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ÁLTALÁNOS

MÉRŐMIKROSZKÓP AKCIÓ
TM-505 / TM-510!

Mérőmikroszkóp TM-505 / TM-510
Kompakt mérőmikroszkóp ellenőrzésre és a megmunkált
munkadarab mérésére.

A mikroszkóppal kis munkadarabok hosszméreteit, szögeit lehet mérni a mozgatható XY asztal, illetve a forgatható
szemlencse segítségével. A TM-505-ös mikroszkópokkal lehetősége van csavarok és fogaskerekek mérésére is. Kompakt
kivitel teszi könnyen kezelhetővé.
Forgatható szemlencse

A forgatható szemlencsénél található a nóniuszos
szögleolvasási funkció. A szögmérő gyors és egyszerű
állításával lehet a szálkereszthez pozícionálni a
munkadarab képét.

† Könnyű mérést tesz lehetővé a termékek széles skáláján
† Továbbfejlesztett funkcionalitás és széles körű kiegészítők
† Használható különböző alkalmazásoknál

Vágószerszámok

Fém, műanyag és
villamosipari termékek

Fogaskerekek

Elektronikai alkatrészek

Számos szálkereszt választható

Metrikus menet (emelkedés = 0,25 - 1 mm)
Metrikus menet (emelkedés = 1,25 - 2 mm)
55° szög
60° szög
Whitworth menet (60 - 26TPI)
Whitworth menet (24 - 18TPI)
Whitworth menet (16 - 11TPI)
Koncentrikus körök
(ø 4 mm-ig, 0,05 mm lépésben)
20° evolvens fogaskerék (normál típus) és még sok más.
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TM-505

TM-510

(A képen opcionálisan rendelhető
digitális mikrométerekkel)

NE HAGYJA KI
EZT AZ AJÁNLATOT!
KÉSZLET:

NE HAGYJA KI EZT
AZ AJÁNLATOT!
KÉSZLET:

€ 5.917

€ 4.440

€ 7.335

€ 5.470

✔

TM-505 mikroszkóp
50 x 50 mm XY asztallal

✔

TM-510 mikroszkóp
100 x 50 mm XY asztallal

✔

2x digitális beépíthető
mikrométerrel
0-50 mm*

✔

2x digitális beépíthető
mikrométerrel
0-50 mm*

✔

Alsó- és felső
megvilágítással

✔

Mérőhasáb
50 mm, 1-es oszt. pontosság*

✔

Kényelmes
30X-os nagyítással a
2X objektívvel és a 15X szemlencsével

✔

Alsó- és felső
megvilágítással

✔

Kényelmes
30X-os nagyítással a
2X objektívvel és a 15X szemlencsével

Cikkszám
176-816D
164-163

Megnevezés
TM-505 mikroszkóp
2x dig. beépíthető mikrom.

Listaár €
4.403
1.514

Készlet:
€ 4.440

KÜLÖN TARTOZÉKOK

Cikkszám
176-817D

Számos külön tartozék áll rendelkezésre, hogy növeljük a
mérőmikroszkóp funkcionalitását és felhasználhatóságának
körét.

QM-Data Adatfeldolgozó egység

Hatékony kiegészítő kiértékelő egységek mérőmikroszkópokhoz
2D adatfeldolgozó egység (QM-Data 200) új funkciókkal egészíti ki a 2D
koordináta mérést. Egy USB CCD kamera csatlakoztatásával digitális képet
készítheünk, amely képen ezt követően méréseket végezhetünk.

* Az ár érvényes ha megvásárolja a TM-505 vagy TM-510 mérőmikroszkópot
** A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak ÁFA nélkül.

164-163

Megnevezés
TM-510 mikroszkóp
2x dig. beépíthető mikrom.

611675-031

Mérőhasáb

Digital USB kamera
adapterrel

Listaár €
5.783
1.514

Készlet:
€ 5.470
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LED gyűrűsfény
Az állítható LED
gyűrűsfény fényereje
több mint duplája
a standard felső
megvilágítás fényerejének. A gyűrűs fény
és a tartó könnyen
felszerelhető.

Cikkszám
264-155D

Megnevezés
QM-Data 200 Adatfeldolgozó egység

Lista ár €
3.049

959149

Jelkábel (1 m) a QM-Data 200-hoz

959150

Jelkábel (2 m) a QM-Data 200-hoz

011466

DMX-2 Digimatic interfész

63AAA028

RS232C jelkábel

937179T

Lábkapcsoló a QM-Data 200-hoz

43

011491TM

Digitális USB kamera adapterrel

2.040

63AAA001

LED gyűrűsfény állítható fényerősséggel

39
45
358
15

400

3

© MITUTOYO/EU 06/15
3D Koordináta mérőgépek

Érzékelő és elmozdulásmérők

Digitális képfeldolgozó
rendszerek

Keménységmérők és
földrengésjelző rendszerek

Alakvizsgáló berendezések

"Linear Scale" útmérő rendszerek

Optikai mérőeszközök

Kézi mérőeszközök és adatátviteli
rendszerek

Bármilyen kihívással is kelljen szembenéznie, a
Mitutoyo támogatja Önt a kezdetektől a végéig.
A Mitutoyo egy olyan cég, amely nemcsak kiváló
minőségű mérőeszközöket gyárt, hanem szakképzett
támogatást is nyújt az eszköz élettartamának teljes
idejére és olyan teljes körű szolgáltatásokat is,
amelyek biztosítják, hogy Ön és a kollégái számára
ez a befektetés a lehető leghasznosabb legyen.
A kalibrálási és javítási szolgáltatásokon kívül, a Mitutoyo
termék-, és metrológiai képzést is kínál, valamint informatikai
támogatást nyújt a modern precíziós mérés technológiában
használatos szoftverekhez. Igény szerint személyre
szabott mérési megoldásokat is tervezünk, kiépítünk és
tesztelünk. Amennyiben azt költséghatékonynak találjuk,
az Ön kritikus mérési nehézségeit is megoldjuk házon belül.

Keresse további termékleírásainkat
és termékkatalógusunkat
www.mitutoyo.hu
Mitutoyo Hungária Kft.
Megjegyzés: A termék illusztrációk tájékoztató jellegűek. A termék leírása, illetve műszaki jellemzői csak akkor kötelező erejűek,
ha erről kifejezett megállapodás született. MITUTOYO és MCOSMOS a Mitutoyo Corp. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei
Japánban és / vagy más országokban / régiókban. Az itt említett egyéb termék-, cég-, és márkanevek itt csak azonosítás céljából
szerepelnek, melyek valószínüleg a saját tulajdonosaik által védjegyeztetettek.
Az akció 2015. július 1-től a készlet erejéig érvényes. Fenntartjuk a technikai változtatások és fejlesztések jogát; az árak
csak kereskedelmi ügyfeleink számára érvényesek; az összes ár nettó árként értendő euróban + ÁFA. Forintos megrendelés esetén az alkalmazott árfolyam 310HUF/EUR - további információkat kaphat a www.mitutoyo.hu oldalról.
A technikai változtatások, tévedések és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

1031 Budapest Záhony utca 7/D.
Tel. + 36(1) 214-1447
Fax. + 36(1) 214-1448
info@mitutoyo.hu
honlap: www.mitutoyo.hu

