deplasează tija cu 2 mm la fiecare rotaţie a tamburului

†Mecanismul cu clichet cu acţionare al tamburului asigură o operare ușoară cu  
o singură mână sau cu stativ

†Rezistenţa excelentă la apă și praf (nivel de protecţie IP65) permite ca acest 
micrometru să fie utilizat în situaţii de prelucrare care includ lichid de răcire 
prin pulverizare

PESTE 100 DE TIPURI DIFERITE DE MICROMETRE PENTRU 
ORICE NEVOIE 

†Mitutoyo are peste 100 de micrometre digitale cu scop special pentru a rezolva 
problemele din locurile greu accesibile

†Majoritatea acestor micrometre cu scop special au o înaltă clasă de protecţie 
de calitate IP65
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SETURI SI PACHETE DE UNELTE MICI

JFFPIeIPdF

MKdPeMIPdF

+

JFFPGFCPMF

MKdPIDJPdF

+

JdFPIFI

IFdPIdG

+

SETURI ȘI PACHETE DE 
ȘUBLERE ȘI MICROMETRE 
ACCESIBILE
Profitaţi și cumpăraţi produsele noastre de top într-un set prestabilit pentru  
o ofertă și mai bună!

†Seturile (cod articol PROMOXXX) sunt livrate sub formă de produse individuale

†Pachetele (cod articol 500-961-30, 500-916-20 și 293-970) sunt livrate într-un 
singur ambalaj

Seturi Șubler+Micrometru (fără ieșire de date)

Nr. Denumire Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

PROMO001
Șubler Vernier 150 mm 77,00 57,90

Micrometru de exterior, design ec. 0 – 25 mm

PROMO002
Șubler digital ABS AOS 150 mm 264,00 199,00

Micrometru digital 0 – 25 mm

PROMO003

Șubler digital ABS cu protecţie la lichidul de 
răcire IP67 150 mm

385,00 289,00

Micrometru digital QuantuMike  
IP65 0 – 25 mm

Seturi compatibile U-WAVE*

Nr. Denumire Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

PROMO005
Șubler digital ABS AOS 150 mm 394,00 299,00

U-WAVE-TC incl. Unitate de conectare

PROMO006
Șubler digital ABS cu protecţie la lichidul 
de răcire IP67 150 mm

474,00 359,00

U-WAVE-TC incl. Unitate de conectare

PROMO007
Micrometru digital IP65 0 – 25 mm 517,00 399,00

U-WAVE-TM incl. Unitate de conectare

PROMO008
Micrometru digital QuantuMike IP65 0 – 25 mm 570,00 429,00

U-WAVE-TM incl. Unitate de conectare
k((H#4#/-+"%'(^Pc98[PH(f12*0%-(.#/,",-h(#.-#(*#4#.,"(/#*-"%(,(/"&)&(0,-#(0#(',(%*(4+)/%-#"?(
85("%:5)(.5(4+*.%'-,@&(/,:&*,(D?

Seturi și pachete U-WAVE Bluetooth

Nr. Denumire Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

500-961-30
Șubler digital ABS AOS 150 mm 391,00 279,00
U-WAVE-TCB incl. Unitate de conectare

500-916-20
Șubler digital ABS cu protecţie la lichidul  
de răcire IP67 150 mm

511,00 299,00

U-WAVE-TCB incl. Unitate de conectare

293-970
Micrometru digital IP65 0 – 25 mm 469,00 309,00

U-WAVE-TMB incl. Unitate de conectare

PROMO004
Micrometru digital QuantuMike IP65 0 – 25 mm 570,00 419,00

U-WAVE-TMB incl. Unitate de conectare

B"?(!H`;`FFI

77 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(JG=KF(L

B"?(!H`;`FFM

264 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(IKK(L

B"?(!H`;`FFd

385 €
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ECONOMISIŢI  
PÂNĂ LA 41%  CU SETURILE ȘI PACHETELE  NOASTRE SPECIALE!
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IMPRIMANTĂ/STANDURI

Nr. Raza de lucru  
[mm]

Forţa magnetică   
N

Preţ de listă € Preţ promoţional €

7031B* 159 300 189,00 139,00

7032B* 260 600 196,00 149,00

7033B* 352 600 202,00 159,00

k(T-+4%"&('&)&-,-#l

IMPRIMANTĂ ȘI ÎNREGISTRATOR DE DATE DP-1VA PENTRU PROCESARE STATISTICA 

†Folosite pentru evaluări statistice și imprimare de date de la șublere, micrometre și alte dispozitive de măsurare 
prevăzute cu un port Digimatic.

†Rapidă și silenţioasă, imprimanta funcţionează cu o atingere cu un singur buton și la un nivel de zgomot extrem 
de scăzut. Hârtia termosensibilă are rezistenţă ridicată și rezistenţă chimică pentru stocarea pe termen lung.

†Imprimanta oferă, de asemenea, o funcţie de temporizare folosită pentru încărcarea datelor de măsurare 
prestabilite.

†Transferul de date de la imprimantă la computer nu poate fi mai simplu, folosind o ieșire USB (VCP/HID)  
(USB IT-PAK vers. 2.1 sau ulterioară, MeasurLink, Excel etc.).

†Cu funcţia Data Logger, se pot salva până la 1.000 de înregistrări cu informaţii despre oră și dată. Datele pot  
fi salvate chiar și după oprirea alimentării.

GFdME

GFddE

B"?(MCDPJFJW

477 €
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B"?(GFdIE

189 €
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STATIVE MAGNETICE UNIVERSALE
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INDICATOARE DE ADÂNCIME/ 
DE NIVEL

Accesorii opţionale pentru instrumente de măsurare la interior și a adâncimii
Nr. Denumire Observaţii Preţ de listă € Preţ 

promoţional €

02AZD730G Emiţător wireless U-WAVE Tip IP67 163,00 119,00

02AZD880G Emiţător wireless U-WAVE Tip buzzer 163,00 119,00

02AZD790B Cablu de conectare U-WAVE Pentru IP65 Micrometru pentru 
măsurare interioară, în 3 puncte 

97,00 59,90

02AZD790F Cablu de conectare U-WAVE Pentru alezometru, dispozitiv de măsurat adâncimea 87,00 49,90

905338 Cablu Digimatic (1 m) Pentru alezometru, dispozitiv de măsurat adâncimea 32,00 –

905409 Cablu Digimatic (2 m) Pentru alezometru, dispozitiv de măsurat adâncimea 38,00 –

06AFM380F Cablu instrument cu intrare USB direct (2 m) Pentru alezometru, dispozitiv de măsurat adâncimea 107,00 81,90

05CZA662 Cablu Digimatic (2 m) Pentru IP65 Micrometru pentru 
măsurare interioară, în 3 puncte

91,00 –

05CZA663 Cablu Digimatic (2 m) Pentru IP65 Micrometru pentru 
măsurare interioară, în 3 puncte

92,00 –

06AFM380B Cablu instrument cu intrare USB direct (2 m) Pentru IP65 Micrometru pentru 
măsurare interioară, în 3 puncte

122,00 93,90

Nr. Interval 
[mm]

Gradaţie 
[mm]

Acurateţe 
[mm]

Design Observaţii Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

527-201 0 – 150 0,05 ± 0,05 Șubler de adâncime Fără reglaj fin 116,00 89,90

527-101 0 – 150 0,02 ± 0,03 Șubler de adâncime Cu reglaj fin 134,00 99,90

527-102 0 – 200 0,01 ± 0,03 Șubler de adâncime Cu reglaj fin 140,00 109,00

7211 0 – 200** 0,01 ± 0,020 Dispozitiv pentru măsurarea adâncimii cu indicator cu cadran Dimensiune bază: 63,5 x 16 mm 205,00 159,00

547-211 0 – 200** 0,01 ± 0,020* Dispozitiv pentru măsurarea adâncimii cu indicator digital Dimensiune bază: 63,5 x 1 6 mm 441,00 349,00

128-101 0 – 25 0,01 ± 0,003 Micrometru de adâncime Dimensiune bază: 63,5 x 16 mm 144,00 119,00

k([\4'%32*0(#"+,"#,(0#(4%,*-&j4,"#(kkZ%(J(>%4?(#\-#*.&&

Nr. Sensibilitate 
(mm/m pe diviziune)

Sensibilitate " 
(Arcsecond)

Dimensiuni  
[mm]

Acurateţe Preţ de 
listă €

Preţ promoţional €

960-601* 0,1 20 200 x 44 DIN2267 382,00 299,00

960-603* 0,02 4 200 x 44 DIN2267 467,00 379,00

960-703* 0,02 4 200 x 44 x 200 DIN2267 810,00 649,00

k(T-+4%"&('&)&-,-#l

GMII JDGPMII IMePIFI

KCFPCFI

APLICAŢII 

B"?(JMGPIFI

134 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(KK=KF(L

B"?(KCFPGFd

810 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(CDK(L

!"#$
%&%'(#

)*

+,-.
*/%0%,1,2

NIVELE DE PRECIZIE
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INDICATOARE DE TESTARE ANALOGICE/
CU CEAS COMPARATOR

Nr. Interval 
[mm]

Gradaţie 
[mm]

Design Scală Lungime 
stylus [mm]

Observaţii Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

2046SB-60 10 0,01 Ecran indicator 0 – 100(100 – 0) IP64 122,00 95,90

2310S-10 10 0,01 Ecran indicator 0 – 100(100 – 0) Contor de revoluţii coaxial, 
cu placă spate cu mâner

67,00 50,90

2310SB-10 10 0,01 Ecran indicator 0 – 100(100 – 0) Contor de număr de rotaţii complete coaxiale 67,00 50,90

2110S-10 1 0,001 Ecran indicator 0 – 100(100 – 0) Rezistent la șocuri, cu placă spate cu mâner 118,00 89,90

2110SB-10 1 0,001 Ecran indicator 0 – 100(100 – 0) Rezistent la șocuri 118,00 89,90
513-404-10E 0,8 0,01 Set de bază indicator 

de testare cu cadran
0 – 40 – 0 17,4 Inclusiv tijă de ! 8 mm, cu vârf din 

carbid al palpatorului de ! 2 mm
86,00 69,90

513-405-10T 0,2 0,002 Set complet indicator 
de testare cu cadran

0 – 100 – 0 15,2 Inclusiv tijă de ! 4, 8 mm, vârf din carbură 
al stylusului de ! 1, 2, 3 mm, clemă pivotantă, 

bară de susţinere (100 mm)

147,00 119,00

513-475-10E 0,2 0,002 Set de bază indicator 
de testare cu cadran

0 – 100 – 0 15,2 Inclusiv tijă de ! 8 mm, cu vârf din 
rubin al stylusului de ! 2 mm 

137,00 109,00

513-401-10E 0,14 0,001 Set de bază indicator 
de testare cu cadran

0 – 70 – 0 11,2 Inclusiv tijă de ! 8 mm, cu vârf din 
carbid al palpatorului de ! 2 mm

153,00 119,00
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CARACTERISTICILE INDICATOARELOR CU CADRAN
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Accesorii opţionale 

Nr. Denumire Observaţii Preţ de listă € Preţ 
promoţional €

7822 Set puncte de contact interschimbabile Pentru indicatoare 49,00 37,90

21AZB149 Manetă cu ax de ridicare Pentru indicatoare 
cu cadran

7,00 –

Set-Nr. 7822 inclus:

! 5 mm plat

! 10 mm plat

Raza acului 0,4 mm

Rază sferică 7 mm

Raza carcasei 2,5 mm L = 5 mm

Raza carcasei 2,5 mm L = 10 mm

EN ISO 9493/EN ISO 463
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2046SB-60 5 9 10 13 3 3
2310SB-10 5 9 10 13 3 3
2110SB-10 2,5 4 4,5 5 2 1
513-404-10E 5 6 – 8 3 3
513-405-10T 2 3 – 3 2 1
513-475-10E 2 3 – 3 2 1
513-401-10E 2 3 – 3 2 1

SPECIFICAŢIA ACURATEŢEI

Specificaţia cu privire la acurateţe este conformă cu noul standard EN ISO 
9493 pentru indicatoare de testare cu ceas comparator și EN ISO 463 pentru 
indicatoare cu ceas comparator.

CARACTERISTICILE INDICATORULUI DE TESTARE CU CADARN 

! 8 pentru piesele în formă de coadă de rândunică este un accesoriu standard
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Set complet: 513-405-10T

Configuraţie set
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INDICATOARE DIGITALE

Nr. Tip Interval  
[mm]

Pas digital 
[mm]

Acurateţe* 
[mm]

Alimentare cu energie Observaţii Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

543-781B ID-S 12,7 0,01 0,02 Baterie SR44 Tip economic 149,00 119,00

543-505B ID-SS 12,7 0,01 0,02 Alimentat cu energie solară  
de la 40 Lux

Tip economic 152,00 119,00

543-390B ID-C 12,7 0,001 0,003 Baterie SR44 Standard cu funcţie de toleranţă 351,00 249,00

543-551D ID-F 25,4 0,001 0,003 Adaptor AC Tip multi-funcţional 622,00 479,00

543-553D ID-F 50,8 0,001 0,006 Adaptor AC Tip multi-funcţional 676,00 539,00

543-561D ID-H 30,4 0,0005 0,0015 Adaptor AC Tip multi-funcţional de mare 
acurateţe

648,00 499,00

543-563D ID-H 60,9 0,0005 0,0025 Adaptor AC Tip multi-funcţional de mare 
acurateţe

703,00 559,00

547-401 0 – 12 0,001 ± 0,003 Baterie SR44 Dispozitiv pentru măsurarea 
grosimii cu indicator digital

783,00 599,00

k([\4'%32*0(#"+,"#,(0#(4%,*-&j4,"#

JDdPJCIW

JDdPJFJE JDdPdKFE

JDGPDFI

JDdPJJIW

INDICATOR SOLAR 543-505B 

†Chiar dacă luminozitatea scade 
temporar sub 40 de lucși, măsurarea 
normală poate fi realizată cu un 
super-condensator încărcat.

750-1000 Lux
lucrări mecanice de precizie 

pentru desen tehnic

Luminozitate

500 Lux
birou

200-300 Lux
lucru cu mașini de fabricare

150 Lux
treceri cu vehicule/ 
zonă de încărcare

100 Lux
treceri săli de mese

50 Lux
cameră de depozitare

543-390B ROTAŢIE DE CITIRE
†Ecranul LCD cu 7 cifre poate fi rotit la 330° pentru 

comoditatea citirii.

330°

B"?(JDdPGeIE

149 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(IIK(L
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Accesorii opţionale 

Nr. Denumire Observaţii Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

7822 Puncte de contact interschimbabil setat Pentru indicator 49,00 37,90

02AZD730G Emiţător wireless U-WAVE Tip IP67 163,00 119,00

02AZD880G Emiţător wireless U-WAVE Tip buzzer 163,00 119,00

02AZD790F Cablu de conectare U-WAVE Pentru ID-S, ID-SS, ID-C și aparat  
de măsurare a grosimii

87,00 49,90

02AZD790D Cablu de conectare U-WAVE Pentru ID-F/ID-H 87,00 49,90

905338 Cablu Digimatic (1 m) Pentru ID-S, ID-SS, ID-C și aparat  
de măsurare a grosimii 

32,00 –

905409 Cablu Digimatic (2 m) Pentru ID-S, ID-SS, ID-C și aparat  
de măsurare a grosimii 

38,00 –

06AFM380F Cablu instrument cu intrare USB direct 
(2 m)

Pentru ID-S, ID-SS, ID-C și aparat  
de măsurare a grosimii 

107,00 81,90

936937 Cablu Digimatic (1 m) Pentru ID-F și ID-H 49,00 –

965014 Cablu Digimatic (2 m) Pentru ID-F și ID-H 63,00 –

06AFM380D Cablu instrument cu intrare USB direct (2 m) Pentru ID-F și ID-H 107,00 81,90

21EZA198 Manetă cu ax de ridicare Pentru ID-S, ID-SS și ID-C 10,00 –

540774 Cablu ax de ridicare (500 mm) Pentru indicator  30,00 –

21EZA099 Telecomandă (max. 6 m distanţă) Pentru ID-H 82,00 –

Set-Nr. 7822 inclus:
! 5 mm plat
! 10 mm plat

Raza acului 0,4 mm

Rază sferică 7 mm

Raza carcasei 2,5 mm L = 5 mm

Raza carcasei 2,5 mm L = 10 mm

21EZA099 
Utilizare într-un stativ

ecran bi-color LCD pentru iluminare din spate 
(verde și roșu)

Tip 
ID-F

Tip 
ID-H Punctul C

Punctul D
Punctul A

Punctul B

543-551D, 543-553D, 543-561D, 543-563D 
INDICATOR MULTIFUNCŢIONAL

†Culoarea luminii din spate se modifică din verde (OK) în roșu (± NG),  
în funcţie de limitele de toleranţă prevăzute

†Indicatoarele ID-F și ID-H permit măsurarea valorilor MAX/MIN/INTERVAL 
(MAX-MIN).

543-561D, 543-563D INDICATOR CU TELECOMANDĂ OPŢIONALĂ

†Pentru indicatoarele ID-H puteţi efectua operaţii de la telecomanda opţională, 
fără a fi nevoie să atingeţi indicatorul

Funcţii:

† Revocare presetare/setarea 
valorii zero

† Comutator pentru 
MAX/MIN/TIR

†Resetare MAX/MIN/TIR

† Declanșare pentru transmisie 
de date

547-401 INDICATOR DE MĂSURARE A GROSIMII

†Pentru măsurarea peliculei, a hârtiei, a foilor de metal 
etc., cu un pas digital de 1 µm



MF  !"#$!%&"'(")#%*)+,"'(+%'-$-'-$),'.!"#$!%'/"'01)2+!"'3$'+(4)$),$&'54!4'678'-$9"!+,"'/"':%,$,*;*<'54!4'3+!+3,"!'*=&%9+,*!%$>

CALIBRAREA INSTRUMENTELOR

INSTRUMENT DE CALIBRARE PENTRU INDICATORI
i-Checker

Acest instrument are cea mai înaltă acurateţe din clasa sa (studiu Mitutoyo, 
februarie 2016) și, prin urmare, garantează rezultate de calibrare ultra-fiabile.
Indicatorii de tip analog sunt calibraţi în modul semiautomat cu acul indicator al 
indicatorului reglat manual la fiecare punct de măsurare, cu transferul automat 
al rezultatelor calibrării și deplasarea la următorul punct de măsurare.

Standarde industriale acceptate:

†ISO, JIS, JMAS, ANSI/ASME, DIN, VDI/VDE/DGQ, BS

†Standardele de calibrare pot fi setate la specificaţiile clienţilor

†Toate funcţiile necesare pentru calibrare pot fi găsite pe cutia de control, 
făcând operarea rapidă și ușoară

B"?(IGFPDFMW

13.415 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(IF?KKK(L
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Accesorii opţionale
Nr. Denumire Observaţii Preţ de 

listă €
Preţ 

promoţional €
02ASK000 Set accesoriu indicator de testare (pentru tijă ! 6 mm) Pentru atașarea tijei de ! 6 mm a indicatorilor de testare 1.590,00 –

02ASK180 Set accesoriu indicator de testare (pentru tijă ! 8 mm) Pentru atașarea tijei de ! 8 mm a indicatorilor de testare 1.635,00 1.299,00

02ASK370 Set accesorii indicator de testare (pentru tijă ! 6 mm) Suport pentru reparaţie tijă ! 6 mm pentru 02ASK180 355,00 –

02ASK380 Set accesorii indicator de testare (pentru tijă ! 8 mm) Suport pentru reparaţie tijă ! 8 mm pentru 02ASK000 355,00 –

02ASU162 Set accesoriu alezometru (tip C) Set accesoriu pentru prindere tip alezometru 2.754,00 –

!ZP%'(/"#3#*-,-(),&(.%.(#.-#(0+,"(/#*-"%(&'%.-","#?
7"#>%&#(4+),*0,-(.#/,",-?

DISPOZITIV VERIFICARE ȘUBLER CERA 0-300 MM

†Permite calibrarea pentru fălcile interioare/exterioare ale șublerelor 
și aparatelor pentru măsurarea înălţimii

†Prevăzut cu blocuri de cale din ceramică

Nr. Denumire Preţ de listă € Preţ 
promoţional €

515-555 Dispozitiv verificare șubler 
CERA 0-300 mm

1.960,00 1.599,00

B"?(JIJPJJJ

1.960 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(I?JKK(L
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BLOCURI DE CALE

Nr. Plăci/set Indice de material Clasa Acurateţe Certificat de 
inspecţie

Preţ de listă € Preţ promoţional €

516-362-10 47 Ceramic 0 EN ISO 3650 ! 3.060,00 2.149,00

516-363-10 47 Ceramic 1 EN ISO 3650 ! 2.660,00 1.799,00

516-346-10 87 Ceramic 0 EN ISO 3650 ! 5.082,00 3.499,00

516-347-10 87 Ceramic 1 EN ISO 3650 ! 3.927,00 2.799,00

516-962-10 47 Oţel 0 EN ISO 3650 ! 1.858,00 1.349,00

516-963-10 47 Oţel 1 EN ISO 3650 ! 1.429,00 999,00

516-964-10 47 Oţel 2 EN ISO 3650 ! 1.218,00 859,00

516-946-10 87 Oţel 0 EN ISO 3650 ! 2.862,00 2.199,00

516-947-10 87 Oţel 1 EN ISO 3650 ! 2.202,00 1.499,00

516-107-10 10 Oţel 1 EN ISO 3650 ! 413,00 299,00

Alocare placă 47

Dimensiune Pas Cantitate
1,005 – 1

1,01 – 1,19 0,01 19

1,2 – 1,9 0,1 8

1 – 9 1 9

10 – 100 10 10

Alocare placă 87

Dimensiune Pas Cantitate
1,001 – 1,009 0,001 9

1,01 – 1,49 0,01 49

0,5 – 9,5 0,5 19

10 – 100 10 10

CARACTERISTICILE BLOCURILOR DE CALE DIN OŢEL DE  
LA MITUTOYO

†Stabilitate dimensională deosebită: blocurile de cale din oţel de la Mitutoyo 
sunt realizate exclusiv din material „îmbătrânit“ artificial. 

†Înaltă fiabilitate a dispozitivului de măsurat: blocurile de cale de la Mitutoyo 
pot fi un standard util pentru o lungă perioadă de timp, datorită stabilităţii  
lor dimensionale ridicate.

†Modificările maxime admise pentru lungimea blocurilor de cale într-un an 
este definită în standardul EN ISO 3650. Blocurile de cale de înaltă calitate 
de la Mitutoyo satisfac cu ușurinţă aceste cerinţe și toate celelalte cerinţe.

†Blocurile de cale din oţel sunt excelente pentru utilizare ca standard, 
datorită incertitudinii scăzute a măsurătorilor.

†Blocurile de cale din oţel de la Mitutoyo au suprafeţe de calitate superioară,  
ce le garantează forţa ridicată de strângere.

8#"&j4,"#,(,4%",-#@&&(%*%&(A%>'#"

JICPdCdPIF

T#-()&4"+)#-"%(&*./#4@&#(>'+4(0#(4,'#
JICPIFGPIF

B"?(JICPKCdPIF

1.429 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(KKK(L

CARACTERISTICILE BLOCURILOR DE CALE CERAMICE 
MITUTOYO (PLĂCI CERAMICE) 

†Rezistenţa la uzură: Blocurile de cale CERAMICE au o rezistenţă la abraziune 
de zece ori mai mare decât blocurile de cale din oţel și de trei ori mai mare 
decât blocurile de cale din metal dur.

†Datorită materialului ceramic, aceste blocuri de calibru cale sunt rezistente  
la coroziune.

†Aceste blocuri de cale, rămân de aproximativ aceeași dimensiune în timp.

†Oţelul și ceramica au coeficienţi de dilatare similari, ceea ce reduce erorile  
de măsurare din cauza schimbărilor de temperatură.

†Toate blocurile de cale Mitutoyo au suprafeţe de calitate superioară, ceea  
ce face posibilă aderarea blocurilor ceramice la cele din oţel.

†Fără bavuri cauzate de zgârieturi, blocurile de cale CERAMICE sunt foarte fiabile.

†Non-magnetice: pulberea (granulaţie de fier etc.) nu va adera.

†Marcaje ușor lizibile, caracterele întunecate ies în evidenţă pe suprafaţa 
ceramică albă.
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INSTRUMENTE DE MĂSURARE LA INTERIOR

Nr. Interval 
[mm]

Design Acurateţe  
[µm]

Rezoluţie 
[mm]

Observaţii Certificat de 
inspecţie

Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

368-911 6 – 12 Micrometru pentru măsurare interioară, 
în 3 puncte

± 2 0,001 Inclusiv 3 micrometre,  
2 inele de setare

! 901,00 719,00

368-912 12 – 20 Micrometru pentru măsurare interioară, 
în 3 puncte

± 2 0,005 Inclusiv 2 micrometre, 
1 inel de setare

! 779,00 629,00

368-913 20 – 50 Micrometru pentru măsurare interioară, 
în 3 puncte

± 3 0,005 Inclusiv 4 micrometre,  
2 inele de setare

! 1.787,00 1.399,00

368-914 50 – 100 Micrometru pentru măsurare interioară, 
în 3 puncte

± 3 0,005 Inclusiv 4 micrometre,  
2 inele de setare

! 2.101,00 1.699,00

468-981 6 – 12 IP65 Micrometru digital pentru măsurare 
interioară, în 3 puncte

± 2* 0,001 Inclusiv 3 micrometre,  
2 inele de setare

! 2.769,00 2.199,00

468-982 12 – 25 IP65 Micrometru digital pentru măsurare 
interioară, în 3 puncte

± 2* (12 – 20)
± 3* (20 – 25)

0,001 Inclusiv 3 micrometre,  
2 inele de setare

! 3.077,00 2.399,00

468-983 25 – 50 IP65 Micrometru digital pentru măsurare 
interioară, în 3 puncte

± 3* 0,001 Inclusiv 3 micrometre,  
2 inele de setare

! 3.242,00 2.499,00

468-984 50 – 75 IP65 Micrometru digital pentru măsurare 
interioară, în 3 puncte

± 3* 0,001 Inclusiv 3 micrometre,  
2 inele de setare

! 2.550,00 1.999,00

468-985 75 – 100 IP65 Micrometru digital pentru măsurare 
interioară, în 3 puncte

± 3* 0,001 Inclusiv 2 micrometre, 
1 inel de setare

! 3.090,00 2.199,00

511-925-10 18 – 150 Alezometru în 2 puncte 2 0,001 Indicator digital 
543-310B incl.

859,00 639,00

k([\4'%32*0(#"+,"#,(0#(4%,*-&j4,"#

dCePKId JIIPKMJPIF

H#3%'-,-%'()&A45"&&(+.4&',*-#(f1,'+,"#()&*?h

Un ciclu de detectare rapidă a modului 
de frecvenţă a măsurării la fiecare  
20 ms (50 ori/s) poate fi selectat  
pentru măsurarea diametrului  

cu o mai mare acurateţe.

!(GK?Kee())

B"?(DCePKed

3.242 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(M?DKK(L

511-925-10 CU INDICATOR  
ALEZOMETRU 543-310B 

†Ca alternativă la un indicator cu cadran, utilizatorul 
poate folosi, de asemenea, un indicator digital 
proiectat pentru instrumente de măsurare la interior  
in 2 puncte. Acesta dispune de o funcţie de reţinere  
a valorii minime, care permite utilizatorilor măsurarea 
cu ușurinţă a diametrului găurii de măsurat. 

( 944#.+"&&(+/@&+*,'#=(4+*.%'-,@&(/,:&*,(%")5-+,"#?
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NU RATAŢI OFERTA NOASTRĂ SPECIALĂ!

Prindeţi oferta de schimb Mitutoyo Trade-in Trade-up și economisiţi până la  
1.500 € la următoarea dvs. Coloană de înălţime liniară. Această ofertă este 
valabilă atât pentru seria Mitutoyo LH-600, cât și pentru seria QM Height.

Pentru mai multe informaţii despre oferta noastră specială,  
vă rugăm să vizitaţi www.mitutoyo.eu, sau scanaţi codul  
QR pentru a afla mai multe despre promoţie.

ATINGEŢI ÎNĂLŢIMI NOI 
OBŢINE-ŢI NOUA DVS. 
COLOANĂ DE ÎNĂLŢIME  

MITUTOYO ACUM ECONOMISIŢI  
PÂNA LA  

1.500 €  
SCHIMB SAU  

CUMPĂRAREA UNUI  

PRODUS NOU

 !"#$!%&"'(")#%*)+,"'(+%'-$-'-$),'.!"#$!%'/"'01)2+!"'3$'+(4)$),$&'54!4'678'-$9"!+,"'/"':%,$,*;*<'54!4'3+!+3,"!'*=&%9+,*!%$>

COLOANE DE ÎNĂLŢIME

Nr. Interval 
[mm]

Design Gradaţie  
[mm]

Acurateţe  
[µm]

Preţ de listă € Preţ 
promoţional €

514-102 0 – 300 Șubler vernier de măsurat înălţimea cu trasor 0,02 ± 40 426,00 319,00

192-130 0 – 300 Dispozitiv pentru măsurarea înălţimii cu cadran cu trasor 0,01 ± 30 624,00 479,00

570-302 0 – 300 Coloană de înălţime digitală Absolute cu trasor 0,01 ± 30* 604,00 449,00

570-304 0 – 600 Coloană de înălţime digitală Absolute cu trasor 0,01 ± 50* 1.055,00 799,00
k([\4'%32*0(#"+,"#,(0#(4%,*-&j4,"#

JGFPdFMIKMPIdF

B"?(JIDPIFM

426 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(dIK(L

COLOANA PENTRU MĂSURAREA ÎNĂLŢIMII DIGIMATIC ABSOLUTE

†Coloana pentru măsurarea înălţimii ABSOLUTE permite mișcări line  
prin intermediul roţii de reglare a cursorului (roată manuală). Acest 
instrument pentru măsurarea înălţimii este disponibil cu două intervale  
de măsurare diferite.
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SCALE LINIARE

B"?(JdKPeqqPM

990 €

B"?(JdKPeqqPM

1.290 €

Axa Y
Axa X

Axa Z

Axa X

Axa Y

CONTOR cu 2 axe KA-200 
/'%.(0+%5(.4,'#(4%(&*-#"1,'(
#6#4-&1(0#(),\?(MFFF())

CONTOR cu 3 axe KA-200(
/'%.(-"#&(.4,'#(4%(&*-#"1,'(
#6#4-&1(0#(),\?(dFFF())

CONTOR cu 2 axe KA-200 + două scale, interval efectiv de max. 2000 mm 

CONTOR cu 3 axe KA-200 + trei scale, interval efectiv de max. 3000 mm

Max. viteza de deplasare Interval efectiv Acurateţe

50 m/min 100 – 500 mm ± 5 µm

600 – 1.800 mm ± 7 µm

2.000 – 3.000 mm ± 10 µm

Nr. Interval efectiv  
[mm]

Lungime totală  
[mm]

Preţ de listă €

539-860 2.000 2.198 926,00

539-861 2.200 2.398 996,00

539-862 2.400 2.598 1.182,00

539-863 2.500 2.698 1.217,00

539-864 2.600 2.798 1.256,00

539-865 2.800 2.998 1.338,00

539-866 3.000 3.198 1.486,00

Nr. Interval efectiv [mm] Lungime totală [mm]

539-801 100 278

539-802 150 328

539-803 200 378

539-804 250 428

539-805 300 488

539-806 350 538

539-807 400 588

539-808 450 638

539-809 500 698

539-811 600 798

539-813 700 898

539-814 750 938

539-815 800 998

539-816 900 1.098

539-817 1.000 1.198

539-818 1.100 1.298

539-819 1.200 1.398

539-820 1.300 1.498

539-821 1.400 1.598

539-822 1.500 1.698

539-823 1.600 1.798

539-824 1.700 1.898

539-825 1.800 1.998

Setul oferit (mai sus) conţine scale liniare, cu un interval  
de până la 1.800 mm

Sunt disponibile intervale suplimentare de 
măsurare (nu sunt incluse în setul de bază 1 și 2)

KIT PENTRU MAȘINI-UNELTE MANUALE NOI ȘI LA MÂNA A DOUA 

Scală liniară AT-715 și contor KA-200. Această ofertă constă din 2 sau 3 Scale liniare cu un interval 
efectiv de max. 1800 mm per scală.

†Tehnologia ABSOLUTE – nicio configurare a punctului de referinţă nu este necesară la pornire

†Protecţie de clasă IP-67 – datorită principiului electromagnetic de scanare prin inducţie  
(rezistenţă mare la praf, apă și ulei)

†Precizie mare (de la ± 5 µm până la 10 µm), în funcţie de intervalul efectiv

†Aplicaţie ușoară în mai multe tipuri de mașini-unelte manuale, în special strunguri
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CONTOR/DISPOZITIVE  
DE MĂSURARE LINIARE

Nr. Axă Preţ de listă € Preţ promoţional €

174-183D 2 586,00 459,00

174-185D 3 705,00 549,00

Nr. Interval 
[mm]

Forţa de măsurare* Rezoluţie 
[mm]

Acurateţe Pas semnal 
[µm]

Max. viteza  
de răspuns

Masă  
[g]

Preţ de listă € Preţ 
promoţional €

542-157 0 – 10 0,8 N/0,75 N/0,7 N 0,0005 (1,5 + L/50) µm 2 1.500 mm/s 175 730,00 549,00
k(9\(r`Ts`"&3+*-,'sT^T

Nr. Interval 
[mm]

Forţa de măsurare* Rezoluţie 
[mm]

Tijă  
! 

Acurateţe Pas semnal  
[µm]

Max. viteza de 
răspuns

Masă 
[g]

Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

542-161 0 – 10 1,2/1,1/1 N 0,001 ! 8 mm (1,5 + L/50) µm 4 1.500 mm/s 260 587,00 449,00
k(9\(r`Ts`"&3+*-,'sT^T

Nr. Interval  
[mm]

Forţa de măsurare*  

[N] 
Rezoluţie  

[µm]
Tijă !  
[mm]

Acurateţe Preţ de 
listă €

Preţ  
promoţional €

542-246 0 – 5 0,65/0,6/0,55 0,1 8 (1,5 + L/50) µm 2.323,00 1.749,00
k(9\(r`Ts`"&3+*-,'sT^T

CONTOR KA-200

†Vine cu o unitate de afișare ușor de utilizat și multifuncţională pentru 
conexiuni la scala de măsurare.

†Datorită contorului cu 2/3 axe are un raport performanţă-cost ridicat.

†Poate fi utilizat cu ușurinţă drept contor de freză sau de strung 
introducerea parametrilor modificaţi.

†Vine cu specificaţii referitoare la instrument, două axe suplimentare, 
afișarea diametrului, valoarea prestabilită etc.

DISPOZITIV DE MĂSURARE LINIARĂ STANDARD SERIA LGF

†Construcţia avansată a ansamblului tijei plonjor asigură rezistenţa la șocuri externe și vibraţii.

†Semnalul de ieșire diferenţial cu undă rectangulară permite utilizarea acestuia pentru  
o gamă largă de aplicaţii.

†Durată lungă de viaţă a produsului datorită rulmenţilor cu bile liniari în unitatea axului.

B"?(IGDPIedW

586 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(DJK(L

B"?(JDMPIJG

730 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(JDK(L

B"?(JDMPICI

587 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(DDK(L

B"?(JDMPMDC

2.323 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(I?GDK(L

DISPOZITIV DE MĂSURARE LINIAR CU CAP ÎNGUST SERIA LGK 

†Semnalul de ieșire diferenţial cu undă rectangulară îi permite utilizarea pentru o gamă largă 
de aplicaţii.

†Îl puteţi instala chiar și în cazul în care spaţiul este restrâns, datorită dimensiunii sale reduse.

†Scala sa de măsurare fotoelectrică îi conferă o precizie înaltă pe întregul interval de măsurare.

†Durată lungă de viaţă a produsului datorită rulmenţilor cu bile liniari în unitatea axului.

DISPOZITIV DE MĂSURARE LINIAR DE MARE REZOLUŢIE, 
SERIA LGB 

†Cu un design extra compact, scala fotoelectrică mică asigură o precizie 
ridicată pe întregul interval.

†Semnalul de ieșire diferenţial cu undă rectangulară permite o gamă  
largă de aplicaţii.
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DISPOZITIVE DE MĂSURARE  
LINIARĂ/SENSORPAK

Model Sensorpak

Nr. 02NGB072

Funcţia de ieșire Ieșire directă în fișă de calcul Microsoft® Excel®, ieșire fișier CSV (compatibil cu MeasurLink)

Evaluarea toleranţei totale Recomandare GO/NG (prin specificarea aparatelor de măsurat care vor fi utilizate pentru recomandarea toleranţei totale), 
Ieșire semnal GO/NG cu cablu opţional I/O

Funcţia de intrare
Funcţie de declanșare: cu ajutorul tastelor, al temporizatorului sau al TRG extern (cu cablu I/O opţional)
Frecvenţa de introducere a datelor: Max. de la 9.999 de ori (cu 60 de dispozitive conectate) până la 60.000 de ori  
(cu 6 dispozitive conectate)

Contor aplicaţii Contoare cu interfaţă RS-232C (EH și EV), cu interfaţă USB (EH)

Afișaj
Tip afișaj: Contor, grafic tip bară, metru, diagramă (permite afișare simultană) 
Rezultatul aprecierii toleranţei: Afișaj color (verde/roșu) 
Aparate de măsurat care pot fi conectate: Max. 60 de aparate

SENSORPAK

†Afișează valorile măsurate până la 60 de senzori simultan și în timp real

†Calculele pot fi efectuate folosind valori de măsurare de la un număr 
maxim de 30 de senzori în timp real

†Acces la o gamă largă de prezentări grafice diferite ale datelor  
de măsurare

†Înregistrarea datelor pe carduri de control sau tabele de date

†Este posibilă procesarea suplimentară a datelor cu software extern,  
cum ar fi Microsoft® Excel® sau MeasurLink

B"?(FMBYEFGM

804 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(CIK(L

Nr. Rezoluţie  
[mm]

Max. max.  
de intrare

Tip semnal de 
intrare

Aparat de măsurat aplicabil Intrări aparat 
de măsurat

Masă  
[g]

Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

542-075D 0,0001/0,001/0,01
2,5 MHz (undă 

rectangulară în 2 faze), 
viteza de răspuns depinde 
de specificaţia aparatului 

de măsurat

Undă rectangulară 
diferenţială

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH 
(cu excepţia LGF-Z cu punct  

de referinţă, LGH cu rezoluţie 
de 0,01 µm)

1 760
909,00 689,00

542-071D 0,0001/0,001/0,01 2 800
1.105,00 839,00

B"?(JDMPFGJW

909 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(CeK(L

NUMARATOR EH PENTRU APARATE DE MĂSURAT LINIARE

†Numarator multi-funcţional.

†Interfeţele standard RS-232C și USB permit o comunicare ușoară cu un  
PC extern (USB-ul poate fi utilizat numai cu SENSORPAK).

†Funcţia de reţea încorporată vă permite să creaţi cu ușurinţă un sistem  
de măsurare în puncte multiple (legătură RS, max. 10 contoare)

†Tipul de intrare cu 2 aparate de măsurat poate calcula adunări și scăderi 
între două aparate de măsurat
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Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo
LITEMATIC

LITEMATIC VL-50S-B

Acesta este un cap de măsurare de mare precizie cu controler separat.  

LITEMATIC VL-50 vă oferă următoarele avantaje:
†Are o forţă de măsurare de 0,01 N (1 gf) și o rezoluţie de 0,01 µm.

†Forţa de măsurare constantă și scăzută îl face adecvat în special pentru măsurarea materialelor 
moi, cum ar fi cele din cauciuc, din plastic, grosimi de film sau piese cu formă sensibilă.

†Pistonul motorizat vă oferă o gamă de viteze de apropiere și retragere pentru o operare 
sigură și ușoară.

†Capul este furnizat cu un controler separat, astfel încât să îl puteţi monta într-un aparat  
de măsurare sau pe stativul comparatorului opţional.

LITEMATIC VL-50-B

Aceasta este o mașină de măsurare motorizată de mare precizie, cu o funcţionare sigură și facilă.  

LITEMATIC VL-50 vă oferă următoarele avantaje:
†Are o forţă de măsurare de 0,01 N (1 gf) și o rezoluţie de 0,01 µm.

†Forţa de măsurare constantă și scăzută îl face adecvat în special pentru măsurarea materialelor moi,  
cum ar fi cele din cauciuc, din plastic, grosimi de film sau piese cu formă sensibilă.

†Pistonul motorizat vă oferă o gamă de viteze de apropiere și retragere pentru o operare sigură și ușoară.

Nr. Interval 
[mm]

Acurateţe Forţa de măsurare* 

[N] 
Rezoluţie  

[µm]
Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

318-221D 0 – 50 (0,5 + L/100) µm 0,01 (1 gf) 0,01, 0,1, 1 (comutabil) 7.004,00 5.999,00

318-222D 0 – 50 (0,5 + L/100) µm 0,015 (15 gf) 0,01, 0,1, 1 (comutabil) 7.232,00 6.199,00

318-223D 0 – 50 (0,5 + L/100) µm 1 (102 gf) 0,01, 0,1, 1 (comutabil) 7.460,00 6.399,00

k(KJGDCF(#.-#(
+/@&+*,'

Nr. Interval  
[mm]

Acurateţe Forţa de măsurare *  

[N] 
Rezoluţie  

[µm]
Preţ de 
listă €

Preţ 
 promoţional €

318-226D 0 – 50 (0,5 + L/100) µm 0,01 (1 gf) 0,01, 0,1, 1 (comutabil) 6.663,00 5.699,00

318-227D 0 – 50 (0,5 + L/100) µm 0,015 (15 gf) 0,01, 0,1, 1 (comutabil) 6.891,00 5.899,00

318-228D 0 – 50 (0,5 + L/100) µm 1 (102 gf) 0,01, 0,1, 1 (comutabil) 7.118,00 5.999,00

Accesorii opţionale

Nr. Denumire Observaţii Preţ de listă € Preţ promoţional €

02AZD730G Emiţător wireless U-WAVE Tip IP67 163,00 119,00

02AZD880G Emiţător wireless U-WAVE Tip buzzer 163,00 119,00

02AZD790D Cablu de conectare U-WAVE Modelul simplu cu 10 pini 87,00 49,90

06AFM380D Cablu instrument cu intrare USB direct (2 m) Modelul simplu cu 10 pini 107,00 81,90

936937 Cablu DIGIMATIC (1 m) 49,00  – 

965014 Cablu DIGIMATIC (2 m) 63,00  – 

02ADB440 Cablu de date pentru interfaţa I/O (intrare/ieşire) (cu capac) 46,00  – 

12AAA807D Cablu RS232-C 61,00  – 

901312 Palpator cu cap sferic 8,00  – 

957460 Stativ cap Litematic Pentru LITEMATIC VL-50S-B 3.932,00 3.299,00

B"?(dIePMMCWk

6.663 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(J?CKK(L

B"?(dIePMMIW

7.004 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(J?KKK(L



Me  !"#$!%&"'(")#%*)+,"'(+%'-$-'-$),'.!"#$!%'/"'01)2+!"'3$'+(4)$),$&'54!4'678'-$9"!+,"'/"':%,$,*;*<'54!4'3+!+3,"!'*=&%9+,*!%$>

MICROMETRU CU LASER DE SCANARE

Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

Nr. Interval 
[mm]

Acurateţe  
[µm]

Repetabilitate  
[µm]

Rezoluţie  
[µm]

Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

544-498-1D 0,1 – 25
o*-"#,:,(:,)5N(t(F=J

X*-#"1,'(Q*:%.-N(t(fF=d(u(F=I"Wkh
o*-"#,:,(:,)5N(t(F=FDJ(f!(MJ())h
X*-#"1,'(Q*:%.-N(t(F=Fd(f!(IF())h

0,01 – 10
(Comutabil)

9.173,00 7.999,00

k("W(#.-#(0&6#"#*@,(0#(0&,)#-"%(#\-#"&+"(Q*-"#(0&./+3&-&1%'(0#()5.%","#(/"&*4&/,'(A&(/&#.,(0#('%4"%?

B"?(JDDPDKePIW

9.173 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(G?KKK(L

MĂSURĂTORI CU DISPOZITIVE CU PINI ȘI FIȘE

EXEMPLE DE UTILIZARE

Măsurarea diametrului exterior al cilindrului Măsurarea diametrului exterior  
și a circularităţii cilindrului Măsurarea formei

UNITATE DE MĂSURARE CU ACURATEŢE ULTRA ÎNALTĂ
LSM-6902H 

†Potrivit pentru măsurătorile cu dispozitive cu pini și fișe

†Interval amplu de măsurare de ! 0,1 mm până la ! 25 mm

†Oferă acurateţe ultra-înaltă cu o liniaritate de ± 0,5 µm pe întregul 
interval de măsurare și ± (0,3 + 0,1"D) µm în intervalul restrâns

†Repetabilitate ultra înaltă de ± 0,045 µm

†Ieșire I/O standard, ieșire analogică și interfeţe de ieșire RS-232C

†Rezistenţă îmbunătăţită la medii de nivel IP64

†Acurateţe certificată pe întregul interval de măsurare

W&,)#-"%

;,":&*#((
0#("#6#"&*@5W&*((

4&"4%',"&-,-#

W&,?
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MAŞINI DE TESTARE A DURITĂŢII

B"?(eIFPMKePIF

2.858 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(M?dKK(L

Modelul standard cu dispozitiv de impact HLD

Nr. Denumire Dispozitiv  
de impact

Preţ de 
listă €

Preţ  
promoţional €

810-298-10 HH-411 HLD 2.858,00 2.399,00

Nr. Denumire Preţ de listă €

810-288-10 Dispozitiv testare impact HLDC UD-412 1.364,00

810-289-10 Dispozitiv testare impact HLD+15 UD-413 1.474,00

810-290-10 Dispozitiv testare impact HLDL UD-414 1.795,00

Dispozitiv testare impact HLDC UD-412
Utilizare pentru pereţii interiori ai cilindrilor.  
Utilizat pentru pereţii interiori ai cilindrilor, prinderea 
este scurtă pentru a permite poziţionarea internă.

Dispozitiv testare impact HLDL UD-413
Utilizat pentru piese concave, cum ar fi roţi 
dinţate, rulmenţi cu bile etc.

Dispozitiv testare impact HLD+ 15 UD-414
Utilizare pentru roţi dinţate, colţuri sudate etc.

DISPOZITIV PORTABIL DE TESTARE A DURITĂŢII LEEB HH-411 

†Acest instrument este soluţia de testare a durităţii pentru  
exemplarele mari

†Performanţă ușoară a procedurii de testare

†Recunoașterea automată a direcţiei de impact

†Inclusiv dispozitive de impact pentru scale HLD

†Bloc material de referinţă inclus în accesoriile standard.

†Dispozitive suplimentare de impact, opţional
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MAŞINI DE TESTARE A DURITĂŢII

Scală Rockwell Scală Rockwell Superficial Indentor

HRA, HRC, HRD HR15N, HR30N, HR45N Diamant

HRB, HRF, HRG HR15T, HR30T, HR45T Bilă 1,5875 mm

HRE, HRH, HRK HR15W, HR30W, HR45W Bilă 3,175 mm

HRL, HRM, HRP HR15X, HR30X, HR45X Bilă 6,35 mm

HRR HRS, HRV HR15Y, HR30Y, HR45Y Bilă 12,7 mm

Nr. Denumire Forţe de testare kgf Preţ de listă € Preţ promoţional €

810-440D HV-110 de tip A 1 – 50 12.550,00 10.799,00

810-445D HV-120 de tip A 0,3 – 30 13.050,00 10.999,00

11AAC714 Lentilă obiectiv 20x  – 776,00  – 

11AAC715 Lentilă obiectiv 50x  – 936,00  – 

Nr. Denumire Forţe de 
testare kgf

Max. înălţimea piesei 
mm

Scală  
Rockwell

Scale 
Brinell

Scală Brinell pentru 
măsurarea în adâncime

Scală de testare 
din plastic

Preţ de 
listă €

Preţ  
promoţional €

810-236 HR-530 3 – 187,5 250 30 11 2 5 11.250,00 8.999,00

810-336 HR-530L 3 – 187,5 395 30 11 2 5 13.450,00 10.299,00

ROCKWELL HR-530

†Interfaţă nouă și intuitivă pentru utilizator

†Posibilităţi multiple de generare a forţelor de testare a durităţii  
pentru Rockwell, Rockwell Superficial și Brinell de până la 187,5 kgf

†Acceptă măsurarea în adâncime pe scala Brinell, testul plastic  
ISO2039-2 și testul Rockwell Alpha

†HR-530 poate efectua 47 de scale diferite de teste de duritate

†Înălţimea camerei de lucru este de 250 mm sau 395 mm

†Un braţ indentor cu manetă facilitează accesul la suprafeţele interioare 
(min. ! 40 mm/! 22 mm, atunci când se utilizează un indentor cu diamant 
opţional) și suprafeţele exterioare, oferind cea mai bună imagine de 
ansamblu asupra eșantionului.

†Controlul electronic al forţei de testare în timp real asigură o încărcare 
precisă și elimină perfect depășirea forţei de testare. De asemenea, permite 
un ciclu de timp executat precis, obţinând o repetabilitate excelentă.

†Mod de testare în serie cu economie de timp, care permite testarea în 
serie fără a schimba poziţia axului. Testarea în serie poate fi, de asemenea, 
operată prin comutatorul de picior.

†Ridicarea mesei cu oprire automată și preîncărcarea automată oferă 
generarea unei forţe stabile de testare.

Opţiune de testare în interior

Indentare Vickers

B"?(eIFPddC

13.450 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(IF?MKK(L

B"?(eIFPDDFW

12.550 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(IF?GKK(L

B"?(eIFPMdC

11.250 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(e?KKK(L

MAȘINĂ DE TESTARE A DURITĂŢII VICKERS HV-110/120 

†Ecran color (tip A) de 144 mm (5,7 inch) cu vizibilitate excelentă  
și cu interfaţă ușor de operat de către utilizator

†Lentile obiectiv de înaltă calitate pentru cea mai bună imagine  
de observare.

†Control al forţei electromagnetice de testare pentru toate modelele

†Iluminarea cu LED-uri extinde durata de viaţă și oferă o imagine  
de observare în culori naturale

†Acceptă Micro Brinell până la 62,5 kgf cu greutăţi de forţă de testare 
opţionale, în funcţie de model

†Lentilă obiectiv 10X inclusă
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Nr. Denumire Forţe de testare kgf Preţ de listă € Preţ promoţional €

810-401D-ASET HM-210A 0,01-1 14.500,00 12.399,00

Nr. Denumire Modele de utilizare Preţ de listă €

K543817 Dispozitiv de prindere HR-110MR, HR-210MR, HR-430MR 470,00

DISPOZITIV DE PRINDERE A PIESEI DE PRELUCRAT

†Împiedică deplasarea eșantionului în timpul testului de duritate

†Ideal pentru tăierea eșantioanelor de arbore și a materialelor din tablă

†Clemă interior ! 18 mm

†Utilizaţi indentorul Mitutoyo pentru cel mai bun rezultat

†Se utilizează numai pentru modelele HR-MR

Menghina este un  
accesoriu suplimentar.

Nr. Denumire Forţe de testare kgf Preţ de listă € Preţ promoţional €

HRSET01* HR-110MR incl. K543817 60/100/150 4.480,00 3.599,00

HRSET02* HR-210MR incl. K543817 60/100/150 5.282,00 4.199,00

HRSET03* HR-430MR incl. K543817 60/100/150 8.290,00 6.599,00

k(T-+4%"&('&)&-,-#l

B"?(eIFPDFIWP9T[7

14.500 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(IM?dKK(L

B"?(vHT[7FI

4.480 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(d?JKK(L
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SERIILE DE MAȘINI ECONOMICE DE TESTARE A DURITĂŢII ROCKWELL 
HR-110MR/HR-210MR/HR-430MR 

†Designul cadrului prevede un joc maxim pentru poziţionarea piesei de lucru.  
(este necesară o masă plană pentru montarea testerelor)

†Acceptă Brinell de până la 187,5 kg, cu o greutate opţională a forţei de testare

Trei modele diferite de tip manual/semi-automat analogic și automat digital:

†Schimbarea manuală a greutăţii pentru HR-100 și HR-200

†Modificarea greutăţii cu ajutorul butonului rotativ pentru HR-400

†Aplicare manuală de forţă de încercare pentru HR-100

†Operare semi-automată pentru HR-200

†Operare automată pentru HR-400

†Siguranţă sporită a procesului prin adăugarea dispozitivului de prindere K543817

MAȘINI MICRO-VICKERS PENTRU TESTAREA DURITĂŢII HM-210A 

†Mașină de înaltă performanţă de testare a durităţii, care utilizează tehnologie 
avansată și este ideală pentru controlul calităţii

†Control prin ecran tactil

†Sistem de generare a forţei electromagnetice

†Un sistem optic de înaltă performanţă oferă o imagine de înaltă calitate a indentării

†Lentile obiectiv 10x și 50x incluse

†810-420 masă manuală XY de 25 x 25 mm inclusă
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INSTRUMENTE DE MĂSURARE A FORMEI

Nr. Denumire Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

178-560-01D* Surftest SJ-210 2.215,00 1.799,00

178-560-02D* Surftest SJ-210 2.215,00 1.799,00

178-560-03D* Surftest SJ-210 2.215,00 1.799,00

178-562-01D* SJ-210 R Surftest 2.575,00 1.999,00

178-564-01D* SJ-210 S Surftest 4.100,00 3.199,00

178-570-01D* Surftest SJ-310 4.450,00 3.499,00

178-572-01D* SJ-310 R Surftest 4.800,00 3.699,00

178-574-01D* SJ-310 S Surftest 6.300,00 4.899,00

k(T-+4%"&('&)&-,-#l

T4,*,@&(4+0%'(UH(
4%(0&./+3&-&1%'(01.?(
)+>&'(A&(/%-#@&(1&3&+*,(
/#(V+%7%>#(4'&/%"&'#(
1&0#+(4%(/"#3#*-,"#,(
/"+0%.#'+"(*+,.-"#

Tipuri de detector SJ-210 și SJ-310

Tip STip RStandard

B"?(IGePJCFPFIW
B"?(IGePJCFPFdW

2.215 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(I?GKK(L

B"?(IGePJGFPFIW

4.450 €
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Accesorii opţionale pentru SJ-210/310/410

Nr. Denumire Observaţii Preţ de listă €

178-029* Stativ din granit Pentru SJ-210/310 738,00

12AAA221 Adaptor stativ de granit Pentru 178-029 45,00

178-010 Unitate Autoset Pentru SJ-410 2.370,00

178-020 Unitate de reglare a axei X Pentru SJ-410 1.220,00

178-030 Unitate de nivelare digitală Pentru SJ-410 1.800,00

178-039 Stativ din granit Pentru SJ-410 732,00
k(IM999MMI(#.-#(*#4#.,"(/#*-"%(TrPMIFsTrPdIF

MĂSURAREA MANUALĂ A RUGOZITĂŢII –  
SURFTEST SJ-210 / SURFTEST SJ-310 

†Instrumentele portabile permit o măsurare ușoară și exactă a rugozităţii.

†Creat pentru utilizarea la faţa locului, SJ-210 are un design robust,  
perfect pentru medii industriale.

†Raza stylusului de 2 µm conformă cu EN ISO, cu o forţă de măsurare  
de 0,75 mN.

†Raza de patinare de 40 mm conformă cu EN ISO – adecvat pentru  
rugozitatea suprafeţei #c = 0,8 mm.

†Acceptă standardul VDA și parametrii speciali, precum Rz1 max.

†Ecranul LCD color oferă o lizibilitate excelentă și include o iluminare  
de fundal pentru o vizibilitate îmbunătăţită.

†Meniu de navigare ușor și intuitiv.

†SJ-310 îmbunătăţește drastic timpul de funcţionare datorită ecranului  
tactil și imprimantei încorporate. Cu opţiunea de a imprima rezultate,  
profiluri, condiţii și mai automat sau la cerere, vi se oferă imediat  
o copie fizică a informaţiilor.

†Seria SJ efectuează analize de rugozitate conform diferitelor  
standarde internaţionale (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) și prezintă setări  
ce pot fi personalizate.

†Folosind judecata de toleranţă colorată, ambele instrumente pot oferi 
utilizatorilor o analiză rapidă, dar precisă.

†Atât SJ-210, cât și SJ-310 sunt disponibile cu un detector standard, precum  
și alte două cu funcţie de retractare (Tip R) sau de traversare (Tip S).

†SJ-210 este disponibil în două limbi și acceptă în total 21 de limbi.
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Nr. Denumire Preţ de 
listă €

Preţ  
promoţional €

178-580-01D* Surftest SJ-411 8.430,00 6.899,00

178-580-02D* Surftest SJ-411 8.430,00 6.899,00

178-582-01D* Surftest SJ-412 9.900,00 7.899,00

k(T-+4%"&('&)&-,-#l
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8.430 €
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Instrument de comunicare  
USB cu descărcare 

gratuită!
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Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

B"?(IGePJdMPFIW

12.600 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(K?KKK(L

Nr. Denumire Preţ de listă € Preţ 
promoţional €

211-542D Roundtest RA-120 13.800,00 11.199,00
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Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

MODELUL DE

COMPUTER

DISPONIBIL!*

Nr. Denumire Preţ de listă € Preţ 
promoţional €

178-532-01D Surftest SJ-500 12.600,00 9.999,00

k(!#*-"%(0#-,'&&(0#./"#()+0#'%'(0#(4+)/%-#"=(15("%:5)(.5(4+*-,4-,@&(0&.-"&>%&-+"%'('+4,'(;&-%-+<+?

MODELUL DE

COMPUTER

DISPONIBIL!*

APARAT MOBILL SAU STAŢIONAR DE MĂSURAT RUGOZITATEA – 
SKIDLESS SURFTEST SERIA SJ-410 

†Designul antipatinare al seriei SJ-410 permite crearea de profile primare 
(P), profile de rugozitate (R), profile de ondulaţie (W) și multe altele. 
Acesta oferă, de asemenea, compensaţia necesară pentru suprafeţele 
curbe, radiale sau cele înclinate.

†Ecranul tactil LCD color mare de 14,5 cm facilitează citirea și operarea  
cu ușurinţă în mai multe limbi.

†Accesorii opţionale excepţionale, cum ar fi unitatea Autoset, unitatea de 
reglare a axei X și unitatea de nivelare digitală, pot fi montate la stativul 
din granit – individual sau în combinaţie.

MĂSURAREA MOBILĂ A RUGOZITĂŢII –  
SURFTEST SJ-500 

†Designul antipatinare al seriei SJ-500 permite crearea de profile primare 
(P), profile de rugozitate (R), profile de ondulaţie (W) și multe altele. 
Acesta oferă, de asemenea, compensaţia necesară pentru suprafeţele 
curbe, radiale sau cele înclinate.

†Ecranul tactil LCD color mare facilitează citirea și operarea cu ușurinţă  
în mai multe limbi.

TESTER DE CIRCULARITATE COMPACTĂ ROUNDTEST RA-120 

†Verificare rapidă și ușoară a deviaţiei formei în mediile de producţie.

†DAT (tabel de ajustare digitală) pentru centrare și nivelare ghidată.

†Oferă o poziţionare confortabilă cu o singură mână.

†Acurateţe uimitoare a mesei rotative de (0,04 + 0,0006H) µm.
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INSTRUMENTE DE MĂSURARE A FORMEI

Combinare și potrivire Surftest
Combinaţi seria dvs. Mitutoyo SJ cu unul dintre cele mai dorite pachete de accesorii și economisiţi și mai mult!

SJSET02

IF
()
)

PACHET STATIV SERIA SJ-GRANITE 2

†Acest pachet livrat cu unitatea de setare automată (178-010) și stativ de granit (178-039) permite efectuarea 
măsurătorilor cu Surftest SJ-410 cu o singură apăsare de buton, economisind timp și sporind eficienţa muncii.

B"?(TrT[7FM

3.102 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(M?DKK(L

SJSET01

PACHET STATIV SERIA SJ-GRANITE 1

†Pentru a fi conectat la unitatea de acţionare SJ-210/310, stativul de granit (178-029) și adaptorul (12AAA221) fac posibilă 
reglarea și potrivirea înălţimii articolului de măsurat.

B"?(TrT[7FI

783 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(JKK(L

SJSET03

PACHETUL DE GESTIONARE A DATELOR SERIA SJ 1

†Creat pentru clienţii care nu deţin deja USB-ITPAK, acest pachet vă permite să încărcaţi rezultatele de calcul de la Surftest 
SJ pe software-ul comercial cu foi de calcul de pe un computer. În esenţă, acest lucru poate fi realizat cu o singură 
atingere pentru a introduce valorile direct în celulele foii de calcul.

B"?(TrT[7Fd

360 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(MeK(L

SJSET04

PACHETUL DE GESTIONARE A DATELOR SERIA SJ 2

†Creat pentru clienţii care nu deţin deja receptorul U-WAVE-R, acest pachet vă permite să încărcaţi rezultatele de calcul  
de la Surftest SJ pe software-ul comercial cu foi de calcul de pe un computer. În esenţă, acest lucru poate fi realizat  
cu o singură atingere pentru a introduce valorile direct în celulele foii de calcul.

B"?(TrT[7FD

827 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(CJK(L

SJSET05

PACHETUL DE GESTIONARE A DATELOR SERIA SJ 3

†Creat pentru clienţii care nu deţin deja receptorul U-WAVE-R, acest pachet vă permite să încărcaţi rezultatele de calcul 
de la Surftest SJ pe software-ul comercial cu foi de calcul de pe un computer. În esenţă, acest lucru poate fi realizat  
cu o singură atingere pentru a introduce valorile direct în celulele foii de calcul.

B"?(TrT[7FJ

250 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(IKK(L
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MICROSCOAPE DE MĂSURARE

Set cameră HDMI6MDPX

Nr. Denumire Preţ de listă € 

63AAA353 Cameră color HDMI6MDPX 
Adaptor optic C-Mount 0.37X 
Adaptor mecanic pentru microscoape TM

1.724,00

Lumină inelară cu LED

Cameră HDMI6MDPX

Cameră HDMI montată în tubul ocular  
al microscopului TM

Set TM-505B

Nr. Denumire Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

176-818D Microscop TM-505B cu masa în coordonate XY de 50 x 50 mm 4.403,00  – 

164-163 2x Cap de micrometru digital 0 – 50 mm 1.584,00  – 

63AAA001 Lumină inelară cu LED cu intensitate luminoasă reglabilă 424,00  – 

TMSET01 Set conţinând toate produsele menţionate mai sus 6.411,00 4.999,00

Set TM-1005B

Nr. Denumire Preţ de 
listă €

Preţ 
promoţional €

176-819D Microscop TM-1005B cu masa în coordonate XY de 100 x 50 mm 5.783,00  – 

164-163 2x Cap de micrometru digital 0 – 50 mm 1.584,00  – 

611675-031 Bloc de cale 50 mm Calitatea 1 62,10  – 

63AAA001 Lumină inelară cu LED cu intensitate luminoasă reglabilă 424,00  – 

TMSET02 Set conţinând toate produsele menţionate mai sus 7.853,10 5.999,00

B"?(7;T[7FI

6.411 €
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SERIILE DE MICROSCOP MANUAL DE MĂSURARE TM GENERAŢIA B 

†Microscop de măsurare robust și compact, adecvat pentru utilizare în atelierele de producţie

†Masă XY cu capete digitale de micrometru digital și ocular ce permite măsurarea ușoară  
a dimensiunilor și a unghiurilor

†Iluminare cu contur cu LED-uri, de suprafaţă și opţională cu lumină inelară cu intensitate 
luminoasă reglabilă

†Amplificare confortabilă de 30X cu lentile 2X și ocular de 15X

†Disponibil în 2 dimensiuni de masă

CAMERĂ DIGITALĂ PENTRU MICROSCOAPE TM 

Montarea camerei digitale HDMI6MDPX în tubul ocular transformă microscopul  
TM într-un microscop digital. 

†Cameră color HDMI6MDPX, de 6 megapixeli, cu ieșire directă HDMI la un monitor

†Card SD integrat pentru salvarea imaginilor și software preinstalat pentru efectuarea  
de măsurători de bază în ecran

†Operare intuitivă a software-ului cu mouse USB standard furnizat

†PC-ul nu este necesar
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MICROSCOAPE DE MĂSURARE

Set cameră HDMI6MDPX

Nr. Denumire Preţ de listă € 

63AAA355 Cameră digitală color Invenio 5SCIII USB Adaptor optic 
C-mount 0,5X

1.665,00

63AAA066 Pachet Mitutoyo MF: Acest pachet include 
- Insight Basic 
- EEEF adâncime de focalizare extinsă 
- Topografie 
- Segmentare și numărare

1.500,00

MICROSCOP DE MĂSURARE MF DE GENERAŢIA D
†Seria MF de microscoape de măsurare oferă o calitate optică excepţională cu lentile obiectiv 

seria ML cu distanţa mare de lucru.

†Acurateţea de măsurare este una dintre cele mai mari din clasa lor.

†Ajustarea continuă a contururilor cu LED-uri și iluminarea suprafeţei asigură condiţii optime 
de iluminare.

†O imagine verticală amplificată 30x reprezintă un standard la binoclul 10X și obiectivul 3X ML.

Cameră Invenio cu adaptorC-mount montată pe microscop MF

Numărare de particuleTopografie 3D

Set MF-B2010D

Nr. Denumire Preţ de listă € Preţ promoţional €

176-867-10 Microscop MF-B2010D, masa în coordonate XY 
de 200 x 100 mm. Lentile 3X ML incluse.

13.100,00  – 

176-393 Binocular cu mărire 10X 1.446,00  – 

176-445D LED-uri de iluminare a conturului și a suprafeţei 2.270,00  – 

MFSET01 Set conţinând toate produsele menţionate mai sus 16.816,00 13.599,00

Set MF-B2017D

Nr. Denumire Preţ de listă € Preţ promoţional €

176-868-10 Microscop MF-B2017D, masa în coordonate XY 
200 x 170 mm. Lentile 3X ML incluse.  

16.000,00  – 

176-393 Binocular cu mărire 10X 1.446,00  – 

176-445D LED-uri de iluminare a conturului și a suprafeţei 2.270,00  – 

MFSET02 Set conţinând toate produsele menţionate mai sus 19.716,00 15.999,00

B"?(;iT[7FI

16.816 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(Id?JKK(L

CAMERĂ DIGITALĂ PENTRU MICROSCOAPE MF 

Montarea camerei Invenio 5SCIII pe adaptorul camerei transformă 
microscopul MF într-un microscop digital, puternic.

†Cameră color Invenio 5SCIII, de 5 megapixeli color, cu comunicare USB3 de mare viteză

†Ideal pentru documentare și analiză pentru o gamă largă de aplicaţii

Pachete software Mitutoyo MF ce îmbunătăţesc funcţionalitatea microscopului cu:

†Funcţionalitatea de raportare a imaginilor și a rezultatelor măsurătorilor

†Imagini cu adâncime extinsă de focalizare

†Observaţie topografică 3D prin stivuire imagini în direcţia Z

†Numărare de particule
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PROIECTOARE DE PROFILE

Nr. Denumire Preţ de listă € Preţ promoţional €

302-701-1D* PJ-A3010F-200: masa XY: 200 x 100 mm 12.880,00 9.799,00

302-702-1D* PJ-A3010F-150: masa XY: 150 x 50 mm 11.330,00 8.599,00

302-703-1D* PJ-A3010F-100: masa XY: 100 x 100 mm 10.890,00 8.299,00
k(T-+4%"&('&)&-,-#l

Accesorii opţionale
Nr. Denumire Preţ de listă € Preţ promoţional €

K550892 Sistem de prindere Opti-fix 498,00 399,00

Nr. Denumire Preţ de listă € Preţ promoţional €

304-919D PV-5110: masă XY: 200 x 100 mm 15.450,00 11.999,00

PROIECTOR DE PROFILE SERIA PJ-A3000

Proiectoarele de profil seria PJ-A3000 cu sistem optic vertical oferă o versatilitate 
excelentă și ușurinţă de utilizare la măsurarea pieselor de mărime mijlocie.

†Scale liniare integrate în masa XY

†Traductor rotativ încorporat în ecranul de proiecţie cu ! 315 mm

†Masa XY este prevăzută cu un mecanism de eliberare rapidă pentru mișcările rapide pe masa de lucru

†Lentilă obiectiv 10X inclusă

PROIECTOR DE PROFILE PV-5110

Proiectorul de profile PV-5110 robust, de sine stătător cu sistem optic vertical oferă 
observaţii excelente cu ecranul mare de proiecţie de ! 508 mm.

†Scalele liniare sunt integrate în masa XY

†Traductor rotativ încorporat în ecranul de proiecţie cu ! 508 mm

†Lentilă obiectiv 10X inclusă

Pentru a se potrivi cerinţelor clienţilor, deplasările pe masa XY pot fi afișate fie folosind contorul opţional  
KA cu două axe, procesorul de date avansat tip QM-Data 200, fie sistemul de procesare a datelor M2.

Set opti-fix: 12 buc

Accesoriu opţional, dar necesar, inclus în preţ
†Tabletă PC cu funcţie de ecran tactil și sistem de operare Microsoft® Win10, 64 biţi  

(Consultaţi furnizorul local Mitutoyo pentru mai multe detalii.)

Nr. Denumire Preţ de listă € Preţ promoţional €

M2SET01 Set de sisteme de prelucrare a datelor M2 fără detectarea  
marginilor și o tabletă PC

2.441,00 2.319,00

M2SET02 Set de sisteme de procesare a datelor M2 cu detectarea  
marginilor și o tabletă PC

3.691,00 3.499,00

Z+0(,"-&4+'(dFMPGFIPIW

12.880 €
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Caracteristici principale:
†Obţinerea punctului de măsurare prin reticul 

(63AAA406) sau prin detectorul opţional al limitei 
de bandă optică (63AAA407)

†Funcţii 2D de măsurare, construire și definire
†Memorizarea programului piesă
†Rapoarte complete de măsurare
†Verificarea toleranţei conform cu DIN/ISO

Sistemul constă în:
†Software metrologic M2
†Caseta de interfaţă cu 2 axe și cabluri de conectare 

cu 15 pini
†Cablu de alimentare și USB
†Suport pentru mașină, bilă RAM, braţ RAM, suport 

VESA pentru montarea tabletei PC opţionale pe 
corpul proiectorului

SISTEM DE PROCESARE A DATELOR M2 PENTRU PROIECTOARE DE PROFIL INCL. TABLETĂ PC 

Sistem de procesare a datelor 2D, intuitiv și ușor de operat, cu ecran tactil
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ARMĂTURI

Nr. Denumire Preţ de 
listă € 

Preţ 
promoţional €

K551218 eco-fix S cu palet receptor de încărcare  
Set de armături pentru piese de dimensiuni mici și medii. Inclusiv:

Placă suport 250 mm x 250 mm 58 de elemente de fixare  
eco-fix, de ex., console, știfturi de localizare, cleme arc,  
paleţi pentru receptor, mânere și șuruburi

1.963,00 1.679,00

K543812 Suport pentru 6 paleţi 1.792,00 1.479,00

K543812:(!,'#-%'(A&(/&#.,(0#(
/"#'%4",-(*%(.%*-(&*4'%.#(
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1.963 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(I?CGK(L

Nr. Denumire Preţ de listă € Preţ promoţional €

K551048 eco-fix S
Set de armături pentru piese mici și mijlocii. Incluzând:
Placă de bază 250 mm x 250 mm
58 piese de prindere eco-fix, de exemplu console,  
pinuri de localizare, clipuri de strângere

940,00 799,00

K551549 eco-fix L
Kit de prindere pentru piese de dimensiuni medii și mari. 
Incluzând:
Placă de bază 500 mm x 400 mm
97 piese de prindere eco-fix, de exemplu console,  
pinuri de localizare, clipuri de strângere

1.752,00 1.499,00

B"?(gJJIFDe

940 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(GKK(L

SERIA DE KIT-URI eco-fix RECEPTOR PALET  
PENTRU CMM 

Sistemul receptor manual pentru CMM permite utilizatorului să 
grăbească și să stăpânească cu ușurinţă măsurătorile repetitive.
Placa suport, prevăzută cu mânere și sfere pe suprafaţa 
inferioară, poate fi repoziţionată rapid și precis pe masa  
de granit a CMM-ului.

Utilizarea unei plăci suport secundare cu același dispozitiv  
de fixare poate accelera semnificativ măsurătorile în serie.  
În timp ce programul de măsurare funcţionează, o piesă  
de lucru identică poate fi montată pe dispozitivul de fixare,  
astfel încât timpul de comutare a piesei de lucru poate fi  
redus corespunzător.

SERIA DE SETURI DE ARMĂTURI CMM eco-fix 

Seria de kituri de fixare „eco-fix“ de la Mitutoyo este o soluţie 
foarte rapidă și accesibilă pentru prinderea pieselor de prelucrat 
pe CMM. În doar câteva minute, dispozitivul dvs. este pregătit de 
măsurare. Prin urmare, eco-fix este o alternativă foarte atractivă 
pentru dispozitive de prindere personalizate.

†Pot fi utilizate cu toate mărcile CMM

†Montaţi-vă propriile dvs. sisteme de prindere,  
în doar 20 de minute!

†Sisteme modulare flexibile

†Rapid și accesibil 

†Potrivit pentru diverse piese de lucru sau  
alte echipamente de măsurare

†Adaptare ușoară la schimbările de produse

†Model filet M6

†Achiziţionaţi un kit pentru fiecare piesă  
de prelucrat

†De asemenea, solicitaţi seturile de  
extensie eco-fix! 
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Nr. Denumire Preţ de listă € Preţ promoţional €

K651445 Set styluși M2/M3 MiSTAR
Pentru sistemele de palpatoare TP20/200 SP25M. 
Incluzând:
• Suport stylus cu 5-căi
• 5 stylusuri CFK M2 pentru cea mai  

bună performanţă
• Adaptor M2/M3
• Îmbinare articulată M2
• Styluși din carbură de tungsten M2 și M3

750,00 649,00

B"?(gCJIDDJ

750 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(CDK(L

STYLUSURI

Nr. Denumire Preţ de 
listă € 

Preţ 
promoţional €

K651376 Pachet starter stylusuri M2
Pentru sistemele de palpatori TP20 sau TP200. Incluzând:
• 4 stylusuri cu diametre de la ! 1 mm până la ! 4 mm 
• 2 extensii de 10 mm și 20 mm
• Stabilirea lungimii stylusului până la 50 mm

144,00 119,00

K651380 Pachet starter stylusuri M3
Pentru sistemele de palpatori SP25M. Incluzând:
• 5 stylusuri cu diametrele vârfului de la ! 1 mm până  

la ! 5 mm 
• 2 extensii de 20 mm și 35 mm
• Stabilire lungimi de stylusuri de până la 55 mm

206,00 169,00

K651383 Kit stylus-uri M4
Pentru sistemele de palpatori SP25M. Incluzând:
• 11 stylusuri cu diametrele vârfului de la ! 1 mm până  

la ! 8 mm 
• 2 extensii ceramice 30 mm și 50 mm
• Stabilirea lungimii stylusului până la 100 mm
• Adaptor M3/M2 și M4/M3
• Suport stylus cu 5 locașe M2, M3 și M4

913,00 739,00

B"?(gCJIded

913 €
!"#@(/"+)+@&+*,'(GdK(L

PRECIZIE MAXIMĂ, PIONIERAT, INOVAŢIE  
ȘI ASPECTE ECONOMICE CONVINGĂTOARE
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Aflaţi mai multe la www.mitutoyo.eu
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Accesaţi materiale suplimentare privind  
produsele și catalogul nostru complet aici.

www.mitutoyo.ro

Indiferent ce provocări vă așteaptă, Mitutoyo 
vă sprijină de la început până la sfârșit.
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Livrarea și preţurile produselor oferite aici sunt valabile cât timp acestea se află pe stoc. Modificările tehnice, greșelile și erorile de imprimare reprezintă o excepţie.

T&.-#)#(0#(.#*3+"&

CristiP
Typewritten Text
Strada Gheorghe Doja Nr. 37 505600 - Săcele, Jud. BrasovTelefon / Fax: 0268 275 212www.metromat.com.ro 

CristiP
Typewritten Text

CristiP
Typewritten Text


