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„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

MEASURLINK 9

Papildomos slankiosios licencijos grupinėms licencijoms
Nr. Aprašymas Standartinė 

kaina €
Akcinė 
kaina €

64AAB614FR (R)ML FLOATING LICENCIJA V9,
30 LICENCIJŲ

10 297,00 8 759,00

64AAB615FR (R)ML FLOATING LICENCIJA V9,
15 LICENCIJŲ

5 662,00 4 899,00

64AAB617FR (R)ML FLOATING LICENCIJA V9,
10 LICENCIJŲ

4 117,00 3 499,00

64AAB618FR (R)ML FLOATING LICENCIJA V9,
5 LICENCIJOS

2 320,00 2 199,00

Kainos nurodytos be diegimo ir mokymų išlaidų.

„MeasurLink“ yra skirta visiems matavimų duomenims vienoje centrinėje 
duomenų bazėje surinkti ir sujungti. Iš koordinatinių matavimo mašinų 
(KMM) gaunami matavimo rezultatai automatiškai perkeliami į SQL 
duomenų bazę ir yra prieinami stebėjimui, analizei arba ataskaitų ruošimui 
realiuoju laiku.

†„MeasurLink Real-Time Professional“ versija suteikia klientams 
galimybę prisijungti ir gauti duomenis iš „Mitutoyo“ 
koordinačių matavimo prietaisų, video ir formų matavimo 
sistemų tiesioginiu ryšiu („Dynamic Data Exchange - DDE“).

†„MeasurLink Real-Time Professional Edition“ su „HOOPS 3D“ 
palaikymo sistema

†   Duomenų analizės modulis „Process Analyzer“ suteikia 
galimybę lanksčiai analizuoti procesus, nustatyti problemines 
sritis ir imtis veiksmų produkto kokybei pagerinti. 

†„MeasurLink Process Manager“: tinklo stebėjimas

†„ MeasurLink Gage Management“: matavimo prietaisų ir jų 
kalibravimo administravimas

†„ MeasurLink Gage R & R“: matavimų atkartojamumas ir 
atkuriamumas

„MeasurLink 9” – duomenų rinkimas ir 
statistinė procesų kontrolė realiuoju laiku

NEMOKAMA „MEASURLINK 9“ - BANDOMOJI 
VERSIJA
Tie, kas nori įsitikinti puikiu „MeasurLink 9“ veikimu ir jos patogiu valdymu, atlikę 
greitą registraciją, turi galimybę 60 dienų išbandyti pilną galingojo statistinės procesų 
kontrolės paketo versiją. Su nesudėtingu programinės įrangos paketo paruošimu 
darbui ir naudojimu jus supažindins gerai suprantamos instrukcijos. 
„MeasurLink 9“ siūloma 17 kalbų, o internetinės pagalbos funkcija 
teikiama anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.
Parsisiųsti: 
https://www.mitutoyo.eu/en_us/downloads/free-measurlink9/

Nr. 64AAB607R

1850 €
Akcinė kaina: 1579 €

Nr. Aprašymas Standartinė kaina € Akcinė kaina €

64AAB607R (R)ML REAL-TIME PROFESSIONAL V9 1 850,00 1 579,00

64AAB608R (R)ML REAL-TIME PROFESSIONAL 3D V9 2 055,00 1 749,00

64AAB609R (R)ML PROCESS ANALYZER PROFESSIONAL V9 1 850,00 1 579,00 

64AAB610R (R)ML PROCESS MANAGER V9 1 850,00 1 579,00

64AAB611R (R)ML GAGE R&R V9 1 011,00 869,00

64AAB612R (R)ML GAGE MANAGEMENT V9 1 850,00 1 579,00

64AAB613R (R)ML REPORT SCHEDULER V9 1 850,00 1 579,00

Papildomos vietinės / darbo grupės licencijos
Nr. Aprašymas Standartinė 

kaina €
Akcinė 
kaina €

64AAB614R (R)ML SITE LICENCIJA V9,
30 LICENCIJŲ

20 595,00 17 499,00

64AAB615R (R)ML WORKGROUP LICENCIJA V9,
15 LICENCIJŲ

11 325,00 9 699,00

64AAB617R (R)ML WORKGROUP LICENCIJA V9,
10 LICENCIJŲ

8 235,00 6 999,00

64AAB618R (R)ML DARBO GRUPĖS LICENCIJA V9,
5 LICENCIJOS

5 145,00 4 399,00
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DUOMENŲ PERDAVIMO SISTEMOS

Nr. Pastabos Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

264-016-10 Sąsajos dėžutė (reikia papildomo „Digimatic“ kabelio) su duomenų mygtuku (∅ 18 mm) ir jungtimi kojiniam mygtukui 219,00 169,00

06AFM380A Aukštos IP apsaugos klasės kabelis su duomenų siuntimo mygtuku, 2 m (pvz.: IP67 slankmačiui) 122,00 93,90

06AFM380B Aukštos IP apsaugos klasės kabelis su duomenų siuntimo mygtuku, 2 m (pvz.: IP65 mikrometrui) 122,00 93,90

06AFM380C Kabelis su tiesia jungtimi ir duomenų siuntimo mygtuku, 2 m (pvz.: „ABSOLUTE DIGIMATIC“ slankmačiui) 107,00 81,90

06AFM380D Kabelis su 10 kontaktų jungtimi, 2 m (pvz.: ID-F indikatoriui) 107,00 81,90

06AFM380E Kabelis su 6 kontaktų, apvalia jungtimi (pvz.: skaitmeniniam sparčiajam matuokliui) 107,00 81,90

06AFM380F Paprastas kabelis su tiesia jungtimi, 2 m (pvz.: ID-C indikatoriui) 107,00 81,90

06AFM380G Aukštos IP apsaugos klasės kabelis, 2 m (pvz.: ID-N indikatoriui) 107,00 81,90

937179T Kojinis mygtukas 47,00 –

06ADV384 USB kojinio mygtuko adapteris 110,00 82,90

06AFM386 Programinė įranga „USB-ITPAK V 2.1“, skirta duomenims rinkti naudojant „Excel®“ 253,00 199,00
Žr. 2 puslapį: Duomenų rinkimo ir statistinės procesų kontrolės realiuoju laiku programinė įranga „MeasurLink“

Mobiliuoju įrenginiu 
nuskaitykite QR kodą 
ir peržiūrėkite mūsų 
produktų vaizdo 
įrašus „YouTube“

„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

„USB INPUT TOOL“ Dėžutės tipo, su 
integruotu duomenų siuntimo mygtuku ir 
papildoma jungtimi kojiniam mygtukui

„USB-ITPAK V 2.1“ įgalina duomenis iš 
matavimo prietaisų su „DIGIMATIC“ išvestimi 
įvesti į „Excel®“ lapus:

•  naudojant dalies tvarkymo priemonę, 
automatiškai atidarančią „Excel®“ lapą

•  įvedant nurodyta seka

•  naudojant įvesties diapazoną, nurodytą 
kiekvienam „DIGIMATIC“ prietaisui, taip 
sumažinant netinkamos įvesties tikimybę

•  ši programinė įranga suderinama su:
· „USB INPUT TOOL DIRECT“
· „USB INPUT TOOL“
· „U-WAVE SYSTEM“

„USB INPUT TOOL“ su 
pasirenkamais priedais

„USB INPUT TOOL DIRECT“ 
su pasirenkamais priedaisKOJINIS DUOMENŲ SIUNTIMO 

MYGTUKAS 937179T įsk. USB kojinio 
duomenų siuntimo mygtuko adapterį 06ADV384 
(reikalinga „USB-ITPAK“ programinė įranga)

„USB-ITPAK“ taip pat palaiko 
„Mitutoyo“ belaidžio duomenų 
perdavimo sistemą „U-WAVE“.

06AFM386: „USB-ITPAK“ IR USB RAKTAS

„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

„USB INPUT TOOL DIRECT“ Kompaktiškas, 
su integruotu kabeliu

Nr. 264-016-10

219 €
Akcinė kaina: 169 €

Nr. 06AFM380C

107 €
Akcinė kaina: 81,90 €

„USB INPUT TOOL“ / „USB INPUT TOOL DIRECT“
†Naudojant šiuos įrenginius, „DIGIMATIC“ matavimo prietaisus galima tiesiogiai prijungti prie 

USB sąsajos nenaudojant papildomos programinės įrangos.

†Matavimo duomenys konvertuojami į klaviatūros kodus, todėl naudojant klaviatūros įvestį 
(HID) galima sąveikauti su visomis programomis.

†Kai kanalų identifikavimą (VCP) atlieka „Microsoft® Windows®“, prie kompiuterio USB 
jungties su fiksuotu COM prievadu galite jungti ir dėžutės tipo, ir integruoto kabelio tipo 
įrenginį. „USB-ITPAK“ programinėje įrangoje yra virtualaus COM prievado (VCP) tvarkyklė.
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DUOMENŲ PERDAVIMO SISTEMOS

„U-WAVE-R“

„U-WAVE-TM“ su prijungimo 
bloku - mikrometrams

„U-WAVE“ IR „U-WAVE fit“ – BEVIELIO DUOMENŲ 
PERDAVIMO SISTEMA
†Apytiksliai 20 m matomo atstumo spinduliu

†Ryšio dažnis: 2,4 GHz bevielio ryšio sistema patikimam ir saugiam duomenų 
perdavimui

†Paprastas duomenų perkėlimas į „Microsoft® Excel®“ bei kitas profesionalias 
SPK programas, pvz.: „Mitutoyo MeasurLink“

†Siųstuvas duomenų perdavimą patvirtina garsiniu signalu arba raudonu / žaliu 
šviesos diodo signalu.

†Galima įsigyti siųstuvą su IP67 apsauga.

†Naudoja mažai energijos: įvykdo iki 400 000 duomenų persiuntimų su viena 
baterija

„U-WAVE-TC“ su prijungimo 
bloku - slankmačiams

„U-WAVE-T“ su „Digimatic“ prietaisu sujungtas 
kabeliu, atitinkančiu specifinę prietaiso jungtį.

Įvairiems matavimo prietaisams: „U-WAVE-T“ 
su prijungimo kabeliu

Plona, lengva ir galinga 
matuojamų duomenų 

perdavimo sistema

Nr. 02AZD810D

324 €
Akcinė kaina: 219 €
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„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM. Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

Žr. 2 puslapį: Duomenų rinkimo ir statistinės procesų kontrolės realiuoju laiku programinė įranga „MeasurLink“

„U-WAVE-TC/TM“ (siųstuvai) slankmačiams ir mikrometrams

Nr. Modelis Tinka matavimo prietaisui* Pastabos Duomenų priėmimo 
indikatorius

Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

264-620 U-WAVE-TC 100, 150, 200, 300 mm IP67 slankmatis / standartinis slankmatis IP67 tipas Šviesos diodas 163,00 139,00

264-621 U-WAVE-TC 100, 150, 200, 300 mm IP67 slankmatis / standartinis slankmatis Tipas su garso signalu Garso signalas / šviesos 
diodas

163,00 139,00

264-622 U-WAVE-TM Aušinimo skysčio nepraleidžiantis mikrometras (IP65) / standar-
tinis mikrometras IP67 tipas Šviesos diodas 163,00 139,00

264-623 U-WAVE-TM Aušinimo skysčio nepraleidžiantis mikrometras (IP65) / standar-
tinis mikrometras Tipas su garso signalu Garso signalas / šviesos 

diodas
163,00 139,00

02AZF310 Prijungimo blokas IP67 slankmatis / aušinimo skysčio nepraleidžiantis Mikrometras (IP65) Vandens 
nepraleidžiantis tipas – 97,00 69,90

02AZF300 Prijungimo blokas Standartinis slankmatis Standartinis tipas – 92,00 69,90

* Jei norite gauti daugiau informacijos apie prijungiamus matavimo prietaisus, prašome kreiptis į „Mitutoyo“ arba jo vietinį atstovą.

„U-WAVE-R“ (Imtuvas)

Nr. Pastabos Programinė 
įranga

Skaičius „U-WAVE-R“ imtuvų, kurį galima 
prijungti prie vieno kompiuterio

Galimų prijungti „U-WAVE-T“ siųstuvų 
skaičius

Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

02AZD810D U-WAVE-R + programinė 
įranga U-WAVE PAK Iki 16 Iki 100

324,00
219,00

„U-WAVE-T“ (siųstuvas) įvairiems matavimo prietaisams
Nr. Modelis Matavimo prietaisas Pastabos Duomenų 

priėmimo 
indikatorius

Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

02AZD730G U-WAVE-T pvz.: anglies pluošto slankmatis, vidmatis „Holtest“, skaitmeninis 
indikatorius, aukštimatis, mikrometrinis vidmatis, paviršiaus šiurkščio 
matuoklis „Surftest“, mikrometras „QuickMike“

IP67 tipas Šviesos diodas 163,00 119,00

02AZD880G U-WAVE-T pvz.: anglies pluošto slankmatis, vidmatis „Holtest“, skaitmeninis 
indikatorius, aukštimatis, mikrometrinis vidmatis, paviršiaus šiurkščio 
matuoklis „Surftest“, mikrometras „QuickMike“

Tipas su garso signalu Garso signalas / 
šviesos diodas

163,00 119,00

02AZD790A Prijungimo kabelis su 
duomenų siuntimo 
mygtuku

pvz.: IP 66 anglies pluošto slankmatis Vandens 
nepraleidžiantis tipas

97,00 59,90

02AZD790B Prijungimo kabelis su 
duomenų siuntimo 
mygtuku

pvz.: IP 65 vidaus mikrometras, „QuickMike“ (naujas modelis žr. 10 psl.) Vandens 
nepraleidžiantis tipas

97,00 59,90

02AZD790C Prijungimo kabelis su 
duomenų siuntimo 
mygtuku

pvz.: skaitmeninis indikatorius (ID-C, ID-S, ID-U), aukštimatis, 
mikrometrinis vidmatis

Standartinis tipas 92,00 49,90

02AZD790D Prijungimo kabelis pvz.: skaitmeniniai indikatoriai ID-H, ID-F, šiurkščio matuokliai „Surftest“ 
SJ-210/310

Standartinis tipas 87,00 49,90

02AZD790E Prijungimo kabelis pvz.: 209 serijos skaitmeninis spartusis matuoklis Standartinis tipas 87,00 49,90
02AZD790F Prijungimo kabelis pvz.: skaitmeninis indikatorius (ID-C, ID-S, ID-U), aukštimatis, 

mikrometrinis vidmatis
Standartinis tipas 87,00 49,90

02AZD790G Prijungimo kabelis pvz.: IP66 skaitmeniniai indikatoriai ID-N, ID-B Vandens 
nepraleidžiantis tipas

92,00 49,90

Pasirenkami bevielio perdavimo sistemos priedai

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

06AFM386 „USB-ITPAK V 2.1“ programinė įranga, įgalinanti duomenis rinkti 
į „Excel®“

253,00 199,00

Siųstuvas

Siųstuvas

Prijungimo blokas

Prijungimo kabelis

Mobiliuoju įrenginiu 
nuskaitykite QR kodą 
ir peržiūrėkite mūsų 
produktų vaizdo 
įrašus „YouTube“

Siųstuvas
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DUOMENŲ PERDAVIMO SISTEMOS

Mikrometrams: „U-WAVE-TMB“ 
su prijungimo bloku

„U-WAVE BLUETOOTH“ – PAPRASTA 
BEVIELĖ DUOMENŲ PERDAVIMO 
SISTEMA
†Apytiksliai 10 m matomo atstumo spinduliu

†Paprastas duomenų eksportas į „Microsoft® Excel®“

†Siųstuvas duomenų perdavimą patvirtina garsiniu 
signalu arba raudonu / žaliu šviesos diodo signalu.

†Galima įsigyti su IP67 siųstuvu.

†Mažos energijos sąnaudos: 200 000 duomenų 
perdavimų su viena baterija, kai yra sujungtas 
su nešiojamu prietaisu (planšetiniu kompiuteriu, 
išmaniuoju telefonu ir t.t.), ir 50 000 duomenų 
perdavimų su viena baterija, kai yra prijungtas prie 
kompiuterio.

Slankmačiams: „U-WAVE-TCB”
su prijungimo bloku

+ =
„U-WAVE-TCB/TMB“ (siųstuvas) slankmačiams ir mikrometrams
Nr. Modelis Tinka matavimo prietaisui* Pastabos Duomenų priėmimo 

indikatorius
Standartinė 

kaina €
Akcinė kaina €

264-624 U-WAVE-TCB 100, 150, 200, 300 mm IP67 slankmatis / standartinis slankmatis IP67 tipas Šviesos diodas 163,00 139,00

264-625 U-WAVE-TCB 100, 150, 200, 300 mm IP67 slankmatis / standartinis slankmatis Tipas su garso signalu Garso signalas / 
šviesos diodas

163,00 139,00

264-626 U-WAVE-TMB Aušinimo skysčio nepraleidžiantis mikrometras (IP65) / 
standartinis mikrometras IP67 tipas Šviesos diodas 163,00 139,00

264-627 U-WAVE-TMB Aušinimo skysčio nepraleidžiantis mikrometras (IP65) / 
standartinis mikrometras Tipas su garso signalu Garso signalas / šviesos 

diodas 139,00

02AZF310 Prijungimo blokas IP67 slankmatis / aušinimo skysčio nepraleidžiantis 
Mikrometras (IP65)

Vandens nepraleidžiantis 
tipas – 97,00 69,90

02AZF300 Prijungimo blokas Standartinis slankmatis Standartinis tipas – 92,00 69,90

* Jei norite gauti daugiau informacijos apie prijungiamus matavimo prietaisus, prašome kreiptis į „Mitutoyo“ arba jo vietinį atstovą.

Siųstuvas Prijungimo blokasSiųstuvas

KOMPIUTERIAMS: „U-WAVEPAK-BW“
†Ryšio valdymas, duomenų priėmimas (BLE), 

įvykiais pagrįsta konfigūracija, virtualus COM 
prievado ryšys

†Galima prijungti 7 prietaisus

†Palaiko „Windows 10“; palaikomų sistemų sąrašas 
pateikiamas www.mitutoyo.eu

†Prieinamas japonų ir anglų kalbomis

NEŠIOJAMIEMS ĮRENGINIAMS: 
„U-WAVEPAK-BM“
†Ryšio valdymas, duomenų užklausos, duomenų 

priėmimas (BLE), įvykiais pagrįsti nustatymai, duomenų 
registravimas (aplanko kiekvienam darbui sudarymas), 
duomenų perdavimas (CSV), tolerancijos vertinimo 
pateikimas (indikatorius), grafinis pateikimas (istorija), 
statistikos apdorojimas (histograma)

†Galima prijungti 3 prietaisus

†Prieinamas tik anglų kalba

†Palaiko „Android“ ir „iOS“

Download on
www.mitutoyo.eu
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„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM. Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

Imtuvas

Siųstuvai

„U-WAVE-R“

Operatoriai

Kompiuteris (duomenų saugojimui)

Duomenys įkeliami į kompiuterį per USB.

„Digimatic“ 
mikrometras

„Digimatic“ slankmatis

„Digimatic“ matuoklis

U-WAVE-TM

U-WAVE-TC

U-WAVE-T

Prijungimo blokas Prijungimo blokas
Prijungimo kabelis

Prietaisas (duomenų  
saugojimui)

Duomenys įkeliami į kompiuterį, 
planšetinį kompiuterį ar išmanųjį 
telefoną per „Bluetooth“.

„Digimatic“ matuokliai

U-WAVE-TMB
U-WAVE-TCB

Prijungimo blokas

Prijungimo blokas

„Digimatic“ 
mikrometras

„Digimatic“ slankmatis

=
NESUDERINAMAS

=
SUDERINAMAS

Prijungimo blokai
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SLANKMAČIAI

Nr. Matavimo 
ribos (mm/in)

Tikslumas 
(mm)

Nuskaitymas Duomenų 
išvestis

Padalos vertė 
(mm/in)

Gylmatis Pastabos Patikrinimo 
sertifikatas

Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

530-101 0 – 150 ± 0,05 Nonijaus 
skalė 0,05 Plokščias Standartinis tipas (0,05 mm) 30,00 23,90

530-104 0 – 150/0 – 6 in ± 0,05 Nonijaus 
skalė 0,05 / 1/128" Plokščias Standartinis metrinis/colinis tipas (0,05 mm) 30,00 23,90

530-108 0 – 200 ± 0,05 Nonijaus 
skalė 0,05 Plokščias Standartinis tipas (0,05 mm) 78,00 57,90

530-109 0 – 300 ± 0,08 Nonijaus 
skalė 0,05 Plokščias Standartinis tipas (0,05 mm) 188,00 149,00

530-122 0 – 150 ± 0,03 Nonijaus 
skalė 0,02 Plokščias Standartinis tipas (0,02 mm) 36,00 27,90

530-123 0 – 200 ± 0,03 Nonijaus 
skalė 0,02 Plokščias Standartinis tipas (0,02 mm) 60,00 43,90

530-124 0 – 300 ± 0,04 Nonijaus 
skalė 0,02 Plokščias Standartinis tipas (0,02 mm) 188,00 139,00

505-730 0 – 150 ± 0,03 Laikrodinė 
skalė 0,02 Plokščias Skalė: 2 (mm) / apsisukimą 101,00 79,90

505-731 0 – 200 ± 0,03 Laikrodinė 
skalė 0,02 Plokščias Skalė: 2 (mm) / apsisukimą 205,00 159,00

505-732 0 – 150 ±  0,02 Apskritoji 
skalė 0,01 Plokščias Skalė: 1 (mm) / apsisukimą 114,00 89,90

500-184-30 0 – 150 ± 0,02* Skaitmeninis 0,01 Apvalus Skaitmeninio standarto ■ 112,00 82,90

500-181-30 0 – 150 ± 0,02* Skaitmeninis 0,01 Plokščias Skaitmeninio standarto ■ 112,00 82,90

500-182-30 0 – 200 ± 0,02* Skaitmeninis 0,01 Plokščias Skaitmeninio standarto ■ 177,00 139,00

500-161-30 0 – 150 ± 0,02* Skaitmeninis ■ ** 0,01 Plokščias Skaitmeninio standarto ■ 139,00 99,90

500-162-30 0 – 200 ± 0,02* Skaitmeninis ■ ** 0,01 Plokščias Skaitmeninio standarto ■ 198,00 149,00

500-155-30 0  –  150 ± 0,02* Skaitmeninis ■ ** 0,01 Plokščias Su kietmetalio žiaunomis ■ 488,00 369,00

500-706-20 0 – 150 ± 0,02* Skaitmeninis 0,01 Plokščias Skaitmeninis IP67 ■ 166,00 129,00

500-707-20 0 – 200 ± 0,02* Skaitmeninis 0,01 Plokščias Skaitmeninis IP67 ■ 232,00 179,00

500-716-20 0 – 150 ± 0,02* Skaitmeninis ■ ** 0,01 Plokščias Skaitmeninis IP67 ■ 214,00 159,00

500-717-20 0 – 200 ± 0,02* Skaitmeninis ■ ** 0,01 Plokščias Skaitmeninis IP67 ■ 272,00 199,00

550-331-10 0 – 300 ± 0,04* Skaitmeninis ■ ** 0,01 – IP67 su užapvalintomis žiaunomis 423,00 329,00

551-331-10 0 – 300 ± 0,04* Skaitmeninis ■ ** 0,01 – IP67 su užapvalintomis ir standartinėmis 
žiaunomis

422,00 329,00

* Be kvantavimo paklaidos ** Prietaisai su duomenų išvestimis - „MeasurLink“ palaikoma
 Suderinamas su „U-WAVE Bluetooth“ ir „U-WAVE fit“

530-122

500-716-20

505-730

551-331-10

530-104

550-331-10

Nr. 500-181-30

112 €
Akcinė kaina: 82,90 €
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„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM. Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

Pasirenkami priedai
Nr. Aprašymas Pastabos Standartinė kaina € Akcinė kaina €
264-620 Bevielis siųstuvas „U-WAVE fit“ IP67 tipas 163,00 139,00

264-621 Bevielis siųstuvas „U-WAVE fit“ Tipas su garso signalu 163,00 139,00

264-624 Bevielis siųstuvas „U-WAVE Bluetooth“ IP67 tipas 163,00 139,00

264-625 Bevielis siųstuvas „U-WAVE Bluetooth“ Tipas su garso signalu 163,00 139,00

02AZF310 „U-WAVE“ jungtis IP67 slankmačiui 97,00 69,90

02AZF300 „U-WAVE“ jungtis Standartiniam slankmačiui 92,00 69,90

959149 „Digimatic“ kabelis su duomenų siuntimo mygtuku (1 m) Standartiniam slankmačiui 42,00 –

959150 „Digimatic“ kabelis su duomenų siuntimo mygtuku (2 m) Standartiniam slankmačiui 49,00 –

06AFM380C USB „Input Tool Direct“ kabelis su duomenų siuntimo 
mygtuku (2 m)

Standartiniam slankmačiui 107,00 81,90

05CZA624 „Digimatic“ kabelis su duomenų siuntimo mygtuku (1 m) IP67 slankmačiui 88,00 –

05CZA625 „Digimatic“ kabelis su duomenų siuntimo mygtuku (2 m) IP67 slankmačiui 92,00 –

06AFM380A USB „Input Tool Direct“ kabelis su duomenų siuntimo 
mygtuku (2 m)

IP67 slankmačiui 122,00 93,90

ATSPARUMO AUŠINIMO SKYSČIUI TECHNOLOGIJA (TIPAS IP67)
Savo „COOLANT PROOF“ matavimo įrangos gamybai „Mitutoyo“ naudoja 
medžiagas, kurios yra itin atsparios emulsijai, alyvai, tepalams ir aušinimo skysčiui.

BELAIDIS „U-WAVE“ SIŲSTUVAS SUMONTUOTAS KITOJE 
SLANKMAČIO PUSĖJE
Siųstuvo forma ir dydis yra toks pats kaip slankmačio valdymo bloko, todėl jis yra 
ergonomiškas.

†Ryšys iki 20 m matymo diapazone

†Saugus ir patikimas duomenų perdavimas

†Paprastas duomenų eksportavimas į „Microsoft® Excel®“ arba kitas programas

†Sėkmingą duomenų perdavimą siųstuvas patvirtina garsiniu signalu ir/arba 
šviesos diodų indikatoriumi.

†Mažos energijos sąnaudos (iki 400 000 duomenų persiuntimų su viena baterija)

500-155-30 SLANKMATIS SU KIETMETALIO ŽIAUNOMIS
500-155-30 – slankmatis su kietmetalio žiaunomis vidiniams ir išoriniams 
matavimams. Puikiai tinka abrazyvinėms dalims matuoti. 

„MITUTOYO“ SLANKMATIS "ABSOLUTE" SU YPATINGA 
BATERIJOS VEIKIMO TRUKME
„Mitutoyo Absolut“ technologija taupo energiją. Mūsų standartinio slankmačio 
baterijos veikimo trukmė, jį reguliariai naudojant, yra 18 000 h arba apie 5 metus. 
5 metus.



10 Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

MIKROMETRAI

Nr. Diapazonas 
(mm)

Tikslumas 
(µm)

Nuskaitymas Duomenų 
išvestis

Padalos vertė 
(mm)

Pastabos Patikrinimo 
sertifikatas

Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

103-137 0 – 25 ± 2 analoginis 0,01 Standartinis tipas ■ 47,00 37,90

103-138 25 – 50 ± 2 analoginis 0,01 Standartinis tipas ■ 67,00 54,90

103-139-10 50 – 75 ± 2 analoginis 0,01 Standartinis tipas 89,00 69,90

103-140-10 75 – 100 ± 3 analoginis 0,01 Standartinis tipas 97,00 74,90

103-913-50 0 − 150 analoginis 0,01 Išorinio matavimo mikrometrų komplektas 0 – 25, 25 – 50 mm 488,00 399,00

293-821-30 0 – 25 ± 2* skaitmeninis 0,001 Ekonomiškas tipas ■ 152,00 119,00

293-140-30 0 – 25 ± 1* skaitmeninis ■ ** 0,001 „QuantuMike“, IP65, su 2 mm ašies žingsniu ■ 310,00 229,00

293-141-30 25 – 50 ± 1* skaitmeninis ■ ** 0,001 „QuantuMike“, IP65, su 2 mm ašies žingsniu ■ 383,00 299,00

293-142-30 50 – 75 ± 1* skaitmeninis ■ ** 0,001 „QuantuMike“, IP65, su 2 mm ašies žingsniu 465,00 369,00

293-143-30 75 – 100 ± 2* skaitmeninis ■ ** 0,001 „QuantuMike“, IP65, su 2 mm ašies žingsniu 525,00 399,00

293-230-30 0 – 25 ± 1* skaitmeninis ■ ** 0,001 IP65, standartinis tipas ■ 257,00 199,00

293-231-30 25 – 50 ± 1* skaitmeninis ■ ** 0,001 IP65, standartinis tipas ■ 303,00 239,00

293-232-30 50 – 75 ± 1* skaitmeninis ■ ** 0,001 IP65, standartinis tipas 400,00 319,00

293-233-30 75 – 100 ± 2* skaitmeninis ■ ** 0,001 IP65, standartinis tipas 442,00 349,00

293-666-20 0 – 30 ± 2* skaitmeninis ■ ** 0,001 „QuickMike“, IP65, eiga 10 mm per apsisukimą 480,00 369,00

293-667-20 25 – 55 ± 2* skaitmeninis ■ ** 0,001 „QuickMike“, IP65, eiga 10 mm per apsisukimą 565,00 399,00

293-668-20 50 – 80 ± 3* skaitmeninis ■ ** 0,001 „QuickMike“, IP65, eiga 10 mm per apsisukimą 605,00 449,00

323-250-30 0 – 25 ± 4* skaitmeninis ■ ** 0,001 IP65, matavimo paviršius – ∅ 20 mm diskas 697,00 549,00

331-251-30 0 – 25 ± 2* skaitmeninis ■ ** 0,001 IP65, matavimo paviršius – ∅ 3 mm ašelė 665,00 519,00

331-252-30 25 – 50 ± 2* skaitmeninis ■ ** 0,001 IP65, matavimo paviršius – ∅ 3 mm ašelė 723,00 569,00

350-271-30 0 – 25 ± 2* skaitmeninis ■ ** 0,001 Mikrometrinė galvutė, IP65, ∅ 12, 18 mm tvirtinimo ašis 431,00 349,00

* Be kvantavimo paklaidos ** Prietaisai su duomenų išvestimis - „MeasurLink“ palaikoma
 Suderinamas su „U-WAVE Bluetooth“ ir „U-WAVE fit“

293-230-30

103-137

323-250-30

331-251-30

350-271-30

293-140-30

2 (mm) / apsisukimą

293-666-20

10 (mm) per apsisukimą

103-913-50

Nr. 293-821-30

152 €
Akcinė kaina: 119 €
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„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga
„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM. Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

Pasirenkami priedai 

Nr. Aprašymas Pastabos Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

264-622 „U-WAVE fit“ bevielis siųstuvas IP65 tipas (išskyrus „QuickMike“) 163,00 139,00

264-623 „U-WAVE fit“ bevielis siųstuvas Tipas su garsiniu signalu (išskyrus „QuickMike“) 163,00 139,00

264-626 „U-WAVE Bluetooth“ bevielis siųstuvas IP65 tipas (išskyrus „QuickMike“) 163,00 139,00

264-627 „U-WAVE Bluetooth“ bevielis siųstuvas Tipas su garsiniu signalu (išskyrus „QuickMike“) 163,00 139,00

02AZF310 „U-WAVE" jungtis IP65 mikrometrui (išskyrus „QuickMike“) 97,00 69,90

05CZA662 „Digimatic“ kabelis su duomenų siuntimo mygtuku (1 m)  91,00 –

05CZA663 „Digimatic“ kabelis su duomenų siuntimo mygtuku (2 m)  92,00 –

06AFM380B „USB Input Tool Direct“, 2 m kabelis su duomenų 
siuntimo mygtuku

 122,00 93,90

156-101-10 Stovas mikrometrui Reguliuojamas kampas. Mikrometrams 
iki 100 mm

57,00 45,90 

1 apsisukimas

Ašies eiga

0,5 (mm)

2,0 (mm)

Standartinis

„QuantuMike“

323-250-30 331-251-30

„QuickMike“ – SU NESISUKANČIA MATAVIMO AŠIMI 
YPATINGAI GREITAM MATAVIMUI
†Kai suklio eiga 10 mm per apsisukimą, matavimo paviršius juda dvidešimt kartų 

greičiau nei standartinių prietaisų.

†Pasižymi puikiu atsparumu skysčiams ir dulkėms (IP65), todėl jį galima naudoti 
gamyboje kurios aplinkoje esama aušinimo skysčio purslų.

†„ABSOLUTE“ elektroninė liniuotė neriboja sukimo greičio.

†Didesnis matavimo diapazonas – 30 mm

„U-WAVE“ BELAIDIS SIŲSTUVAS ANT MIKROMETRŲ 
NUGARĖLĖS 
†Siųstuvo forma ir dydis yra toks pats kaip mikrometro valdymo bloko, todėl 

prietaisas yra ergonomiškas.
†Ryšys iki 20 m matymo diapazone
†Saugus ir patikimas duomenų perdavimas
†Paprastas duomenų eksportavimas į „Microsoft® Excel®“ arba kitas programas
†Duomenų perdavimą siųstuvas patvirtina garsiniu signalu ir/arba šviesos diodų 

indikatoriumi.
†Mažos energijos sąnaudos (iki 400 000 duomenų persiuntimų su viena baterija)

„QuantuMike“ – KETURIS KARTUS GREITESNIS NEI 
STANDARTINIAI PRIETAISAI 
†Greičiau matuojama dėl stambesnio sriegio, kuris vienu būgnelio apsisukimu 

ašį pastumia 2 mm

†Reketinis būgno mechanizmas leidžia įrankį lengvai valdyti viena ranka 
arba stove.

†Pasižymi puikiu atsparumu skysčiams ir dulkėms (IP65 apsaugos lygis), todėl jį 
galima naudoti gamybinėje aplinkoje, kur esama aušinimo skysčio purslų.

VIRŠ 100 SKIRTINGŲ MIKROMETRŲ RŪŠIŲ PATIEMS 
ĮVAIRIAUSIEMS POREIKIAMS 
†„Mitutoyo“ siūlo daugiau nei 100 skirtingų specialios paskirties skaitmeninių 

mikrometrų, matavimams sunkiai pasiekiamose vietose atlikti.

†Dauguma šių specialios paskirties mikrometrų yra aukštos IP65  
apsaugos klasės.



12 Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

MAŽŲJŲ ĮRANKIŲ RINKINIAI IR  
KOMPLEKTAI

500-181-30

293-821-30+

500-706-20

293-145-30

+

530-101

103-137

+

SLANKMAČIŲ IR 
MIKROMETRŲ RINKINIAI 
BEI KOMPLEKTAI 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS
Pasinaudokite galimybe įsigyti mūsų geriausių produktų rinkinius už dar geresnę kainą!

†Rinkiniai (Nr. PROMOXXX) pristatomi kaip vienas produktas

†Komplektai (Nr. 500-961-30, 500-916-20 ir 293-970) pristatomi vienoje pakuotėje

Rinkiniai: slankmatis + mikrometras (be duomenų išvesties)

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

PROMO001
Slankmatis su Nonijaus skale 150 (mm) 77,00 57,90

Išorinių matavimų ekonomiško dizaino mikrometras 
0-25 (mm)

PROMO002
Skaitmeninis ABS AOS slankmatis 150 (mm) 264,00 199,00

Skaitmeninis mikrometras 0-25 (mm)

PROMO003

Skaitmeninis, ABS, atsparus aušinimo skysčiui, IP67 
standarto slankmatis 150 (mm)

385,00 289,00

Skaitmeninis IP65 standarto mikrometras  
„QuantuMike“ 0-25 (mm)

„U-WAVE fit“ rinkiniai*

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

PROMO005
Skaitmeninis ABS AOS slankmatis 150 (mm) 394,00 299,00

„U-WAVE-TC“ su prijungimo bloku

PROMO006
Skaitmeninis, ABS, atsparus aušinimo skysčiui, IP67 
standarto slankmatis 150 (mm)

474,00 359,00

„U-WAVE-TC“ su prijungimo bloku

PROMO007
Skaitmeninis IP65 standarto mikrometras 0-25 (mm) 517,00 399,00

„U-WAVE-TM“ su prijungimo bloku

PROMO008
Skaitmeninis IP65 standarto mikrometras  
„QuantuMike“ 0-25 (mm)

570,00 429,00

„U-WAVE-TM“ su prijungimo bloku

* U-WAVE-R imtuvas (parduodamas atskirai) yra būtinas duomenims priimti į kompiuterį. Žr. 4 psl.

„U-WAVE Bluetooth“ rinkiniai ir komplektai

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

500-961-30
Skaitmeninis ABS AOS slankmatis 150 (mm) 391,00 279,00

„U-WAVE-TCB“ su prijungimo bloku

500-916-20
Skaitmeninis, ABS, atsparus aušinimo skysčiui, 
IP67 standarto slankmatis 150 (mm)

511,00 299,00

„U-WAVE-TCB“ su prijungimo bloku

293-970
Skaitmeninis IP65 standarto mikrometras 0-25 (mm) 469,00 309,00
„U-WAVE-TMB“ su prijungimo bloku

PROMO004
Skaitmeninis IP65 standarto mikrometras  
„QuantuMike“ 0-25 (mm)

570,00 419,00

„U-WAVE-TMB“ su prijungimo bloku

Nr. PROMO001

77 €
Akcinė kaina: 57,90 €

Nr. PROMO002

264 €
Akcinė kaina: 199 €

Nr. PROMO003

385 €
Akcinė kaina: 289 €

SUTAUPYKITE  
IKI 41 %  ĮSIGYDAMI MŪSŲ  SPECIALIUS RINKINIUS  IR KOMPLEKTUS!
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„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

500-161-30

+
Prijungimo blokasSiųstuvas*

+ * U-WAVE-R imtuvas 
(parduodamas atskirai) yra 
būtinas duomenims priimti į 
kompiuterį. Žr. 4 psl.

Nr. PROMO005

394 €
Akcinė kaina: 299 €

500-716-20

+
+

Prijungimo blokasSiųstuvas*

* U-WAVE-R imtuvas 
(parduodamas atskirai) yra 
būtinas duomenims priimti į 
kompiuterį. Žr. 4 psl.

Nr. PROMO006

474 €
Akcinė kaina: 359 €

293-230-30

+
+

Prijungimo blokasSiųstuvas*

* U-WAVE-R imtuvas 
(parduodamas atskirai) yra 
būtinas duomenims priimti į 
kompiuterį. Žr. 4 psl.

Nr. PROMO007

517 €
Akcinė kaina: 399 €

293-140-30 +
+

Prijungimo blokasSiųstuvas*

* U-WAVE-R imtuvas 
(parduodamas atskirai) yra 
būtinas duomenims priimti į 
kompiuterį. Žr. 4 psl.

Nr. PROMO008

570 €
Akcinė kaina: 429 €

500-161-30

Prijungimo blokasSiųstuvas

+
+

Nr. 500-961-30

391 €
Akcinė kaina: 279 €

293-230-30

+
Siųstuvas Prijungimo blokas

+

Nr. 293-970

469 €
Akcinė kaina: 309 €

500-716-20

+
Prijungimo blokasSiųstuvas

+

Nr. 500-916-20

511 €
Akcinė kaina: 299 €

293-140-30 +
Siųstuvas Prijungimo blokas

+

Nr. PROMO004

570 €
Akcinė kaina: 419 €
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SPAUSDINTUVAI / STOVAI

Nr. Darbinis spindulys (mm) Magneto jėga N Standartinė kaina € Akcinė kaina €

7031B* 159 300 189,00 139,00

7032B* 260 600 196,00 149,00

7033B* 352 600 202,00 159,00
* Sandėlyje tik ribotos atsargos!

STATISTIKOS APDOROJIMO SPAUSDINTUVAS „DP-1VA“ – DUOMENŲ  
SPAUSDINTUVAS IR REGISTRATORIUS 
†Naudojamas statistiniams vertinimams ir duomenų spausdinimui iš slankmačių, mikrometrų ir kitų matavimo 

prietaisų su „Digimatic“ prievadu.

†Greitas ir tylus: spausdintuvas veikia vienu mygtuko paspaudimu ir ypač tyliai. Termopopierius pasižymi 
išskirtiniu ilgaamžiškumu ir cheminiu atsparumu, todėl tinka ilgalaikiam saugojimui.

†Spausdintuvas taip pat turi ir laikmačio funkciją, naudojamą iš anksto nustatytam matavimo duomenų įkėlimui.

†Duomenis perkelti iš spausdintuvo į kompiuterį labai paprasta, naudojant USB (VCP/HID) išvestį („USB IT-PAK“ 
2.1 arba naujesnės versijos, „MeasurLink“, „Excel“ ir t. t.)

†Naudojant „Data Logger“ [duomenų registratoriaus] funkciją, galima išsaugoti iki 1000 duomenų įrašų su laiku 
ir data. Duomenis galima išsaugoti net išjungus maitinimą.

7032B

7033B

Nr. 264-505D

477 €
Akcinė kaina: 389 €

Nr. 7031B

189 €
Akcinė kaina: 139 €

SKUBĖKITE,

KOL NESIBAIGĖ

ATSARGOS!

UNIVERSALŪS MAGNETINIAI STOVAI
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„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM. Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

GYLMAČIAI / GULSČIUKAI

Pasirenkami priedai vidmačiams ir gyliamačiams

Nr. Aprašymas Pastabos Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

02AZD730G „U-WAVE“ belaidis siųstuvas IP67 tipas 163,00 119,00
02AZD880G „U-WAVE“ belaidis siųstuvas Tipas su garso signalu 163,00 119,00
02AZD790B „U-WAVE“ prijungimo kabelis 3 taškų mikrometriniam 

vidmačiui  IP65 
97,00 59,90

02AZD790F „U-WAVE“ prijungimo kabelis Vidmačiui, skaitmeniniam gylmačiui 87,00 49,90
905338 „Digimatic“ kabelis (1 m) Vidmačiui, skaitmeniniam gylmačiui 32,00 –
905409 „Digimatic“ kabelis (2 m) Vidmačiui, skaitmeniniam gylmačiui 38,00 –
06AFM380F USB „Input Tool Direct“ kabelis (2 m) Vidmačiui, skaitmeniniam gylmačiui 107,00 81,90
05CZA662 „Digimatic“ kabelis (2 m) 3 taškų vidinio matavimo 

mikrometrui IP65
91,00 –

05CZA663 „Digimatic“ kabelis (2 m) 3 taškų vidinio matavimo 
mikrometrui IP65

92,00 –

06AFM380B USB „Input Tool Direct“ kabelis (2 m) 3 taškų vidinio matavimo 
mikrometrui IP65

122,00 93,90

Nr. Diapazonas 
(mm)

Padalos vertė 
(mm)

Tikslumas 
(mm)

Aprašymas Pastabos Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

527-201 0 – 150 0,05 ± 0,05 Slankmatis-gylmatis Be tikslaus reguliavimo 116,00 89,90

527-101 0 – 150 0,02 ± 0,03 Slankmatis-gylmatis Su tiksliu reguliavimu 134,00 99,90

527-102 0 – 200 0,01 ± 0,03 Slankmatis-gylmatis Su tiksliu reguliavimu 140,00 109,00

7211 0 – 200** 0,01 ± 0,020 Indikatorinis gylmatis su laikrodine skale Bazės dydis: 63,5 x 16 mm 205,00 159,00

547-211 0 – 200** 0,01 ± 0,020* Skaitmeninis indikatorinis gylmatis Bazės dydis: 63,5 x 16 mm 441,00 349,00

128-101 0 – 25 0,01 ± 0,003 Mikrometrinis gylmatis Bazės dydis: 63,5 x 16 mm 144,00 119,00

* Be kvantavimo paklaidos ** su 5 išplėtimais

Nr. Jautrumas (mm/m 
padala)

Jautrumas (kampo 
sekundė)

Matmenys (mm) Tikslumas Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

960-601* 0,1 20 200 x 44 DIN2267 382,00 299,00

960-603* 0,02 4 200 x 44 DIN2267 467,00 379,00

960-703* 0,02 4 200 x 44 x 200 DIN2267 810,00 649,00
* Sandėlyje tik ribotos atsargos!

7211 547-211 128-101

960-601

PANAUDOJIMO BŪDAI 

Nr. 527-101

134 €
Akcinė kaina: 99,90 €

Nr. 960-703

810 €
Akcinė kaina: 649 €

SKUBĖKITE,

KOL NESIBAIGĖ

ATSARGOS!TIKSLŪS GULSČIUKAI



16

Rubinas

Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

LAIKRODINIAI / SVIRTINIAI 
INDIKATORIAI

Nr. Diapazonas 
(mm)

Padalos vertė 
(mm)

Aprašymas Skalė Liestuko ilgis  
(mm)

Pastabos Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

2046SB-60 10 0,01 Indikatorius su 
laikrodine skale

0 – 100(100 – 0) IP64 122,00 95,90

2310S-10 10 0,01 Indikatorius su 
laikrodine skale

0 – 100(100 – 0) Bendraašis apsukų skaitiklis, su ausele ant nugarėlės 67,00 50,90

2310SB-10 10 0,01 Indikatorius su 
laikrodine skale

0 – 100(100 – 0) Bendraašis apsukų skaitiklis 67,00 50,90

2110S-10 1 0,001 Indikatorius su 
laikrodine skale

0 – 100(100 – 0) Atsparus smūgiams, su ausele ant nugarėlės 118,00 89,90

2110SB-10 1 0,001 Indikatorius su 
laikrodine skale

0 – 100(100 – 0) Atsparus smūgiams 118,00 89,90

513-404-10E 0,8 0,01 Svirtinis indikatorius, 
bazinis komplektas

0 – 40 – 0 17,4 Komplekte: ∅ 8 mm tvirtinimo ašis, liestukas su  
∅ 2 mm kietmetalio antgaliu

86,00 69,90

513-405-10T 0,2 0,002 Svirtinis indikatorius, 
pilnas komplektas

0 – 100 – 0 15,2 Komplekte: ∅ 4 ir 8 mm tvirtinimo ašys, liestukai su  
∅ 1, 2, 3 mm kietmetalio antgaliais, šarnyrinis 

spaustukas, laikantysis strypas (100 mm)

147,00 119,00

513-475-10E 0,2 0,002 Svirtinis indikatorius, 
bazinis komplektas

0 – 100 – 0 15,2 Komplekte: ∅ 8 mm tvirtinimo ašis, liestukas su  
∅ 2 mm rubino antgaliu 

137,00 109,00

513-401-10E 0,14 0,001 Svirtinis indikatorius, 
bazinis komplektas

0 – 70 – 0 11,2 Komplekte: ∅ 8 mm tvirtinimo ašis, liestukas su  
∅ 2 mm kietmetalio antgaliu

153,00 119,00

2310SB-10

2110SB-10

513-404-10E

513-401-10E

LAIKRODINIŲ INDIKATORIŲ SAVYBĖS

Tarpas, siekiant 
išvengti tiesioginės 
įtempimo jėgos įtakos

Matavimo 
ašis

Tvirtinimo zona

Apsaugai nuo 
įbrėžimų užtikrinti 
stiklo paviršius yra 

viename lygmenyje 
su išoriniu žiedu

Lankelio gnybtai ir 
ribų rodyklės yra 
standartiniai priedai

Beraktis kėlimo 
svirties prijungimas 

dėl kregždės 
uodegos tipo 
konstrukcijos 

Kietas, įbrėžimams 
atsparus stiklas Specialus strypo įvorės 

dizainas lengvesniam 
strypo tvirtinimui (ilgesnė 
užspaudimo zona)

Montavimas 4 
varžtais, siekiant 
užtikrinti didesnį 
atsparumą 
smūgiams Atsparus išorinis žiedas, 

pagamintas iš standaus 
plastiko

513-475-10E
Nr. 2046SB-60

122 €
Akcinė kaina: 95,90 €
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Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM. Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

Pasirenkami priedai 

Nr. Aprašymas Pastabos Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

7822 Keičiamų matavimo antgalių rinkinys Indikatoriams 49,00 37,90
21AZB149 Svirtis ašiai pakelti Laikrodiniams  

indikatoriams
7,00 –

Į rinkinį Nr. 7822 įeina:

∅ 5 mm plokščiasis
∅ 10 mm plokščiasis
0,4 mm spindulio adatinis
7 mm spindulio sferinis
Kiauto formos, spindulys 2,5 mm L = 5 mm
Kiauto formos, spindulys 2,5 mm L = 10 mm

EN ISO 9493/EN ISO 463
Nr. Parodymų paklaidos

Pe
r b

et
 k

ur
ia

s 1
0 

sk
al

ės
 

pa
da

lų
 / 

be
t k

ur
ią

 1
/1

0 
ap

sis
uk

im
o 

[µ
m

]

Pe
r b

et
 k

ur
ią

 p
us

ę 
ap

sis
uk

i-
m

o 
(µ

m
)

Pe
r b

et
 k

ur
į v

isą
 a

ps
isu

ki
m

ą 
(µ

m
)

M
at

av
im

o 
di

ap
az

on
e 

(µ
m

)

Hi
st

er
ez

ė 
(µ

m
)

At
ka

rt
oj

am
um

as
 (µ

m
)

2046SB-60 5 9 10 13 3 3
2310SB-10 5 9 10 13 3 3
2110SB-10 2,5 4 4,5 5 2 1
513-404-10E 5 6 – 8 3 3
513-405-10T 2 3 – 3 2 1
513-475-10E 2 3 – 3 2 1
513-401-10E 2 3 – 3 2 1

TIKSLUMO SPECIFIKACIJA
Tikslumo specifikacija atitinka naują EN ISO 9493 standartą, taikomą 
laikrodiniams svirtiniams indikatoriams ir EN ISO 463 standartą, taikomą 
laikrodiniams indikatoriams

SVIRTINIŲ INDIKATORIŲ SAVYBĖS  

∅ 8 mm kotas tinka visiems kregždės uodegos tipo sujungimams ir yra 
standartinis priedas

 ∅ 8 mm paprastas kotas (21CAB104), tvirtinamas prie bet kokio rėmo kregždės 
uodegos tipo sujungimo, yra pridedamas kaip standartinis priedas.

Tvirtinamos ribų rodyklės

Laikrodiniuose indikatoriuose ribų 
rodyklės 21AAB363 (pasirenkamos) gali 
būti tvirtinamos prie lankelio - tai leidžia 
lengvai nustatyti viršutinę ir apatinę 
tolerancijos ribas.

Liestuko ilgis nurodytas ant skalės

Naudojamo liestuko ilgis daro įtaką 
rodytuvo skalės faktoriui. Tinkamas 
ilgis nurodytas ant skalės, siekiant 
padėti klientams užsisakyti tinkamą 
atsarginį liestuką.

Svirtinis 
indikatorius

Bazinis rinkinys: 513-404-10E /  
513-475-10E / 513-401-10E

Liestukas 
su ∅ 2 mm 
kietmetalio 
galvute.

Užspaudimo 
žiedas randuotu 

paviršiumi

Ašis, ∅ 8 mm

Metrinis 
laikymo 
strypas (ilgis: 
100 mm)

Liestukas, 
∅ 1 mm 
galvutė iš 
kietmetalio

Liestukas, 
∅ 3 mm 
galvutė iš 
kietme-
talio

Šarnyrinis spaustukas 
(900321, skirtas ∅ 4 mm 
ir ∅ 8 mm koteliams)

Tvirtinimo 
ašis, ∅ 4 mm

Pilnas komplektas: 513-405-10T

Rinkinio sudėtis
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„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

SKAITMENINIAI INDIKATORIAI

Nr. Tipas Diapazonas 
(mm)

Padalos vertė 
(mm)

Tikslu-
mas* (mm)

Maitinimas Pastabos Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

543-781B ID-S 12,7 0,01 0,02 Baterija SR44 Ekonomiškas tipas 149,00 119,00

543-505B ID-SS 12,7 0,01 0,02 Saulės energija nuo 40 liuksų Ekonomiškas tipas 152,00 119,00

543-390B ID-C 12,7 0,001 0,003 Baterija SR44 Standartinis su nuokrypio funkcija 351,00 249,00

543-551D ID-F 25,4 0,001 0,003 Kintamosios srovės adapteris Daugiafunkcis tipas 622,00 479,00

543-553D ID-F 50,8 0,001 0,006 Kintamosios srovės adapteris Daugiafunkcis tipas 676,00 539,00

543-561D ID-H 30,4 0,0005 0,0015 Kintamosios srovės adapteris Aukšto tikslumo daugiafunkcis tipas 648,00 499,00

543-563D ID-H 60,9 0,0005 0,0025 Kintamosios srovės adapteris Aukšto tikslumo daugiafunkcis tipas 703,00 559,00

547-401 0 – 12 0,001 ± 0,003 Baterija SR44 Storio matuoklis su skaitmeniniu 
indikatoriumi

783,00 599,00

* Be kvantavimo paklaidos

543-561D

543-505B 543-390B

547-401

543-551D

�543-505B SAULĖS ENERGIJA 
MAITINAMAS INDIKATORIUS 

†Net jei apšvietimas laikinai sumažėja 
iki mažiau nei 40 liuksų, galima toliau 
įprastai matuoti naudojant pakrautą 
superkondensatorių.

750-1000 lx.
ruošiant tiksliosios mechanikos 

techninius brėžinius

Apšvietimas

500 lx.
biurui apšviesti

200-300 lx.
dirbant su gamybos mašinomis

150 lx.
transporto priemonių pakrovimo 

zonose

100 lx.
valgyklų praėjimuose

50 lx.
sandėliavimo patalpoje

�543-390B SU PASUKAMU EKRANU
†7 skaitmenų LCD ekraną galima pasukti net iki 330°, 

kad būtų patogiau skaityti.

330°

Nr. 543-781B

149 €
Akcinė kaina: 119 €
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„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM. Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

Pasirenkami priedai 

Nr. Aprašymas Pastabos Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

7822 Keičiamų matavimo antgalių rinkinys Indikatoriui 49,00 37,90
02AZD730G „U-WAVE“ belaidis siųstuvas IP67 tipas 163,00 119,00
02AZD880G „U-WAVE“ belaidis siųstuvas Tipas su garso signalu 163,00 119,00
02AZD790F „U-WAVE“ prijungimo kabelis ID-S, ID-SS, ID-C ir storio matuokliui 87,00 49,90
02AZD790D „U-WAVE“ prijungimo kabelis Skirtas ID-F ir ID-H 87,00 49,90
905338 „Digimatic“ kabelis (1 m) ID-S, ID-SS, ID-C ir storio matuokliui 32,00 –
905409 „Digimatic“ kabelis (2 m) ID-S, ID-SS, ID-C ir storio matuokliui 38,00 –
06AFM380F USB „Input Tool Direct“ kabelis (2 m) ID-S, ID-SS, ID-C ir storio matuokliui 107,00 81,90
936937 „Digimatic“ kabelis (1 m) Skirtas ID-F ir ID-H 49,00 –
965014 „Digimatic“ kabelis (2 m) Skirtas ID-F ir ID-H 63,00 –
06AFM380D USB „Input Tool Direct“ kabelis (2 m) Skirtas ID-F ir ID-H 107,00 81,90
21EZA198 Svirtis ašiai pakelti Skirtas ID-S, ID-SS ir ID-C 10,00 –
540774 Ašelės pakėlimo troselis (500 mm) Indikatoriui 30,00 –
21EZA099 Nuotolinis valdiklis (maks. 6 m atstumas) Skirtas ID-H 82,00 –

Į rinkinį Nr. 7822 įeina:
∅ 5 mm plokščiasis
∅ 10 mm plokščiasis
0,4 mm spindulio adatinis
7 mm spindulio sferinis
Kiauto formos, spindulys 2,5 mm L = 5 mm
Kiauto formos, spindulys 2,5 mm L = 10 mm

21EZA099 
Naudojimas stove

2 spalvų LCD apšvietimas (žalias ir raudonas)

ID-F 
tipo

ID-H 
tipo Taškas C

Taškas D
Taškas A

Taškas B

543-551D, 543-553D, 543-561D, 543-563D  
DAUGIAFUNKCIS INDIKATORIUS
†Apšvietimo spalvos pasikeičia nuo žalios spalvos (OK) iki raudonos spalvos 

(± NG), atsižvelgiant į nurodytus nuokrypius 
†ID-F ir ID-H indikatoriais galima išmatuoti MAKS., MIN. vertes arba 

INTERVALĄ (MAKS.–MIN.)

543-561D, 543-563D  
INDIKATORIUS SU PASIRENKAMU NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIU
†Naudodami ID-H indikatorių, nustatymus (pvz.: nulinio taško) galite atlikti  

papildomu nuotolinio valdymo pulteliu, neliesdami indikatoriaus.

Pultelio funkcijos:

† perjungti į iš anksto  
nustatytą / nulinę vertę

†perjungti MAX / MIN / TIR

†atstatyti MAX / MIN / TIR

†aktyvuoti duomenų išvestį

547-401 STORIO MATUOKLIS
†Plėvelei, popieriui, lakštiniam metalui ir kt. matuoti 

su 1 µm padalos verte
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KALIBRAVIMO PRIETAISAI

INDIKATORIŲ KALIBRAVIMO PRIETAISAS
„i-Checker“
Šis instrumentas yra tiksliausias savo klasėje (2016 m. vasario mėn. „Mitutoyo“ 
tyrimas), todėl garantuoja ypač patikimus kalibravimo rezultatus.
Analoginio tipo indikatoriai yra kalibruojami pusiau automatiniu režimu, kai 
indikatoriaus rodyklė rankiniu būdu sureguliuojama kiekviename matavimo 
taške, kalibravimo rezultatus perkeliant automatiškai ir judant į sekantį 
matavimo tašką.

Palaikomi pramonės standartai:

†ISO, JIS, JMAS, ANSI / ASME, DIN, VDI / VDE / DGQ, BS

†Kalibravimo standartus galima nustatyti pagal kliento specifikacijas

†Visos kalibravimui reikalingos funkcijos yra pateikiamos valdymo skydelyje, 
todėl procedūra yra greita ir lengva

Nr. 170-402D

13 415 €
Akcinė kaina: 10 999 €

Analoginio tipo indikatoriaus kalibravimas Skaitmeninio tipo indikatoriaus kalibravimas

Pasirenkami priedai
Nr. Aprašymas Pastabos Standartinė kaina € Akcinė kaina €

02ASK000 Indikatorių tikrintuvo priedų rinkinys (skirtas ∅ 6 mm tvirtinimo ašiai) indikatorių su ∅ 6 (mm) ašimi tvirtinimui 1 590,00 –

02ASK180 Indikatorių tikrintuvo priedų rinkinys (skirtas ∅ 8 mm tvirtinimo ašiai) indikatorių su ∅ 8 (mm) ašimi tvirtinimui 1 635,00 1 299,00

02ASK370 Tikrinimo indikatoriaus priedų rinkinys (skirtas ∅ 6 mm tvirtinimo ašiai) Laikiklis, skirtas ∅ 6 mm ašiai prie 02ASK180 tvirtinti 355,00 –

02ASK380 Tikrinimo indikatoriaus priedų rinkinys (skirtas ∅ 8 mm tvirtinimo ašiai) Laikiklis, skirtas ∅ 8 mm ašiai prie 02ASK000 tvirtinti 355,00 –

02ASU162 Vidmačio priedų rinkinys (C tipo) Priedų rinkinys, skirtas vidmačiui su rankena 2 754,00 –

Kompiuteris pavaizduotas tik iliustraciniais sumetimais. Užsakomas atskirai.
Jį reikia užsisakyti atskirai.

�SLANKMAČIŲ TIKRINTUVAS „CERA“, 0-300 MM
†Skirtas slankmačių vidinių ir išorinių žiočių bei aukštimačių kalibravimui

†Teikiamas su keraminiais galiniais ilgio matais

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

515-555 Slankmačių tikrintuvas 
„CERA“, 0-300 mm

1 960,00 1 599,00

Nr. 515-555

1 960 €
Akcinė kaina: 1 599 €

Vidmačio kalibravimas naudojant priedų 
rinkinį (C tipo)

Laikrodinio svirtinio indikatoriaus kalibravimas 
naudojant priedų rinkinį (horizontaliojo tipo)

Aukštimačio tikslumo tikrinimas Slankmačio tikslumo tikrinimas 
(išorinis matavimas)

Linijinio matuoklio tikrinimas Svirtinio zondo (indukcinio zondo) tikrinimas
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GALINIAI ILGIO MATAI

Nr. Matų sk. rinkinyje Medžiaga Klasė Tikslumas Patikrinimo serti-
fikatas

Standartinė kaina € Akcinė kaina €

516-362-10 47 Keramika 0 EN ISO 3650 ■ 3 060,00 2 149,00

516-363-10 47 Keramika 1 EN ISO 3650 ■ 2 660,00 1 799,00

516-346-10 87 Keramika 0 EN ISO 3650 ■ 5 082,00 3 499,00

516-347-10 87 Keramika 1 EN ISO 3650 ■ 3 927,00 2 799,00

516-962-10 47 Plienas 0 EN ISO 3650 ■ 1 858,00 1 349,00

516-963-10 47 Plienas 1 EN ISO 3650 ■ 1 429,00 999,00
516-964-10 47 Plienas 2 EN ISO 3650 ■ 1 218,00 859,00
516-946-10 87 Plienas 0 EN ISO 3650 ■ 2 862,00 2 199,00

516-947-10 87 Plienas 1 EN ISO 3650 ■ 2 202,00 1 499,00

516-107-10 10 Plienas 1 EN ISO 3650 ■ 413,00 299,00

47 vnt. rinkinys

Dydis Žingsnis Kiekis
1,005 – 1

1,01 – 1,19 0,01 19

1,2 – 1,9 0,1 8

1 – 9 1 9

10 – 100 10 10

87 vnt. rinkinys

Dydis Žingsnis Kiekis
1,001 – 
1,009

0,001 9

1,01 – 1,49 0,01 49

0,5 – 9,5 0,5 19

10–100 10 10

�„MITUTOYO“ PLIENINIŲ GALINIŲ ILGIO MATŲ CHARAK-
TERISTIKOS 

†Ypatingas ilgio stabilumas: „Mitutoyo“ plieniniai matai yra gaminami tik 
iš dirbtinai pasendinto plieno.

†Didelis prietaisų patikimumas: „Mitutoyo“ galiniai ilgių matai dėl savo 
didelio matmenų stabilumo kaip etalonai gali būti naudojami ilgą laiką.

†Maksimalūs leistini matų ilgių pokyčiai per metus yra apibrėžti EN ISO 
3650. Kokybiški „Mitutoyo“ galiniai ilgio matai puikiai atitinka šiuos 
ir visus kitus reikalavimus.

†Plieniniai galiniai ilgio matai puikiai tinka naudojimui kaip etalonai 
matavimams su maža neapibrėžtimi

†„Mitutoyo“ plieninių matų paviršiai yra pačios aukščiausios kokybės, 
užtikrinančios didelę sukibimo jėgą.

Slankmačio tikslumo tikrinimas

516-363-10

Mikrometrų tikrinimo galinių ilgio matų rinkinys
516-107-10

Nr. 516-963-10

1 429 €
Akcinė kaina: 999 €

„MITUTOYO“ KERAMINIŲ GALINIŲ ILGIO MATŲ  
(„CERA“ MATŲ) CHARAKTERISTIKOS 
†„CERA“ matai yra dešimt kartų atsparesni įbrėžimams nei plieniniai ir 

tris kartus atsparesni nei matai iš kietmetalio.

†Kadangi yra keraminiai, šie galiniai ilgio matai yra atsparūs korozijai.

†Šių galinių ilgio matų matmenys laikui bėgant beveik nekinta.

†Plieno ir keramikos plėtimosi koeficientai yra panašūs, todėl matavimo 
paklaidos dėl temperatūros pokyčių yra minimalios.

†Visų „Mitutoyo“ galinių ilgio matų paviršius yra labai aukštos kokybės, 
todėl keraminius galinio ilgio matus galima jungti su plieniniais.

†„CERA“ ilgio matuose neatsiranda užuovartų dėl įbrėžimų todėl yra 
labai patikimi.

†Nemagnetiniai: drožlės (geležies dalelės ir pan.) neprikibs.

†Lengvai nuskaitomi žymėjimai: juodi žymenys gerai matosi ant balto  
keraminio paviršiaus.
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„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

VIDINIŲ MATAVIMŲ PRIETAISAI

Nr. Diapazonas 
(mm)

Aprašymas Tikslumas (µm) Padalos 
vertė (mm)

Pastabos Patikrinimo 
sertifikatas

Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

368-911 6 – 12 3-jų taškų mikrometrinis vidmatis ± 2 0,001 Įeina 3 mikrometrai, 
2 nustatymo žiedai

■ 901,00 719,00

368-912 12 – 20 3-jų taškų mikrometrinis vidmatis ± 2 0,005 Įeina 2 mikrometrai, 
1 nustatymo žiedas

■ 779,00 629,00

368-913 20 – 50 3-jų taškų mikrometrinis vidmatis ± 3 0,005 Įeina 4 mikrometrai, 
2 nustatymo žiedai

■ 1 787,00 1 399,00

368-914 50 – 100 3-jų taškų mikrometrinis vidmatis ± 3 0,005 Įeina 4 mikrometrai, 
2 nustatymo žiedai

■ 2 101,00 1 699,00

468-981 6 – 12 IP65 skaitmeninis 3-jų taškų 
mikrometrinis vidmatis

± 2* 0,001 Įeina 3 mikrometrai, 
2 nustatymo žiedai

■ 2 769,00 2 199,00

468-982 12 – 25 IP65 skaitmeninis 3-jų taškų 
mikrometrinis vidmatis

± 2* (12 – 20)
± 3* (20 – 25)

0,001 Įeina 3 mikrometrai, 
2 nustatymo žiedai

■ 3 077,00 2 399,00

468-983 25 – 50 IP65 skaitmeninis 3-jų taškų 
mikrometrinis vidmatis

± 3* 0,001 Įeina 3 mikrometrai, 
2 nustatymo žiedai

■ 3 242,00 2 499,00

468-984 50 – 75 IP65 skaitmeninis 3-jų taškų 
mikrometrinis vidmatis

± 3* 0,001 Įeina 3 mikrometrai, 
2 nustatymo žiedai

■ 2 550,00 1 999,00

468-985 75 – 100 IP65 skaitmeninis 3-jų taškų 
mikrometrinis vidmatis

± 3* 0,001 Įeina 2 mikrometrai, 
1 nustatymo žiedas

■ 3 090,00 2 199,00

511-925-10 18 – 150 2-jų taškų vidmatis 2 0,001 Įeina skaitmeninis 
indikatorius 543-310B

859,00 639,00

* Be kvantavimo paklaidos

368-913 511-925-10

Švytuoklinio judesio rezultatas (min. vertė)

Norint patikimiau išmatuoti skersmenį, 
pasirenkamas greitas matavimo dažnio 

režimo aptikimo ciklas kas 20 ms 
(50 kartų / s).

∅ 79,988 mm

Nr. 468-983

3 242 €
Akcinė kaina: 2 499 €

511-925-10 SU INDIKATORIUMI 
VIDMAČIAMS 543-310B 
†Kaip alternatyvą laikrodiniam indikatoriui, vartotojas 

taip pat gali naudoti skaitmeninį indikatorių, skirtą 
2-taškų vidmačiams. Jame yra minimalios vertės 
fiksavimo funkcija, leidžianti lengvai nustatyti 
išmatuotos kiaurymės skersmenį. 

 Pasirenkami priedai, žr. kitą puslapį.
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NEPRALEISKITE MŪSŲ YPATINGO PASIŪLYMO!

Prisijunkite prie „Mitutoyo“ „grąžinkite senąjį, gaukite išmoką, įsigykite naują“ 
pasiūlymo. Taip sutaupysite iki 1 500 €, kai pirksite kitą linijinį aukštimatį. Šis 
pasiūlymas galioja tiek „Mitutoyo LH-600“, tiek „QM Height“ 
serijoms.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie mūsų specialųjį pasiūlymą, 
apsilankykite www.mitutoyo.eu  arba nuskenuokite QR kodą.

PASIEKITE NAUJAS AUKŠTUMAS  
ĮSIGYKITE NAUJĄ „MITUTOYO“  
AUKŠTIMATĮ  DABAR SUTAUP-

YKITE IKI  

1 500 €  
GRĄŽINKITE SENĄ  
UŽ IŠMOKĄ ARBA 

PIRKITE NAUJĄ

Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM. Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

AUKŠTIMAČIAI

Nr. Diapazonas 
(mm)

Aprašymas Padalos vertė  
(mm)

Tikslumas  
(µm)

Standartinė kaina € Akcinė kaina €

514-102 0 – 300 Aukštimatis su Nonijaus skale ir žymekliu 0,02 ± 40 426,00 319,00

192-130 0 – 300 Aukštimatis su skale ir žymekliu 0,01 ± 30 624,00 479,00

570-302 0 – 300 „Absolute“ skaitmeninis aukštimatis su žymekliu 0,01 ± 30* 604,00 449,00

570-304 0 – 600 „Absolute“ skaitmeninis aukštimatis su žymekliu 0,01 ± 50* 1 055,00 799,00
* Be kvantavimo paklaidos

570-302192-130

Nr. 514-102

426 €
Akcinė kaina: 319 €

„ABSOLUTE DIGIMATIC“ AUKŠTIMATIS
†„ABSOLUTE“ aukštimačio slankiklio reguliavimo ratukas (rankinis ratukas) 

užtikrina sklandų judėjimą. Šis aukščio matavimo prietaisas teikiamas dviejų 
skirtingų matavimo diapazonų.
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Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

LINIUOTĖS

Nr. 539-8XX-2

990 €

Nr. 539-8XX-3

1 290 €

Y ašis
X ašis

Z ašis

X ašis

Y ašis

2 ašių skaitiklis „KA-200“  ir dvi 
liniuotės, maks. efektyvus matavimo 
diapazonas (suminis) 2 000 mm

3 ašių skaitiklis „KA-200“  ir trys 
liniuotės, maks. efektyvus matavimo 
diapazonas (suminis) 3 000 mm

2 ašių SKAITIKLIS „KA-200“ ir dvi liniuotės, maks. efektyvus matavimo diapazonas 2 000 (mm) 

3 ašių SKAITIKLIS „KA-200" ir trys liniuotės, maks. efektyvus matavimo diapazonas 3 000 (mm)

Maks. eigos greitis Matavimo diapazonas Tikslumas
50 m/min. 100 – 500 mm ± 5 µm

600  – 1 800 mm ± 7 µm

2 000 – 3 000 mm ± 10 µm

Nr. Efektyvusis matavimo 
diapazonas (mm)

Bendras ilgis  
(mm)

Standartinė 
kaina €

539-860 2 000 2 198 926,00
539-861 2 200 2 398 996,00
539-862 2 400 2 598 1 182,00
539-863 2 500 2 698 1 217,00
539-864 2 600 2 798 1 256,00
539-865 2 800 2 998 1 338,00
539-866 3 000 3 198 1 486,00

Nr. Efektyvusis matavimo 
diapazonas (mm)

Bendras ilgis  
(mm)

539-801 100 278
539-802 150 328
539-803 200 378
539-804 250 428
539-805 300 488
539-806 350 538
539-807 400 588
539-808 450 638
539-809 500 698
539-811 600 798
539-813 700 898
539-814 750 938
539-815 800 998
539-816 900 1 098
539-817 1 000 1 198
539-818 1 100 1 298
539-819 1 200 1 398
539-820 1 300 1 498
539-821 1 400 1 598
539-822 1 500 1 698
539-823 1 600 1 798
539-824 1 700 1 898
539-825 1 800 1 998

Siūlomą komplektą (pavaizduotą aukščiau) sudaro liniuotės, 
kurių matavimo diapazonas – iki 1 800 mm

Galimi ir kitokie matavimo diapazonai 
(baziniuose komplektuose 1 ir 2 nėra)

KOMPLEKTAS NAUJOMS IR NAUDOTOMS RANKINIO VALDYMO 
STAKLĖMS 
Elektroninė liniuotė „AT-715“ ir skaitiklis „KA-200“. Šį pasiūlymą sudaro 2 arba 3 liniuotės, 
kurių efektyvus matavimo diapazonas maks. yra 1 800 (mm).

†„ABSOLUTE“ technologija – įjungus nereikia nustatyti atskaitos taško

†IP67 apsauga – ją užtikrina elektromagnetinės indukcijos skenavimo principas (aukšto lygio 
atsparumas dulkėms, vandeniui ir alyvai).

†Didelis tikslumas (nuo ± 5 µm iki 10 µm), priklausomai nuo matavimo diapazono

†Lengva naudoti su kelių tipų rankinio valdymo staklėmis, ypač su tekinimo staklėmis
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Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM. Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

SKAITIKLIAI / LINIJINIAI MATUOKLIAI

Nr. Ašys Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

174-183D 2 586,00 459,00

174-185D 3 705,00 549,00

Nr. Matavimo 
ribos 
(mm)

Matavimo jėga * Padalos vertė 
(mm)

Tikslumas Signalo žingsnis 
(µm)

Maks. atsako 
greitis

Masė (g) Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

542-157 0 – 10 0,8 N / 0,75 N / 0,7 (N) 0,0005 (1,5 + L / 50) µm 2 1 500 (mm/s) 175 730,00 549,00
* Suklys žemyn / horizontaliai / aukštyn

Nr. Matavimo 
ribos (mm)

Matavimo jėga * Padalos vertė 
(mm)

Ašies ∅∅ Tikslumas Signalo žingsnis 
(µm)

Maks. atsako 
greitis

Masė (g) Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

542-161 0 – 10 1,2 / 1,1 / 1 N 0,001 ∅ 8 mm (1,5 + L / 50) µm 4 1 500 (mm/s) 260 587,00 449,00
* Suklys žemyn / horizontaliai / aukštyn

Nr. Matavimo ribos  
(mm)

Matavimo jėga * (N) Padalos vertė  
(mm)

Ašies ∅∅  
(mm)

Tikslumas Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

542-246 0 – 5 0,65/0,6/0,55 0,1 8 (1,5 + L/50) µm 2 323,00 1 749,00
* Ašis žemyn / horizontaliai / aukštyn

KA-200 SKAITIKLIS
†Komplektuojamas su lengvai valdomu ir daugiafunkciu ekranu su elektroninių 

liniuočių jungtimis.

†Kadangi tai 2/3 ašių skaitiklis, jis pasižymi puikiu funkcionalumo ir kainos santykiu.

†Keičiant parametrus, jį paprastai galima naudoti kaip frezavimo arba tekinimo 
skaitiklį.

†Komplektuojamas su įrankių specifikacijomis, dviem papildomomis ašimis, diametro 
rodmeniu, išankstine verčių nustatymo galimybe ir kt.

STANDARTINIS TIESINIS „LGF“ SERIJOS MATUOKLIS
†Pažangi ašies kreipiančiosios konstrukcija užtikrina jo atsparumą išoriniams smūgiams ir vibracijai.

†Jų skirtuminio stačiakampio signalo išvestis leidžia juos įvairiai pritaikyti.

†Linijiniai rutuliniai ašies guoliai užtikrina ilgą gaminių eksploatavimo amžių.

Nr. 174-183D

586 €
Akcinė kaina: 459 €

Nr. 542-157

730 €
Akcinė kaina: 549 €

Nr. 542-161

587 €
Akcinė kaina: 449 €

Nr. 542-246

2 323 €
Akcinė kaina: 1 749 €

LINIJINIŲ MATUOKLIŲ PLONA GALVUTE SERIJA „LKG“ 
†Skirtuminio stačiakampio signalo išvestis suteikia galimybę matuoklį įvairiai panaudoti.

†Kadangi yra nedideli, gali būti naudojami net ir ankštoje erdvėje.

†Jų fotoelektrinė skalė suteikia aukštą tikslumą per visą matavimo diapazoną.

†Linijiniai rutuliniai ašies guoliai užtikrina ilgą gaminių eksploatavimo amžių.

„LGB“ SERIJOS DIDELĖS SKIRIAMOSIOS GEBOS LINIJINIAI 
MATUOKLIAI 
†Itin kompaktiški, jų maža fotoelektrinė skalė užtikrina didelį jų visų tikslumą.

†Su stačiakampio signalo išvestimi, leidžiančia juos plačiai pritaikyti.
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„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

LINIJINIAI MATUOKLIAI / „SENSORPAK“

Modelis „Sensorpak“

Nr. 02NGB072

Išvesties funkcija Tiesioginė išvestis į „Microsoft® Excel®“ skaičiuoklę, CSV rinkmenos išvestis (suderinama su „MeasurLink“)
Bendrosios leidžiamosios 
nuokrypos vertinimas

GERAI / NEGERAI vertinimas (nurodant matuoklius, kurie turi būti naudojami bendram leidžiamosios nuokrypos vertinimui).  
GERAI / NEGERAI signalo išvestis su pasirenkamu įvesties / išvesties kabeliu

Įvesties funkcija
Suaktyvinimo funkcija: mygtukais, laikmačiu arba išorinio suaktyvinimo būdu (su pasirenkamu įvesties / išvesties kabeliu)
Duomenų įvesties dažnis: nuo maks. 9 999 kartų (su 60 prijungtų matavimo prietaisų) iki 60 000 kartų (su 6 prijungtais 
matavimo prietaisais)

Naudojamas skaitiklis Skaitikliai su RS-232C sąsaja (EH ir EV) ir USB sąsaja (EH)

Pateikimas ekrane
Pateikimo būdas: skaitiklis, juostų diagrama, metrinė diagrama, schema (gali būti rodomi vienu metu),  
nuokrypų įvertinimai: pateikiami spalvomis (žalia / raudona)  
Galima prijungti: maks. 60 matavimo prietaisų

„SENSORPAK“
†Realiu laiku vienu metu rodo matavimo vertes iš iki 60-ies jutiklių.

†Galima atlikti iš iki 30-ies jutiklių gautų matavimo verčių skaičiavimus 
realiuoju laiku.

†Leidžia įvairiai grafiškai pateikti matavimo duomenų parodymus.

†Duomenys registruojami valdymo kortelėse arba duomenų lentelėse

†Galimas tolesnis duomenų tvarkymas, naudojant išorinę programinę įrangą, 
tokią kaip „Microsoft® Excel®“ arba „MeasurLink“

Nr. 02NGB072

804 €
Akcinė kaina: 619 €

Nr. Padalos vertė  
(mm)

Maks. Įvesties dažnis Įvesties 
signalo tipas

Naudojamas su matuokliu Matuoklio 
įvestys

Masė (g) Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

542-075D 0,0001 / 0,001 / 0,01 2,5 MHz (2 fazių stačiakampė 
banga) atsako greitis priklauso 

nuo matuoklio specifikacijos

Skirtuminė 
stačiakampė 

banga

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH (išskyrus 
LGF-Z su atskaitos tašku, LGH su 

0,01 µm skiriamąja geba)

1 760
909,00 689,00

542-071D 0,0001 / 0,001 / 0,01 2 800
1 105,00 839,00

Nr. 542-075D

909 €
Akcinė kaina: 689 €

„EH“ SKAITIKLIS LINIJINIAMS MATUOKLIAMS
†Daugiafunkcis skaitiklis

†Standartinės RS-232C ir USB sąsajos leidžia lengvai komunikuoti su išoriniu 
kompiuteriu (USB gali būti naudojamas tik su „SENSORPAK“).

†Integruota tinklo funkcija leidžia lengvai sukurti daugiataškę matavimo 
sistemą (RS ryšiu, maks. 10 skaitiklių).

†Dviejų matuoklių įvesties tipas gali sudėti ir atimti vertes iš dviejų matavimų.
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„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga
„LITEMATIC“

„LITEMATIC VL-50S-B“

Tai yra labai tiksli matuoklio galvutė su atskiru valdikliu.  

„LITEMATIC VL-50“ siūlo šiuos pranašumus:
†Jo matavimo jėga yra 0,01 N (1 gf), o skiriamoji geba – 0,01 µm.

†Dėl savo tolygios ir mažos matavimo jėgos instrumentas ypač tinka matuoti minkštoms medžiagoms, 
pvz.: gumai, plastikui, plėvelės storiui arba jautrių formų dalims.

†Varikliu varomas stūmoklis siūlo visą diapazoną stūmimo ir trukimo greičių, taip užtikrindamas 
saugų ir paprastą valdymą.

†Galvutė tiekiama su atskiru valdikliu, kad galėtumėte ją tvirtinti matavimo įtaise arba 
pasirenkamame lyginimo stove.

„LITEMATIC VL-50-B“
Tai yra labai tikslus motorizuotas matavimo prietaisas, kurį saugu ir lengva valdyti.  

„LITEMATIC VL-50“ siūlo šiuos pranašumus:
†Jo matavimo jėga yra 0,01 N (1 gf), o skiriamoji geba – 0,01 µm.

†Dėl savo tolygios ir mažos matavimo jėgos instrumentas ypač tinka matuoti minkštoms medžiagoms, pvz.: gumai, 
plastikui, plėvelės storiui arba jautrių formų dalims.

†Varikliu varomas stūmoklis siūlo visą diapazoną stūmimo ir traukimo greičių, taip užtikrindamas saugų ir paprastą valdymą.

Nr. Matavimo 
ribos (mm)

Tikslumas Matavimo jėga * (N) Padalos vertė  
(mm)

Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina 
€

318-221D 0 – 50 (0,5 + L/100) µm 0,01 (1 gf) 0,01, 0,1, 1 (perjungiama) 7 004,00 5 999,00

318-222D 0 – 50 (0,5 + L/100) µm 0,015 (15 gf) 0,01, 0,1, 1 (perjungiama) 7 232,00 6 199,00

318-223D 0 – 50 (0,5 + L/100) µm 1 (102 gf) 0,01, 0,1, 1 (perjungiama) 7 460,00 6 399,00

*957460 yra  
pasirenkamas priedas

Nr. Matavimo ribos  
(mm)

Tikslumas Matavimo jėga * (N) Padalos vertė  
(mm)

Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina 
€

318-226D 0 – 50 (0,5 + L/100) µm 0,01 (1 gf) 0,01, 0,1, 1 (perjungiama) 6 663,00 5 699,00

318-227D 0 – 50 (0,5 + L/100) µm 0,015 (15 gf) 0,01, 0,1, 1 (perjungiama) 6 891,00 5 899,00

318-228D 0 – 50 (0,5 + L/100) µm 1 (102 gf) 0,01, 0,1, 1 (perjungiama) 7 118,00 5 999,00

Pasirenkami priedai

Nr. Aprašymas Pastabos Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

02AZD730G „U-WAVE“ belaidis siųstuvas IP67 tipas 163,00 119,00
02AZD880G „U-WAVE“ belaidis siųstuvas Tipas su garso signalu 163,00 119,00
02AZD790D „U-WAVE“ prijungimo kabelis 10 kontaktų, paprastas modelis 87,00 49,90
06AFM380D USB „Input Tool Direct“ kabelis (2 m) 10 kontaktų, paprastas modelis 107,00 81,90
936937 „DIGIMATIC“ kabelis (1 m) 49,00 –
965014 „DIGIMATIC“ kabelis (2 m) 63,00 –
02ADB440 Duomenų jungtis I/O sąsajai (su dangteliu) 46,00 –
12AAA807D RS232-C kabelis 61,00 51,90
901312 Sferinis matavimo antgalis 8,00 –

957460 „Litematic“ galvutės stovas Skirtas „LITEMATIC VL-50S-B“ 3 932,00 3 299,00

Nr. 318-226D*

6 663 €
Akcinė kaina: 5 699 €

Nr. 318-221D

7 004 €
Akcinė kaina: 5 999 €
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LAZERINIS MIKROMETRAS

„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

Nr. Matavimo 
ribos (mm)

Tikslumas  
(µm)

Atkartojamumas  
(µm)

Padalos vertė  
(µm)

Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina 
€

544-498-1D 0,1 – 25
Visas matavimo diapazonas: ± 0,5

Siaurasis diapazonas: ± (0,3 + 0,1ΔD*)
Visas diapazonas: ± 0,045 (∅ 25 mm)

Siaurasis diapazonas: ± 0,03 (∅ 10 mm)
0,01 – 10

(perjungiama)
9 173,00 7 999,00

* ΔD yra etaloninio matuoklio ir ruošinio išorinių skersmenų skirtumas.

Nr. 544-498-1D

9 173 €
Akcinė kaina: 7 999 €

KONTROLINIO STRYPELIO IR KALIBRINIO 
KAMŠČIO MATAVIMAI

PRITAIKYMO PAVYZDŽIAI

Cilindro išorinio skersmens matavimas Cilindro išorinio skersmens ir apvalumo matavimas Formos matavimas

ITIN DIDELIO TIKSLUMO MATAVIMO PRIETAISAS
„LSM-6902H“ 
†Tinka kontrolinių strypelių ir kalibrinių kamščių matavimams

†Platus matavimo diapazonas nuo ∅ 0,1 mm iki ∅ 25 mm

†Matuoja itin dideliu tikslumu, užtikrindamas ± 0,5 µm tiesiškumą visame 
matavimo diapazone ir ± (0,3 + 0,1ΔD) µm siaurajame diapazone

†Itin didelis atkartojamumas: ± 0,045 µm

†Standartinis įvesties / išvesties prievadas, analoginė išvestis ir RS-232C 
išvesties sąsajos

†Geresnis atsparumas IP64 lygio aplinkai

†Sertifikatais patvirtintas tikslumas visame matavimo diapazone

Skersmuo

Etaloninis 
kraštasNukrypimas nuo 

apvalainumo

Skers.



29

„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM. Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

KIEČIO MATAVIMO PRIETAISAI

Nr. 810-298-10

2 858 €
Akcinė kaina: 2 399 €

Standartinis modelis su HLD smūgio įtaisu

Nr. Aprašymas Smūgio įtaisas Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

810-298-10 HH-411 HLD 2 858,00 2 399,00

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina €

810-288-10 HLDC smūgio prietaisas „UD-412“ 1 364,00

810-289-10 HLD+15 smūgio prietaisas „UD-413“ 1 474,00

810-290-10 HLDC smūgio prietaisas „UD-414“ 1 795,00

HLDC smūgio prietaisas „UD-412“
Kadangi naudojamas vidinėms cilindrų sienelėms, 
jo rankena yra trumpa, kad būtų galima nustatyti 
padėtį cilindro viduje.

„LEEB“ NEŠIOJAMAS KIEČIO MATUOKLIS „HH-411“ 
†Šis įrankis skirtas didelių ruošinių kiečiui matuoti

†Lengvai atliekama matavimo procedūra

†Automatinis smūgio krypties nustatymas

†Įeina HLD skalės smūgio prietaisas

†Kaip standartinis priedas pateikiamas kiečio etalonas

†Papildomi smūgio prietaisai pasirenkami

HLD+15 smūgio prietaisas „UD-413“
Naudojamas įgaubtoms detalėms, pvz.: krumplinėms 
pavaroms, rutuliniams guoliams ir pan.

HLDC smūgio prietaisas „UD-414“
Naudojamas krumplinėms pavaroms, suvirintiems 
kampams ir pan.
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Pirmiau nurodytos kainos – tai „Mitutoyo“ rekomenduojamos neįpareigojančios mažmeninės kainos be PVM.

KIEČIO MATAVIMO PRIETAISAI

Rokvelo skalės Rokvelo paviršiaus skalės Antgalis

HRA, HRC, HRD HR15N, HR30N, HR45N Deimantas

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

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

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

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

Nr. Aprašymas Bandymo jėga (kgf) Standartinė kaina € Akcinė kaina €

810-440D HV-110 A tipas 1 – 50 12 550,00 10 799,00

810-445D HV-120 A tipas 0,3 – 30 13 050,00 10 999,00

11AAC714 20x objektyvas – 776,00 –

11AAC715 50 x objektyvas – 936,00 –

Nr. Aprašymas Bandymo jėga 
(kgf)

Maks. ruošinio aukštis 
(mm)

Rokvelio 
skalės

Brinelio 
skalė

Brinelio gylio 
matavimo skalė

Plastiko 
bandymo skalė

Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

810-236 HR-530 3 – 187,5 250 30 11 2 5 11 250,00 8 999,00

810-336 HR-530L 3 – 187,5 395 30 11 2 5 13 450,00 10 299,00

„ROCKWELL HR-530“
†Nauja ir intuityviai valdoma vartotojo sąsaja

†Daug bandymo jėgos generavimo galimybių atliekant kiečio pagal Rokvelą, 
Rokvelą paviršiuje ir Brinelį matavimus iki 187,5 kgf.

†Palaiko gylio matavimą pagal Brinelį, ISO2039-2 plastiko testą ir Rokvelo 
alfa testą.

†„HR-530“ gali tikrinti kietį 47-iose skirtingose kiečio matavimo skalėse.

†Darbinis aukštis 250 mm arba 395 mm.

†Svertinis įspaudiklio petys leidžia lengvai pasiekti vidinius paviršius  
(min. ∅ 40 mm / ∅ 22 mm, naudojant pasirenkamą deimantini antgalį) 
bei išorinius paviršius ir nepriekaištingai įvertinti ruošinį.

†Elektroninis bandymo jėgos valdymas realiuoju laiku užtikrina tikslią apkrovą 
ir puikiai pašalina bandymo jėgos perteklių. Tai taip pat užtikrina labai tikslų 
bandymo laiko ciklą, pasiekdamas puikų atkartojamumą.

†Laiką taupantis serijinio matavimo režimas, įgalinantis atlikti serijinius 
matavimus nekeičiant suklio padėties. Serijinį matavimą galima valdyti 
kojiniu mygtuku.

†Automatinė stalo pakėlimo sustabdymo ir automatinio išankstinės apkrovos 
nustatymo funkcijos užtikrina stabilios bandymo jėgos generavimą.

Vidinių matavimų galimybė

„Vickers“ įspaudas

Nr. 810-336

13 450 €
Akcinė kaina: 10 299 €

Nr. 810-440D

12 550 €
Akcinė kaina: 10 799 €

Nr. 810-236

11 250 €
Akcinė kaina: 8 999 €

KIEČIO PAGAL VIKERSĄ MATAVIMO PRIETAISAS „HV-110/120“ 
†Puikaus ryškumo 144 (mm) (5,7 colių) spalvinis ekranas (A tipo) su 

lengvai valdoma vartotojo sąsaja

†Aukštos kokybės objektyvai, kad būtų išgautas pats geriausias 
stebėjimo vaizdas.

†Elektromagnetinis bandymo jėgos valdymas visuose modeliuose.

†Naudojamas šviesos diodų apšvietimas prailgina eksploatacinį amžių 
ir sudaro galimybę stebėti natūralios spalvos vaizdą.

†Priklausomai nuo modelio, palaiko „Micro Brinell“ iki 62,5 kgf su 
papildomai pasirenkamais bandymo jėgos svarmenimis.

†Įskaičiuotas 10x objektyvas
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Nr. Aprašymas Bandymo jėga 
(kgf)

Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

810-401D-ASET HM-210A 0,01 - 1 14 500,00 12 399,00

Nr. Aprašymas Naudojamas su modeliais Standartinė 
kaina €

K543817 Fiksavimo įtaisas HR-110MR, HR-210MR, HR-430MR 470,00

RUOŠINIO FIKSAVIMO ĮTAISAS
†Kiečio tikrinimo metu neleidžia ruošiniui judėti

†Idealiai tinka velenų pavyzdžiams ir lakštų išpjovoms

†Vidinis užspaudimo ∅ 18 mm

†Geriausiam rezultatui pasiekti, naudokite „Mitutoyo“ matavimo antgalį.

†Tinka tik HR-MR modeliams

Spaustuvas yra  
papildomas priedas.

Nr. Aprašymas Bandymo jėga (kgf) Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

HRSET01* HR-110MR įsk. K543817 60/100/150 4 480,00 3 599,00

HRSET02* HR-210MR įsk. K543817 60/100/150 5 282,00 4 199,00

HRSET03* HR-430MR įsk. K543817 60/100/150 8 290,00 6 599,00

* Sandėlyje tik ribotos atsargos!

Nr. 810-401D-ASET

14 500 €
Akcinė kaina: 12 399 €

Nr. HRSET01

4 480 €
Akcinė kaina: 3 599 €

SKUBĖKITE,

KOL NESIBAIGĖ

ATSARGOS!

HRSET02

HRSET03

EKONOMIŠKI KIEČIO PAGAL ROKVELĄ MATAVIMO PRIETAISAI: 
„HR-110MR / HR-210MR / HR-430MR“ 
†Rėmo konstrukcija užtikrina didžiausią įmanomą tarpą ruošinio padėčiai nustatyti 

(reikalingas plokščias stalas prietaisui pastatyti).

†Palaiko matavimą pagal Brinelį iki 187,5 kgf su papildomai pasirenkamu bandymo 
jėgos svarmeniu.

Trys skirtingi modeliai - rankinio, pusiau automatinio analoginio ir automatinio skaitmeninio tipų:

†Rankinis svorio keitimas: „HR-100“ ir „HR-200“ modeliai

†Svorio keitimas sukamąja rankenėle: HR-400

†Rankinis bandymo jėgos taikymas: HR-100

†Pusiau automatinis veikimas: „HR-200“

†Automatinis veikimas: „HR-400“

†Proceso saugumą padidinti galima naudojant tvirtinimo prietaisą K543817

KIEČIO PAGAL VIKERSĄ MIKROMATAVIMO PRIETAISAS „HM-210A“ 
†Didelio efektyvumo pažangių technologijų kiečio matavimo prietaisas, idealiai tinkantis 

kokybei kontroliuoti

†Valdymas jutikliniu ekranu

†Elektromagnetinę jėgą generuojanti sistema

†Labai efektyvios optinės sistemos būdu išgaunamas aukštos kokybės įspaudo vaizdas.

†Įeina 10x ir 50x objektyvai

†Įeina 810-420 rankinio valdymo XY stalelis, 25 x 25 (mm)
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FORMOS MATAVIMO INSTRUMENTAI

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

178-560-01D* SJ-210 Surftest 2 215,00 1 799,00

178-560-02D* SJ-210 Surftest 2 215,00 1 799,00

178-560-03D* SJ-210 Surftest 2 215,00 1 799,00

178-562-01D* SJ-210 R Surftest 2 575,00 1 999,00

178-564-01D* SJ-210 S Surftest 4 100,00 3 199,00

178-570-01D* SJ-310 Surftest 4 450,0 3 499,00

178-572-01D* SJ-310 R Surftest 4 800,00 3 699,00

178-574-01D* SJ-310 S Surftest 6 300,00 4 899,00
* Sandėlyje tik ribotos atsargos!

Mobiliuoju įrenginiu 
nuskaitykite QR 
kodą ir peržiūrėkite 
mūsų produktų 
vaizdo įrašus 
„YouTube“

SJ-210 ir SJ-310 serijų detektorių tipai 

S tipoR tipoStandartinis

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

2 215 €
Akcinė kaina: 1 799 €

Nr. 178-570-01D

4 450 €
Akcinė kaina: 3 499 €

SKUBĖKITE,

KOL NESIBAIGĖ

ATSARGOS!

SKUBĖKITE,

KOL NESIBAIGĖ

ATSARGOS!

Pasirenkami priedai, skirti SJ-210/310/410

Nr. Aprašymas Pastabos Standartinė 
kaina €

178-029* Granitinis stovas Skirtas SJ-210/310 738,00

12AAA221 Granitinio stovo adapteris Skirtas 178-029 45,00

178-010 Automatinio išlygiavimo 
įtaisas Skirtas SJ-410 2 370,00

178-020 X ašies reguliavimo įtaisas Skirtas SJ-410 1 220,00

178-030 Skaitmeninis lygiavimo 
įrenginys Skirtas SJ-410 1 800,00

178-039 Granitinis stovas Skirtas SJ-410 732,00
 * SJ-210 ir SJ-310 modeliams reikalingas 12AAA221

NEŠIOJAMAS ŠIURKŠČIO MATAVIMO PRIETAISAS 
„SURFTEST SJ-210“ / „SURFTEST SJ-310“ 
†Nešiojami prietaisai, padedantys nesudėtingai ir tiksliai išmatuoti 

paviršiaus šiurkštį.

†„SJ-210“ yra skirtas naudoti gamybos vietoje. Jis yra tvirtos konstrukcijos, todėl 
puikiai tinkamas naudoti pramoninėje aplinkoje.

†EN ISO reikalavimus atitinkantis liestuko spindulys 2 µm ir 0,75 mN 
matavimo jėga.

†EN ISO reikalavimus atitinkantis 40 (mm) šliaužiklio spindulys – todėl patogus 
naudoti, kai paviršiaus šiurkštis λc = 0,8 mm.

†Atitinka VDA standartą ir specialiuosius parametrus, pvz.: Rz1max.

†Puikiai įskaitomas spalvinis skystųjų kristalų ekranas, be to turi foninį 
apšvietimą dar geresniam matomumui užtikrinti.

†Paprastas ir intuityvus valdymo meniu.

†SJ-310 modeliai yra aprūpinti jutikliniais ekranais ir integruotais spausdintuvais, 
kurie drastiškai pagreitina matavimo laiką. Pasirinkus atspausdinti rezultatus, 
profilius, sąlygas ar kt. automatiškai arba pagal pareikalavimą, jums bus iš 
karto pateikta fizinė kopija su pageidaujama informacija.

†SJ serijos prietaisai atlieka šiurkščio analizę pagal įvairius tarptautinius 
standartus (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) ir kliento poreikiams pritaikytus nustatymus.

†Abu prietaisai vartotojui gali pateikti greitą, bet tikslią analizę, naudojant 
spalvomis pažymėtą nuokrypių įvertinimą.

†Tiek SJ-210, tiek SJ-310 galima įsigyti su standartiniu detektoriumi bei su 
atsitraukimo (R tipo) arba skersiniam matavimui (S tipo) skirtomis funkcijomis.

†„SJ-210“ siūlomas dviejų skirtingų kalbų tipų ir iš viso palaiko 21 kalbą.
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Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina €

Akcinė 
kaina €

178-580-01D* SJ-411 Surftest 8 430,00 6 899,00

178-580-02D* SJ-411 Surftest 8 430,00 6 899,00

178-582-01D* SJ-412 Surftest 9 900,00 7 899,00

* Sandėlyje tik ribotos atsargos!

Nr. 178-580-01D

8 430 €
Akcinė kaina: 6 899 €

USB komunikacijos USB komunikacijos 
 priemonė  priemonė 

NemokamasNemokamas
atsisiuntimas!atsisiuntimas!

SJ-500 serijos modeliams ir RA-120 skirtą 
programinę įrangą „USB Communication Tool“ 
rasite svetainėje: 
http://www.mitutoyo.eu/en_us/downloads/
software-and-updates/ (būtina registracija)

SKUBĖKITE,

KOL NESIBAIGĖ

ATSARGOS!

„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

Nr. 178-532-01D

12 600 €
Akcinė kaina: 9 999 €

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

211-542D „Roundtest RA-120“ 13 800,00 11 199,00

* Jei pageidaujate daugiau informacijos apie kompiuterinį modelį, susisiekite su vietiniu 
„Mitutoyo“ arba jo atstovu.

Nr. 211-542D

13 800 €
Akcinė kaina: 11 199 €

Mobiliuoju įrenginiu 
nuskaitykite QR 
kodą ir peržiūrėkite 
mūsų produktų 
vaizdo įrašus 
„YouTube“

„Mitutoyo“ duomenų valdymo programinė įranga

Galimas

kompiuterio

modelis!*

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

178-532-01D „Surftest SJ-500“ 12 600,00 9 999,00

* Jei pageidaujate daugiau informacijos apie kompiuterinį modelį, susisiekite su vietiniu 
„Mitutoyo“ arba jo atstovu.

Galimas

kompiuterio

modelis!*

NEŠIOJAMAS ARBA STACIONARUS ŠIURKŠČIO MATAVIMO 
PRIETAISAS – „SKIDLESS SURFTEST SJ-410“ SERIJA 
†Naudojant SJ-410 serijos prietaisus be šliaužiklio, galima sukurti pirminius (P), 

šiurkščio (R), banguotumo (W) ir kitus profilius. Prietaisai taip pat pasižymi 
ir paviršiaus kompensavimo funkcija, kai matuojami išlenkti, radialiniai ir 
pakreipti paviršiai.

†Didelis 14,5 cm spalvinis, daugiakalbis, jutiklinis skystųjų kristalų ekranas 
užtikrina lengvą skaitymą ir valdymą.

†Puikūs pasirenkami priedai, pvz.: automatinio lygiavimo įtaisas, X ašies 
reguliavimo įtaisas ir skaitmeninis lygiavimo įrenginys, montuojami ant granito 
stovo po vieną atskirai arba įvairių kombinacijų.

ŠIURKŠČIO MATAVIMAS BE ŠLIAUŽIKLIO –  
„SURFTEST SJ-500“ 
†Naudojant SJ-500 serijos prietaisus be šliaužiklio, galima sukurti pirminius (P), 

šiurkščio (R), banguotumo (W) ir kitus profilius. Prietaisai taip pat pasižymi 
ir paviršiaus kompensavimo funkcija, kai matuojami išlenkti, radialiniai ir 
pakreipti paviršiai.

†Didelis spalvinis, daugiakalbis, jutiklinis skystųjų kristalų ekranas palengvina 
skaitymą ir valdymą.

MAŽŲ GABARITŲ APVALUMO TIKRINIMO PRIETAISAS 
„ROUNDTEST RA-120“ 
†Skirtas greitam ir lengvam formų nuokrypio patikrinimui gamybos aplinkoje.

†Su skaitmenine reguliavimo platforma (D.A.T.) centravimui ir lygiavimui valdyti.

†Įgalina patogų padėties nustatymą viena ranka.

†Su labai didelio tikslumo (0,04 + 0,0006H) µm sukamąją platforma.
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FORMOS MATAVIMO INSTRUMENTAI

„Surftest Mix & Match“
Kartu su „Mitutoyo“ SJ serijos prietaisu įsigykite ir mūsų populiariausių priedų komplektą. Taip sutaupysite dar daugiau!

SJSET02

10
 m

m

SJ SERIJOS GRANITO STOVO KOMPLEKTAS NR. 2
†Įsigiję šį komplektą, į kurį įeina automatinio nustatymo įtaisas (178-010) ir granito stovas (178-039), naudodami „Surftest SJ-410“,  

matavimus galėsite atlikti vienu mygtuko paspaudimu. Sutaupysite savo laiką ir padidinsite darbo efektyvumą.

Nr. SJSET02

3 102 €
Akcinė kaina: 2 499 €

SJSET01

SJ SERIJOS GRANITO STOVO KOMPLEKTAS NR. 1
†SJ-210/310 pastūmos įtaisas prijungtas prie granito stovo (178-029) su adapteriu (12AAA221) suteiks  

galimybę nustatyti ir prisitaikyti prie matuojamo ruošinio aukščio.

Nr. SJSET01

783 €
Akcinė kaina: 599 €

SJSET03

SJ SERIJOS DUOMENŲ VALDYMO KOMPLEKTAS NR. 1
†Sukurtas klientams, kurie dar neturi „USB-ITPAK“, šis rinkinys suteiks jums galimybę įkelti „Surftest SJ“ skaičiavimų 

rezultatus į komercinę skaičiuoklės programą kompiuteryje. Iš esmės, vertes į skaičiuoklės lapus tiesiogiai įvesti 
galima vienu mygtuko paspaudimu.

Nr. SJSET03

360 €
Akcinė kaina: 289 €

SJSET04

SJ SERIJOS DUOMENŲ VALDYMO KOMPLEKTAS NR. 2
†Sukurtas klientams, kurie dar neturi „U-WAVE-R“ imtuvo, šis rinkinys suteiks jums galimybę įkelti „Surftest SJ“ skaičiavimų 

rezultatus į komercinę skaičiuoklės programą kompiuteryje belaidžiu būdu. Iš esmės, vertes į skaičiuoklės lapus tiesiogiai 
galima įvesti vienu mygtuko paspaudimu.

Nr. SJSET04

827 €
Akcinė kaina: 659 €

SJSET05

SJ SERIJOS DUOMENŲ VALDYMO KOMPLEKTAS NR. 3
†Sukurtas klientams, kurie jau turi įsigiję „U-WAVE-R“ imtuvą, šis rinkinys suteiks jums galimybę įkelti „Surftest SJ“ skaičiavimų 

rezultatus į komercinę skaičiuoklės programą kompiuteryje. Iš esmės, vertes į skaičiuoklės lapus tiesiogiai įvesti galima vienu 
mygtuko paspaudimu.

Nr. SJSET05

250 €
Akcinė kaina: 199 €
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MATAVIMO MIKROSKOPAI

HDMI6MDPX kameros komplektas

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina € 

63AAA353 Spalvinė kamera „HDMI6MDPX“  
0.37X optinis „C-Mount“ adapteris  
Mechaninis adapteris TM mikroskopams

1 724,00

Žiedinis apšvietimas šviesos 
diodais

HDMI6MDPX kamera

HDMI kamera, įrengta ant TM mikroskopo 
monoklio

TM-505B rinkinys

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina 
€

176-818D TM-505B mikroskopas, XY stalelis, 50 x 50 mm 4 403,00 –

164-163 2 skaitmeninės mikrometrinės galvutės 0 – 50 mm 1 584,00 –

63AAA001 Reguliuojamo šviesos intensyvumo žiedinis 
apšvietimas šviesos diodais

424,00 –

TMSET01 Visų aukščiau paminėtų produktų rinkinys 6 411,00 4 999,00

TM-1005B rinkinys

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

176-819D TM-1005B mikroskopas, XY stalelis, 100 x 50 mm 5 783,00 –

164-163 2 skaitmeninės mikrometrinės galvutės 0 – 50 mm 1 584,00 –

611675-031 Galinis ilgio matas, 50 mm, 1 klasė 62,10 –

63AAA001 Reguliuojamo šviesos intensyvumo žiedinis 
apšvietimas šviesos diodais

424,00 –

TMSET02 Visų aukščiau paminėtų produktų rinkinys 7 853,10 5 999,00

Nr. TMSET01

6 411 €
Akcinė kaina: 4 999 €

TM KARTOS B SERIJOS RANKINIS MATAVIMO MIKROSKOPAS 
†Tvirtas ir kompaktiškas matavimo mikroskopas tinka naudoti dirbtuvėse

†XY stalelis su skaitmeninėmis mikrometrinėmis galvutėmis ir monokuliaras su kampamačiu 
įgalina lengvai išmatuoti matmenis ir kampus

†Kontūro ir paviršiaus apšvietimas bei pasirenkamas žiedinis apšvietimas šviesos diodais, 
reguliuojamas šviesos intensyvumas

†Patogus 30 kartų priartinimas naudojant 2X objektyvą ir 15X okuliarą

†Modeliai su 2 dydžių staleliais

SKAITMENINĖ KAMERA TM MIKROSKOPAMS 

Monoklio vamzdelyje sumontavus HDMI6MDPX skaitmeninę kamerą, TM 
mikroskopas tampa skaitmeniniu mikroskopu. 

†HDMI6MDPX - 6 tūkst. taškų spalvoto vaizdo kamera su tiesiogine HDMI išvestimi į monitorių

†Integruota SD kortelė, kurioje galima įrašyti vaizdus; iš anksto įdiegta programinė įranga, 
skirta pagrindiniams matavimams ekrane atlikti

†Programinė įranga intuityviai valdoma standartine į komplektą įeinančia USB pele

†Kompiuteris nereikalingas
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MATAVIMO MIKROSKOPAI

HDMI6MDPX kameros komplektas
Nr. Aprašymas Standartinė 

kaina € 
63AAA355 „Invenio 5SCIII“ skaitmeninė spalvinė USB kamera  

0,5X optinis „C-Mount“ adapteris
1 665,00

63AAA066 „Mitutoyo“ MF komplektas: į šį paketą įeina  
- „Insight Basic“  
- geresnis EEEF ryškumo gylis  
- Topografija  
- Segmentavimas ir skaičiavimas

1 500,00

MATAVIMO MIKROSKOPAS, MF KARTA, D SERIJA
†MF serijos matavimo mikroskopai pasižymi išskirtine optikos kokybe – naudojami ML serijos 

objektyvai, užtikrinantys didelį darbinį atstumą.

†Matavimo tikslumas yra vienas didžiausių savo klasėje.

†Nepertraukiamas, reguliuojamas kontūro ir paviršiaus apšvietimas šviesos diodais užtikrina 
optimalias apšvietimo sąlygas.

†Patogus naudoti 30 kartų padidintas ne apverstas vaizdas gaunamas naudojant 10 kartų 
priartinantį binokuliarą ir 3X ML objektyvą.

„Invenio“ kamera, įrengta ant MF mikroskopo naudojant C tipo 
montavimo adapterį

Dalelių skaičiavimas3D topografija

MF-B2010D rinkinys

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

176-867-10 MF-B2010D mikroskopas, XY stalelis, 200 x 100 mm.  
Pridedamas 3x ML objektyvas.

13 100,00 –

176-393 Binokuliaras su 10x priartinimu 1 446,00 –

176-445D Kontūrų ir paviršiaus apšvietimas šviesos diodais 2 270,00 –

MFSET01 Visų aukščiau paminėtų produktų rinkinys 16 816,00 13 599,00

MF-B2017D rinkinys

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina € Akcinė kaina €

176-868-10 MF-B2017D mikroskopas, XY stalelis 200 x 170 mm.  
Pridedamas 3X ML objektyvas.

16 000,00 –

176-393 Binokuliaras su 10x priartinimu 1 446,00 –

176-445D Kontūrų ir paviršiaus apšvietimas šviesos diodais 2 270,00 –

MFSET02 Visų aukščiau paminėtų produktų rinkinys 19 716,00 15 999,00

Nr. MFSET01

16 816 €
Akcinė kaina: 13 599 €

SKAITMENINĖ KAMERA MF MIKROSKOPAMS 
Ant kameros adapterio sumontavus „Invenio 5SCIII“ kamerą, 
MF mikroskopas tampa galingu skaitmeniniu mikroskopu.

†„Invenio 5SCIII“ - 5 tūkst taškų spalvoto vaizdo kamera su labai sparčiu USB3 ryšiu

†Idealiai tinka dokumentavimui ir analizėms atlikti plačiame darbų spektre

„Mitutoyo“ MF programinės įrangos paketas išplečia mikroskopo funkcionalumą:

†Galima rengti vaizdų ir matavimo rezultatų ataskaitas

†Padidinto fokusavimo gylio vaizdai

†3D topografijos stebėjimas sudedant vaizdus Z kryptimi

†Dalelių skaičiavimas
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PROFILIŲ PROJEKTORIAI

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina €

Akcinė kaina €

302-701-1D* PJ-A3010F-200: XY stalas: 200 x 100 mm 12 880,00 9 799,00

302-702-1D* PJ-A3005F-150: XY stalas: 150 x 50 mm 11 330,00 8 599,00

302-703-1D* PJ-A3010F-100: XY stalas: 100 x 100 mm 10 890,00 8 299,00
* Sandėlyje tik ribotos atsargos!

Pasirenkami priedai
Nr. Aprašymas Standartinė 

kaina €
Akcinė kaina €

K550892 „Opti-Fix“ tvirtinimo sistema 498,00 399,00

Nr. Aprašymas Standartinė kaina € Akcinė kaina €

304-919D PV-5110: XY stalelis: 200 x 100 mm 15 450,00 11 999,00

„PJ-A3000“ SERIJOS PROFILIŲ PROJEKTORIUS
„PJ-A3000“ serijos profilių projektoriai su vertikalia optine sistema pasižymi puikiu 
universalumu, juos lengva naudoti vidutinio dydžio ruošiniams matuoti.

†Elektroninės liniuotės integruotos XY stale

† ∅ 315 mm projektavimo ekrane įtaisytas sukamasis kodavimo įrenginys

†XY stale įrengtas greitojo atpalaidavimo mechanizmas, kad būtų galima sparčiai perstumti stalelį.

†Įeina 10X objektyvas

PROFILIŲ PROJEKTORIUS „PV-5110“
Tvirtas autonominis profilių projektorius „PV-5110“ su vertikaliąja optine sistema 
užtikrina puikias stebėjimo galimybes, nes jame įrengtas didelis ∅ 508 mm 
projektavimo ekranas.

†Elektroninės liniuotės integruotos XY stale.
† ∅ 508 mm projektavimo ekrane įtaisytas sukamasis kodavimo įrenginys
†Įeina 10X objektyvas

Priklausomai nuo kliento poreikių, XY stalo poslinkio indikacija galima naudojant pasirenkamą 2 ašių KA 
skaitiklį, pažangų duomenų procesorių „QM-Data 200“ arba duomenų apdorojimo sistemą M2.

„Opti-fix“ rinkinys: 12 dalių

Nr. 302-701-1D

12 880 €
Akcinė kaina: 9 799 €

SKUBĖKITE,

KOL NESIBAIGĖ

ATSARGOS!

M2 2D procesorius 
yra pasirenkamas 
priedas

M2 2D 
procesorius yra 
pasirenkamas 
priedas

Nr. 304-919D

15 450 €
Akcinė kaina: 11 999 €

Į kainą įskaičiuotas pasirenkamas, bet būtinas priedas
†Planšetinis kompiuteris su jutikliniu ekranu ir „Microsoft® Win10“, 64 bitų operacine sistema (Jei pageidaujate 

daugiau informacijos, susisiekite su vietiniu „Mitutoyo“ atstovu.)
Nr. Aprašymas Standartinė 

kaina €
Akcinė 
kaina €

M2SET01 M2 duomenų apdorojimo sistemos rinkinys be kraštų aptikimo detektoriaus, 
su planšetiniu kompiuteriu

2 441,00 2 319,00

M2SET02 M2 duomenų apdorojimo sistemos rinkinys su kraštų aptikimo detektoriumi 
ir planšetiniu kompiuteriu

3 691,00 3 499,00

Bendrosios savybės:
†Matuojamojo taško nustatymas susikertančių linijų 

pagalba (63AAA406) arba pasirinktinai optiniu krašto 
aptikimo detektoriumi (63AAA407).

†2D savybių matavimas, vaizdavimas ir nustatymas.
†Dalių programų uždavimas
†Išsamios matavimų ataskaitos
†Nuokrypių patikrinimas pagal DIN / ISO

Sistemą sudaro:
†M2 metrologijos programinė įranga
†2 ašių sąsajos dėžutė ir 15 kontaktų jungiamieji kabeliai
†Maitinimo šaltinis ir USB laidas
†Aparato laikiklis, „RAM“ rutulys, „RAM“ alkūnė, „VESA“ 

laikiklis papildomam planšetiniam kompiuteriui prie 
projektoriaus korpuso tvirtinti.

PROFILIŲ PROJEKTORIŲ DUOMENŲ APDOROJIMO SISTEMA M2 SU PLANŠETINIU 
KOMPIUTERIU 
Intuityvi ir lengvai jutikliniu ekranu valdoma 2D duomenų apdorojimo sistema
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RUOŠINIŲ TVIRTINIMO PRIEMONĖS

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina € 

Akcinė kaina €

K551218 „eco-fix“ rinkinys S su pagrindo plokštės priėmimo palete 
Tvirtinimo rinkinys mažiems ir vidutinio dydžio ruošiniams. Įeina:

Pagrindo plokštė 250 mm x 250 mm 58 „eco-fix“ tvirtinimo 
detalės, pvz.: laikikliai, atraminiai kaiščiai, spyruokliniai 
gnybtai, priėmimo paletė, rankenos ir rutuliniai varžtai

1 963,00 1 679,00

K543812 Stovas 6 paletėms 1 792,00 1 479,00

K543812: Paletė ir ruošinys į 
komplektą neįeina 

K551218: Apatinės paletės 
priėmimo sistemos pritaikymas

K551218: 58 „eco-fix“ tvirtinimo elementai

Nr. K551218

1 963 €
Akcinė kaina: 1 679 €

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina € 

Akcinė kaina €

K551048 „eco-fix S“
Tvirtinimo rinkinys mažiems ir vidutinio dydžio ruošiniams. Įeina:
Pagrindo plokštė, 250 mm x 250 mm
58 „eco-fix“ priveržimo dalys, pvz.: laikikliai, atraminiai kaiščiai, 
spyruokliniai gnybtai

940,00 799,00

K551549 „eco-fix L“
Tvirtinimo rinkinys vidutinio dydžio ir dideliems ruošiniams. Įeina:
Pagrindo plokštė, 500 mm x 400 mm
97 „eco-fix“ priveržimo dalys, pvz.: laikikliai, atraminiai kaiščiai, 
spyruokliniai gnybtai

1 752,00 1 499,00

Nr. K551048

940 €
Akcinė kaina: 799 €

„eco-fix“ SERIJOS KMM PALETĖS PRIĖMIMO 
RINKINIAI 
KMM skirta rankiniu būdu valdoma paletės priėmimo sistema 
leidžia vartotojui sparčiai atlikti ir valdyti besikartojančius 
matavimus.
Pagrindo plokštės, ant kurios apatinio paviršiaus yra sumontuotos 
rankenos ir atraminės sferos, padėtis ant priėmimo paletės gali 
būti keičiama greitai ir tiksliai.

Antrosios pagrindo plokštės su tokiais pačiais fiksatoriais 
naudojimas gali žymiai pagreitinti serijinį matavimą. Tuo pat 
metu kai vykdoma viena matavimo programa, ant laikiklio gali 
būti montuojamas toks pats kitas ruošinys, taip atitinkamai 
sutrumpinant ruošinio keitimo laiką.

KMM TVIRTINIMO KOMPLEKTAS, „eco-fix“ serija 
„Mitutoyo“ „eco-fix“ serijos tvirtinimo komplektas yra labai 
greitas ir nebrangus sprendimas ruošiniams ant KMM pritvirtinti. 
Jau vos po kelių minučių jūsų gaminys bus paruoštas matavimui. 
Todėl „eco-fix“ serijos rinkiniai yra labai patraukli alternatyva 
specializuotiems laikikliams.

†Tinka visų gamintojų KMM

†Vos per 20 minučių sukonstruokite savo individualų laikiklį!

†Universalios modulinės sistemos

†Sparčiai sumontuojamos ir už prieinamą kainą 

†Tinkama įvairiems ruošiniams arba naudojimui  
su kita matavimo įranga

†Lengva adaptuoti pakeitus produktą

†M6 sriegis

†Įsigykite po vieną komplektą kiekvienam  
ruošiniui

†Taip pat paprašykite „eco-fix“ serijos  
išplečiamųjų rinkinių! 
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Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina € 

Akcinė kaina €

K651445 Liestukų rinkinys „M2 / M3 MiSTAR“
Skirtas TP20, TP200 ir SP25M zondų sistemoms. Įeina:
• Penkiakryptis liestuko laikiklis
• 5 CFK M2 liestukai geriausiems rezultatams pasiekti
• M2 / M3 adapteris
• Šakinė lankstinė jungtis M2
• Volframo karbido liestukai M2 ir M3

750,00 649,00 Nr. K651445

750 €
Akcinė kaina: 649 €

LIESTUKAI

Nr. Aprašymas Standartinė 
kaina € 

Akcinė kaina €

K651376 Liestukų rinkinys „M2 Starter“
Skirtas TP20 arba TP200 zondų sistemoms. Įeina:
• 4 liestukai, kurių antgalių skersmuo yra nuo ∅ 1 mm iki 

∅ 4 mm 
• 2 ilginimo elementai: 10 mm ir 20 mm
• Liestukai tampa iki 55 mm ilgio

144,00 119,00

K651380 Liestukų rinkinys „M3 Starter“
Skirtas SP25M zondų sistemoms. Įeina:
• 5 liestukai, kurių antgalių skersmuo yra nuo ∅ 1 mm iki 

∅ 5 mm 
• 2 ilginimo elementai: 20 mm ir 35 mm
• Liestukai tampa iki 55 mm ilgio

206,00 169,00

K651383 Liestukų rinkinys M4
Skirtas SP25M zondų sistemoms. Įeina:
• 11 liestukų, kurių antgalių skersmuo yra nuo ∅ 1 mm iki 

∅ 8 mm 
• 2 keraminiai ilginimo elementai: 30 mm ir 50 mm
• Liestukai tampa iki 100 mm ilgio
• M3 / M2 ir M4 / M3 adapteris
• 5 krypčių liestuko laikiklis M2, M3 ir M4

913,00 739,00

Nr. K651383

913 €
Akcinė kaina: 739 €

MAKSIMALUS TIKSLUMAS, PIRMAUJANTI 
INOVACIJA IR ĮTIKINANTI EKONOMIJA

Plienas, aliuminis ar keramika? Rubinas, cirkonio oksidas 
ar silicio nitridas?
Siekiant užtikrinti pačius geriausius, detaliai apgalvotus, 
jūsų konkrečius matavimų poreikius tenkinančius sprendimus 
ir matavimais įrodomus geresnius rezultatus, „Mitutoyo“ 
produktų asortimentas yra sudarytas iš daugiau nei 600 
zondų komponentų bei labai specializuotos įrangos.

Daugiau informacijos rasite  
www.mitutoyo.eu
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Pastaba: produktų iliustracijos pateikiamos be įsipareigojimo. Produktų aprašymai, ypač konkrečios bei visos technines specifikacijos įpareigoja 
tik dėl to aiškiai susitarus.
„MITUTOYO“, „ABSOLUTE“, „DIGIMATIC“ ir „U-WAVE“ yra registruotieji prekių ženklai arba „Mitutoyo Corp.“ priklausantys prekių ženklai 
Japonijoje ir (arba) kitose šalyse / regionuose. „Opti-Fix“ yra „KOMEG Industrielle Messtechnik GmbH“ registruotasis prekės ženklas. „Excel“, 
„Microsoft“ ir „Windows“ yra registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai, priklausantys „Microsoft Corporation“ Jungtinėse Valstijose ir 
(arba) kitose šalyse. „Thiokol“ yra „TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd.“ registruotasis prekės ženklas. TÜV yra „TÜV Rheinland AG“ (tarp kitų 
savininkų) registruotasis prekės ženklas. „YouTube“ yra „Google Inc.“ registruotasis prekės ženklas. Kiti čia paminėti produktų, bendrovių ir 
prekių ženklų pavadinimai skirti tik jiems atpažinti ir gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklais.

Peržiūrėkite papildomą medžiagą apie 
produktus ir mūsų produktų katalogą.

www.mitutoyo.pl

Kad ir kokias problemas spręstumėte, Mitutoyo 
visada pasiruošusi jums padėti.

„Mitutoyo“ yra ne tik aukščiausios kokybės matavimo 
prietaisų gamintoja - bendrovė taip pat teikia ir 
kvalifikuotą pagalbą, siūlydama visapusiškas aptarnavimo 
paslaugas per visą įrangos eksploatavimo laikotarpį, taip 
užtikrindama, kad jūsų darbuotojai turėtų kuo daugiau 
naudos iš investicijų į mūsų produktus.

„Mitutoyo“ ne tik vykdo pagrindinius kalibravimo ir 
remonto darbus, bet taip pat rengia ir produktų bei 
metrologijos mokymus ir teikia IT pagalbą, susijusią 
su pažangia šiuolaikinėje matavimo technologijoje 
naudojama programine įranga. Be to, mes projektuojame, 
konstruojame, išbandome ir pristatome individualiai jūsų 
poreikiams pritaikytus matavimų sprendimus ir, jei kainos 
ir našumo santykis yra pagrįstas, galime jums svarbias 
matavimų užduotis pagal sutartį atlikti jūsų patalpose.

Koordinatinės matavimo  
mašinos

Kontūrus nuskaitančios  
matavimo sistemos

Kietmačiai ir seismometrai

Formų matavimo prietaisai

Elektroninės liniuotės  
ir DRO sistemos

Optiniai matavimo prietaisai

Rankiniai matavimo prietaisai ir 
duomenų perdavimo sistemos

Akcija galioja nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus ir patobulinimus; šios kainos taikomos tik verslo klientams; 
visos nurodytos kainos yra grynosios kainos EURAIS be PVM – daugiau informacijos pateikiama svetainėje www.mitutoyo.pl. 

Produktų kainos ir pristatymas galioja tik akcijos metu. Galimi techniniai pataisymai, klaidos bei spausdinimo netikslumai.

Jutiklių sistemos

Mitutoyo Polska Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8A
54-610 Wrocław

Polska

Tel. 071/354-83-50
Faks 071/354-83-55

mitutoyo@mitutoyo.pl
www.mitutoyo.pl
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 Akcija galioja nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Pasiliekame teisę vykdyti techninius pakeitimus ir tobulinimus; Šios kainos galioja tik verslo klientams;
Visos kainos yra EURAIS be PVM – daugiau informacijos pateikiama svetainėje www.mitutoyo.eu.

Čia siūlomas pristatymas ir produktų kainos galioja tik tol, kol yra prekių. Galimi techniniai pataisymai, klaidos bei spausdinimo netikslumai. 

 Koordinačių matavimo 
prietaisai 

Sensorių sistemos

 Kontūrus nuskaitančios 
matavimo sistemos 

 Kietmačiai ir seismometrai 

 Formų matavimo prietaisai 

 Elektroninės liniuotės ir
DRO sistemos 

Optiniai matavimo prietaisai

 Rankiniai matavimo prietaisai ir 
duomenų perdavimo sistemos 

 „Mitutoyo Europe GmbH“

Borsigstraße 8-10 
41469 Neuss,
Vokietija

Tel.: +49 (0) 2137-102-0 ; 
Faksas: +49 (0) 2137-102-351

info@mitutoyo.eu
www.mitutoyo.eu 

 Pastaba: produktų iliustracijos pateikiamos be įsipareigojimo. Produkto aprašymai, ypač konkrečios bei visos technines specifi kacijos įpareigoja 
tik dėl to aiškiai susitarus.
„MITUTOYO", „ABSOLUTE“ , „DIGIMATIC", „OPTOEYE“ ir „U-WAVE“ yra registruotieji prekės ženklai arba „Mitutoyo Corp“ prekės ženklai. 
Japonijoje ir (arba) kitose šalyse / regionuose. „Opti-Fix“ yra „KOMEG Industrielle Messtechnik GmbH“ registruotasis prekės ženklas. „Excel", 
„Microsoft" ir„Windows“ yra registruotieji prekės ženklai arba prekės ženklai, priklausantys „Microsoft Corporation“ Jungtinėse Valstijose ir 
(arba) kitose šalyse. „Thiokol“ yra „TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd“ registruotasis prekės ženklas. TÜV yra „TÜV Rheinland AG“ (be kitų 
savininkų) registruotasis prekės ženklas.
Kiti čia paminėti produktų, bendrovių ir prekės ženklų pavadinimai skirti tik jiems identifi kuoti ir jie gali būti atitinkamų savininkų prekės ženklais. 

 Peržiūrėkite papildomą produktų informacinę 
medžiagą ir mūsų produktų katalogą 

 www.mitutoyo.eu 

 Kad ir kokias problemas spręstumėte, „Mitutoyo“ 
visada pasiruošusi jums padėti.

„Mitutoyo“ yra ne tik aukščiausios kokybės matavimo 
įrankių gamintojas – visapusių paslaugų pagrindu bendrovė 
taip pat teikia kvalifi kuotą pagalbą per visą įrangos 
eksploatavimo laikotarpį, kad jūsų darbuotojai iš investicijos į 
mūsų produktus turėtų kuo daugiau naudos.

„Mitutoyo“ atlieka ne tik pagrindinius kalibravimo ir remonto 
darbus, bet ir siūlo produktų bei metrologijos mokymo 
kursus, taip pat teikia IT pagalbą, susijusią su šiuolaikiškoje 
matavimo technologijoje naudojama sudėtinga programine 
įranga. Taip pat galime suprojektuoti, sukonstruoti, išbandyti 
ir pristatyti adaptuotus matavimo sprendimus ir net, jei tai 
ekonomiškai pagrįsta, jūsų svarbiausias matavimo užduotis, 
pagal sutartį, atlikti savo patalpose. 

UAB Metmatus
Žiemgalių g. 8
LT-48230 Kaunas
Lietuva

Tel.:    +370 37 750600
Faks.: +370 37 750601
El. p. info@metmatus.com
www.metmatus.com
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