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Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT.

Akcesoria opcjonalne 
Nr Oznaczenie Cena  

katalogowa w €
Cena  

promocyjna w €

06AEN846 USB-ITPAK v2.0 224 180

06ADV384 Adapter przełącz-
nika nożnego  
USB Footswitch

102 –

937179T Przełącznik nożny 43 –

�INTERFEJSY USB Z BEZPOŚREDNIM PRZESYŁEM DANYCH (NP. DO EXCELA) W TRYBIE 
WIRTUALNEJ KLAWIATURY 

�INTERFEJS USB-INPUT TOOL / KABEL USB-INPUT TOOL DIRECT

†Urządzenia te umożliwiają bezpośrednie podłączanie przyrządów pomiarowych typu DIGIMATIC 
do gniazda USB bez dodatkowego oprogramowania.

†Dane pomiarowe przekształcane są na kod klawiaturowy, umożliwiając współpracę z programami 
pozwalającymi na wprowadzanie danych z klawiatury (HID).

†Wszystkie pokazane interfejsy, typu obudowanego i zintegrowane z kablem, umożliwiają 
podłączanie do gniazda USB ze sztywnym przypisaniem do portu COM jako kanału danych (VCP) 
w Microsoft® Windows®. Oprogramowanie USB-ITPAK zawiera sterownik do obsługi wirtualnego 
portu COM (VCP - Virtual COM Port).

USB-ITPAK obsługuje 
również U-Wave, 

bezprzewodowy system 
Mitutoyo, który oferuje:  

zasięg ok. 20 m, potwierdzanie  
transmisji na nadajniku  
(brzęczyk/dioda LED),  

a także niezwykłą żywotność 
baterii - 400 000 transmisji danych.

Nr Oznaczenie Cena  
katalogowa w €

02AZD730D Nadajnik U-WAVE-T (Model IP-67) 163

02AZD880D Nadajnik U-WAVE-T (Model z brzęczykiem) 163

02AZD810D Odbiornik U-WAVE-R 324

Wymagany odpowiedni kabel łączący nadajnik z przyrządem pomiarowym

�BEZPRZEWODOWA KOMUNIKACJA U-WAVE

Zeskanuj kod 
QR urządzeniem 
mobilnym i oglądaj 
filmy o produktach  
w YouTube

Nr Oznaczenie Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

264-016 Interfejs "pudełkowy" (wymaga dodatkowego kabla DIGIMATIC) wraz z przyciskiem 
danych (Ø 18 mm) i przełącznikiem nożnym

209 167

06ADV380A Kabel z wysokim stopniem ochrony IP i z przyciskiem danych (np. do suwmiarki IP67) 117 95

06ADV380B Kabel z wysokim stopniem ochrony IP i z przyciskiem danych (np. do mikrometru IP65) 117 95

06ADV380C Kabel z przyciskiem danych (np. do suwmiarki ABSOLUTE DIGIMATIC) 102 79

06ADV380D Kabel podstawowy ze złączem 10-pinowym (np. do czujnika ID-F) 102 79

06ADV380E Kabel z wtykiem okrągłym 6-pinowym (np. do mikrometru Quick) 102 79

06ADV380F Kabel podstawowy z wtykiem prostym (np. do czujnika ID-C) 102 79

06ADV380G Kabel z wysokim stopniem ochrony IP do czujników zegarowych (np. do czujnika ID-N) 102 79

USB-INPUT TOOL 
Interfejs do komputera, z obudową, wyposażony w 
przycisk danych i gniazdo dla przełącznika nożnego.

USB-INPUT TOOL DIRECT 
Slimline, ze zintegrowanym interfejsem

USB-ITPAK V2.0 USB + dongle

Pakiet oprogramowania USB-ITPAK V2.0 
przeznaczony jest do wprowadzania danych z 
przyrządów pomiarowych wyposażonych w wyjście 
DIGIMATIC do arkuszy Excela® w kilku etapach

•  Menedżer części (part manager) uruchamia i otwiera 
automatycznie arkusz Excela® 

•  Użytkownik może określić sekwencję zapisywania

•  Użytkownik może określić zakres wprowadzania 
danych z przyrządu DIGIMATIC, np. aby zredukować 
zapisywanie nieprawidłowych danych

•   Oprogramowanie jest kompatybilne z:·  
· KABLEM USB-INPUT TOOL DIRECT,·  
· INTERFEJSEM USB-INPUT TOOL  
· U-WAVE

Interfejs USB-INPUT 
TOOL z opcjonalnymi 
akcesoriami

Kabel USB-INPUT TOOL 
DIRECT 

Nr 264-016

Cena katalogowa: 209 €

167 €

Nr 06ADV380C

Cena katalogowa: 102 €

79 €

RĘCZNE PRZYRZĄDY CYFROWE

Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT.
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Nr Zakres  
w mm

Dokładność  
w mm*

Głębokościomierz Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

500-716-20 0 – 150 ± 0,02 płaski 205 152

500-717-20 0 – 200 ± 0,02 płaski 260 191

* Nie uwzględnia błędu kwantyzacji

�ODPORNA NA CHŁODZIWO SUWMIARKA DIGIMATIC ABSOLUTE IP67 

†ABSOLUTE zapewnia wiarygodne pomiary.

†Ma doskonałą odporność na wodę i pył (stopień ochrony IP67), co pozwala na 
używanie podczas obróbki, w której może dojść do zachlapania chłodziwem.

†Bardzo odporna na chłodziwo i smary

†Wysokość znaków: 9 mm

†Żywotność baterii: 18 000 godzin

†Z wyjściem danych

�SUWMIARKA DIGIMATIC ABSOLUTE AOS

†Dzięki zastosowaniu enkodera ABSOLUTE typu indukcyjnego, suwmiarkę tę 
można stosować mimo zanieczyszczeń powierzchni podziałki podczas pomiaru. 
Sygnał detektora nie jest zakłócany przez zanieczyszczenia (wodę, olej itp.) na 
powierzchni podziałki. (UWAGA – obudowa nie ma stopnia ochrony IP67).

†Suwak zapewnia wyrównaną, stabilną i komfortową pracę.

†Wysokość znaków: 9 mm (wyświetlacz LCD o wysokim kontraście zmniejsza 
zmęczenie oczu)

†Żywotność baterii: 18 000 godzin

Akcesoria opcjonalne 
Nr Oznaczenie Cena  

katalogowa w €
Cena  

promocyjna w €

05CZA624 Kabel DIGIMATIC z przełącznikiem danych (1 m) 72 –

05CZA625 Kabel DIGIMATIC z przełącznikiem danych (2 m) 82 –

02AZD790A Kabel łączący U-WAVE z przełącznikiem danych 97 –

06ADV380A Kabel wejściowy USB Input Tool Direct (2 m) 117 95

Akcesoria opcjonalne 
Nr Oznaczenie Cena 

katalogowa w €
Cena  

promocyjna w €

959149 Kabel DIGIMATIC z przełącznikiem danych (1 m) 39 –

959150 Kabel DIGIMATIC z przełącznikiem danych (2 m) 45 –

02AZD790C Kabel do transmisji danych U-WAVE z przełącznikiem danych 92 –

06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z przełącznikiem danych (2 m) 102 79

Nr Zakres 
 w mm

Dokładność 
w mm*

Wyjście 
danych

Szczęki z 
węglikem 
spiekanym

Rolka 
dojazdowa

Cena 
katalogowa w €

Cena 
promocyjna w €

500-181-30 0 – 150 ± 0,02 – – – 109 82

500-182-30 0 – 200 ± 0,02 – – – 170 132

500-161-30 0 – 150 ± 0,02 – – 135 110

500-162-30 0 – 200 ± 0,02 – – 192 158

500-155-30 0 – 150 ± 0,02 439 350

* Nie uwzględnia błędu kwantyzacji

Zeskanuj kod 
QR urządzeniem 
mobilnym i oglądaj 
filmy o produktach  
w YouTube

�SUWMIARKA SOLARNA ABSOLUTE DIGIMATIC IP67

†Zasilana energią słoneczną, ekologiczna suwmiarka wraz z systemem ABSOLUTE. 
Nie wymaga baterii.

†Nawet jeśli oświetlenie chwilowo jest słabsze niż 60 luksów, pomiar może być 
dokonany dzięki naładowaniu kondensatora.

†Z okrągłym prętem głębokościomierza.

Nr Zakres  
w mm

Dokładność 
w mm*

Głębokościomierz
w mm

Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

500-792 0 – 150 ± 0,02 Ø 1,9 189 151

* Nie uwzględnia błędu kwantyzacji

Zeskanuj kod 
QR urządzeniem 
mobilnym i oglądaj 
filmy o produktach  
w YouTube

Nr 500-716-20

Cena katalogowa: 205 €

152 €

Nr 500-181-30

Cena katalogowa: 109 €

82 €

Nr 500-792

Cena katalogowa: 189 €

151 €

Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT.
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�SUWMIARKA DIGIMATIC ABSOLUTE IP67 ZE SZCZĘKAMI 
PÓŁWAŁKOWYMI

†Zaokrąglone powierzchnie pomiarowe do pomiaru wymiarów wewnętrznych

†System ABSOLUTE zapewnia wiarygodne pomiary

†Z wyjściem danych

Nr Zakres 
w mm

Dokładność 
w mm*

Pomiar wewnątrz  
od mm

Cena 
katalogowa w €

Cena 
promocyjna w €

550-331-10 0 – 300 ± 0,04 10 405 307

* Nie uwzględnia błędu kwantyzacji

Nr 550-331-10

Cena katalogowa: 405 €

307 €

�SUWMIARKA ABSOLUTE DIGIMATIC IP67 ZE SZCZĘKAMI 
PÓŁWAŁKOWYMI I STANDARDOWYMI

†Powierzchnie pomiarowe nożowe do pomiarów zewnętrznych

†Zaokrąglone powierzchnie pomiarowe do pomiaru wymiarów wewnętrznych

†System ABSOLUTE zapewnia wiarygodne pomiary

†Z wyjściem danych

Nr Zakres  
w mm

Dokładność  
w mm*

Pomiar wewnątrz  
od mm

Cena 
katalogowa w €

Cena 
promocyjna w €

551-331-10 0 – 300 ± 0,04 10 403 305

* Nie uwzględnia błędu kwantyzacji

Nr 551-331-10

Cena katalogowa: 403 €

305 €

Akcesoria opcjonalne 
Nr Oznaczenie Cena  

katalogowa w €
Cena  

promocyjna w €

05CZA624 Kabel DIGIMATIC z przełącznikiem danych (1 m) 72 –

05CZA625 Kabel DIGIMATIC z przełącznikiem danych (2 m) 82 –

02AZD790A Kabel łączący U-WAVE z przełącznikiem danych 97 –

06ADV380A Kabel wejściowy USB Input Tool Direct (2 m) 117 95

�3-PUNKTOWA ŚREDNICÓWKA MIKROMETRYCZNA

†Typ indywidualny

†Powierzchnia pomiarowa powlekana tytanem zapewnia doskonałą trwałość i odporność na uderzenia.

†Trzypunktowa głowica samocentrująca z automatycznym centrowaniem umożliwia stabilne pomiary.

†Bez pierścieni nastawczych i przedłużaczy
Nr 368-170

Cena katalogowa: 489 €

391 €
Nr Zakres w mm Dokładność w µm Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

368-162 8 – 10 ± 2 324 259

368-163 10 – 12 ± 2 324 259

368-164 12 – 16 ± 2 383 306

368-165 16 – 20 ± 2 393 314

368-166 20 – 25 ± 3 403 322

368-167 25 – 30 ± 3 413 330

368-168 30 – 40 ± 3 423 338

368-169 40 – 50 ± 3 434 347

368-170 50 – 63 ± 3 489 391

368-171 62 – 75 ± 3 510 408

368-172 75 – 88 ± 3 520 416

368-173 87 – 100 ± 3 530 424
368-168

RĘCZNE PRZYRZĄDY CYFROWE
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�MIKROMETR O WYSOKIEJ DOKŁADNOŚCI DIGIMATIC ABSOLUTE

†Mikrometr ten umożliwia pomiary z rozdzielczością 0,1 µm, przez co jest 
idealny dla klientów potrzebujących bardzo dokładnych pomiarów przy 
użyciu narzędzia ręcznego.

†Wykorzystuje innowacyjny enkoder obrotowy ABS Mitutoyo ABSOLUTE 
o rozdzielczości 0,1 µm i technologię precyzyjnej obróbki śruby mikro-
metrycznej dla zapewnienia błędu pomiarowego przyrządu ± 0,5 µm  
w całym zakresie pomiarów i zapewnia największą dokładność bez  
utraty funkcjonalności.

†Bardzo sztywny kabłąk i wysokiej klasy mechanizm grzechotki, ze stałą siłą 
(7-9 N), umożliwiają stabilne pomiary, a jednocześnie wyraźnie słyszalne 
kliknięcia podczas pomiaru upewniają, że pomiar postępuje prawidłowo.

Akcesoria opcjonalne 
Nr Oznaczenie Cena  

katalogowa w €
Cena  

promocyjna w €

05CZA662 Kabel DIGIMATIC z przełącznikiem danych (1 m) 75 –

05CZA663 Kabel DIGIMATIC z przełącznikiem danych (2 m) 85 –

02AZD790B Kabel łączący U-WAVE z przełącznikiem danych 97 –

06ADV380B Kabel USB Input Tool Direct z przełącznikiem danych (2 m) 117 95

Nr Zakres w mm Rozdzielczość  
(przełączana) w mm

Błąd przyrządu 
w µm*

Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

293-100 0 – 25 0,0001 / 0,0005 ± 0,5 1428 1175

* Nie uwzględnia błędu kwantyzacji

�ODPORNY NA CHŁODZIWO MIKROMETR DIGIMATIC IP65

†Doskonała odporność na wodę i kurz (stopień ochrony IP65),  
do użycia w trakcie obróbki powodującej rozpryskiwanie się 
płynu chłodzącego.

†Wyjątkowo odporna na chłodziwo i smary

†Żywotność baterii: 2,4 roku

293-244-30 z grzechotką w bębnie. 
Ulepszona obsługa jedną ręką 

Nr 293-240-30

Cena katalogowa: 192 €

143 €

Nr Zakres w mm Dokładność  
w µm*

Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

293-240-30 0 – 25 ± 1 192 143 

293-241-30 25 – 50 ± 1 267 195

293-242-30 50 – 75 ± 1 323 236

293-243-30 75 – 100 ± 2 367 267

293-244-30 0 – 25 ± 1 203 153

* Nie uwzględnia błędu kwantyzacji

Nr 293-100

Cena katalogowa: 1428 €

1175 €

Tylko dla 
0 – 25 mm, 
25 – 50 mm

�STATYW DO MIKROMETRU

†Pozwala na uwolnienie obu rąk do obsługi mikrometru i ustawiania 
mierzonego detalu

†Aby uniknąć wpływu temperatury rąk

†Dla większej stabilności pomiaru

Nr 156-101-10

Cena katalogowa: 55 €

42 €

Zeskanuj kod 
QR urządzeniem 
mobilnym i oglądaj 
filmy o produktach  
w YouTube

Zeskanuj kod 
QR urządzeniem 
mobilnym i oglądaj 
filmy o produktach  
w YouTube
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�ZESTAW ODPORNY NA CHŁODZIWO: MIKROMETR DIGIMATIC IP-65

†Skład zestawu: 293-230-30 / 293-231-30 / 293-232-30 / 293-233-30

†Z wyjściem danych

Nr 293-963-30

Cena katalogowa: 1418 €

1112 €

Nr Zakres w mm Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

293-963-30 0 – 100 1418 1112 

Tylko dla  
0 – 25 mm,  
25 – 50 mm

�MIKROMETR 
TALERZYKOWY  
DIGIMATIC IP65

†Pomiar długości kół zębatych  
o zębach prostych i skośnych.

†Umożliwia pomiar trudno 
dostępnych elementów.

†Powierzchnia pomiarowa  
Ø 20 mm.

Nr Zakres w mm Dokładność w µm* Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

323-250-30 0 – 25 ± 4 667 534 

* Nie uwzględnia błędu kwantyzacji

Nr 323-250-30

Cena katalogowa: 667 €

534 €

�MIKROMETR DO 
WIELOWYPUSTÓW 
DIGIMATIC IP65

†Schodkowe powierzchnie 
pomiarowe

†Nadaje się do pomiaru rowków, 
wałów rowkowanych itp.

†Ø 3 mm powierzchnia 
pomiarowa o długości 10 mm

Nr Zakres w mm Dokładność w µm* Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

331-251-30 0 – 25 ± 2 635 508 

331-252-30 25 – 50 ± 2 689 550

* Nie uwzględnia błędu kwantyzacji

Nr 331-251-30

Cena katalogowa: 635 €

508 €

�MIKROMETR OSTRZOWY 
DIGIMATIC

†Kowadełko i wrzeciono w 
kształcie ostrza do pomiaru 
średnicy rowka wałów,  
rowków klinowych itp.

†Wrzeciono nieobrotowe

†Powierzchnia pomiarowa: 
grubość 0,75 mm,  
hartowana stal

Nr Zakres w mm Dokładność w µm* Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

422-230-30 0 – 25 ± 3 914 731 

422-231-30 25 – 50 ± 3 992 794

* Nie uwzględnia błędu kwantyzacji

Nr 422-230-30

Cena katalogowa: 914 €

731 €

�GŁOWICA 
MIKROMETRYCZNA 
DIGIMATIC IP65 Z 
UCHWYTEM 12 MM

†Do wbudowania do maszyn  
i przyrządów pomiarowych

†Płaskie powierzchnie 
pomiarowe z węglików 
spiekanych

†Średnica uchwytu: 12/18 mm 
(18 mm z tuleją - standardowe 
wyposażenie)

Nr Zakres w mm Dokładność w µm* Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

350-271-30 0 – 25 ± 2 410 328 

* Nie uwzględnia błędu kwantyzacji

Nr 350-271-30

Cena katalogowa: 410 €

328 €

Akcesoria opcjonalne

Nr Oznaczenie Cena  
katalogowa 

w €

Cena  
promocyjna 

w €

05CZA662 Kabel DIGIMATIC z przełącznikiem danych (1 m) 75 –

05CZA663 Kabel DIGIMATIC z przełącznikiem danych (2 m) 85 –

02AZD790B Kabel łączący U-WAVE z przełącznikiem danych 97 –

06ADV380B Kabel USB Input Tool Direct z przełącznikiem danych (2 m) 117 95

Przykładowe zastosowanie mikrometrów talerzykowych, do wpustów oraz ostrzowych

Akcesoria opcjonalne 

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

05CZA662 Kabel DIGIMATIC z przełącznikiem danych (1 m) 75 –

05CZA663 Kabel DIGIMATIC z przełącznikiem danych (2 m) 85 –

02AZD790B Kabel łączący U-WAVE z przełącznikiem danych 97 –

06ADV380B Kabel USB Input Tool Direct z przełącznikiem danych (2 m) 117 95

RĘCZNE PRZYRZĄDY CYFROWE
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�ZESTAW DIGIMATIC ABSOLUTE BOREMATIC Z GŁOWICAMI WYMIENNYMI

†Szybkie i łatwe pomiary

†Powlekana tytanem powierzchnia pomiarowa zapewnia doskonałą trwałość i odporność na uderzenia

†Duży wyświetlacz LCD o wysokości znaków 11 mm dla łatwego odczytu

†330° obrotowy wyświetlacz dla łatwego odczytu pod dowolnym kątem

†Dokładność:  
12 – 20 mm: ± 5 µm  
20 – 50 mm: ± 6 µm  
(nie uwzględnia błędu kwantyzacji)

Nr 568-925

Cena katalogowa: 1785 €

1425 €

Nr Zakres w mm Poszczególne zakresy w mm Zawiera pierścienie  
nastawcze w mm

Cena 
katalogowa w €

Cena 
promocyjna w €

568-925 12 – 25 12 – 16, 16 – 20, 20 – 25 Ø 16, Ø 20 1785 1425

568-926 25 – 50 25 – 30, 30 – 40, 40 – 50 Ø 30, Ø 40 2101 1680

Uzyskaj szybki dostęp do bardzo szczegółowych informacji 
na temat wszystkich najwyższej jakości produktów 
pomiarowych Mitutoyo!
Specyfikacje, szczegółowe obrazy, filmy, pełne ulotki 
produktów i wiele plików do pobrania - wszystkie 
produkty, wszystkie informacje w jednym miejscu!
Szybko i wygodnie - wszędzie i przy użyciu dowolnego 
telefonu komórkowego lub stacjonarnego urządzenia z 
dostępem do internetu.

Szybkie przeglądanie całej oferty produktów Mitutoyo, 
wyszukiwanie, porównania - przejrzysty interfejs i 
pomocna funkcja wyszukiwania zapewnią Ci błyskawiczny 
dostęp do wszystkich pożądanych produktów i specyfikacji.

Nie przegap premiery w 2017 roku!

Znajdź najbardziej odpowiadający Ci produkt Mitutoyo - szybko i łatwo
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Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT.

�CZUJNIK ABSOLUTE DIGIMATIC ID-F

†2-kolorowe podświetlenie LCD (zielony i czerwony) zapewnia wizualną 
ocenę tolerancji GO/±NG i analogowy wyświetlacz słupkowy.

†Można wyświetlić wartość maksymalną, minimalną lub zakres wartości 
(bicie) podczas pomiaru.

†Rozdzielczość: 1 µm

Wizualne monitorowanie tolerancji

Nr 543-551D

Cena katalogowa: 594 €

391 €

Nr Zakres w mm Dokładność w mm* Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

543-551D 25 0,003 594 391

543-553D 50 0,003 646 517

* Nie uwzględnia błędu kwantyzacji

�CZUJNIK DIGIMATIC ID-H O WYSOKIEJ DOKŁADNOŚCI

†2-kolorowy podświetlany wyświetlacz LCD (zielony i czerwony)  
zapewnia wizualną ocenę tolerancji GO/±NG oraz analogowy wyświetlacz 
z wykresem słupkowym.

†Wyświetla wartość maksymalną, minimalną lub zakres wartości (wartość 
bicia) podczas pomiaru

†Zerowanie, nastawa wstępna i transfer danych za pomocą opcjonalnego 
zdalnego pilota

†Rozdzielczość: 0,5 µm

Nr 543-561D

Cena katalogowa: 620 €

452 €

Nr Zakres w mm Dokładność w mm* Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

543-561D 30,4 0,0015 620 452

543-563D 60,9 0,0025 672 458

* Nie uwzględnia błędu kwantyzacji

�CZUJNIK NA BATERIE  
ABSOLUTE DIGIMATIC 
ID-S/SOLARNY ID-SS 

†Standardowy model czujnika

†Czujnik Absolute zachowuje 
ustawienia po przypadkowym 
włączeniu. 

†Wysokość dużych znaków: 
9 mm

†Żywotność baterii:  
20 000 godzin (543-781B)  
Wskaźnik zasilany energią 
słoneczną (543-505B) Nr 543-505B

Cena katalogowa: 148 €

105 €

Nr Zakres  
w mm

Rozdzielczość 
cyfrowa w mm

Dokładność  
w mm*

Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

543-505B 12,7 0,01 0,02 148 105

543-781B 12,7 0,01 0,02 145 112

* nie uwzględnia błędu kwantyzacji

�GRUBOŚCIOMIERZ  
ABSOLUTE DIGIMATIC

†Do pomiaru folii, papieru itp. 
z rozdzielczością 0,001 mm

†Dokładność: ± 3 µm  
(z wyłączeniem błędu 
kwantyzacji)

Nr Zakres w mm Rozdzielczość cyfrowa w mm Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

547-401 0 – 12 0,01 / 0,001 746 564 

Nr 547-401

Cena katalogowa: 746 €

564 €

Opcjonalne akcesoria dla ID-F i ID-H

Nr Oznaczenie Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

936937 Kabel DIGIMATIC (1 m) 45 –

965014 Kabel DIGIMATIC (2 m) 59 –

02AZD790D Kabel łączący U-WAVE 87 –

06ADV380D Kabel wejściowy USB Input Tool Direct (2 m) 102 79

21EZA099 Zdalne sterowanie (tylko dla ID-H) 77 –

Opcjonalne akcesoria dla grubościomierza ID-S

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

905338 Kabel DIGIMATIC (1 m) 29 –

905409 Kabel DIGIMATIC (2 m) 35 –

02AZD790F Kabel łączący U-WAVE 87 –

06ADV380F Kabel USB Input Tool Direct (2 m) 102 79

Zdalne sterowanie 21EZA099  
(tylko dla ID-H)

Zeskanuj kod 
QR urządzeniem 
mobilnym i oglądaj 
filmy o produktach  
w YouTube

543-781B

RĘCZNE PRZYRZĄDY CYFROWE
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0,01N

0,01 µm

Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT. Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT.

�CZUJNIK ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C

†3 różne nastawy wstępne

†Analogowy wykres słupkowy na wyświetlaczu

†Funkcja MAX/MIN/RANGE do pomiaru wartości szczytowych  
(typ Peak Hold i kalkulacyjny)

†Menu ułatwiające konfigurowanie czujnika.

†Zakres: 12,7 mm

�BARDZO PRECYZYJNY PRZYRZĄD POMIAROWY LITEMATIC VL-50B

†Stały i niski nacisk pomiarowy sprawia, że szczególnie nadaje się do pomiaru miękkich materiałów, takich 
jak guma, plastik, grubość powłoki lub części o wrażliwych elementach.

†Napędzany silnikiem przesuw wrzeciona z różnymi prędkościami

Nr 318-221D

Cena katalogowa: 6462 €

5170 €

Nr Zakres w mm Dokładność w µm Nacisk pomiarowy 
N (1gf)

Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

318-221D 50 0,5+L/100 0,01 6462 5170

Akcesoria opcjonalne 

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

936937 Kabel sygnałowy (1 m) 45 –

965014 Kabel sygnałowy (2 m) 59 –

937179T Przełącznik nożny 43 –

Nr Typ Dokładność 
w mm*

Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

543-300B
Zapamiętywanie 
wartości skrajnych

0,003
420

339

543-310B Średnicówka 0,003 473 379

543-340B Obliczanie 0,003 515 410

* Nie uwzględnia błędu kwantyzacji

Akcesoria opcjonalne

Nr Oznaczenie Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

905338 Kabel DIGIMATIC (1 m) 29 –

905409 Kabel DIGIMATIC (2 m) 35 –

02AZD790F Kabel łączący U-WAVE 87 –

06ADV380F Kabel wejściowy USB Input Tool 
Direct (2 m)

102
79

Nr 543-300B

Cena katalogowa: 420 €

339 €

Nr 543-340B

Cena katalogowa: 515 €

410 €

Zeskanuj kod 
QR urządzeniem 
mobilnym i oglądaj 
filmy o produktach  
w YouTube

Funkcja do pomiaru wartości maksymalnej, 
minimalnej i zakresu bicia (Peak Hold: MAX/ 
MIN/RANGE)

Średnicówka: czujnik 
przeznaczony do 
pomiaru średnicy 
wewnętrznej 
średnicówkami 
dwupunktowymi.

Obliczenia: Ax + B + C-1 dla dowolnie 
definiowanych współczynników  
A, B, C i długości mierzonej x.

Nr 543-310B

Cena katalogowa: 473 €

379 €
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Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT.

�WYSOKOŚCIOMIERZ ABSOLUTE DIGIMATIC

†Wbudowany enkoder liniowy ABSOLUTE, eliminujący konieczność 
ustawiania punktu odniesienia przy każdym włączeniu. 
Poprawiona niezawodność ze względu na wyeliminowanie 
możliwości wystąpienia błędów nadmiernej prędkości.

†Wraz z dużym, płynnie działającym pokrętłem suwaka do 
zgrubnej i precyzyjnej regulacji.

†Żywotność baterii: 20 000 godzin

Duże, lekko pracujące pokrętło suwaka

Nr Zakres  
w mm

Dokładność  
w mm*

Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

570-302 0 – 300 ± 0,03 576 422 

570-304 0 – 600 ± 0,05 1009 742 

* Nie uwzględnia błędu kwantyzacji

Nr 570-302

Cena katalogowa: 576 €

422 €

Akcesoria opcjonalne 

Nr Oznaczenie Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

905338 Kabel DIGIMATIC (1 m) 29 –

905409 Kabel DIGIMATIC (2 m) 35 –

02AZD790F Kabel łączący U-WAVE z 
przełącznikiem danych

87 –

06ADV380F Kabel wejściowy USB Input 
Tool Direct (2 m)

102
79

Nr 518-351D-21

Cena katalogowa: 5804 €

4590 €

Zeskanuj kod 
QR urządzeniem 
mobilnym i oglądaj 
filmy o produktach  
w YouTube

� WYSOKOŚCIOMIERZ LH-600 E/EG 2D 

†Dokładność: ±(1,1 + 0,6 L / 600) µm, L = długość pomiarowa (mm)

†Zakres: 0–600 mm (0–977 mm z sondą zwróconą do góry)

†Kolorowy wyświetlacz graficzny TFT LCD: na wyświetlaczu intuicyjny panel 
sterowania z menu

†Wyświetlanie oceny tolerancji GO / ±NG

†Poduszka powietrzna

†Automatyczne wykonywanie zarejestrowanych  
programów pomiarowych

RĘCZNE PRZYRZĄDY CYFROWE

Akcesoria opcjonalne

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

K650986 Zestaw końcówek 386 330

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

518-351D-21 Bez uchwytu Power grip 5804 4590 

518-352D-21 Z uchwytem Power grip 6110 4790

Kolorowy wyświetlacz: Obliczenia statystyczne / pomiar prostopadłości
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Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT. Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT.

Akcesoria opcjonalne 

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

936937 Kabel sygnałowy (1 m) 45 –

965014 Kabel sygnałowy (2 m) 59 –

02AZD790D Kabel łączący U-WAVE 87 –

06ADV380D Kabel wejściowy USB Input Tool Direct (2 m) 102 79

06AEG180D Zasilacz AC 6V DC, 2A 68 –

02AZE990 Zestaw montażowy uchwytu U-WAVE 33 –

�QM-HEIGHT: WYSOKOŚCIOMIERZ ABSOLUTE 1D

†Dokładność: ±(2,4 + 2,1 L / 600) µm L = długość pomiaru (mm)

†Enkoder liniowy Absolute, o wysokiej dokładności i rozdzielczości 

†Rodzaje z poduszką pneumatyczną i bez

†Nadzwyczajna żywotność baterii

†Najczęściej stosowane pomiary, takie jak średnica wewnętrzna/zewnętrzna i odstęp, można wykonywać 
przy pomocy poleceń opartych na symbolach graficznych, co ułatwia także obsługę jedną ręką.

Pomiar średnicy wewnętrznej Pomiar wysokości

Funkcja wyświetlania oceny tolerancji GO/±NG
po ustawieniu górnej i dolnej granicy tolerancji.
Wyświetlacz zamontowany na obudowie ułatwia 
wygodne użycie. Podczas pomiarów sonda 
przemieszcza się niezależnie.

Nr 518-230

Cena katalogowa: 3417 €

2690 €

Nr Zakres w mm Prostopadłość Poduszka powietrzna Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

518-230 0 – 350/0 – 465* 7 µm nie 3417 2690 

518-232 0 – 600/0 – 715* 12 µm nie 4192 3300

518-234 0 – 350/0 – 465* 7 µm tak 3774 2950

518-236 0 – 600/0 – 715* 12 µm tak 4549 3550

* Zakres z sondą skierowaną w górę

Zeskanuj kod 
QR urządzeniem 
mobilnym i oglądaj 
filmy o produktach  
w YouTube

Funkcja poduszki powietrznej
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Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT.

�WSKAŹNIK DLA PRZYRZĄDÓW DIGIMATIC

†Ten wskaźnik DIGIMATIC można podłączyć do dowolnego 
urządzenia z wyjściem DIGIMATIC, w tym liniałów, 
mikrometrów cyfrowych, czujników i suwmiarek.

†Posiada wyjście danych i funkcję oceny tolerancji.

Funkcje Seria 542

Wyjście danych DIGIMATIC 

Wejście danych DIGIMATIC 

Zerowanie 

Nastawa wstępna 

Zmiana kierunku zliczania 

Funkcja blokady 

Przełączanie mm/cale 

Ocena tolerancji 

Nr 542-007D

Cena katalogowa: 337 €

258 €

Akcesoria opcjonalne

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

936937 Kabel DIGIMATIC (1 m) 45 –

965014 Kabel DIGIMATIC (2 m) 59 –

02AZD790D Kabel łączący U-WAVE 87 –

06ADV380D Kabel wejściowy USB Input Tool Direct (2 m) 102 79

�LINIAŁ ABSOLUTE DIGIMATIC

†Punkt ZEROWY jest ustawiany tylko 
raz i jest przechowywany jako punkt 
ZERA BEZWZGLĘDNEGO aż do 
następnej wymiany baterii.

†Umożliwia bardzo precyzyjne 
pomiary nawet przy najwyższej 
prędkości przesuwu.

†Wyświetlacz z dużymi, czytelnymi 
znakami

†Wyjątkowa żywotność baterii:  
20 000 godzin

Nr Zakres  
w mm

Dokładność  
w mm* 

Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

572-200-20 0 – 100 0,03 233 186 

572-201-20 0 – 150 0,03 244 195

572-202-20 0 – 200 0,03 282 226

572-203-10 0 – 300 0,04 488 382

* Nie uwzględnia błędu kwantyzacji

Nr 572-202-20

Cena katalogowa: 276 €

226 €

Akcesoria opcjonalne 

Nr Oznaczenie Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

905693 Kabel DIGIMATIC (1m) 31 –

905694 Kabel DIGIMATIC (2 m) 37 –

02AZD790C Kabel do transmisji danych U-WAVE z 
przełącznikiem danych

92 –

06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z przełącznikiem 
danych (2 m)

102 79

Nr Oś Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

174-183D 2 541 386 

174-185D 3 652 486 

�WSKAŹNIK KA-200

†Łatwy w obsłudze, wielofunkcyjny wskaźnik do liniałów pomiarowych

†Ekonomiczny wskaźnik 2/3 osiowy, świetny współczynnik cena/wartość

†Możliwość ustawień  dedykowanych dla frezarki lub tokarki

†Specyfikacja obrabiarki, sumowanie dwóch osi, wyświetlanie średnicy, 
nastawa wstępna itp.

Nr 174-183D

Cena katalogowa: 541 €

386 €

CYFROWE LINIAŁY POMIAROWE
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�ZESTAW DO NOWYCH I UŻYWANYCH OBRABIAREK RĘCZNYCH

†Liniał pomiarowy AT-715 ze wskaźnikiem KA-200. Oferta obejmuje 2 lub 3 liniały o 
efektywnym zakresie maks. 1800 mm na liniał.

†Technologia ABSOLUTE – przy włączaniu niepotrzebna nastawa punktu odniesienia 

†Stopień ochrony IP67 – enkoder indukcyjny  
(wysoka odporność na pył, wodę i oleje). Wysoka trwałość

†Wysoka dokładność (od ± 5 µm do 10 µm), w zależności od zakresu efektywnego

†Łatwy w obsłudze na różnych obrabiarkach ręcznych, zwłaszcza w tokarkach

oś Y
oś X

oś Z

oś X

oś Y

WSKAŹNIK 2-osiowy KA-200
plus 2 liniały, z całk. maks. zakresem 
efektywnym 2000 mm

WSKAŹNIK 3-osiowy KA-200
plus 3 liniały, z całk. maks. zakresem 
efektywnym 3000 mm

Maks. szybkość przesuwu Zakres efektywny Dokładność

50 m/min 100 – 500 mm ± 5 µm

600 – 1800 mm ± 7 µm

2000 – 3000 mm ± 10 µm

Nr Zakres  
efektywny

Cena  
katalogowa w €

539–860 2000 974

539–861 2200 1082

539–862 2400 1190

539–863 2500 1245

539–864 2600 1298

539–865 2800 1407

539–866 3000 1515

Nr Zakres  
efektywny

539–801 100

539–802 150

539–803 200

539–804 250

539–805 300

539–806 350

539–807 400

539-808 450

539-809 500

539-811 600

539-813 700

539-814 750

Nr Zakres  
efektywny

539-815 800

539-816 900

539-817 1000

539-818 1100

539-819 1200

539-820 1300

539-821 1400

539-822 1500

539-823 1600

539-824 1700

539-825 1800

Przy składaniu zamówienia prosimy spośród 
dostępnych długości standardowych wybrać zakresy 
pomiarowe dla poszczególnych osi oraz podać 
odpowiednie numery artykułów!

Oferowany zestaw (powyżej) zawiera liniały o 
zakresie efektywnym do 1800 mm

Dostępne są dodatkowe zakresy pomiarowe 
(niezawarte w podstawowych zestawach 1 i 2)

WSKAŹNIK 2-osiowy KA-200 + dwa liniały, całk. maks. zakres efektywny 2000 mm  

WSKAŹNIK 3-osiowy KA-200 + trzy liniały, całk. maks. zakres efektywny 3000 mm

Nr 539-8XX-2

980 €

Nr 539-8XX-3

1280 €
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�GŁĘBOKOŚCIOMIERZ SUWMIARKOWY

†Powierzchnie bazy i pomiarowe hartowane i precyzyjnie docierane

†Model z precyzerem

Nr Zakres  
w mm

Dokładność  
w mm

Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

527-101 0 – 150 ± 0,03 126 95

527-102 0 – 200 ± 0,03 132 99

527-103 0 – 300 ± 0,04 168 126

Nr 527-101

Cena katalogowa: 126 € 

95 €

�MIKROMETR Z GRZECHOTKĄ W BĘBNIE

†Bęben zintegrowany z grzechotką umożliwia łatwą, jednoręczną 
obsługę

†Wyraźnie słyszalne działanie grzechotki upewnia operatora,  
że pomiar został wykonany ze stałą, zadaną siłą.

Łatwa obsługa jedną ręką,  
z grzechotką w bębnie

Nr 102-707

Cena katalogowa: 75 €

55 €

Nr Zakres  
w mm

Dokładność  
w µm

Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

102-707 0 – 25 ± 2 75 55

102-708 25 – 50 ± 2 123 89

�MIKROMETR  
ZEWNĘTRZNY

†Lekka warsztatowa 
konstrukcja

†Model 103-129  
z podziałką 0,001 mm

Nr Zakres w mm Dokładność w µm Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

103-129 0 – 25 ± 2 61 45 

103-137 0 – 25 ± 2 44 34 

103-138 25 – 50 ± 2 64 51 

Nr 103-137

Cena katalogowa: 44 €

34 €

�MIKROMETR CZUJNIKOWY

†Nastawcza głowica mikrometryczna oraz czujnik zegarowy pozwalają 
wykonywać szybkie pomiary detali, zwłaszcza cylindrycznych, przy produkcji 
masowej lub seryjnej.

Nr Zakres 
 w mm

Dokładność 
w µm

Rozdzielczość czujnika  
w µm

Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

510-141 0 – 25 ± 1 1 672 538

Nr 510-141

Cena katalogowa: 672 €

538 €

�SUWMIARKA CZUJNIKOWA

†Cyfry z nową czcionką do łatwiejszego odczytu

Nr 505-730

Cena katalogowa: 95 €

76 €

Nr Zakres  
w mm

Dokładność  
w mm

Podziałka  
w mm

Cena  
katalogowa w €

Cena  
promocyjna w €

505-730 0 – 150 ± 0,03 0,02 95 76

505-732 0 – 150 ± 0,02 0,01 110 85

505-733 0 – 200 ± 0,03 0,01 210 168

RĘCZNE PRZYRZĄDY ANALOGOWE
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POMIARY OPTYCZNE

CENA ZESTAWU TM-505B

Cena katalogowa: 6317 €

4900 €

�MIKROSKOP POMIAROWY SERII TM GENERACJA B

†Wytrzymały i kompaktowy mikroskop pomiarowy do użytku warsztatowego

†Stolik XY wraz z cyfrowymi głowicami mikrometrycznymi i kątomierz okularowy umożliwiają łatwe 
pomiary wymiarów i kątów.

†Oświetlenie przechodzące LED, oświetlenie odbite oraz opcjonalne oświetlenie pierścieniowe o 
regulowanym natężeniu światła

†Komfortowe powiększenie 30 przy użyciu obiektywu 2× i okularu 15×

†Dostępne w 2 rozmiarach stołu

�MIKROSKOP POMIAROWY SERII MF GENERACJI D

†Mikroskopy pomiarowe z serii MF, z obiektywami z serii ML o dużej odległości roboczej, oferują doskonałą jakość optyczną.

†Jedna z najwyższych dokładności pomiaru w swojej klasie.

†Bezstopniowe oświetlenie przechodzące LED i oświetlenie obite zapewniają optymalne warunki oświetleniowe.

†Zastosowanie binokularu 10× i obiektywu 3× ML, daje czytelny obraz o powiększeniu 30×.

CENA ZESTAWU MF-B2010D 

Cena katalogowa: 16 780 €

13 450 €

Zestaw MF-B2010D

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

176-867-10 Mikroskop MF-B2010D, stół XY 200 × 100 mm z obiektywem 3× ML. 13 100 10 500

176-393* Binokular z powiększeniem 10× 1410 1130

176-445D* Oświetlenie LED przechodzące i odbite 2270 1820

Cena zestawu 16 780 13 450

Zestaw MF-B2017D

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

176-868-10 Mikroskop MF-B2017D, stół XY 200 × 170 mm. z obiektywem 3× ML. 16 000 12 800

176-393* Binokular z powiększeniem 10× 1410 1130

176-445D* Oświetlenie LED przechodzące i odbite 2270 1820

Cena zestawu 19 680 15 750

* Cena obowiązuje wyłącznie przy zakupie w zestawie z MF-B2010D lub MF-B2017D

Oświetlenie pierścieniowe LED

Zestaw TM-505B

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

176-818D Mikroskop TM-505B, stolik XY 50 × 50 mm 4403 3310

164-163 2× cyfrowa głowica mikrometryczna 0-50 mm 1514 1190

63AAA001
Oświetlenie pierścieniowe LED o regulowanym 
natężeniu

400 –

Cena zestawu 6317 4900

Zestaw TM-1005B

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

176-819D Mikroskop TM-1005B ze stolikiem XY 100 × 50 mm 5783 4340

164-163 2× cyfrowa głowica mikrometryczna 0-50 mm 1514 1190

611675-031 Metryczna płytka wzorcowa 50 mm klasy I 49 39

63AAA001
Oświetlenie pierścieniowe LED o regulowanym 
natężeniu

400 –

Cena zestawu 7746 5969
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Kamera HDMI6MDPX

Kamera HDMI mocowana do portu okularu  
mikroskopu TM

�KAMERA CYFROWA DO MIKROSKOPÓW TM W PROMOCJI

Montaż kamery cyfrowej HDMI6MDPX w miejsce okularu przekształca 
mikroskop TM w mikroskop cyfrowy.

†HDMI6MDPX, kolorowa, 6-megapikselowy kamera z bezpośrednim wyjściem HDMI do 
monitora

†Zintegrowana karta SD do zapisywania obrazów oraz zainstalowane fabrycznie 
oprogramowanie do wykonywania na ekranie podstawowych pomiarów

†Intuicyjna obsługa oprogramowania przy pomocy standardowo dostarczanej myszki USB

†Bez konieczności korzystania z komputera

Zestaw TM-505B z kamerą HDMI6MDPX

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

ZESTAW 176-818D Mikroskop TM-505B, stolik XY 50 × 50 mm
2× cyfrowa głowica mikrometryczna 0-50 mm
Oświetlenie pierścieniowe LED o regulowanym 
natężeniu
Kamera kolorowa HDMI6MDPX
Adapter do montażu kamery HDMI

7679 6060

Zestaw TM-1005B z kamerą HDMI6MDPX

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

ZESTAW 176-819D Mikroskop TM-1005B ze stolikiem XY 100 × 50 mm
2× cyfrowa głowica mikrometryczna 0-50 mm
Płytka wzorcowa 50 mm, klasa I
Oświetlenie pierścieniowe LED o regulowanym 
natężeniu
Kamera kolorowa HDMI6MDPX
Adapter do montażu kamery HDMI

9108 7130

ZESTAW 176-818D

Cena katalogowa: 7679 €

6060 €

ZESTAWY  

Z KAMERĄ  

CYFROWĄ!

POMIARY OPTYCZNE
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Kamera Invenio 5SCIII

Kamera Invenio z adapterem C-mount, montowana na 
mikroskopie MF

* Przeszkolenie w zakresie oprogramowania nie jest wliczone w cenę.

Zestaw MF-B2010D z kamerą Invenio 5SCIII

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

ZESTAW 176-867-10 Mikroskop MF-B2010D, stolik XY 200 × 100 mm
Binokular z powiększeniem 10×
Oświetlenie LED przechodzące i odbite
Kolorowa kamera cyfrowa Invenio 5SCIII z USB3
Pakiet oprogramowania MF Mitutoyo*
Adapter C-mount o powiększeniu 0,5× do kamery cyfrowej

20 955 16 790

Zestaw MF-B2017D z kamerą Invenio 5SCIII

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

ZESTAW 176-868-10 Mikroskop MF-B20107, stolik XY 200 × 170 mm
Binokular z powiększeniem 10×
Oświetlenie LED przechodzące i odbite
Kolorowa kamera cyfrowa Invenio 5SCIII z USB3
Pakiet oprogramowania MF Mitutoyo*
Adapter C-mount o powiększeniu 0,5× do kamery cyfrowej

23 855 19 090

�KAMERA CYFROWA DO MIKROSKOPÓW MF  
W PROMOCJI

Zamontowanie kamery Invenio 5SCIII porcie kamery 
przekształca mikroskop MF w potężny mikroskop cyfrowy.

†Invenio 5SCIII, kolorowa, 5-megapikselowa kamera z szybkim 
transferem USB3

†Idealna do dokumentacji i pomiarów, o szerokim zakresie zastosowań

†Pakiet oprogramowania MF Mitutoyo zwiększa funkcjonalność 
mikroskopu:

†Raporty z obrazami i wynikami pomiarów

†Obrazy o większej głębi ostrości

†Generowanie topografii 3D przez nakładanie obrazów w w osi Z

†Liczenie cząstek

ZESTAW 176-867-10 

Cena katalogowa: 20 955 €

16 790 €

Topografia 3D

Liczenie cząstek

Rozszerzona głębia ostrości

Menu główne
ZESTAWY  

Z KAMERĄ  

CYFROWĄ!
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Wskaźnik KA jest 
opcjonalny

�PROJEKTOR POMIAROWY SERII PJ-A3000

Projektory pomiarowe serii PJ-A3000 z pionowym układem 
optycznym zapewniają dużą wszechstronność i łatwość obsługi 
przy pomiarze detali średniej wielkości.

†Stolik XY zintegrowany z liniałami pomiarowymi

†Wbudowany kątomierz cyfrowy w ekran projekcyjny Ø 315 mm.

†Stolik XY wyposażony w mechanizm szybkiego posuwu do zgrubnego 
ustawiania detalu.

†Zawiera obiektyw 10×

�PROJEKTOR POMIAROWY PV-5110

Wytrzymały, wolnostojący projektor pomiarowy PV-5110 z 
pionowym układem optycznym. Ekran o średnicy aż Ø 508 mm 
zapewnia doskonałą widoczność.

†Stolik XY zintegrowany z liniałami pomiarowymi.

†Wbudowany kątomierz cyfrowy w ekran projekcyjny Ø 508 mm

†W zestawie obiektyw 10×

†Zależnie od wymagań klientów, pozycja stołu XY może być wyświetlana  
przy użyciu opcjonalnego dwuosiowego wskaźnika KA lub zaawansowanego 
procesora danych QM-Data 200.

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

302-701-1D PJ-A3010F-200
Stolik XY: 200 × 100 mm

12 875 9700

302-702-1D PJ-A3005F-150
Stolik XY: 150 × 50 mm

11 330 8500

302-703-1D PJ-A3010F-100
Stolik XY: 100 × 100 mm

10 887 7950

Nr 302-701-1D

Cena katalogowa: 12 875 €

9700 €

Nr 304-919D

Cena katalogowa: 15 450 €

11 600 €

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

304-919D PV-5110
Stolik XY: 200 × 100 mm

15 450 11 600

POMIARY OPTYCZNE
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Wskaźnik KAQM-Data 200OPTOEYE 200

Akcesoria opcjonalne

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

264-156D Procesor pomiarowy QM-Data 200 wraz ze wspornikiem montażowym. Może być stosowany we wszystkich modelach  
projektorów objętych promocją.

3049 2300

12AAA807D** Kabel połączeniowy PJ-A3000 do QM-Data 200 57 –

332-151* Czujnik wykrywania krawędzi OPTOEYE 200 1473 1180

12AAE672 Płyta montażowa do OPTOEYE 200 do PV-5110 56 45

12AAE671 Płyta montażowa do OPTOEYE 200 do projektorów serii PJ-A3000 i PH-A14 40 32

937179T Przełącznik nożny 43 –

174-183D Wskaźnik KA do PV-5110 i PH-A14 541 386

12AAF182 Uchwyt wskaźnika KA 91 73

K550892 System mocowania Opti-fix 498 399

* Tylko w połączeniu z QM-Data 200     ** Nie używać z OPTOEYE 200

Opcjonalny  
procesor  

QM-Data

Nr 172-810-20D

Cena katalogowa: 8168 €

6200 €

Zestaw Opti-fix: 12 sztuk

�PROJEKTOR POMIAROWY PH-A14

Wytrzymały projektor profilowy PH-A14 z poziomym systemem 
optycznym oraz ekranem projekcyjnym Ø 356 mm umożliwia  
pomiar ciężkich detali (nawet do 45 kg).

†Stolik XY zintegrowany z liniałami pomiarowymi

†W zestawie obiektyw 10×

†Zależnie od wymagań klientów, pozycja stołu XY może być wyświetlana przy  
użyciu opcjonalnego dwuosiowego wskaźnika KA lub zaawansowanego  
procesora danych QM-Data 200

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

172-810-20D PH-A14
Stolik XY: 203 × 102 mm

8168 6200
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�PRZENOŚNE PRZYRZĄDY DO POMIARU CHROPOWATOŚCI 
POWIERZCHNI SURFTEST SJ-210 / SURFTEST SJ-310

†Przenośne chropowatościomierze umożliwiają łatwy i dokładny pomiar 
chropowatości powierzchni.

†Przenośne przyrządy SJ-210 i SJ-310 są dostępne z detektorem standardowym, 
detektorem z odjazdem końcówki (model R) oraz w wersji do pomiaru poprzecznego 
(model S) np. do powierzchni nośnych wałów korbowych i głębokich rowków.

†Kolorowy i podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia doskonałą czytelność nawet  
w ciemnym otoczeniu.

†Nasze motto brzmi: „intuicyjne menu przyjazne dla użytkownika”.

†Chropowatościomierze serii SJ-310 wyposażone są w wygodny i przyjazny ekran 
dotykowy LCD. Zawierają zintegrowaną drukarkę zapewniającą m.in. drukowanie 
wyników, profili, warunków – automatycznie lub na żądanie.

†Chropowatościomierze serii SJ umożliwiają analizę chropowatości według różnych 
norm międzynarodowych (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) oraz indywidualnych preferencji.

†Przyrządy mają funkcję analizy statystycznej i szybką ocenę tolerancji w kolorach. 

Detektor typu SJ-210 i SJ-310 
Standard

Detektor typu R-type Detektor typu S-type Ekran dotykowy serii SJ-310

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

178-560-01D Surftest SJ-210 2215 1880

178-560-03D Surftest SJ-210 2215 1880

178-562-01D Surftest SJ-210R 2575 2080

178-564-01D Surftest SJ-210S 4015 3180

178-570-01D Surftest SJ-310 4450 3580

178-029* Statyw granitowy 738 590

12AAA221 Adapter statywu granitowego 45 36

* 12AAA221 jest potrzebne do SJ-210 / SJ-310

Przyrządy do pomiaru 
chropowatości 
powierzchni Surftest

Kolorowy, czytelny wyświetlacz LCD zapewnia 
łatwe korzystanie z menu.

Zeskanuj kod 
QR urządzeniem 
mobilnym i oglądaj 
filmy o naszych 
produktach na 
YouTube

Nr 178-570-01D

Cena katalogowa: 4450 €

3580 €

Nr 178-560-01D
Nr 178-560-03D 

Cena katalogowa: 2215 €

1880 €

Oprogramowanie do serii SJ-210/-310/-410
USB Communication Tool for Surftest SJ-210, SJ-310 and SJ-410 na:
http://www.mitutoyo.eu/en_us/downloads/software-and-updates/ 
(wymagana rejestracja)

Pobierz bezpłatnie!

Oprogramowanie USB 
Communication Tool do 
pobrania przez internet

POMIARY CHROPOWATOŚCI
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Nr 178-580-01D

Cena katalogowa: 8430 €

6980 €�PRZENOŚNY LUB STACJONARNY PRZYRZĄD DO 
POMIARU CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI –  
BEZPŁOZOWY SURFTEST SJ-410

†Przenośne urządzenie do łatwego i dokładnego pomiaru chropowatości 
powierzchni.

†Bezpłozowa konstrukcja serii SJ-410 umożliwia analizę profili podstawowych 
(P), profili chropowatości (R), profili falistości (W) i wiele innych. Ma funkcję 
kompensacji krzywizny i nachylenia profilu.

†Jest wyposażony w łatwe w obsłudze, intuicyjne menu. Działa niezależnie od 
zasilania sieciowego, umożliwiając pomiary w dowolnym miejscu.

†Wyposażony w precyzyjną jednostkę napędową z posuwem prostoliniowym 
25 mm i 50 mm.

†Do wyboru ogromna liczba łatwo wymienialnych trzpieni pomiarowych.

†Duży kolorowy ekran dotykowy LCD 14,5 cm z wielojęzycznym menu ułatwia 
odczyt i obsługę.

†Zawierają zintegrowaną drukarkę, zapewniającą m.in. drukowanie wyników, 
profili, warunków – automatycznie lub na żądanie.

Bezpłatne szkolenie internetowe!

Weź udział w naszym bezpłatnym szkoleniu „Podstawy pomiarów i analiz 
chropowatości powierzchni” i poznaj znaczenie profili powierzchniowych, zalety 
i możliwości zastosowania systemów płozowych i bezpłozowych, konfiguracje 
końcówek i warunków pomiarowych! Poznaj korzyści stosowania parametrów 
chropowatości, zasady zgodności z ISO, sprawdź jak korzystać z rysunków 
technicznych i obejrzyj przegląd obowiązujących norm.

Data/godzina: 7 lutego 2017 r., 10:00 – 12:00 CET
Język: angielski
Rejestracja: skorzystaj z kodu QR lub: 
http://mitutoyo.pl/pl_pl/AP_WEBINAR2017

ZAPISZ SIĘ NA NASZE BEZPŁATNE SZKOLENIE 
INTERNETOWE!

Pomiar chropowatości 
powierzchni

Bezpłatne szkolenie internetowe! Program:

†Co to jest chropowatość powierzchni?

†Profile powierzchni

†Systemy z płozami i bezpłozowe

†Konfiguracja końcówki pomiarowej

†Warunki pomiarowe

†Parametry chropowatości

†Zasady zgodne z normą ISO

†Rysunki techniczne

†Przegląd norm technicznych

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

178-580-01D Surftest SJ-411 8430 6980

178-582-01D Surftest SJ-412 9900 7980

178-039 Statyw granitowy 732 590
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�SERIA EKONOMICZNYCH TWARDOŚCIOMIERZY  
ROCKWELLA HR-110MR / -210MR / -320MS / -430MRR

†Konstrukcja korpusu zapewnia maksymalną przestrzeń do pozycjonowania  
obrabianego przedmiotu, jedynym wymogiem jest solidny stół warsztatowy.

†Do wykonywania pomiarów Brinella do 187,5 kg z opcjonalnym ciężarkiem do  
nacisku pomiarowego

†5 różnych modeli od ręcznych analogowych do półautomatycznych cyfrowych:

†Ręczna wymiana obciążenia w HR-100-200-300

†Zmiana obciążenia pokrętłem w HR-400

†Ręczne podanie nacisku pomiarowego w HR-100

†Motoryczne podanie nacisku pomiarowego w HR-200

†Obsługa półautomatyczna w HR-400

Nr Oznaczenie Nacisk pomiarowy w kg Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

963-210-20 HR-110MR 60/100/150 4050 2990

963-220D HR-210MR 60/100/150 4870 3590

963-231D HR-320MS 15/30/45/60/100/150 6970 5290

963-240D HR-430MR 60/100/150 7880 5990

963-241D HR-430MS 15/30/45/60/100/150 9270 6990

Nr 810-202D

Cena katalogowa: 11 700 €

9390 €

�SERIA ROCKWELL HR-500

†Różne generowanie nacisków pomiarowych do pomiarów twardości Brinella, 
Rockwella i Super Rockwella do 187,5 kg

†HR-521 oferuje 1 nacisk pomiarowy Brinella

†HR-522 może wykonać 11 różnych pomiarów Brinella.

†Ramię wgłębnika w kształcie dzioba ułatwia dostęp do powierzchni 
wewnętrznych (min. Ø 40 mm / Ø 22 mm, przy użyciu opcjonalnego wgłębnika 
diamentowego) oraz powierzchni zewnętrznych.

†Elektroniczne sterowanie naciskiem pomiarowym w czasie rzeczywistym 
zapewnia dokładność użytej siły i wyklucza jej przekroczenie.

†Oszczędzający czas tryb ciągły, umożliwiający seryjne pomiary bez zmiany 
położenia wrzeciona. Czas cyklu nastawialny do szybkiego testu Rockwella.

†Automatyczne zatrzymywanie podnoszenia stolika oraz automatyczne 
obciążanie wstępne zapewniają stabilne generowanie nacisku pomiarowego.

Pomiar twardości na powierzchniach 
wewnętrznych

Skale Rockwella Skale powierzchni Rockwella Wgłębnik

HRA, HRC, HRD HR15N, HR30N, HR45N Diament

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

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

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

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

Nr Oznaczenie Nacisk pomiarowy w kg Skale Rockwella Skale Brinella Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

810-202D HR-521 3 – 187,5 30 1 11 700 9390

810-203D HR-522 3 – 187,5 30 11 13 400 10 790

Nr 963-241D

Cena katalogowa: 9270 €

6990 €

Nr 963-210-20

Cena katalogowa: 4050 €

2990 €

POMIARY TWARDOŚCI
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Nr 810-440D

Cena katalogowa: 13 600 €

10 990 €

�TWARDOŚCIOMIERZE VICKERS HV-110/120

†144 mm (5,7 cala) kolorowy wyświetlacz (typ A) ze zwiększoną czytelnością, łatwy w obsłudze 
interfejs użytkownika

†Wysokiej jakości obiektywy umożliwiają wizualny pomiar wgłębienia

†We wszystkich modelach zastosowano system elektromagnetycznego generowania nacisku 
pomiarowego

†Wydłużony okres użytkowania oraz obserwacja obrazu w naturalnych barwach dzięki 
zastosowaniu oświetlenia LED

†Obsługuje Micro Brinella do 62,5 kg z opcjonalnym ciężarkiem nacisku pomiarowego

†W zestawie obiektyw 10×

Nr Oznaczenie Nacisk pomiarowy w kg Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

810-440D HV-110 Typ A 1 – 50 13 600 10 990

810-445D HV-120 Typ A 0,3 – 30 14 200 11 390

810-423 Stolik XY 50 × 50 mm – 1 350 1 090

11AAC714 Obiektyw 20× – 830 690

Akcesoria do pomiarów Brinella HBW 2,5 / 62,5 do HV-110A

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

11AAC700 Ciężarek Brinella 12,5 kg 170 140

11AAC713 Obiektyw 5× 770 620

19BAA279 Wgłębnik z kulką węglikową 2,5 mm 230 190

�TWARDOŚCIOMIERZE MICRO-VICKERS HM-210A

†Wysokowydajne twardościomierze, wykorzystujące zaawansowaną technologię są idealne do 
kontroli jakości.

†Sterowane ekranem dotykowym

†Elektromagnetyczny system generowania siły umożliwia konfigurację nacisku pomiarowego 
bezstopniowo.

†Wysokiej jakości system optyczny zapewnia czytelny obraz wgłębiania.

†W zestawie obiektywy 10× i 50×

†Zawiera ręczny stolik XY 810-420: 25 × 25 mm

Nr Oznaczenie Nacisk  
pomiarowy w kg Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

810-401D-ASET HM-210A 0,01 – 1 14 100 11 290

810-016 Imadło standardowe o prześwicie 51 mm – 750 590

Nr 810-401D-ASET

Cena katalogowa: 14 100 €

11 290 €

Imadło jest  
wyposażeniem  
dodatkowym.
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�CYFROWE I ANALOGOWE TWARDOŚCIOMIERZE HARDMATIC 
HH-300 SERII 811

†Kompaktowe twardościomierze, cyfrowe lub analogowe, przeznaczone do pomiarów 
twardości następujących materiałów : gumy naturalnej, neoprenu, poliestru, PVC, 
skóry, tiokolu, kauczuku nitrylowego, wosku, winylu, octanów celulozowych, szkła, 
polistyrenu itp.

†Skale: pomiar twardości Shore'a „A“ i „D“

Nr 811-337-11

Cena katalogowa: 450 €

369 €

Modele z odczytem analogowym:

Nr Oznaczenie Skala Wymiary mm (S×G×W) Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

811-331-10 HH-331 Shore A 68 × 35 × 188 450 369

811-333-10 HH-333 Shore D 68 × 35 × 188 450 369

811-335-11 HH-335-01 Shore A 68 × 34 × 146 450 369

811-337-11 HH-337-01 Shore D 68 × 34 × 146 450 369

Modele z odczytem cyfrowym:

Nr Oznaczenie Skala Wymiary w mm (S×G×W) Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

811-332-10 HH-332 Shore A 59 × 41 × 190 780 599

811-334-10 HH-334 Shore D 59 × 41 × 190 780 599

811-336-11 HH-336-01 Shore A 59 × 40 × 147 780 599

811-338-11 HH-338-01 Shore D 59 × 40 × 147 780 599

Nr 811-332-10

Cena katalogowa: 780 €

599 €

�ZASTOSOWANIE STATYWU POMIAROWEGO

†Statywy te służą do mocowania twardościomierzy, zapewniają stały nacisk i pionowy 
kierunek pomiaru twardości.

†Dzięki zminimalizowanemu prawdopodobieństwu błędu ludzkiego, pomiar może być 
wykonywany praktycznie przez każdego, zapewniając powtarzalne wyniki.

Opcjonalne akcesoria (zalecane)

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

811-012 Stanowisko pomiarowe do HH-333 / 334 / 337-01 / 338-01 1730 1390

811-013 Stanowisko pomiarowe do HH-335-01 / 336-01 1730 1390

811-019 Stanowisko pomiarowe do HH-331 / 332 1730 1390

Nr 811-013

Cena katalogowa: 1730 €

1390 €
Nie są dostępne 
statywy dla 
modelu HH-300.

POMIARY TWARDOŚCI
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�PRZENOŚNY TWARDOŚCIOMIERZ DO POMIARÓW  
W SKALI LEEBA HH-411

†Przyrząd odpowiedni do pomiaru twardości dużych elementów

†Łatwe przeprowadzenie procedury pomiarowej

†Automatyczne rozpoznawanie kierunku udaru

†Wybór opcjonalnych bijaków i pierścieni pomocniczych umożliwia szeroki  
zakres zastosowań przy pomiarach twardości

†W zestawie bijak do skali HLD

†Wyposażenie standardowe zawiera wzorzec twardości

Model standardowy z bijakiem HLD
Nr Oznaczenie Bijak Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

810-298 HH-411 HLD 4100 3290

Pakiet szkoleniowy Mitutoyo, zestaw plansz nr 4:
Ten atrakcyjny zestaw zawiera plakaty dla wszystkich poszukujących krótkiego przeglądu 
czujników zegarowych, ich właściwego wykorzystania i prawidłowego odczytu. Na 
plakacie „Zrozumieć sens mikronów" porównana jest wielkość przedmiotów codziennego 
użytku, aby zilustrować względne wielkości mikrometra. Plakat z tabelami twardości 
przedstawia odpowiednie skale, w tym obowiązujące naciski pomiarowe dla większości 
materiałów w czytelnych tabelach. Wszystkie plakaty są wielkości A1 DIN, wydrukowane 
w pełnym kolorze.

Pobierz kopię tutaj:
Link: http://www.mitutoyo.pl/pl_pl/education

Zamów swój zestaw plakatów już dziś!

Nowy pakiet szkoleniowy Mitutoyo: plakaty, zestaw 4 

Lub zeskanuj kod 
QR w celu szybkiego 
dostępu

Nr 810-298

Cena katalogowa: 4100 €

3290 €
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�SYSTEM MOCOWAŃ DLA MASZYN WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH EKO-FIX

Zestaw elementów mocujących Mitutoyo Eko-Fix pozwala szybko i ekonomicznie mocować detale na
maszynach współrzędnościowych. Mocowanie mierzonego elementu przed pomiarem trwa zaledwie kilka
minut. Dlatego eko-fix jest to bardzo atrakcyjna alternatywa dla niestandardowych przyrządów mocujących.
Jeden zestaw może być przeznaczony do danej części przez cały okres jej użytkowania. Po zdemontowaniu
można zmontować następny przyrząd z tych samych elementów! Potrzebujesz elementów dodatkowych?  
Nie ma sprawy, oferujemy specjalne zestawy uzupełniające. 

†Pasuje do maszyn współrzędnościowych wszystkich marek

†Montaż dedykowanego mocowania zajmuje zaledwie 20 minut!

†Elastyczne, modularne systemy montażu mocowań

†Oszczędność czasu i pieniędzy

†Pasują do różnych detali i innych urządzeń pomiarowych

†Łatwo można przystosować do modyfikacji produktu

†Model z gwintem M6

†Jeden zestaw elementów mocujących przeznaczony jest do  
jednego mocowanego detalu

†Pytaj też o zestawy dodatkowe „eco-fix“! 

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

K551048 eko-fix S
Zestaw mocowań do małych i średnich przedmiotów. Zawiera:
Płytę podstawy 250 mm × 250 mm
58 elementów mocujących „eco-fix“, m.in. wsporniki, wałeczki pozycjonujące,  
zaciski sprężynowe

915 780

K551049 eko-fix L
Zestaw mocowań do przedmiotów dużych i średnich. Zawiera:
Płytę podstawy 500 mm × 400 mm
97 elementów mocujących „eco-fix“, m.in. wsporniki, wałeczki pozycjonujące,  
zaciski sprężynowe

1710 1460

�SYSTEM MOCOWAŃ DLA WMP Z SZYNAMI  
„QUICK-RAIL“

„quick-rail“ jest idealnym wyborem do mocowania w krótkim czasie 
szerokiej gamy rozmiarów obrabianych detali – od dużych do małych. 
System obejmuje 3 szyny, które mogą być pojedynczo regulowane, 
aby prawidłowo pozycjonować mierzone detale. Element montowany 
jest na szynach „quick-rail“ za pomocą podpórek i kołków 
pozycjonujących z zestawu „eco-fix“, zapewniających co najmniej trzy 
punkty mocowania. Ponadto „quick-rail“ można doskonale łączyć z 
systemem „eco-fix“ w celu zestawienia powtarzalnego mocowania.

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

K550914S quick-rail
Elastyczny zestaw mocowań zawierający:
• 1 szynę 800 mm
• 2 szyny 500 mm
• 5 płyt
• 21 elementów mocujących „eco-fix“, m.in. wsporniki, kołki pozycjonujące, zaciski sprężynowe

1068 910

Nr K551048

Cena katalogowa: 915 €

780 €

Nr K550914S

Cena katalogowa: 1068 €

910 €

MOCOWANIA I TRZPIENIE
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Mitutoyo oferuje szeroki asortyment trzpieni pomiarowych do niemal 
wszystkich zastosowań. 

�ZESTAWY TRZPIENI POMIAROWYCH DO MASZYN WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH

Trzpienie pomiarowe Mitutoyo są idealne do pomiarów dotykowych. Gwarantują niezawodne i wysoce powtarzalne 
wyniki. Mogą być używane do maszyn współrzędnościowych dowolnej marki. Mitutoyo oferuje zestawy startowe 
zawierające trzpienie pomiarowe przeznaczone do wielu typowych zadań pomiarowych. Producent oferuje również 
szeroką gamę innych trzpieni pomiarowych: gwiazdowych, talerzykowych, aby sprostać wymaganiom Twoich 
pomiarów. Aby uzyskać więcej informacji, zamów szczegółową ulotkę dotyczącą trzpieni.

†Pasuje do maszyn współrzędnościowych wszystkich marek

†Wysokiej jakości pomiary dotykowe

†Do nowych urządzeń i jako zamiennik używanych trzpieni

Nr Oznaczenie Cena katalogowa w € Cena promocyjna w €

K651376 Zestaw startowy trzpieni pomiarowych M2
Przeznaczony do systemów sond TP20 i TP200. Zawiera:
• 4 trzpienie pomiarowe ze średnicami kulek od Ø 1 mm do Ø 4 mm
• 2 przedłużacze: 10 mm i 20 mm
• Umożliwiają przedłużenie trzpienia do 50 mm

140 110

K651380 Zestaw startowy trzpieni pomiarowych M3
do systemów sond SP25M. Zawiera:
• 5 trzpieni pomiarowych o średnicach kulek od Ø 1 mm do Ø 5 mm 
• 2 przedłużacze: 20 mm i 35 mm
• Umożliwiają przedłużenie trzpienia do 55 mm

201 160

K651412 Zestaw trzpieni pomiarowych M2-M3 do pomiaru drobnych detali
do systemów sond TP20, TP200 i SP25M. Idealne uzupełnienie kompletu trzpieni do 
pomiaru drobnych i delikatnych szczegółów.
Zawiera:
• 3 trzpienie pomiarowe Ø 0,5; Ø 0,7 i Ø 1,0 mm
• 1 trzpień gwiazdowy z 4 końcówkami pomiarowymi Ø 2,0 mm
• 1 przedłużacz 20 mm
• 1 adapter M3-M2

469 350

Nr K651376

Cena katalogowa: 140 €

110 €
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Uwaga: Ilustracje produktów nie są zobowiązujące. Opisy produktów, a w szczególności ich wszelkie parametry techniczne, stanowią 
wiążącą ofertę tylko po wyraźnym uzgodnieniu.
MITUTOYO, Absolute, DIGIMATIC, Optoeye i U-Wave są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Mitutoyo 
Corp. w Japonii i/lub w innych krajach/regionach. Opti-Fix jest zastrzeżonym znakiem towarowym KOMEG Industrielle Meßtechnik 
GmbH. Excel, Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki i/lub innych krajach. Thiokol jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TÜV 
jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TÜV Rheinland AG (i innych właścicieli). YouTube jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
Google Inc. Nazwy innych marek, firm i produktów są wymienione w niniejszym dokumencie jedynie w celach identyfikacyjnych i mogą być 
znakami towarowymi ich właścicieli.

Niezależnie od rodzaju wyzwań, Mitutoyo
zapewnia klientom wsparcie od początku do końca.

Mitutoyo jest nie tylko producentem najwyższej jakości 
urządzeń pomiarowych, lecz oferuje także wykwalifikowany 
serwis i wsparcie przez okres użytkowania sprzętu oraz 
kompleksowe usługi, dzięki którym pracownicy w Twoim 
zakładzie wykorzystają inwestycję w optymalny sposób. 

Oprócz kalibracji i napraw, Mitutoyo oferuje szkolenia 
produktowe i metrologiczne, a także wsparcie IT dla 
zaawansowanego oprogramowania stosowanego 
w nowoczesnej technologii pomiarowej. Możemy 
zaprojektować, skonstruować, przetestować i dostarczyć 
urządzenia pomiarowe na zamówienie, a jeśli to korzystne, 
wykonać kluczowe pomiary w Państwa zakładzie jako 
podwykonawca.

Współrzędnościowe  
maszyny pomiarowe Wizyjne systemy pomiarowe

Twardościomierze

Pomiary parametrów kształtu

Liniały cyfrowe i systemy  
odczytu cyfrowego

Pomiary optyczne

Ręczne przyrządy pomiarowe  
i przetwarzanie danych

Promocja obowiązuje od 1 listopada 2016 do 31 stycznia 2017 roku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i uzupełnień; ceny powyższe dotyczą wyłącznie klientów biznesowych;
wszystkie ceny są cenami netto w EURO, do których należy doliczyć podatek VAT. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mitutoyo.pl.

Ceny i dostawy oferowanych powyżej produktów obowiązują do wyczerpania zapasów. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Producent nie odpowiada za pomyłki oraz błędy w druku.

Czujniki




