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2 Prețurile menționate mai sus sunt prețuri de vânzare cu amănuntul fără TVA sugerate de Mitutoyo, fără caracter obligatoriu.
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CASETA INSTRUMENT CU INTRARE USB  
prevăzută cu un comutator de date integrat și  
o pedală suplimentară pentru comutare

INSTRUMENT CU INTRARE USB DIRECT 
Slimline, de tip integrat, cu cablu

Dongle USB-ITPAK V2.0 USB

INSTRUMENT CU INTRARE USB / INSTRUMENT CU INTRARE USB DIRECT
†Aceste dispozitive permit conectarea directă a instrumentelor de măsurare DIGIMATIC la o interfață USB, 

fără a fi nevoie de software suplimentar.
†Datele de măsurare sunt convertite în coduri de la tastatură, permițând interacțiunea cu orice program 

folosind tastatura de intrări (HID).
†Puteți 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 conține 
driverul pentru portul virtual COM (VCP).

USB-ITPAK V 2.0 creează o procedură de 
introducere a datelor de la instrumentul  
echipat cu ieșire DIGIMATIC la fișierul Excel® 

• Un manager de piese deschide în mod 
automat o foaie de calcul Excel® 

• Introducerea secvenței specificate

• Intervalul de intrare specificat pe indicatorul 
DIGIMATIC, cu reducerea datelor de intrare 
necorespunzătoare

• Acest software este compatibil cu:  
· INSTRUMENT CU INTRARE USB DIRECT  
· INSTRUMENT CU INTRARE USB  
· U-WAVE

INSTRUMENT CU INTRARE USB  
cu accesorii opționale

INSTRUMENT CU INTRARE USB DIRECT 
cu accesorii opționale

Nr. Denumire Preț de listă € Preț promoțional €

INSTRUMENT CU INTRARE USB

264-016 Casetă de interfață (necesită cablu DIGIMATIC suplimentar) cu buton de date (Ø 18 mm) și conector cu comutator de picior 209 167

INSTRUMENT CU INTRARE USB DIRECT

06ADV380A Model cu protecție IP de înaltă calitate, cu buton de transmitere de date (de ex., Șubler IP67) 117 95
06ADV380B Model cu protecție IP de înaltă calitate, cu buton de transmitere de date (de ex., Micrometru IP65) 117 95
06ADV380C Cu cheie de date (de exemplu Șubler ABSOLUTE DIGIMATIC) 102 79
06ADV380D 10 pini, modelul simplu (de exemplu, Indicator ID-F) 102 79
06ADV380E 6 pini, modelul rotund (de exemplu, Micrometrul Quick) 102 79
06ADV380F Modelul simplu, drept (de exemplu, Indicator ID-C ) 102 79
06ADV380G Ecran indicator cu protecție IP de clasă superioară (de exemplu, Indicator ID-N) 102 79

Accesorii opționale 
Nr. Denumire Preț de listă € Preț promoțional €

06AEN846 Software USB-ITPAK V 2.0 pentru utilizarea Excel® pentru colectarea datelor 224 180

937179T Comutator de picior 43 —

06ADV384 Adaptor USB cu comutator de picior (doar cu USB-ITPAK) 102 79

Cod articol 264-016

Preț de listă: 209 €

167 €

Cod articol 06ADV380C

Preț de listă: 102 €

79 €
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®®

Șubler solar ABSOLUTE DIGIMATIC IP-67
†Model de înaltă performanță

Nr. Interval,  
în mm

Tijă de măsurat 
adâncimea

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

500-772 0 – 150 plată 189 148
500-773 0 – 200 plată 271 219
500-792 0 – 150 ø 1,9 mm 189 151

Nr. Denumire Preț de 
listă €

Discount la 
cantitate €

1 - 2 buc.

Discount la 
cantitate €

3 – 5 buc.

Discount la 
cantitate €
6 buc. sau 
mai multe

02AZD730D Transmițător U-WAVE-T (model IP-67) 163 125 120 115
02AZD880D Transmițător U-WAVE-T (model cu sonerie) 163 125 120 115
02AZD810D Receptor U-WAVE-R 324 249 249 249
Tipuri de cablu
02AZD790A Model cu protecție IP de înaltă calitate, cu buton 

de transmitere de date (de ex., Șubler IP67)
97 75 70 65

02AZD790B Model cu protecție IP de înaltă calitate, cu buton 
de transmitere de date (de ex., Micrometru IP65)

97 75 70 65

02AZD790C Cu cheie de date  
(de exemplu Șubler ABSOLUTE DIGIMATIC)

92 75 70 60

02AZD790D 10 pini, modelul simplu 
(de exemplu, Indicator ID-F)

87 70 65 60

02AZD790E 6 pini, modelul rotund 
(de exemplu, Micrometrul Quick)

87 70 65 60

02AZD790F Modelul simplu, drept 
(de exemplu, Indicator ID-C )

87 70 65 60

02AZD790G Ecran indicator digital cu protecție IP de clasă 
superioară (de exemplu indicator ID-N)

92 75 70 60

Accesorii opționale 
Nr. Denumire Preț  

de listă €
Preț 

promoțional €
02AZE200 Suport de atașat 

U-WAVE pe instrument
20 –

06AEN846 Software USB-ITPAK 
V 2.0 pentru utilizarea 
Excel® pentru 
colectarea de date

224 180

Cablu U-WAVE-T U-WAVE-T

Instrument de măsurat cu 
ieșire DIGIMATIC

Nr. Arie,  
în mm

Tijă de măsurat 
adâncimea

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

500-181-30 0 – 150 plată 109 82
500-182-30 0 – 200 plată 170 132
500-184-30 0 – 150 rotundă 109 82

ABSOLUT! AOS! Șubler DIGIMATIC
†Acum echipat cu același tip de traductor de inducție utilizat de 

asemenea și la șublerele de calitate superioară tip ABS IP 67 
†Durata de viață a bateriei: 18.000 ore

U-WAVE-R

U-WAVE – Sistem de comunicare a datelor de măsurare prin rețea wireless
†Distanță de comunicare de aprox. 20 m
†Conexiune neutră software

Cod articol 500-181-30

Preț de listă: 109 €

82 €

Cod articol 500-772

Preț de listă: 189 €

148 €
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®

®

156-105-10

Nr. Intervalul de utilizare al 
micrometrului în mm

Preț de listă € Preț promoțional €

156-105-10 0 – 50 44 34
156-101-10 0 – 100 55 42

Stativ pentru Micrometru
†Mențineți ambele mâini libere pentru 

operarea micrometrului și pentru 
poziționarea piesei de lucru.

Șubler ABSOLUTE  
DIGIMATIC IP-67
†Rezistență excelentă la agenți de 

răcire și lubrifianți
†Durata de viață a bateriei: 15.000 ore

Nr. Interval,  
în mm

Transmitere  
de date

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

500-706-20 0 – 150 – 160 121
500-716-20 0 – 150 • 205 152
500-707-20 0 – 200 – 225 178
500-717-20 0 – 200 • 260 191

Micrometru DIGIMATIC
†Fără transmitere de date

Nr. Interval,  
în mm

Acuratețe*, 
în µm

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

293-821-30 0 – 25 ± 2 147 117
* excluzând eroarea de cuantificare

Accesorii opționale 
Nr. Denumire Preț de 

listă €
Preț  

promoțional €
05CZA624 Cablu DIGIMATIC cu comutator de date (1 m) 72 —

05CZA625 Cablu DIGIMATIC cu comutator de date (2 m) 82 —

02AZD790A Cablul de conectare U-WAVE cu  
comutator de date

97 75

06ADV380A Cablul instrument cu intrare USB direct (2 m) 117 95

Șubler ABSOLUTE DIGIMATIC pentru lungimi mari
†Design robust pentru intervale mari de măsurare de până la 1.000 mm

Nr. Interval,  
în mm

Masa  
g

Preț de 
listă €

Preț 
promoțional €

500-501-10 0 – 600 1.350 872 680
500-502-10 0 – 1.000 3.300 1.515 1.198

Cod articol 500-706-20

Preț de listă: 160 €

121 €

Cod articol 156-101-10

Preț de listă: 55 €

42 €

Cod articol 293-821-30

Preț de listă: 147 €

117 €

Cod articol 500-501-10

Preț de listă: 872 €

680 €
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®

Micrometru de mare precizie
†Pas digital: 0,1 µm
†Cu transmitere de date

Nr. Arie,  
în mm

Acuratețe,  
în µm

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

293-100 0 – 25 ± 0,5 1.428 1.175
* excluzând eroarea de cuantificare

QuantuMike de clasa IP-65
†Măsurare mai rapidă cu deplasarea axului cu 2 mm la o rotație
†Mecanism cu clichet în tambur și multiplicator

Nr. Arie,  
în mm

Acuratețe*, 
în µm

Transmitere 
de date

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

293-145-30 0 – 25 ± 1 – 209 163
293-140-30 0 – 25 ± 1 • 296 215
293-146-30 25 – 50 ± 1 – 288 225
293-141-30 25 – 50 ± 1 • 365 265
* excluzând eroarea de cuantificare

Cod articol 293-140-30

Preț de listă: 296 €

215 €

Cod articol 293-100

Preț de listă: 1.428 €

1.175 €
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®

Micrometru DIGIMATIC IP65 rezistent la lichide de răcire
†Rezistență excelentă (nivel de protecție IP65) la apă și praf, utilizabil  

în situații de prelucrare care includ stropiri cu lichid de răcire.
†Extrem de rezistent la agenți de răcire și lubrifianți.
†Durata de viață a bateriei: 2,4 ani

Nr. Arie,  
în mm

Acuratețe,  
în µm*

Preț  
de listă €

Preț  
promoțional €

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
* excluzând eroarea de cuantificare

Numai 
pentru tipul 
de 0-25 mm 
și 25-50 mm

Micrometru ABSOLUTE DIGIMATIC QuickMike
†Cu 10 mm pe rotație, oferă rezultate de douăzeci de ori mai rapide 

decât dispozitivele standard.
†Protecția IP54 permite o gamă mai largă de medii de operare  

(acest lucru se aplică numai dacă nu este montat niciun cablu de  
bază de date).

Nr. Arie,  
în mm

Acuratețe,  
în µm*

Preț  
de listă €

Preț  
promoțional €

293-661-10 0 – 30 ± 2 350 266
293-666 0 – 30 ± 2 376 285
293-667 25 – 25 ± 2 489 370

Set Micrometru DIGIMATIC IP-65  
rezistent la lichide de răcire
†Combinații set: 293-230-30 / 293-231-30 / 293-232-30 /  

293-233-30
†Cu transmitere de date

Nr. Arie, în mm Preț de listă € Preț promoțional €

293-963-30 0 – 100 1.418 1.112 

Numai 
pentru tipul 
de 0-25 mm  
și 25-50 mm

Accesorii opționale 
Nr. Denumire Preț de 

listă €
Preț 

promoțional €
05CZA662 Cablu DIGIMATIC cu comutator de date (1 m) 75 —

05CZA663 Cablu DIGIMATIC cu comutator de date (2 m) 85 —

02AZD790B Cablul de conectare U-WAVE cu comutator de date 97 75

06ADV380B Cablu instrument cu intrare USB direct cu 
comutator de date (2 m)

117 95

Coloana de înălțime DIGIMATIC 
cu conector pentru palpator cu 
declanșare la atingere
†Structura cu coloană dublă asigură  

o măsurare de mare acuratețe
†Este furnizat un vârf de trasare  

placat cu carbură
†Pas digital: 0,01 sau 0,005 mm

Nr. Arie, în mm Precizie* în mm Preț de listă € Preț promoțional €

192-663-10 0 – 300 ± 0,02 1.134 879
192-664-10 0 – 600 ± 0,04 1.449 1.125
192-665-10 0 – 1.000 ± 0,06 2.511 1.960

* excluzând eroarea de cuantificare

Accesorii opționale
Nr. Denumire Preț de 

listă €
Preț 

promoțional €
192-007 Palpator tip „palpator de detecție la contact” 494 389

905338 Cablu DIGIMATIC (1 m) 29 —

905409 Cablu DIGIMATIC (2 m) 35 —

06ADV380F Cablul instrument cu intrare USB direct (2 m) 102 79

02AZD790F Cablu de conectare U-WAVE 87 70

Palpator tip „palpator de 
detecție la contact” (opțional)

Cod articol 293-240-30

Preț de listă: 192 €

143 €
Cod articol 293-661-10

Preț de listă: 350 €

266 €

Cod articol 293-963-30

Preț de listă: 1.418 €

1.112 €

Cod articol 192-663-10

Preț de listă: 1.134 €

879 €
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Coloana de măsurare tip QM: Indicator de înălțime ABSOLUTE 1D
†Dotat cu un traductor liniar ABSOLUTE de mare acuratețe și înaltă rezoluție pentru 

detectarea poziției.
†Acuratețe: ± (2,4 + 2,1 L / 600) µm L = lungimea de măsurare (mm)
†Tipuri cu și fără mecanism de acționare pneumatică
†Durată extraordinară de viață a bateriei

Pentru măsurarea diametrului interior Măsurarea înălțimii Funcția de plutire în aer

Nr. Arie, în mm Perpendicularitate Plutire în aer Preț de listă € Preț promoțional €

518-230 0 – 350 / 0 – 465* 7 µm nu 3.417 2.690 
518-232 0 – 600 / 0 – 715* 12 µm nu 4.192 3.300
518-234 0 – 350 / 0 – 465* 7 µm da 3.774 2.950
518-236 0 – 600 / 0 – 715* 12 µm da 4.549 3.550
* intervalul cu palpatorul în poziția în sus

Accesorii opționale 
Nr. Denumire Preț de listă € Preț promoțional €

936937 Cablu de semnal (1 m) 45 —

965014 Cablu de semnal (2 m) 59 —

02AZD790D Cablu de conectare U-WAVE 87 70
06ADV380D Cablul instrument cu intrare USB direct (2 m) 102 79

06AEG180D Adaptor AC 6V DC, 2A 68 —

Nr. Denumire Preț de listă € Preț promoțional €

518-351D-21 Fără mâner de prindere pentru deplasare 5.804 4.590
518-352D-21 Cu mâner de prindere pentru deplasare 6.110 4.790

Coloană de înălțime liniară LH-600 E/EG
†Acuratețe: ± (1,1 + 0,6 L / 600) µm  

L = lungimea de măsurare (mm)
†Cursa: 600 mm
†Ecran color TFT LCD: Pad de control auto-

explicativ cu meniu de comandă în afișaj
†Rezoluție Trece/±Nu Trece
†Mecanism de acționare pneumatică
†Funcționare automată a părților de  

program învățate

Accesorii opționale 
Nr. Denumire Preț de listă € Preț promoțional €

K650986 Set stylusuri 386 330

Cod articol 518-351D-21

Preț de listă: 5.804 €

4.590 €

Cod articol 518-230

Preț de listă: 3.417 €

2.690 €
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Seturi de blocuri de cale din oțel 
sau ceramică
†Acuratețe: EN ISO 3650
†Cu certificat de inspecție

Nr. Blocuri pe 
set

Material Clasa Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

516-942-10 103 Oțel 0 3.257 2.495
516-943-10 103 Oțel 1 2.416 1.825
516-947-10 87 Oțel 1 1.786 1.385
516-962-10 47 Oțel 0 1.695 1.290
516-963-10 47 Oțel 1 1.290 899
516-966-10 32 Oțel 0 1.072 815
516-967-10 32 Oțel 1 777 585
516-342-10 103 Ceramică 0 5.304 4.030
516-343-10 103 Ceramică 1 4.626 3.375
516-347-10 87 Ceramică 1 3.467 2.640
516-346-10 87 Ceramică 0 4.361 3.219
516-107-10* 10 Oțel 1 494 369
516-124-10** 3 Oțel 1 799 610
*   pentru calibrarea micrometrului EN ISO 3611 / DIN 863 (1999) / VDI VDE DGQ 2618  
** pentru calibrarea șublerului DIN 862 (1988) / VDI VDE DGQ 2618

Set de alezometre
†Toate punctele de contact sunt placate cu carbură
†O cursă cu piston lung oferă o acuratețe de 2 µm
†511-925-10 cu indicatorul digital 542-310B

Nr. Arie,  
în mm

Gradație,  
în mm

Preț de listă € Preț promoțional €

511-921 18 – 150 0,01 430 327
511-925-10 18 – 150 0,001 767 615

Indicator 543-310 B 
conceput pentru  
măsurarea diametrelor  
de interior

Cod articol 516-107-10

Preț de listă: 494 €

369 €

Cod articol 516-124-10

Preț de listă: 799 €

610 €

Cod articol 511-942-10

Preț de listă: 3.257 €

2.495 €

Cod articol 511-921

Preț de listă: 430 €

327 €

Stativ cu ceas comparator
†Cu nicovală din oțel dur

Nr. Dimensiunile 
efective ale mesei

Max. Înălțime de 
măsurare mm

Preț de listă € Preț promoțional €

7002-10 ø 58 95 399 315 

Cod articol 7002-10

Preț de listă: 399 €

315 €
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Set DIGIMATIC Holtest  
de clasa IP-65
†Micrometre de interior în trei puncte
†Pini de măsurare placați cu titan 

pentru o excelentă durabilitate

Nr. Arie,  
în mm

Intervale 
individuale, în mm

Inele de 
calibrare incluse, 

în mm

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

468-981 6 – 12 6 – 8 / 8 – 10 / 10 – 12 ø 8/ø 10 2.648 1.985
468-982 12 – 25 12 – 16 / 16 – 20 / 

20 – 25
ø 16/ø 20 2.942 2.335

468-983 25 – 50 25 – 30 / 30 – 40 / 
40 – 50

ø 30/ø 40 3.100 2.398
468-984 50 – 75 50 – 63 / 62 – 75 ø 62 2.438 1.945
468-985 75 – 100 75 – 88/87 – 100 ø 87 2.710 2.145

Accesorii opționale 
Nr. Denumire Preț  

de listă €
Preț 

promoțional €
05CZA662 Cablu DIGIMATIC cu comutator de date (1 m) 75 —

05CZA663 Cablu DIGIMATIC cu comutator de date (2 m) 85 —

06ADV380B Cablu instrument cu intrare USB direct cu 
comutator de date (2 m)

117 95

02AZD790B Cablu de conectare U-WAVE 97 75

Set Holtest
†Micrometre de interior în trei puncte
†Pini de măsurare placați cu titan pentru o 

excelentă durabilitate

Nr. Interval, 
în mm

Intervale individuale,  
în mm

Inele de 
calibrare 

incluse, în mm

Preț de 
listă €

Preț 
promoțional €

368-911 6 – 12 6 – 8 / 8 – 10 / 10 – 12 ø 8/ø 10 862 709
368-912 12 – 20 12 – 16 / 16 – 20 ø 16 745 609
368-913 20 – 50 20 – 25 / 25 – 30 / 30 – 40 / 

40 – 50
ø 25/ø 40 1.709 1.329

368-914 50 – 100 50 – 63 / 62 – 75 / 75 – 88 / 
87 – 100

ø 62 /ø 87 2.009 1.625

Standuri magnetice
†Forță magnetică de 600 N

Nr. Raza de lucru, în mm Preț de listă €  Preț promoțional €

7011SN 160 92 60 
7010SN* 150 84 54 
* fără reglaj fin

Stand magnetic articulat
†Cu sistem de blocare mecanică și ajustare fină
†Permite ca indicatorul să fie fixat în orice 

poziție a brațului articulat

Nr. Raza de lucru, 
în mm

Forța magnetică  
N

Preț de listă € Preț promoțional €

7031B 159 300 179 115
7032B 260 600 186 119
7033B 320 600 193 124

Cod articol 368-914

Preț de listă: 2.009 €

1.625 €

Cod articol 468-983

Preț de listă: 3.100 €

2.398 €

Cod articol 7011SN

Preț de listă: 88 €

60 €

Cod articol 7033B

Preț de listă: 193 €

124 €
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®

+ +

+ + +

Kit pentru mașini-unelte manuale noi și la mâna a doua
†Scală liniară AT-715 și CONTOR KA-200. Această ofertă constă în 2 sau  

3 scale liniare cu un interval efectiv de max. 1.800 mm pe scală.
†Tehnologia ABSOLUTE – nici o configurare de punct de referință nu 

este necesară la pornire
Axa Y

Axa X

Axa Z

Axa X
Axa Y

CONTOR cu 2 axe KA-200
plus două scale cu interval 
efectiv de max. 2.000 mm

CONTOR cu 3 axe KA-200
plus trei scale cu interval 
efectiv de max. 3.000 mm

Specificații Interval efectiv Acuratețe
Eroare max. admisă (20 °C) 100 – 500 mm ± 5 µm

600 – 1.800 mm ± 7 µm

2.000 – 3.000 mm ± 10 µm

Viteza max. de deplasare 50 m/min

Nr. Interval 
efectiv

Preț de listă €

539-860 2.000 974
539-861 2.200 1.082
539-862 2.400 1.190
539-863 2.500 1.245
539-864 2.600 1.298
539-865 2.800 1.407
539-866 3.000 1.515

Nr. Interval 
efectiv

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. Interval 
efectiv

539-815 800
539-816 900
539-817 1.000
539-818 1.100
539-819 1.200
539-820 1.300
539-821 1.400
539-822 1.500
539-823 1.600
539-824 1.700
539-825 1.800

Când comandați, vă rugăm să indicați distanțele 
individuale de mișcare pentru fiecare axă din 
lungimile disponibile, împreună cu numerele 
respective de articole!

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

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

Nr. Axa Preț de listă € Preț promoțional €

174-183D 2 541 386 
174-185D 3 652 486 

Numărător KA-200
†Unitate ușor de operat, cu afișaj multifuncțional 

pentru conectarea scalelor liniare.
†Numărător cu axe 2/3 de înaltă performanță raportat  

la costul implicat
†Poate fi utilizat ca și „numărător pentru freze” sau 

„numărător de strung” prin modificarea parametrilor

NUMĂRĂTOR cu 2 axe KA-200 + două scale, interval max. efectiv 2.000 mm 

NUMĂRĂTOR cu 3-axe KA-200 + trei scale, interval max. efectiv 3.000 mm

Cod articol 174-183D

Preț de listă: 541 €

386 €

Cod articol. 539-8XX-2

980 €

Cod articol 539-8XX-3

1.280 €
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Nr. Conținutul include Preț de listă € Preț promoțional €

513-908 513-404E: indicator manetă
7014: Ministativ magnetic

129 98

NOUL TIP DE MANETĂ INDICATOR PENTRU 
CEAS COMPARATOR MITUTOYO 

Nr. Arie, în 
mm

Gradație
mm

Scală Lungime 
stylus

Preț de 
listă €

Preț 
promoțional €

513-401-10E 0,14 0,001 0 – 70 – 0 12,8 146 110
513-404-10E 0,8 0,01 0 – 40 – 0 20,9 82 65
513-404-10T 0,8 0,01 0 – 40 – 0 0,01 – 0,3 113 85
513-405-10E 0,2 0,002 0 – 100 – 0 0,01 – 0,3 107 82
513-415-10E 1 0,01 0 – 50 – 0 44,5 135 105
513-445-10E 0,4 0,002 0 – 100 – 0 0,01 – 0,3 160 120
513-454-10E 0,8 0,01 0 – 40 – 0 20,9 100 79
513-464-10E 0,8 0,01 0 – 40 – 0 0,01 – 0,3 132 105
513-474-10E 0,8 0,01 0 – 40 – 0 0,01 – 0,3 100 79
513-304GE 0,8 0,01 0 – 40 – 0 24 389 295

Tija cu Ø 8 pentru prindere tip coadă de 
rândunică - accesoriu standard 

O tijă simplă cu ø 8 mm (21CAB104) pentru 
modelele metrice care se atașează la orice 

prindere tip coadă de rândunică pe ramă este 
furnizată ca accesoriu standard. Alte dimensiuni 

de tije pentru a se potrivi pe prinderi tip coadă 
de rândunică sunt disponibile ca accesorii 

opționale: tijă cu ø 4 mm: 21CAB106,  
tijă cu ø 6 mm: 21CAB103 

Brațe limitatoare atașabile 

Brațele limitatoare (opționale) pot fi 
atașate la canelură ca și indicatorii 
pentru ceas comparator, permițând 
identificarea ușoară a limitelor 
superioare și inferioare de toleranță.

Lungimea stylusului este indicată pe 
fața ceasului comparator 

Lungimea stylusului aplicat afectează 
factorul de scală al Indicatorului. Lungimea 
corespunzătoare este indicată pe fața 
ceasului comparator pentru a ajuta clienții la 
comandarea stylusului de înlocuire corect. 

Alegeri cu privire la poziția ceasului 
comparator 
†Gama noastră de produse oferă patru modele, fiecare cu  

o orientare diferită a ceasului comparator pe cadru, 
pentru a permite cea mai bună vizibilitate în orice situație.

Nr. EN ISO 9493 (2010)
Eroare la indicarea într-un interval de
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513-401-10E 2 3 3 2 1

513-404-10E 5 6 8 3 3

513-404-10T 5 6 8 3 3

513-405-10E 2 3 3 2 1

513-415-10E 5 6 10 4 3

513-445-10E 2 3 5 6 4 1

513-454-10E 5 6 8 3 3

513-464-10E 5 6 8 3 3

513-474-10E 5 6 8 3 3

513-304GE 5 6 8 3 3

Indicator pârghie și Stativ magnetic 

Cod articol 513-908

Preț de listă: 129 €

98 €
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®

®

®

Nr. Arie,  
în mm

Pasul digital, 
în mm

Acuratețe* 
în mm

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

543-781B 12,7 0,01 ± 0,02 145 112
543-794B 12,7 0,001 ± 0,003 336 265
575-121 25,4 0,01 ± 0,02 200 144
* excluzând eroarea de cuantificare

Indicatoare solare ABSOLUTE DIGIMATIC ID-S/ID-U
†Model standard de indicator
†Durata de viață a bateriei: 20.000 de ore

Accesorii opționale pentru ID-S, ID-U, ID-SS și ID-C
Nr. Denumire Preț de 

listă €
Preț 

promoțional €
540774 Cablu cu ax de ridicare 27 —

21EZA198* Manetă cu ax de ridicare 8 —

905338 Cablu DIGIMATIC (1 m) 29 —

905409 Cablu DIGIMATIC (2 m) 35 —

06ADV380F Cablul instrument cu intrare USB direct (2 m) 102 79

02AZD790F Cablu de conectare U-WAVE 87 70

* doar pentru tipul de 12,7 mm

575-121

Nr. Arie,  
în mm

Pasul digital, 
în mm

Acuratețe*
în mm

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

543-500B 12,7 0,001 ± 0,003 295 215
543-505B 12,7 0,01 ± 0,02 148 105
* excluzând eroarea de cuantificare

Indicator Solar ABSOLUTE DIGIMATIC ID-SS
†Modelul standard, alimentat cu energie solară
†Bateria nu trebuie schimbată
†Lucrează chiar și la o iluminare de 40 lucși

Indicator DIGIMATIC ABSOLUTE ID-C
†Înălțimea caracterelor mari: 11 mm
†Decizie tip Trece/±NuTrece prin stabilirea setărilor de toleranță 

superioară și inferioară
†Unitate de afișare rotativă

Nr. Arie, în mm Pasul digital, 
în mm

Acuratețe*
mm

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

543-400B 12,7 0,01 ± 0,02 254 195
543-390B 12,7 0,001/0,01 ± 0,003 337 235
543-470B 25,4 0,001/0,01 ± 0,003 408 315
543-474B 25,4 0,01 ± 0,02 355 278
* excluzând eroarea de cuantificare

543-794B

Doar tipul de 
12,5 mm

Doar tipul 
543-794B

Cod articol 543-781B

Preț de listă: 145 €

112 €
Cod articol 543-505B

Preț de listă: 148 €

105 €

Cod articol 543-400B

Preț de listă: 254 €

195 €
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®

®

®

Indicator ABSOLUTE DIGIMATIC ID-N IP66
†Designul tip „slim body” este ideal pentru 

măsurători cu puncte multiple.
†Rezistență excelentă la lichidul de răcire  

și lubrifianți

Nr. Interval,  
în mm

Pasul digital, 
în mm

Acuratețe*  
în mm

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

543-570 12,7 0,01 ± 0,02 223 169
543-575 12,7 0,01/0,001 ± 0,01/0,003 306 235

* excluzând eroarea de cuantificare 

Accesorii opționale 
Nr. Denumire Preț  

de listă €
Preț 

promoțional €
21EAA194 Cablu DIGIMATIC (1 m) 53 —

21EAA190 Cablu DIGIMATIC (2 m) 63 —

06ADV380G Cablul instrument cu intrare USB direct (2 m) 102 79

02AZD790G Cablu de conectare U-WAVE 92 75

21EAA211 Cablu DIGIMATIC pentru presetare externă / 
presetare zero (2 m)

173 —

Indicator ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C
†3 valori prestabilite diferite
†Grafic în bare, analog, pe ecran
†Funcție de MAX/MIN/INTERVAL pentru măsurarea valorilor de vârf  

(vârf de așteptare)
†Configurarea ușoară a indicatorului printr-un meniu dedicat de configurare

Nr. Tip Interval,  
în mm

Pasul digital, 
în mm

Acuratețe,  
în mm*

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

543-300B Vârf de așteptare 12,7 0,01 / 0,001 0,003 420 339
* excluzând eroarea de cuantificare

Accesorii opționale
Nr. Denumire Preț  

de listă €
Preț 

promoțional €
905338 Cablu DIGIMATIC (1 m) 29 —

905409 Cablu DIGIMATIC (2 m) 35 —

02AZD790F Cablu de conectare U-WAVE 87 70

06ADV380F Cablul instrument cu intrare USB direct (2 m) 102 79

Vârf de așteptare: Măsurarea  
MAX/MIN/INTERVAL (valoare run-out)

Semnal Indicator ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C
†Indicator DIGIMATIC alimentat extern cu un sistem de evacuare deschis N-ch -NG,  

OK, ieșire + NG
†Protejat împotriva prafului și stropirii cu apă, conform cu IEC 60529 (echivalent cu IP54)
†Măsoară MAX/MIN/INTERVAL (valoarea run-out).

Nr. Interval, în mm Pasul digital,  în mm Preț de listă € Preț promoțional €

543-350B 12,7 0,001 629 497

Cod articol 543-570

Preț de listă: 223 €

169 €

Cod articol 543-300B

Preț de listă: 420 €

339 €

Cod articol 543-350B

Preț de listă: 629 €

497 €
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Micrometru digital de exterior
†Citire rapidă și fără erori

Micrometru de exterior

Nr. Arie,  
în mm

Acuratețe,  
în µm

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

193-101 0 – 25 ± 2 120 94
193-102 25 – 50 ± 2 179 142

Nr. Arie,  
în mm

Acuratețe,  
în µm

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

102-701 0 – 25 ± 2 55 40

Micrometru cu tambur cu clichet
†Mecanism cu clichet în tambur și în multiplicator

Nr. Arie,  
în mm

Acuratețe,  
în µm

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

103-137 0 – 25 ± 2 44 34
102-301* 0 – 25 ± 2 48 38
103-138 25 – 50 ± 2 64 51
102-302* 25 – 50 ± 2 74 59
103-139-10 50 – 75 ± 2 84 65
103-140-10 75 – 100 ± 2 91 71
* cu cadru izolat termic

103-137

Nr. Interval,  
în mm/inch

Gradație
mm/inch

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

530-101 0 – 150 0,05 29 22
530-104 0-150/0-6" 0,05/1/

128" 29 23
530-108 0 – 200 0,05 74 58
530-109 0 – 300 0,05 178 139
530-122 0 – 150 0,02 34 25
530-123 0 – 200 0,02 57 40
530-124 0 – 300 0,02 178 131
531-122* 0-150/0-6" 0,05/1/

128" 36 27
* cu rolă manevrabilă cu degetul mare

Șubler tip vernier
†Scala principală și scala vernierului sunt cromate  

și oferă o lizibilitate excelentă.

531-122

Cod articol 102-701

Preț de listă: 55 €

40 €

Cod articol 530-104

Preț de listă: 29 €

23 €

Cod articol 102-301

Preț de listă: 48 €

38 €

Cod articol 193-101

Preț de listă: 120 €

94 €

INSTRUMENTE MICI MECANICE

Pentru utilizarea în școli sau la locul de muncă.
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Set de micrometre de exterior

Nr. Arie,  
în mm

Modele incluse Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

103-913-50 0 – 150 103-137, 103-138, 10-139-10,  
103-140-10, 103-141-10, 103-142-10, 

5 standarde de configurare

467 364

Nr. Arie,  
în mm

Acuratețe,  
în mm

Gradație,  
în mm

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

505-730 0 – 150 ± 0,03 0,02 95 76
505-732 0 – 150 ± 0,02 0,01 110 85

Șubler vernier de măsurat adâncimi
†Fețele de bază și de măsurare sunt întărite și micro-îmbinate pentru robustețe.

Nr. Arie,  
în mm

Gradație,  
în mm

Acuratețe,  
în mm

Preț  
de listă €

Preț 
promoțional €

527-121 0 – 150 0,02 ± 0,03 115 89
527-122 0 – 200 0,02 ± 0,03 126 98
527-201 0 – 150 0,05 ± 0,05 110 85

Riglă de oțel
†Cu gradații clare pe finisajul din crom satinat 

Nr. Arie, în mm Gradație Preț de listă € Preț promoțional €

182-211 150 1 mm – 0,5 mm  
(pe ambele fețe)

13 10 

Cod articol 182-211

Preț de listă: 13 €

10 €

Echer-raportor universal
†Ecartament de înaltă precizie pentru măsurători unghiulare precise, 

aplicate în mașini, matrițe și dispozitive de prindere 

Cod articol 187-907

Preț de listă: 209 €

159 €
Nr. Unghiul muchiei lamei Lungime lamă Preț de listă € Preț promoțional €

187-907 cu margini de  
60° și 45°

150 mm 209 159 

Cod articol 103-913-50

Preț de listă: 467 €

364 €

Cod articol 505-730

Preț de listă: 95 €

76 €

Șubler cu cadran 
†Caracterele din font nou pentru a fi mai ușor de citit

Cod articol 527-201

Preț de listă: 110 €

85 €
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Șubler vernier ușor de măsurat adâncimea /  
Șubler vernier de măsurat adâncimea
†Citiri exacte și rapide grație scalelor vernier și  

principale finisate în crom satinat. 

Micrometru de adâncime
†Permite măsurarea adâncimii

Nr. Arie,  
în mm

Bază (W x T) 
mm

Masa  
în gr

Preț  
de listă €

Preț  
promoțional €

128-101 0 – 25 63,5 x 16 200 136 105

Șablon pătrat din oțel cu unghi de 90° 
†Este întărit și are margini de precizie la sol 

Nr. Lungime picior 
mm

Secțiune transversală 
mm

Clasa Preț  
de listă €

Preț  
promoțional €

916-107 100 x 70 20 x 5 00 97 73
916-312 100 x 70 25 x 5 0 84 63

Cod articol 514-102

Preț de listă: 405 €

309 €

Cod articol 128-101

Preț de listă: 136 €

105 €

INSTRUMENTE MICI MECANICE

Cod articol 916-107

Preț de listă: 97 €

73 €

Cod articol 916-312

Preț de listă: 84 €

63 €

Cod articol 506-207

Preț de listă: 337 €

265 €
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2110SB-10
2052SB-19

1044SB

2046SB

Nr. Arie, în mm Grad de înclinație Ø mm Gradație, în mm Scală Observații Preț de listă € Preț promoțional €

1044SB* 5 40 0,01 0-100 (100-0) – 51 39
2044SB* 5 57 0,01 0-100 (100-0) – 59 40
2046SB* 10 57 0,01 0-100 (100-0) – 33 25
2110S-10 1 57 0,001 0-100 (100-0) Rezistent la șocuri 112 79
2052SB-19* 30 57 0,01 0-100 (100-0) Rezistent la șocuri 110 79
2046SB-09 10 57 0,01 0-100 (100-0) Rezistent la șocuri 57 43
2972TB 1 ??? 0,01 50-0-50 – 62 48
2109SB-10 ? 57 0,001 0-100 (100-0) Rezistent la șocuri 87 69

*placă plată de spate

Ceas comparator
†Tip metric standard

Cod articol 2046SB

Preț de listă: 33 €

25 €

Cod articol 2052SB-19

Preț de listă: 110 €

79 €
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Ecranul luminos LCD color permite o 
navigare ușoară.

Software pentru seriile SJ-210 / -310 / -410
„Instrument de comunicare USB” la:
http://www.mitutoyo.eu/en_us/downloads/software-and-updates/  
(înregistrare necesară)

Descărcare 
gratuită!

Unelte de comunicare 
USB prin Internet

Cod articol Denumire Preț de listă € Preț promoțional €

178-560-01D Surftest SJ-210 2.215 1.880
178-560-03D Surftest SJ-210 2.215 1.880
178-570-01D Surftest SJ-310 4.450 3.580
178-029* Stativ din granit 738 590
12AAA221 Adaptor stativ de granit 45 36

* 12AAA221 este necesar pentru SJ-210 / SJ-310

Aparat manual de măsurat rugozitate 
Surftest SJ-210 / Surftest SJ-310
†Instrumente portabile pentru o măsurare ușoară și 

exactă a rugozității 
†Două modele de SJ-210 comutabile între 16 limbi fiecare
†Sistemul LCD color pentru iluminare de fundal oferă 

lizibilitate excelentă chiar și în medii întunecate.
†Meniu de navigare ușor și intuitiv
†Seria SJ-310 oferă un ecran tactil LCD pentru o utilizare 

ușoară. Imprimanta încorporată imprimă rezultate, 
profiluri, condiții și altele, automat sau la cerere.

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

†Analiza rapidă prin hotărârea de toleranță colorată 

Detector tip SJ-210 și SJ-310 StandardStativ din granit 178-029 

Ecran tactil seria SJ-310

Cod articol 178-570-01D

Preț de listă: 4.450 €

3.580 €

Cod articol 178-560-01D
Cod articol 178-560-03D

Preț de listă: 2.215 €

1.880 €
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Aparat manual sau de masurat rugozitate- Skidless Surftest seria SJ-410
†Instrument portabil care permite măsurători ușoare și exacte la fața locului ale rugozității suprafeței, 

independent de surse externe de alimentare. 
†Designul antipatinare al seriei SJ-410 permite crearea de profile primare (P), profile de rugozitate (R), 

profile de ondulație (W) și multe altele. Acesta oferă compensația necesară pentru suprafețele curbe, 
radiale sau cele înclinate.

†Acesta are o utilizare confortabilă datorită unui meniu de navigare simplu și intuitiv.
†Instrumentul are cea mai mare unitate de îndreptare cu o lungime a barei de 25 și respectiv 50 de mm. 

Clienții pot alege dintr-un număr foarte mare de stylusuri ce sunt și ușor de înlocuit.
†Ecranul tactil LCD multilingv color de 14,5 cm facilitează citirea și operarea ușoară. 
†Cu imprimanta integrată, rezultatele, profilurile, condițiile și multe altele pot fi imprimate în mod 

automat sau la cerere.

Nr. Denumire Preț de listă € Preț promoțional €

178-580-01D Surftest SJ-411 8.430 6.980
178-582-01D Surftest SJ-412 9.900 7.980
178-039 Stativ din granit 732 590

Cod articol 178-580-01D

Preț de listă: 8.430 €

6.980 €
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Tester de duritate Rockwell HR-522
†Generare motorizată a forțelor pentru metodele de testare a durității de până la 187,5 kg Rockwell, 

Rockwell superficial și Brinell
†Un braț penetrator cu nas-delfin permite accesul ușor la suprafețe interioare (min. ø 40 mm, 

cu indentor standard / ø 22 mm, atunci când se utilizează opțional un indentor de diamant 
19BAA292MPA) și la suprafețe exterioare.

†Un test electronic de control în timp real vă garantează o încărcare precisă și elimină complet 
depășirea nepermisă a forței de testare.

†Modul de testare continuă ce permite economia de timp și testarea în serie fără a schimba poziția 
axului. Ciclu de timp schimbător, ce poate fi setat pentru testarea rapidă Rockwell.

†Ridicarea mesei cu oprire automată și preîncărcarea automată asigură generarea stabilă a forței  
de testare.

Indicator de montaj

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*

* opțional

Seriile de mașini economice de testare a durității Rockwell HR-110MR / 
-210MR / -320MS / -430MR / - 430MS
†Designul cadru prevede aprobare maximă pentru poziționarea piesei de lucru, 

singura cerință este o masă plană pentru montarea testerilor.
†Suportă Brinell de până la 187,5 kg, cu o greutate opțională a forței de testare
†5 modele diferite de la analogic manual la tipul digital, semiautomat:  

 
† Modificarea greutății manual pentru HR-100-200-300  
† Modificarea greutății cu ajutorul butonului rotativ pentru HR-400  
† Aplicare manuală forță de testare pentru HR-100  
† Aplicare motorizată forță de testare pentru HR-200  
† Operare semiautomată pentru HR-400

Nr. Denumire Test de forță, kg Preț de listă € Preț promoțional €

963-210-20 HR-110MR 60/100/150 4.050 3.300
963-220D HR-210MR 60/100/150 4.870 3.900
963-231D HR-320MS 15/30/45/60/100/150 6.970 5.600
963-240D HR-430MR 60/100/150 7.880 6.300
963-241D HR-430MS 15/30/45/60/100/150 9.270 7.500

Cod articol 810-203D

Preț de listă: 13.400 €

10.790 €

Cod articol 963-210-20

Preț de listă: 4.050 €

3.300 €
Cod articol 963-241D

Preț de listă: 9.270 €

7.500 €
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Modele cu citire analogică:
Nr. Denumire Scală Dimensiuni (LxAxÎ) mm Preț de listă € Preț promoțional €

811-335-11 HH-335-01 Shore A 144 x 56 x 33,5 450 369
811-337-11 HH-337-01 Shore D 144 x 56 x 33,5 450 369

Nr. Denumire Test de forță, kg Preț de listă € Preț promoțional €

810-401D-ASET HM-210A 0,01 – 1 14.100 11.290

Instrumente digitale și analogice HARDMATIC HH-300 seria 811 de 
măsurare a durității
†Aceste durimetre digitale/cu ecran, compacte, pot testa o serie de materiale diferite 

cum ar fi: cauciuc natural, neopren, poliesteri, PVC, piele, Thiokol, cauciuc pe bază 
de nitrit, ceară, vinilin, acetați de celuloză, polistiren sticlă etc.

†Scale: duritate Shore „A” și „D”

Modele cu citire digitală:
Nr. Denumire Scală Dimensiuni (LxAxÎ) mm Preț de listă € Preț promoțional €

811-336-11 HH-336-01 Shore A 151 x 60 x 28,5 780 599
811-338-11 HH-338-01 Shore D 151 x 60 x 28,5 780 599

PREȚ SET

Preț de listă: 14.100 €

11.290 €

Cod articol 811-337-11

Preț de listă: 450 €

369 €

Cod articol 811-336-11

Preț de listă: 780 €

599 €

Mașini Micro-Vickers pentru testarea durității HM-210A
†Mașină de înaltă performanță de testare a durității, care utilizează tehnologie 

avansată și este ideală pentru controlul calității
†Ecran tactil controlat
†Sistem de generare a forței electromagnetice ce permite configurarea non-stop 

pentru forța de testare.
†Un sistem optic de înaltă performanță ce oferă o imagine de înaltă calitate a 

sarcinii indentare.
†Lentile obiectiv 10x și 50x incluse
†810-420 masă manuală XY de 25 x 25 mm inclusă

Menghina este 
un accesoriu 
suplimentar.
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Aplicații de măsurare pe stativ
†Aceste stative sunt folosite pentru a monta durimetrele și a permite măsurarea 

durității de presiune constantă prin asigurarea faptului că durimetrul apasă în 
orice moment vertical pe suprafața piesei de prelucrat.

†Oricine poate efectua măsurări repetate ale durității datorită probabilității  
reduse de eroare umană și variație a măsurărilor.

Accesorii opționale (recomandate)

Nr. Denumire Preț de listă € Preț promoțional €

811-012 Stativ de măsurare pentru HH-333/334 1.730 1.390
811-013 Stativ de măsurare pentru HH-335/336/335-01/336-01 1.730 1.390

HH-300 nu  
este inclus

Mașină de testare a durității Vickers HV-110
†Ecran color de 144 mm (5,7 inch) (tip A), cu interfață ușor de citit și de utilizat
†Lentile obiectiv de înaltă calitate pentru cea mai bună imagine de observare.
†Control al forței electromagnetice de testare pentru toate modelele
†Iluminarea cu LED-uri extinde durata de viață și oferă o imagine de observare 

în culori naturale.
†Suportă Micro Brinell de până la 62,5 kg, cu o greutate opțională a forței de 

testare.
†Lentilă obiectiv 10x inclusă.

Dispozitiv portabil de testare a durității Leeb HH-411
†Acest instrument este soluția de testare a durității pentru exemplarele 

mari
†Performanță ușoară a procedurii de testare
†Recunoașterea automată a direcției de impact
†O varietate de dispozitive de impact opționale și inele de sprijin 

pentru a se potrivi unei game largi de aplicații de testare a durității
†Inclusiv dispozitive de impact pentru scale HLD
†Materialul bloc de referință este inclus în accesoriile standard.

Modele cu citire digitală
Nr. Denumire Dispozitiv de impact Preț de listă € Preț promoțional €

810-298 HH-411 HLD 4.100 3.290

Nr. Denumire Test de forță, kg Preț de listă € Preț promoțional €

810-440D HV-110 de tip A 1 – 50 13.600 10.990
810-423 Masă XY 50 x 50 mm – 1.350 1.090

Cod articol 811-013

Preț de listă: 1.730 €

1.390 €

Cod articol 810-298

Preț de listă: 4.100 €

3.290 €

Cod articol 810-440D

Preț de listă: 13.600 €

10.990 €
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Modele cu citire digitală
Nr. Denumire Dispozitiv de impact Preț de listă € Preț promoțional €

810-298 HH-411 HLD 4.100 3.290

Cameră HDMI6MDPX

Cameră HDMI montată în tubul ocular al 
microscopului TM

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

Set TM-505B cu cameră HDMI6MDPX
Nr. Denumire Preț de listă € Preț promoțional €

176-818D-SET Microscop TM-505B cu masa în coordonate XY 
de 50 x 50 mm
2 x Cap micrometric digital 0-50 mm
Lumină inelară cu LED cu intensitate luminoasă 
reglabilă
Cameră color HDMI6MDPX
0,37 x adaptor ocular  
Adaptor mecanic

8.012 6.280

Set TM-1005B cu cameră HDMI6MDPX
Nr. Denumire Preț de listă € Preț promoțional €

176-819D-SET Microscop TM-1005B cu masa în coordonate XY de 
100 x 50 mm
2 x Cap micrometric digital 0-50 mm
Bloc de cale 50 mm grad 1
Lumină inelară cu LED cu intensitate luminoasă 
reglabilă
Cameră color HDMI6MDPX
0,37 x adaptor ocular  
Adaptor mecanic

9.441 7.350

176-818D-SET

Preț de listă: 8.012 €

6.280 €SETURILE 
INCLUD CAMERĂ 

DIGITALĂ!
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Proiector de profile seria PJ-A3000

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

†Scale liniare integrate în masa XY
†Traductor rotativ încorporat în ecranul de proiecție cu Ø 315 mm
†Fază XY echipată cu un mecanism de eliberare rapidă pentru 

mișcările de masă rapide.
†Lentilă obiectiv 10X inclusă

Nr. Denumire Preț de listă € Preț promoțional €

302-701-1D PJ-A3010F-200 
Masa XY: 200 x 100 mm

12.875 9.700
302-702-1D PJ-A3005F-150

Masă XY: 150 x 50 mm
11.330 8.500

Cod articol 302-701-1D

Preț de listă: 12.875 €

9.700 €

Microscop de măsurare tip TM seria B
Microscop de măsurare robust și compact, adecvat pentru utilizare în atelierele  
de producție
†Fază XY cu capete digitale de micrometru și ocular ce permite măsurarea  

ușoară a dimensiunilor și a unghiurilor.
†Iluminare cu contur cu LED-uri, de suprafață și opțională cu lumină inelară  

cu intensitate luminoasă reglabilă
†Amplificare confortabilă de 30X cu lentile 2X și ocular de 15X
†Disponibil în 2 dimensiuni de masă

Lumină inelară cu LED

Set TM-505B
Nr. Denumire Preț de listă € Preț promoțional €

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

4.403 3.310
164-163 2 x Cap micrometric digital 0-50 mm 1.514 1.190
63AAA001 Lumină inelară cu LED cu intensitate luminoasă 

reglabilă
400 –

Preț set 6.317 4.900

Set TM-1005B
Nr. Denumire Preț de listă € Preț promoțional €

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

5.783 4.340
164-163 2 x Cap micrometric digital 0-50 mm 1.514 1.190
611675-031 Bloc de cale 50 mm Calitatea 1 49 39
63AAA001 Lumină inelară cu LED cu intensitate luminoasă 

reglabilă
400 –

Preț set 7.746 5.969

Preț set TM-505B

Preț de listă: 6.317 €

4.900 €
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Contorul KA 
este opțional

Proiector de Profile PV-5110

Proiectorul de profile PV-5110 robust, de sine stătător cu sistem 
optic vertical oferă observații excelente cu ecranul mare de 
proiecție de Ø 508 mm.

†Scalele liniare sunt integrate în faza XY.
†Traductor rotativ încorporat în ecranul de proiecție cu Ø 508 mm
†Lentilă obiectiv 10X inclusă
†Pentru a se potrivi cerințelor clienților, deplasările pe faza XY pot fi 

afișate fie folosind numărătorul opțional KA cu două axe, fie folosind 
procesorul de date avansat tip QM-Data 200.

Nr. Denumire Preț de listă € Preț promoțional €

304-919D PV-5110
Masă XY: 200 x 100 mm

15.450 11.600

Cod articol 304-919D

Preț de listă: 15.450 €

11.600 €

Accesorii opționale
Nr. Denumire Preț de listă € Preț promoțional €

264-156D Unitate de procesare a datelor QM-Data 200 cu suport de prindere. Poate fi utilizată pe toate modelele de  
proiectoare în această promoție

3.049 2.300

12AAA807D** Cablu de conectare PJ-A3000 la QM-Data 200 57 —

332-151* Senzor OPTOEYE 200 pentru detectarea marginii 1.473 1.180

12AAE672 Placă de montaj pentru OPTOEYE 200 pentru PV-5110 56 45

12AAE671 Placă de montaj pentru OPTOEYE 200 pentru proiector PH-A14 și seria PJ-A3000 40 32

937179T Comutator de picior 43 —

174-183D Contor KA pentru PV-5110 și PH-A14 541 386

12AAF182 Stativ contor KA 91 73

K550892 Sistem de prindere Opti-fix 498 399

*Doar în combinație cu QM-Data 200     **Nu este prevăzut pentru utilizarea cu OPTOEYE 200

Contor KAQM-Data 200OPTOEYE 200

Set opti-fix: 12 buc.
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Kit de fixare CMM tip eco-fix

Seria cu kituri de fixare „eco-fix“ de la Mitutoyo este o soluție foarte rapidă și la prețuri accesibile 
pentru prinderea pieselor de lucru pe CMM. În doar câteva minute dispozitivul dvs. este gata de 
măsurare. Prin urmare, eco-fix este o alternativă foarte atractivă pentru jiguri personalizate.
Utilizați un kit pentru o singură piesă de lucru și păstrați-l de-a lungul ciclului de viață al produsului. 
Apoi reutilizați piesele pentru dispozitivul care urmează să fie construit! Aveți nevoie de piese 
suplimentare? Nici o problemă - sunt disponibile kituri speciale de  
extensie pentru a îmbunătăți dispozitivele de fixare.

†Poate fi utilizat cu toate mărcile CMM
†Montați-vă propriile dvs. sisteme de prindere,  

în doar 20 de minute!
†Sisteme modulare flexibile
†Rapid & accesibil
†Potrivit pentru diverse piese de lucru sau alte  

echipamente de măsurare
†Adaptare ușoară la schimbările de produse
†Modul cu filet M6 cu un pas de 12,5 mm
†Achiziționați un kit pentru fiecare piesă de 

prelucrat
†De asemenea, solicitați seturile de extensie eco-fix! 

Nr. Articol Preț de listă € Preț promoțional €

K551048 eco-fix S
Kit de prindere 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

915 780

K551049 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

1.710 1.460

Kit de montaj rapid pe șină, CMM

Șina de prindere rapidă este alegerea perfectă pentru 
prinderea unei mari varietăți de piese de dimensiuni de 
la mari la mici, într-un timp scurt. Acest set este format 
din 3 șine care ar putea fi poziționate individual pentru 
transportul pieselor. Consolele și vârfurile de localizare din 
seria eco-fix sunt utilizate pentru a sprijini piesa de prelucrat 
în trei puncte. În plus, șina de prindere rapidă poate fi 
combinată perfect cu seria eco-fix pentru a stabili o poziție 
reproductibilă a dispozitivului.

Nr. Articol Preț de listă € Preț promoțional €

K550914S montare rapidă cu șine
Kit de prindere foarte flexibil, care conține:
• 1 șină 800 mm
• 2 șine 500 mm
• 5 plăci
• 21 de piese de prindere eco-fix, de exemplu console, pinuri de localizare, 

clipuri de strângere

1.068 910

Cod articol K551048

Preț de listă: 915 €

780 €

Cod articol K550914S

Preț de listă: 1.068 €

910 €
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Mitutoyo oferă o gamă largă de stylusuri pentru aproape orice aplicație. 

Pachete stylusuri CMM

Stylusurile Mitutoyo reprezintă alegerea perfectă pentru măsurători tactile. Acestea garantează 
rezultate foarte fiabile și reproductibile și pot fi folosite pe CMM-uri de orice marcă. Mitutoyo oferă 
pachete starter conținând stylusuri potrivite pentru multe sarcini de măsurare. Mitutoyo oferă și o mare 
varietate de alte stylusuri, precum stylusuri stea sau stylusuri în formă de disc, pentru a satisface cerințele 
dumneavoastră de măsurare. Cereți, pur și simplu, un prospect detaliat al stylusurilor oferite.

†Pot fi utilizate cu toate mărcile CMM
†Măsurători tactile de înaltă calitate
†Pentru mașini noi și pentru înlocuirea stylusurilor existente

Nr. Descriere Preț de listă € Preț promoțional €

K651376 Pachet starter stylusuri M2
Pentru sistemele de sonde TP20 sau TP200. Incluzând:
• 4 stylusuri cu diametrele vârfului de la Ø 1 mm la Ø 4 mm
• 2 extensii de 10 și 20 mm
• Stabilire lungimi de stylusuri de până la 50 mm

140 110

K651380 Pachet starter stylusuri M3
Pentru sistemele de sonde SP25M. Incluzând:
• 5 stylusuri cu diametrele vârfului de la Ø 1 mm până la Ø 5 mm
• 2 extensii de 20 mm și 35 mm
• Stabilire lungimi de stylusuri de până la 55 mm

201 160

K651412 Pachet stylusuri M2-M3 pentru detectare de caracteristici mici
Pentru sistemele de sonde TP20, TP200 și SP25M. Consolidarea perfectă  
a portofoliului dvs. de stylusuri pentru detectarea caracteristicilor mici  
sau delicate!
Incluzând:
• 3 stylusuri cu Ø 0,5 , Ø 0,7 și Ø 1,0 mm
• 1 stylus în stea cu 4 stylusuri individuale de Ø 2,0 mm
• 1 extensie de 20 mm
• 1 adaptor M3-M2

469 350

Cod articol K651376

Preț de listă: 140 €

110 €


