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Fent jelzett árak a Mitutoyo által javasolt kereskedelmi árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A fenti képek illusztrációk, nem kötelező jellegűek. A termékleírások, kölönösen az 

összes műszaki specifikáció csak akkor kötelező, ha a felek erről kifejezetten megállapodtak. Az alkalmazott árfolyam: 325 HUF/EUR.

Digitális ABS tolómérő IP67 védelemmel

500-752-20

Mérési tartomány: 0-150 mm/inch/0-6"/0,01

E robusztus felépítésű tolómérő igen megbízhatóan alkalmazható a mérési 
feladatok széles váltazataiban.

Az ABSOLUTE Digitmatic IP67 tolómérő az alábbi előnyöket kínálja:

– Igen ellenálló az extrém munkakörülmények között is

– Extrém ellenálló képesség hűtőfolyadékkal és kenőanyagokkal szemben (IP67-es        
   védelem)

– Redkívüli elemélettartam.

500-752-20

Listaár: € 183,-

€ 130,-

ABSOLUTE AOS Digimatic tolómérő

500-152-30

Mérési tartomány 0-200 mm/0,01

Digimatic tolómérő a megbízható mérés érdekében.

Jellemzői:

– Standard modell széleskörű alkalmazhatósággal, abszolút és inkrementális mérés

– Rozsdamentes kivitel, edzett és leppelt mérőfelülettel külső/belső mérésekhez

– Csendes, kellemes és stabil mozgathatóság.

– Nagy karakteres kijelző: 9 mm (nagy kontraszt az LCD kijelzőn)

– ABS (Absolute) skála nem igényli az állandó nullpont beállítást

– Növelt elemélettartam

500-203-30

Listaár: € 138,-

€ 110,-

500-753-20

Listaár: € 259,-

€ 180,-

500-152-30

Listaár: € 226,-

€ 155,-

ABSOLUTE AOS Digimatic tolómérő

500-203-30

Mérési tartomány 0-150 mm/0,01

Digimatic tolómérő a megbízható mérés érdekében.

Jellemzői:

– Standard modell széleskörű alkalmazhatósággal, abszolút és inkrementális mérés

– Rozsdamentes kivitel, edzett és leppelt mérőfelülettel külső/belső mérésekhez

– Csendes, kellemes és stabil mozgathatóság.

– Nagy karakteres kijelző: 9 mm (nagy kontraszt az LCD kijelzőn)

– ABS (Absolute) skála nem igényli az állandó nullpont beállítást

– Növelt elemélettartam

Digitális ABS tolómérő IP67 védelemmel

500-753-20

Mérési tartomány 0-200 mm/0-8"/0,01

E robusztus felépítésű tolómérő igen megbízhatóan alkalmazható a mérési 
feladatok széles váltazataiban.

Az ABSOLUTE Digitmatic IP67 tolómérő az alábbi előnyöket kínálja:

– Igen ellenálló az extrém munkakörülmények között is

– Extrém ellenálló képesség hűtőfolyadékkal és kenőanyagokkal szemben (IP67-es           
   védelem)

– Redkívüli elemélettartam.

KALIBRÁLÁS

€ 15,-

KALIBRÁLÁS

€ 15,-

KALIBRÁLÁS

€ 15,-KALIBRÁLÁS

€ 15,-
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Fent jelzett árak a Mitutoyo által javasolt kereskedelmi árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A fenti képek illusztrációk, nem kötelező jellegűek. A termékleírások, kölönösen az 

összes műszaki specifikáció csak akkor kötelező, ha a felek erről kifejezetten megállapodtak. Az alkalmazott árfolyam: 325 HUF/EUR.

Magasságmérő légpárnával

518-235

Mérési tartomány 0-350/0-14"/mm/inch

A Nagypontosságú ABSOLUTE digitális magasságmérő jellemzői:

– Nagy pontosságú és felbontású ABSOLUTE útmérő rendszer.

– Egyszerű referencia gombbal.

– Egyedülállóan alkalmas belső és külső átmérők mérésére (csúcspont detektálás          
   mérés közben).

– OK/±NOK minősítés a megadott felső- és alsó tűrés alapján. Tűrésátlépés esetén a    
   háttér színe zöldről pirosra vált át. Így a hibás méret azonnal érzékelhető.

Linear height LH-600 E / EG

518-352D-21

Mérési tartomány 0-972 mm

Csúcskategóriás 2D mérőrendszer.

A Linear Height Gauge LH-600E/EG legfőbb jellemzői:

– Kiváló pontosság.

– Pneumatikus meghajtás.

– Vezérlőegység kijelzővel.

– Könnyen leolvasható LCD képernyő.

– Automatikus tanulómódú programozás.

– OK/± NOK kijelzés minden mérésnél.

   helyfüggetlen alkalmazás az újratölthető telep segítségével.

– Könnyen kezelhető, könnyű kivitel.

– RS-232C adatkimenet.

– USB adatkimenet (csak tárolt adatokhoz).

– DIGIMATIC adatbemenet digitális mérőórákhoz (pl. merőlegesség ellenőrzéshez).

– SPC kezelés.

DIGIMATIC - HDS magasságmérő 0-12"     

570-312

Mérési tartomány 0-300/0-12"/mm/inch   

Digimatic magasságmérő precíz, igen megbízható kivitelben.

Jellemzői:

–Beépíthető ABSOLUTE lineáris útmérő rendszer egyszeri nullapont beállítással,     
  amely utána tárolásra kerül. Megbízhatóság nagy sebesség mellett is.

– Merev oszlopkialakítás a pontos mérés érdekében.

– Kézikerék a gyors és finom pozícionáláshoz.

– Keményfém betétes rajztűvel.

– SPC adatkimenet.

518-235

Listaár: € 3.849,-

€ 3.200,-

518-352D-21

Listaár: € 6.388,-

€ 5.200,-

570-312

Listaár: € 590,-

€ 400,-

KALIBRÁLÁS

€ 200,-

KALIBRÁLÁS

€ 250,-

KALIBRÁLÁS

€ 70,-
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Fent jelzett árak a Mitutoyo által javasolt kereskedelmi árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A fenti képek illusztrációk, nem kötelező jellegűek. A termékleírások, kölönösen az 

összes műszaki specifikáció csak akkor kötelező, ha a felek erről kifejezetten megállapodtak. Az alkalmazott árfolyam: 325 HUF/EUR.

Mitutoyo Hungária Kft.

Záhony utca 7/D. 
1031 Budapest 
Magyarország

Tel. +36 (1) 214-1447 
Fax +36 (1) 214-1448

info@mitutoyo.hu 
www.mitutoyo.hu

Megjegyzés: A termék illusztrációk tájékoztató jellegűek. A termék leírása, illetve műszaki jellemzői csak akkor kötelező jellegűek. ha erről kifejezetten 
megállapodás született.
MITUTOYO. ABSOLUTE, DIGIMATIC és a U-WAVE a Mitutoyo Corp. bejegyzett védjegyei, vagy védjegyei Japánban és/vagy más országokban/régiókban. A 
Komeg Industrielle Messtechnik GmBH bejegyzett védjegye az opti-fix. Excel, Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy 
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Thiokol a TORAY FINE CHEMICAL Co., Ltd. bejegyzett védjegye. TÜV bejegyzett védjegye a 
TÜV Rheinland AG-nek. TÜV Rheinland AG. YouTube bejegyzett védjegye a Google Inc.-nek. Egyéb termék-, cég- és márkanév itt említett azonosítási célt 
szolgálnak, és védjegyei lehetnek a megfelelő tulajdonosoknak.

Mitutoyo Hungária Kft. NAH által akkreditált kalibráló laboratoriummal!

A kalibrálás bármely céges tevékenység lényeges része, ott ahol a minőség ellenőrzést komolyan veszik.

Magas szintű mérési pontosságot csak akkor lehet elérni, ha a mérőeszközöket rendszeresen kalibrálják a követendő előírások szerint.

A Mitutoyo teljes körű szolgáltatásokat tud nyújtani, hogy megfeleljenek ennek a követelménynek. A Mitutoyo Hungária Kft. NAH 
akkreditációval rendelkezik, és fel van készülve, hogy minden elképzelhető dimenziós mérési igényt kezeljen.

A Mitutoyo kétféle szolgáltatás kínál: laboratóriumi alapú kalibrációs szolgáltatás a budapesti központban kézi mérőeszközök számára, 
valamint egy helyszíni kalibrációs szolgáltatást a nagyobb típusú eszközök számára.

Ügyfeleink számára biztosítjuk a gyors átfutási időt minden kalibrálási tevékenységünkkel kapcsolatban.

Az érvényes Akkreditálási okiratunk az alábbi linkre kattinva tölthető le: Részletező Okirat

https://nah.gov.hu/uploads/attachment/file/7491/RO-181031-2-0341-2018-A.pdf

