
IZKORISTITE PONUDBO!
Od 1. novembra do 19. decembra 2014
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Akcija velja od 1. novembra do 19. decembra 2014. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in razvoja; te cene veljajo samo za poslovne stranke; 
vse cene so neto cene v EUR brez DDV - dodatne informacije je mogoče dobiti na www.mitutoyo.eu. 

Dobava in cene izdelkov iz te ponudbe veljajo do konca zalog. Možne so tehnične spremembe, napake in tiskarske napake.



2 Zgornje cene so Mitutoyo priporočene nezavezujoče veleprodajne cene brez DDV.

Linearni višinomer LH-600 E/EG

2D visoko zmogljivi merilni sistem za odlično natančnost, 
enostavno  rokovanje in nov enostaven za branje 5,7 
in / 144,78 mm barvni TFT LCD zaslon.

Visoka natančnost
Natančnost: (1,1 + 0,6 L / 600) µm L = merilna dolžina (mm)

Drseči premik
600 mm

Barvni TFT LCD zaslon
Jasna kontrolna plošča z menijem vgrajenim v zaslon

Presoja GO / ± NG

Pnevmatični pogonski mehanizem

Samodejno poganjanje predhodno naučenih delnih programov

Izhod USB za USB ključ

Št. Oznaka Cena po ceniku € Akcijska cena €
518-351D-21 brez oprijema za gibanje 5.690 4.550
518-352D-21 z oprijemom za gibanje 5.990 4.750

Statistična obdelava / merjenje usmerjenosti

Št. 518-351D-21

Cena po ceniku: 5.690 €

4.550 €

LINEARNI VIŠINOMER

Oglejte si naš video o  
linearnem všinomeru na  
našem YouTube kanalu:  
www.youtube.com/user/MitutoyoEuropeGmbH
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Št. 963-231D

Cena po ceniku: 7.777 €

5.890 €

ROCKWELL HR

HR-320MS (963-231D)

Ekonomična Rockwell naprava za merjenje trdote 
z veliko funkcijami, ki ustrezajo skoraj vsaki vaši potrebi.

Testna naprava ekonomičnosti
Sposobna opravljati tako Rockwell in Rockwell površinsko testiranje trdote.

Maksimalna razdalja
Zasnova okvirja zagotavlja maksimalno odprtino za pozicioniranje obdelovanca.

Zelo enostavna za uporabo
Enostavna in intuitivna izbira merila.

Udobno rokovanje
Kontrola testa sile na motorni pogon - start z gumbom.

Uporablja lahko naš DIGIMATIC Miniprocesor
Ta digitalni model lahko uporabi naš DIGIMATIC Miniprocesor (DP-1VR) za 
tiskanje rezultatov uporabite pa ga lahko tudi kot vhodno orodje (USB-ITN-E), 
da ga povežete z računalnikom za prenos podatkov, analize in shranjevanje.

Širok nabor dodatne opreme:
• Različne variacije naslonov
• Fina nastavitev mizice za Jominy test
• Umerjene in certificirane konice
• Umerjeni in certificirani testni bloki trdote

Oglejte si naš video  
o HR-320MS na našem  
YouTube kanalu: 
www.youtube.com/user/MitutoyoEuropeGmbH
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QM-Data 200 OPTOEYE 200

PROFIL PROJEKTORJI

Profil projektor PJ-A3010F-200 in PJ-A3005F-150

Profil projektorji serije PJ-A3000 z vertikalnim optičnim 
sistemom zagotavljajo odlično vsestranskost in enostavnost 
uporabe za merjenje srednje velikih obdelovancev.

Vgrajen enostaven za branje digitalni 
števec za XY gibanje in rotacijo zaslona
Linearna merila so vključena v tabelo XY in 
rotacijski kodirnik v projekcijski zaslon Ø 300 mm.

Merilno območje XY mizece
PJ-A3010F-200: 200 x 100 mm
PJ-A3005F-150: 150 x 50 mm 

Hitri premiki mizice
XY mizici obeh modelov sta opremljeni
z mehanizmom za hitro sprostitev, za 
hitre premike mizice

Dodatna oprema

Št. Oznaka Cena po ceniku € Akcijska cena €

264-156D Enota za obdelavo podatkov QM-Data 200 z nosilcem za montažo 3.049 2.400

12AAA807D** Priključni kabel PJ-A3000 za QM-Data 200 56 45

332-151* OPTOEYE 200 senzor detekcije robu 1.473 1.180

12AAE671 Nosilec za montažo senzorja OPTOEYE 200 40 32

*Samo v kombinaciji s QM-Data 200       **Ni za uporabo z OPTOEYE 200

Št. Oznaka Cena po ceniku € Akcijska cena €
302-701-1D PJ-A3010F-200 

XY mizica: 200 x 100 mm  
vklj. 10X objektiv

12.875 9.700

302-702-1D PJ-A3005F-150
XY mizica: 150 x 50 mm

vklj. 10X objektiv

11.330 8.500

Št. 302-701-1D

Cena po ceniku: 12.875 €

9.700 €

302-702-1D
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KA števecQM-Data 200 OPTOEYE 200

KA števec je 
opcijski

Profil projektor PV-5110

Robustni samostojni PV-5110 profil projektor z vertikalnim optičnim 
sistemom omogoča odlično opazovanje s svojim velikim Ø 508 mm 
projekcijskim zaslonom z vgrajenim digitalnim števcem.

Merilno območje XY mize
200 x 100 mm

Hitri premiki mizice
Miza XY je opremljena z mehanizmom za hitro sprostitev za hitre premike mizice.

Digitalno odčitavanje in obdelava podatkov
Da ustreza zahtevam strank, lahko gibanje mize XY prikaže s pomočjo
dodatnega 2-osnega KA števca ali naprednega procesorja podatkov QM-Data 200.

Dodatna oprema

Št. Oznaka Cena po ceniku € Akcijska cena €

264-156D Enota za obdelavo podatkov QM-Data 200 z nosilcem za montažo 3.049 2.400

332-151* OPTOEYE 200 senzor detekcije robu 1.473 1.180

12AAE672 Nosilec za montažo senzorja OPTOEYE 200 56 45

174-173D KA števec 530 400

*Samo v kombinaciji s QM-Data 200

Št. 304-919D

Cena po ceniku: 15.450 €

11.600 €

Profil projektor PH-A14

Robusten profil projktor PH-A14 z vodoravnim optičnim 
sistemom je zmožen merjenja težjih obdelovancev vse do 45 kg.

Merilno območje XY mize
203 x 102 mm

Digitalno odčitavanje in obdelava podatkov
Da ustreza zahtevam strank, lahko gibanje mize  XY prikaže s pomočjo
dodatnega 2-osnega KA števca ali naprednega procesorja podatkov QM-Data 200.

Dodatna oprema

Št. Oznaka Cena po ceniku € Akcijska cena €

264-156D Enota za obdelavo podatkov QM-Data 200 z nosilcem za montažo 3.049 2.400

332-151* OPTOEYE 200 senzor detekcije robu 1.473 1.180

12AAE671 Nosilec za montažo senzorja OPTOEYE 200 40 32

174-173D KA števec 530 400

*Samo v kombinaciji s QM-Data 200

Št. 172-810-20D

Cena po ceniku: 8.168 €

6.600 €

QM-Data je 
opcijsko
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Test Equipment and
Seismometers

Coordinate Measuring Machines

Vision Measuring Systems

Form Measurement

Optical Measuring

Sensor Systems

Digital Scale and DRO Systems

Small Tool Instruments and
Data Management

Ne glede na vaše izzive, Mitutoyo  
vas podpira od začetka do konca.

Mitutoyo ni le proizvajalec vrhunskih merilnih izdelkov, 
ampak tisti, ki prav tako ponuja kvalificirano podporo 
v celotni življenjski dobi opreme, podprto s celovitimi 
storitvami, ki zagotavlja vašim zaposlenim kar najbolje 
izkoristiti naložbo.
 
Poleg osnov za umerjanje in popravilo, Mitutoyo ponuja 
produktno usposabljanje in usposabljanje iz meroslov-
ja, kakor tudi informacijsko podporo za sofisticirano 
programsko opremo, ki se uporablja v sodobni merilni 
tehnologiji. Mi tudi načrtujemo, gradimo, testiramo in 
zagotavljamo dogovorjene merilne rešitve in v primeru 
stroškovne učinkovitosti, sprejmemo vaše kritične meril-
ne izzive na podlagi podizvajalske pogodbe.

Počakajte na naš novi Mitutoyo Hiter vodič za meritve površinske hrapavosti.  

Ta prospekt je ultimativni referenčni vodnik za laboratorijsko in delavniško 

uporabo. Bralca razumljivo uvaja v temo površinskih profilov in filtrov, 

terminologijo, parametre, pravilne postavitve, simbole in vrednotenje meritvev 

hrapavosti. Datum izdaje: 1. december 2014.

Zagotovite si svoj BREZPLAČNI  
Mitutoyo Hiter vodič za meritve 
površinske hrapavosti!

Kmalu: ultimativni referenčni vodnik


