
Nu met betere optiek,

enorm vergroot beeldveld

en intuïtieve software.

Prijzen excl. BTW, geldig t/m 31- 07- 2020

VERBREED UW MEETHORIZON.
De vernieuwde GARANT MM-familie – nog sneller en
eenvoudiger nauwkeurige resultaten.



Meetmicroscoop met snelle beeldverwerking, kleurencamera met hoge resolutie en een gemakkelijk te
bedienen, voor de werkplaats geschikte Multitouch-panel-pc. De meest uiteenlopende geometrische vormen
en materialen kunnen gebruikersvriendelijk en betrouwbaar worden gemeten en gedocumenteerd.

GARANT meetmicroscoop MM1.
DE VERNIEUWDE GARANT MEETMICROSCOOPFAMILIE BIEDT U NU NOG
SNELLER EN SIMPELER NAUWKEURIGE RESULTATEN.

Uw voordelen:
  Eenvoudige

intuïtieve software met goed doordachte
bediening en automatische documentatie.

  Flexibel
Groot meetbereik voor uiteenlopende
toepassingen en onderdeelgroottes.

  Nauwkeurig
Automatische kantherkenning en
individuele tolerantiegrenswaarden.

Informatie ook online!
Alle informatie over de GARANT 
video-meetmicroscoop MM1 vindt u 
ook online op onze website.
ho7.eu/mm
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Kenmerken:

Intelligent
contourenvolgen:
Bij een GARANT-meetmicroscoop MM1 met CNC-
besturing kan een onbekende contour automatisch
worden gevolgd en opgenomen. Dit bespaart kosten

bij afzonderlijke metingen en het inleren van nieuwe
meetprogramma’s. Dankzij de leerfunctie worden
contouren ook onder moeilijke omstandigheden
betrouwbaar herkend.

Stitching-functie:
De stitching-functie biedt u de mogelijkheid door 
koppeling van meerdere beelden ook grotere onder-
delen nauwkeurig op te meten. Bespaar tijd en neem 
alleen contouren op, die u werkelijk nodig hebt voor 
de meting.

Enorm beeldveld:
Een enorm vergroot beeldveld helpt
u sneller te werken met gelijkblijvende 
hoge beeldkwaliteit.

Enorm meetveld:
Het nieuwe beeldveld biedt in de
stitching-modus een duidelijk groter
meetveld. Bijvoorbeeld met 12 beelden
binnen 30 seconden (inclusief het vereiste 
rekenwerk).

Voorgaand model

4,5 ✕ 3,7 mm

14,7 ✕ 9,8 mm

36 ✕ 30,4 mm

10,4 ✕ 8,4 mm

56 ✕ 42 mm

Beeldveld (1:1) Vaste optiek Motorzoom-optiek

5x
groter10x

groter

30 SECONDEN

25,3 ✕ 16,9 mm

30 SECONDEN
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Type DXF PROFIL

41
P 49 1913 Softwareoptie voor MM1 (998,–) (1360,–)

  Softwareopties voor MM1
 Gr. DXF – Laden van complexe DXF-bestanden en overlay met het livebeeld. Het coördinatensy- 

steem van de DXF kan naar keuze met het werkstuk in overeenstemming worden gebracht 
(meelopend) of onafhankelijk van het werkstuk zijn (om het werkstuk in een DXF-geometrie 
in te passen). Definitie van tolerantiebereiken. Actieve kleurverandering bij overschrijding 
van het tolerantiebereik. Exporteren van gemeten elementen in DXF-formaat. Definitie en 
overlay van dradenkruisen.

 Gr. PROFIL – Voor de best mogelijke inpassing van de relatieve meetpunten in een aangegeven toleran-
tiebereik (DXF-optie noodzakelijk). Er kunnen meerdere profielen met verschillende 
tolerantiebereiken in een meetprocedure worden geïntegreerd. Alleen het deelnulpunt 
moet met het DXF-bestand overeenkomen, vervolgens gaat het apparaat (bij CNC-besturing) 
automatisch langs de contour.

Voordeel: 
 Gr. PROFIL – ■  Automatisch inpassen van de meetpuntwolk in een DXF-tolerantiebereik.

 ■ Automatisch contour volgen conform het geladen DXF-bestand.
Tip: Individuele koppeling aan uw statistische software op aanvraag.
 Gr. PROFIL – Voorwaarde voor de profiling-optie is een aanwezige of meebestelde DXF-optie.

49 1913_Profil

49 1913_DXF

         M3-meetsoftware
i

De meetsoftware maakt indruk met een overzichtelijke gebruikersinterface zonder verborgen submenu’s, 
en een uitstekend randalgoritme voor de meetpuntregistratie.
 
Zeer eenvoudige dimensionering en tolerantiecontroles van de gemeten kenmerken in de tekening met een vingerbeweging. 
Uitgebreide tolerantiecontroles van de elementen volgens DIN ISO.

Geïntegreerde gebruikersaanwijzingen:  
Eenvoudige meetpuntregistratie door aantikken van de elementen in het livebeeld.   
Extra opstellen van het verloop van meetprogramma’s met grafische werk instructies 
voor de volgende metingen.

Tijdsbesparing: 
 De stitching-functie biedt u de mogelijkheid door koppeling van meerdere beelden 
ook grotere onderdelen nauwkeurig op te meten. Bespaar tijd en neem alleen contouren 
op, die u werkelijk nodig hebt voor de opmeting.

Aangepaste analyse:  
Elementweergave met tolerantie-invoer met gebruik 
van verschillende berekeningsmethodes (Gauss, in-
wendige/uitwendige cirkels, MMK, beste vorm). Vooraf 
instellen van gewenste waarden kan via automatische 
afronding van de werkelijke waarde, via toetsenbordin-
voer of overname uit een DXF-bestand (bij DXF-optie) 
op het systeem plaatsvinden.

Automatische documentatie:  
Gedetailleerde grafische weergave van de gemeten 
elementen in het deelvenster. 
Deze tekening met maten kan indien nodig met het 
meetrapport worden geprint.

Snel overzicht:  
Uitgebreide lijsten met resultaten met goed/
slecht-weergave en grafische tendensbalk van de 
tolerantie afwijkingen. Meetrapport met of zonder 
grafische weergave voor printen of exporteren van 
gegevens (TSV/CSV/TXT).
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Type MM-OS1 MM-OS2

41
P 49 1915 Video-meetmicroscoop MM-OS (11200,–) (13500,–)

Meetbereik X mm 26 63
Meetbereik Y mm 19 50
Meetbereik Z mm 50
Lengtemeetafwijking EUXY, MPE optisch (2D) μm 4,9 + L / 50 (L in mm)
Vergroting (x-voudig) 0,2 ±3% 0,08 ±3%
Camera 5 Megapixel CMOS
Maximale werkstukhoogte mm 50
Voeding V 230
Lengte mm 354
Breedte mm 444
Hoogte mm 600 800
Gewicht kg 30 32
Maximaal werkstukgewicht kg 20

  Video-meetmicroscopen MM-OS
Het hoogwaardige videomeetsysteem in combinatie met de gebruiksvriendelijke M3-meetsoftware is 
bijzonder geschikt voor snelle meting en vergelijkingsmeting van vlakke onderdelen.

 ■ Led-verlichting voor opvallend licht, met lange levensduur, voor een heldere en homogene 
belichting van het werkstuk.

 ■ Telecentrisch, dimbaar doorvallend led-licht.
 ■ Aluminium-granietbasis en meettafel met draadgaten voor het fixeren van spansystemen.
 ■ Kleurencamera met hoge resolutie, met telecentrisch objectief.
 ■ Extreem gebruiksvriendelijke, intuïtief te bedienen M3-meetsoftware inclusief DXF-functie. 

Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid door automatische kantherkenning.
 ■ Zeer snelle, automatische onderdeelherkenning bij willekeurige verdraaihoeken.
 ■ Dankzij de mechanische hoogteverstelling met schaalverdeling kan het meetvlak individueel en 

reproduceerbaar aan het te meten object en de spaninrichting worden aangepast.
Toepassing: ■  Binnen enkele seconden meten, dimensioneren en beoordelen van vlakke 

onderdelen zoals O-ringen, schijven, stekkers in één meetprocedure.
 ■ Voor gebruikersvriendelijke en exacte opmeting en documentering van de meest 

uiteenlopende geometrische vormen en materialen.
 ■ Veelzijdige toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld bij de productie, in de 

meetkamer of bij de goederenontvangst.
 ■ Universeel te gebruiken meetsysteem in compacte uitvoering.

Levering: Inclusief Multitouch-panel-pc, draadloze muis en toetsenbord, stofhoes, netadapter, 
testrapport en handleiding.

Tip: Lengtemeetafwijking EUXY, MPE volgens DIN EN ISO 10360-7. 
Toegestane omgevingsomstandigheden: 20 °C ± 1 K, temperatuurgradiënt Δth = 0,5 
K/h, Δtd 4,0 K/d, gemeten met een gekalibreerde standaard. Technische wijzigingen 
en uitvoering van het touch-panel voorbehouden.

49 1915_MM-OS1

De Pattern Finder maakt serie- en 
vergelijkingsmeting van zeer kleine 
onderdelen mogelijk. 
De te meten onderdelen kunnen in elke willekeurige 
stand worden gepositioneerd.

Met behulp van de zoekfunctie voor vrije vormen 
kunnen vormen worden herkend zoals tandwiel- 
geometrieën die niet aan standaardelementen 
zoals cirkels of rechte lijnen voldoen.

Met de functie voor meting van meerdere onderdelen 
kunnen binnen enkele seconden verschillende 
elementen met één meting worden geregistreerd 
en gemeten.
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Type 200 300 200/6X 300/6X

41
P 49 2500 Video-meetmicroscoop 

MM1 (17800,–) (22800,–) (20800,–) (26800,–)

Meetbereik X mm 200 300 200 300
Meetbereik Y mm 100 200 100 200
Meetbereik Z mm 100 200 100 200
Lengtemeetafwijking EUXY, MPE optisch (2D) μm 2,9 + L / 100 (L in mm) bij 20 °C ±1 K
Objectief (x-voudig) 0,5 0,5 0,7 − 4,5 0,35 − 2,25
Vergroting op het beeldscherm (x-voudig) 23 23 31 − 201 16 − 100
Zichtveld mm 14,4×9,6 14,4×9,6 10,2×8,2 − 1,6×1,3 20,6×13,7 − 3,2×2,1
Camera 6,4 Megapixel CMOS
Werkafstand mm 80
Maximale werkstukhoogte mm 100 200 100 200
Voeding V 230 / 240
Lengte mm 500 730 500 730
Breedte mm 600 900 600 900
Hoogte mm 770 950 770 950
Gewicht kg 60 115 60 115
Maximaal werkstukgewicht kg 20

  Video-meetmicroscopen MM1
Meetmicroscoop met snelle beeldverwerking, kleurencamera met hoge resolutie en een gemakkelijk te bedienen, 
voor de werkplaats geschikte Multitouch-panel-pc met intuïtieve M3-meetsoftware. 
Opvallend licht: 56 witte leds in 2 concentrische ringen. 1 ring en 4 segmenten, elk afzonderlijk schakel- en dimbaar. 
Doorvallend licht: Duurzame leds, telecentrisch, schakel- en dimbaar. Massieve granieten basis met kruistafel met gehard 
oppervlak en uiterst nauwkeurige geleidingen. Ergonomische snelle verstelling met eenhandsbediening in beide assen (x en y). 
Diodelaser als positioneringshulp. Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid door automatische kantherkenning.
 Gr. 200/6X; 300/6X – Met stappenzoomobjectief (6 stappen), vergroting 0,35× tot 2,25×.
Toepassing: ■  Bij de goederenontvangst, in de meetkamer, bij de productie.

 ■ Universeel inzetbaar door flexibel opvallend licht met vier kwadranten, en compacte meetcalculator.
 ■ Voor gebruikersvriendelijke en exacte meting en documentering van de meest uiteenlopende geometrische vormen en materialen.

Levering: Inclusief all-in-one-pc, draadloze muis en toetsenbord, stofhoes, netadapter, testrapport en gebruiksaanwijzing.
Accessoires: Objectief nr. 491912, softwareoptie nr. 491913, snijkantreiniger / positiekneedmassa nr. 354788.

Tip: Lengtemeetafwijking EUXY, MPE volgens DIN EN ISO 10360-7 voor 
vergrotingsfactor = 0,5. 
Toegestane omgevingsomstandigheden: 20 °C ± 1 K, tempe-
ratuurgradiënt Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemeten met een 
gekalibreerde standaard. 
 
Op aanvraag bieden wij u bij alle GARANT video-meetmicroscopen 
graag het volgende aan: 

 ■ Onderhoudscontract.
 ■ Opstellen, in gebruik nemen met korte instructie.
 ■ Individuele training van uw medewerkers.
 ■ Kalibratie op locatie.

  Technische wijzigingen en uitvoering van 
het touch-panel voorbehouden.

49 2500_200
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56 Flexibel schakel- en dimbare leds 
voor optimale belichting van het werkstuk.

Stap met de GARANT video-meetmicroscoop MM1 in de digitalisering
i

Vervang uw oude meetprojector door een 
moderne GARANT video-meetmicroscoop.

GARANT MM1
–  Eenvoudige bediening via het digitale 

livebeeld.
–  Automatische kantherkenning voor zeer 

hoge herhalingsnauwkeurigheid.
–  Digitalisering van uw resultaten in verslagen 

en beeldbestanden.

Zoomniveaus van het stappenzoomobjectief.

Zoomstand Display-weergave Beeldveld

0,35 × 16 × 20,6 × 13,7 mm2

0,5 × 23 × 14,4 × 9,6 mm2

1 × 43 × 7,2 × 4,8 mm2

1,5 × 65 × 4,8 × 3,2 mm2

2 × 90 × 3,6 × 2,4 mm2

2,25 × 100 × 3,2 × 2,1 mm2

Inclusief gemakkelijk te bedienen, 
voor de werkplaats geschikte Multitouch-panel-pc.

met stappenzoomobjectief (6 stappen)
49 2500_MM1–200/6×, MM1–300/6×
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Type 200CNC 300CNC 200CMZ 300CMZ

41
P 49 2550 CNC-video-meetmicroscoop 

MM1 (26300,–) (31300,–) (31300,–) (37300,–)

Meetbereik X mm 200 300 200 300
Meetbereik Y mm 100 200 100 200
Meetbereik Z mm 100 200 100 200
Lengtemeetafwijking EUXY, MPE optisch (2D) μm 2,9 + L / 100 (L in mm) bij 20 °C ±1K
Objectief (x-voudig) 0,5 0,5 0,3 - 3,5 0,3 - 3,5
Vergroting op het beeldscherm (x-voudig) 23 23 10 – 162 10 – 162

Zichtveld mm 14,4 × 9,6 14,4 × 9,6 24,9 × 16,5 - 
2,1 × 1,4

24,9 × 16,5 - 
2,1 × 1,4

Camera 6,4 Megapixel CMOS, autofocus
Werkafstand mm 80
Maximale werkstukhoogte mm 100 200 100 200
Voeding V 240
Lengte mm 500 730 500 730
Breedte mm 600 900 600 900
Hoogte mm 770 950 770 950
Gewicht kg 60 115 60 115
Maximaal werkstukgewicht kg 20

Type 300CNC/TP 300CMZ/TP

41
P 49 2560 Video-meetmicroscoop 

MM1 met TP20-tastsysteem (37300,–) (43300,–)

Meetbereik X mm 300
Meetbereik Y mm 200
Meetbereik Z mm 200
Lengtemeetafwijking EUXY, MPE optisch (2D) μm 2,9 + L / 100 (L in mm) bij 20 °C ±1K
Lengtemeetafwijking E1, z-as tactiel (1D) μm 4,0 + L / 75 (L in mm)
Objectief (x-voudig) 0,5 0,3 - 3,5
Vergroting op het beeldscherm (x-voudig) 23 10 – 162
Zichtveld mm 14,4 × 9,6 24,9 × 16,5 - 2,1 × 1,4
Camera 6,4 Megapixel CMOS, autofocus
Werkafstand mm 80
Maximale werkstukhoogte mm 200
Voeding V 240
Lengte mm 730
Breedte mm 900
Hoogte mm 950
Gewicht kg 115
Maximaal werkstukgewicht kg 20

 49 2550 gr. 200CMZ; 300CMZ – Met zoomobjectief met motor, vergroting 0,3 × tot 3,5 ×.

Tip: Lengtemeetafwijking EUXY, MPE volgens DIN EN ISO 10360-7, gemeten met vergrotingsfactor = 0,5. 
Toegestane omgevingsomstandigheden: 20 °C temperatuurgradiënt Δth = 0,5 K/h, Δtd = 
4,0 K/d, gemeten met een gekalibreerde standaard.

  CNC-video-meetmicroscopen MM1
CNC-bestuurde video-meetmicroscoop met snelle beeldverwerking, kleurencamera met hoge resolutie en 
een gemakkelijk te bedienen, voor de werkplaats geschikt Multitouch-panel op pc-basis. 
Opvallend licht: 56 witte leds in 2 concentrische ringen. 1 ring en 4 segmenten, elk afzonderlijk schakel- en 
dimbaar. 
Doorvallend licht: Duurzame leds, telecentrisch, schakel- en dimbaar. 
Massieve granieten basis met kruistafel met gehard oppervlak en uiterst nauwkeurige geleidingen. 

 ■ Eenvoudig maken en gebruiken van meetprogramma’s.
 ■ Praktische automatisering van meetprocedures, bijv. palletmetingen.
 ■ Moderne, gebruiksvriendelijke en intuïtief te bedienen meetsoftware.

Levering: Inclusief all-in-one-pc, draadloze muis en toetsenbord, stofhoes, netadapter, 
testrapport en meertalige gebruiksaanwijzing.

Accessoires: Objectief nr. 491912, softwareoptie nr. 491913, snijkantreiniger / 
positiekneedmassa nr. 354788.

Optisch meetsysteem met extra, tactiel meetsysteem type Renishaw TP20 voor het meten van regelgeome-
trieën, die optisch niet kunnen worden geregistreerd. 

 ■ Eenvoudig en snel tactiel meten.
 ■ Aanmaken van geautomatiseerde meetprocedures (optisch en tactiel)

 gr. 300CMZ/TP – Met zoomobjectief met motor, vergroting 0,3 × tot 3,5 ×.

Tip: Lengtemeetafwijking EUXY, MPE volgens DIN EN ISO 10360-7, gemeten met vergrotingsfactor = 0,5. 
Lengtemeetafwijking EOZ, MPE volgens DIN EN ISO 10360-2, gemeten met rechte taster (⌀ = 
2,5 mm, lengte 20 mm). 
Toegestane omgevingsomstandigheden: 20 °C temperatuurgradiënt Δth = 0,5 K/h, Δtd = 
4,0 K/d, gemeten met een gekalibreerde standaard.

 
 
 
 

CNC-video-meetmicroscopen MM1 met tactiel meetsysteem TP20    

49 2550_MM1-300CNC

49 2560_300CNC-TC
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Inclusief gemakkelijk te bedienen, 
voor de werkplaats geschikte Multitouch-panel-pc.

Gaan uw meettaken de gebruikelijke maten te buiten? Op aanvraag zijn onze meetmicroscopen ook leverbaar met meettafels in speciale maten. 
De volgende tabel biedt u een overzicht:

Meettafel voor de meetmicroscopen in speciale maten leverbaar
i

56 Flexibel schakel- en dimbare leds 
voor optimale belichting van het werkstuk.

Optioneel met zoomobjectief met 
motoraandrijving en tactiel 
meetsysteem TP20

Meetbereik (X / Y)  mm 200 / 100 300 / 200 400 / 200 400 / 300 500 / 200

Hoogteverstelling (Z) mm 100 200 200 200 200

Oplegvlak (X / Y)  mm 400 / 240 520 / 325 620 / 325 700 / 500 720 / 325
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⌀ mm 20

41
M 49 1929 Kalibratiekogel keramiek (294,–)

Breedte×diepte mm 1500×700 1800×900

41
M 49 1914 Onderbouw voor meetmicroscopen (1176,–) (1591,–)

Lades nuttige breedte mm 490
Lades nuttige diepte mm 520
Belastbaarheid, verdeeld kg 1000
Gewicht kg 124 188
Indeling: 
Lades met fronthoogte (links) 60; 300; 300 mm

Bekbreedte A mm 15 25 35

42
L 49 4480 Precisie-machineklem 123,– 157,– 205,–

Maximaal spanbereik b mm 14,5 24,5 34,5
Bekhoogte C mm 6 10 14
Totale lengte a mm 50 75 100
Totale breedte B mm 15 25 35
Totale hoogte c mm 15 25 35

Materiaal machineklem Messing hardverchroomd Geëloxeerd aluminium Geëloxeerd aluminium

Basisplaat van geëloxeerd aluminium inclusief instelring ⌀ 10 mm DIN 2250 (zonder afschuining) 
en glasnormaal nr. 491926 met 6 boringen. 
Draadgat M6 voor de bevestiging van kalibratiekogel nr. 491929 gr. 20. 
Instelring en glasnormaal met testrapport.
Toepassing: Voor het instellen en controleren van optische en tactiele meetinstrumenten.
Levering: Basisplaat, instelring ⌀10 mm, glasnormaal nr. 491926 maat 50×20.
Accessoires: Kalibratiekogel keramiek ⌀ 20 mm nr. 491929 maat 20.

 
 Testnormaal

Lengte×breedte mm 120×70

41
M 49 1928 Testnormaal 586,–

Glasnormaal met 6 boringen en testrapport van de producent.

Lengte×breedte mm 50×20

41
M 49 1926 Glasnormaal met testrapport 321,–

Kalibratiekogel keramiek ⌀ 20 mm met opnamepen (schroefdraad M6) en testrapport van de producent.

840
 

100 kg

  50  

90%

     
 Onderbouw voor meetmicroscopen

Behuizing van gelast plaatstaal met aan één zijde afgerond werkblad van Beolin, kanten voorzien 
van 3 mm dik grafiet. Met praktisch aflegvak van plaatstaal. Inclusief GARANT-sluitsysteem.
 Gr. 1800×900 – Met extra pc-houder met inhaakstrips voor geperforeerde wand.
T.b.v.: 
 Gr. 1500×700 – GARANT video-meetmicroscopen met meetbereik max. X = 200 / Y = 100.
 Gr. 1800×900 – GARANT video-meetmicroscopen met meetbereik X = 300 / Y = 200.
Kleur: Romp witaluminium, RAL 9006, lades staalblauw, RAL 5011.

  Precisie-machineklemmen
Precisie-machineklem in hardverchroomde (messing) of geëloxeerde (aluminium) uitvoering. 
Ideaal voor het gebruik bij kleine onderdelen, bijv. op microscopen en profielprojectoren of met ruwheidsmeters. 
Hoeknauwkeurigheid 0,04 mm, verwisselbare spanbekken van gehard, roestvrij staal en kunststof. 
Vaste spanbekken met prisma’s voor cilindrische onderdelen. 
Het extra prisma op de vaste spanbek en de spangroeven op de lange zijden zorgen voor meer toepassingsmogelijkheden.

49 1928 

49 1926 

49 1929 

49 4480 

49 1914_1800×900
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49
K 49 4475 Bevestigingsset voor nr. 494470 / 494471 (325,–)

Modulaire, flexibele en veelzijdig inzetbare bouwpakketten van hoogwaardige aluminium-componenten. 
Alle aangeboden bouwpakketten kunnen specifiek worden uitgebreid.

  Spansystemen voor optische en tactiele meetmachines

T.b.v.: Alle GARANT meetmicroscopen en alle meetmachines met 
T-groeven 6/11 mm. Overige uitvoeringen en T-groefstukken 
op aanvraag.

 49 4451 gr. 250 – Voor tafelbreedtes ≥ 200 mm.
  Gr. 350 – Voor tafelbreedtes ≥ 300 mm.
Levering: Tandrails met fijne vertanding, opspanklemstukken, 

T-groefstukken, veerspanners rechts/links, bouten.

Basisset ‘Schienenfix’    

Type 250 350

49
K 49 4451 Snelspansysteem ‘Schienenfix’ basisset 624,– (719,–)

Lengte basisrail (vertanding eenzijdig) mm 250 350
Lengte dwarsrail (vertanding dubbelzijdig) mm 100 200
Lengte veerspanner mm 60

 Gr. P – Klein prisma 120 graden voor het spannen van rotatiesymmetrische delen 
door middel van veerspanner.

 Gr. R – Set verstelbare centers voor het eenvoudig en snel opnemen van onderdelen. 
Met telkens een vaste en een geveerde, indien nodig klembare punt. 
Bevestiging van de verstelbare centers direct op T-groef van de tandrail.

Levering: 
 Gr. P – Inclusief prismahouder op tandrail.

Opbouwsets    

Type P R

49
K 49 4460 Opbouwset (241,–) (366,–)

Spanbereik mm 2 – 25 –
Punthoogte mm – 20
Prismalengte mm 25 –

Horizontale en verticale montage op tandrail (excl. bevestigingsset nr. 494475).
 Gr. S – Precisie-machineklem met getrapte bekken en verwisselbare geleidingszuilen 

voor verlenging van de spanwijdte.
Levering: 
 Gr. S – Inclusief 8 insteekbare, waarvan 4 getrapte, cilindrische pennen voor penklemmingen, 

verstelbare aanslag, separate zuilenset.

Type S

49
K 49 4470 Opbouwset (650,–)

Spanbereik mm 0 – 75
Bekbreedte mm 50

Horizontale en verticale montage op tandrail (excl. bevestigingsset nr. 494475).
 Gr. D – Drieklauw voor het binnen- en buitenspannen van rotatiesymmetrische delen.
Levering: 
 Gr. D – Inclusief 3 insteekbare cilindrische pennen voor het spannen van kleine onderdelen, 

en een extra set wisselbekken met naar de binnenzijde getrapte bekken.

Type D

49
K 49 4471 Opbouwset (588,–)

Binnenspan-⌀ mm 1 – 30
Buitenspan-⌀ mm 10 – 50

Snelspanhouder en opspanhoek voor montage op tandrail.
T.b.v.: Nr. 494470 en 494471.
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Ook in de gereedschapswereld geldt: perfectie leidt tot succes. Als premium-gereedschapsmerk staat 
GARANT voor de geconcentreerde producentkwaliteit van de Hoff mann Group. Meer dan 38.000 
krachtige topgereedschappen voor alle toepassingen bieden maximale innovatiezekerheid, constante 
premium-kwaliteit en een optimale prijs-/kwaliteitsverhouding. Overtuigt u zichzelf:

www.garant-tools.com

TOEGEGEVEN: HET IDEE VAN EEN 
 SCHAALVERDELING KOMT NIET VAN ONS.
WIJ HEBBEN DEZE ALLEEN MAAR 
NAUWKEURIGER GEMAAKT.
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Hoffmann Quality Tools B.V.
Platinastraat 110 · NL-7554 NB Hengelo
Tel.: +31 74 207 70 00
Fax: +31 74 243 27 34

HNL-Verkoop@hoffmann-group.com
www.hoffmann-group.com

Deze reclamebrochure, de grafische vormgeving ervan en het gebruikte artikelnummeringssysteem zijn auteursrechtelijk beschermd.
Nadruk alsmede elke vorm van vermenigvuldiging – zelfs gedeeltelijk – is slechts toegestaan met schriftelijke  toestemming van Hoffmann SE, 81241  München.
Alle prijzen zijn catalogusprijzen excl. BTW, geldig t/m 31- 07- 2020; prijzen in € onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.


