
Mitutoyo Promotie
Van 15 oktober 2013 t/m 15 januari 2014

Mitutoyo op YouTube

Informatie & Ondersteuning. Waar u ook bent, u 
hebt gegarandeerd 24 uur per dag, 7 dagen per 
week, toegang tot informatie en ondersteuning.  
Abonneer u nu op het Europees kanaal en krijg 
inzicht in de laatste bedrijfsoplossingen voor uw 
onderneming.

Scan de QR-code voor snelle toegang 
tot gedetailleerde informatie of 
bezoek ons   op: 
youtube.com/user/
mitutoyoeuropegmbh

Measuring Your World

Altijd en overal. Waar u ook bent, neem 
het Mitutoyo Engineers Reference Book 
met u mee. Met aanvullende accessoires 
waaronder handige posters en zelfs een 
portie entertainment die zal worden 
uitgebreid met diverse functies om de APP 
voor metrologische kennis op uw mobiele 
toestel te worden.

ANDROID- 
VERSIE:

iOS-VERSIE:

DIGIMATIC schroefmaat
Dit is een schroefmaat met een 2 mm spindelspoed, waardoor een verplaatsing 
vier keer zo snel is als een standaard schroefmaat. De Digimatic schroefmaat 
QuantuMike IP65 biedt de volgende voordelen:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in onze technologische ontwikkelingen aan te brengen; deze prijzen zijn uitsluitend geldig voor zakelijke klanten.
Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW - Meer informatie is te vinden op www.mitutoyo.nl.

Levering en prijzen van de in deze brochure vermelde producten zijn geldig zolang de voorraad strekt. Technische wijzigingen, fouten en drukfouten voorbehouden.

† Een snellere meting kan worden uitgevoerd 
door een grovere schroefdraad te gebruiken 
die de spindel 2 mm per trommelomwenteling 
verplaatst.

† Het instrument beschikt over een uitstekende 
nauwkeurigheid, met een afwijking van 
slechts ±1 µm (modellen met een meetbereik 
van 75 mm of lager)

† Door de dual-functie op de ratel van de 
trommel en de snelverplaatsing kan de 
bediening eenvoudig met 1 hand of op een 
statief worden uitgevoerd.

† Uitstekende weerstand tegen water en stof 
(IP65 beschermingsklasse).

Nr. Bereik mm Nauwkeurigheid* 
µm

Lijstprijs € Actieprijs €

293-145 0 – 25 ±1 205 159
293-146 25 – 50 ±1 282 219
293-147 50 – 75 ±1 338 259
293-148 75 – 100 ±2 383 295

* Afrondingsfout niet meegerekend

Artnr. 293-145

Lijstprijs: € 205

€ 159

Tot 50 mm

0.5 mm

2.0 mm

Asrotatie

Standaard

1 Rotatie

Bekijk de QuantuMike video op ons 
YouTube-kanaal: youtube.com/user/
mitutoyoeurope 
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Drie van onze meest gebruikte digitale meetinstrumenten in één premium doos. 
Mitutoyo kwaliteit, "Out of the Box".

Mitutoyo Digimatic Top Seller Kit Mitutoyo's Top 3:  digitale Best Sellers, 
allemaal in één doos:

-  Digimatic meetklok ID-S

- Digimatic schroefmaat

-  Digimatic schuifmaat

�Digitaal kit

Deze kit bevat Mitutoyo's Best Sellers: Digitale 0-150 mm 
schuifmaat, Digitale 0-25 mm schroefmaat en 

Digitale 12 mm Digimatic meetklok. 
De doos is vervaardigd uit mooi en hoogwaardig, massief 
aluminium en biedt extra ruimte voor 
batterijen en handleidingen.

Artnr. 011569

Lijstprijs: € 465

€ 379

Artnr. Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

293-821 Digimatic schroefmaat 142 incl.
500-181-20 Digimatic schuifmaat 105 incl.
543-781B Digimatic meetklok 142 incl.

� DIGIMATIC                  
solar-meetklok ID-SS

†Werkt op zonne-energie.

†Geschikt voor gebruik vanaf 40 Lux.

†Milieu vriendelijk, geen batterij 
aanwezig.

†Door gebruik van condensator ook 
geschikt bij omstandigheden met 
weinig licht

†Grote karakterhoogte: 9 mm.

†Data-uitgang inbegrepen.

Artnr. 543-505B

Lijstprijs: € 145

€ 115

Artnr. Digitale stap 
mm

Bereik
mm

Nauwkeurigheid*
mm

Lijstprijs € Actieprijs €

543-500B 0,001 12.7 0,003 289 219
543-505B 0,01 12.7 0,02 145 115

Optionele accessoires

Nr. Omschrijving Lijstprijs €
905338 DIGIMATIC kabel (1 m) 28
905409 DIGIMATIC kabel (2 m) 34

� DIGIMATIC    
 meetklok ID-S

†Standaard model.

†De nulpositie hoeft slechts eenmaal 
te worden ingesteld, waarna 
het wordt opgeslagen tot de 
eerstvolgende batterijvervanging.

†Grote karakterweergave: 9 mm voor 
een eenvoudige aflezing.

†Levensduur batterij: 20.000 uur (0,01 
mm type), 18.000 uur (0,001 mm 
type).

†Met Data-uitgang. Artnr. 543-790B

Lijstprijs: € 287

€ 225

Artnr. Digitale stap 
mm

Bereik mm Nauwkeurigheid* 
mm

Lijstprijs € Actieprijs €

543-790B 0,001 12,7 0,003 287 225

Zie www.mitutoyo.nl voor 
gedetailleerde informatie!

45 jaar Mitutoyo in Europa
Ons jubileum - Uw cadeau!

� Digimatic meetklok ID-S

† Door het ABSOLUTE systeem is het niet nodig, om bij gebruik 
van het gereedschap iedere keer opnieuw te nullen.

† Grote karakterhoogte van 9 mm voor een goede leesbaarheid.

† Uitzonderlijke levensduur van de batterij: 20.000 uur.

† Met data-uitgang.   
 

�Digimatic schroefmaat

† Rendabel met vereenvoudigde functionaliteit voor standaard 
toepassingen.   
 

� Digimatic schuifmaat

† ABSOLUTE systeem levert betrouwbare metingen .

† Hoge kwaliteit afwerking van de geleidingsoppervlakte voor 
soepele schuifbeweging.

† Groot karakterhoogte van 9 mm voor een goede leesbaarheid.

Inhoud digitaal kit

Optionele accessoires

Nr. Omschrijving Lijstprijs €
905338 DIGIMATIC kabel (1 m) 28
905409 DIGIMATIC kabel (2 m) 34

Beschikbare hoeveelheid is beperkt.

* afrondingsfout niet meegerekend
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� DIGIMATIC standaard schuifmaat

†Bereik: 0-150 mm.

†Hoogwaardige geleiding voor soepele schuifbeweging.

†Groot karakterhoogte: 9 mm.

†Levensduur batterij: 20.000 uur.

†Met AAN/UIT-functie.

9 mm karakterhoogte

Artnr. 500-181-20

Lijstprijs: € 105

€ 79,50

Mitutoyo biedt schuifmaten met een hoogwaardige geleiding voor soepele verplaatsing en een buitengewone 
levensduur van de batterij van 20.000 uur voor een standaard model en 15.000 uur voor model IP67.

ABSOLUTE Digimatic standaard schuifmaat

� Coolant Proof IP66 horizontale opbouwliniaal 

†Beschikt over een uitstekende weerstand tegen water en stof (IP66 beschermingsklasse) 
waardoor gebruik mogelijk is in condities met opspattend koelvloeistof.

†Zodra een absolute nulpunt (oorsprong) is ingesteld, toont de Digimatic liniaal na 
inschakelen de absolute afstand vanaf dit punt in plaats van "0,00".

†De externe teller 542-007D is aansluitbaar via de DIGIMATIC kabel (optionele accessoire).

Artnr. 572-601

Lijstprijs: € 268

€ 199

Artnr. Bereik mm Nauwkeurigheid 
mm

Lijstprijs € Actieprijs €

572-601 0  – 150 0,03 268 199
572-602 0 – 200 0,03 318 245

Artnr. 500-706-11

Lijstprijs: € 160

€ 120

� DIGIMATIC schuifmaat IP67

†Het ABSOLUTE systeem levert betrouwbare metingen.

†Beschikt over een uitstekende weerstand tegen water en stof (IP67 beschermingsklasse) waardoor gebruik 
mogelijk is in condities met opspattend koelvloeistof.

†Zeer goed bestand tegen koelvloeistoffen en smeermiddelen.

Artnr. Bereik mm Lijstprijs € Actieprijs €

500-706-11  0 – 150 160 120
500-707-11  0 – 200 225 169

Optionele accessoires
Artnr. Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

05CZA624 DIGIMATIC kabel met dataknop (1 m) 70,50 –

05CZA625 DIGIMATIC kabel met dataknop (2 m) 79,50 –

06ADV380A USB Input Tool Direct kabel met dataknop (2 m) 115 95

�Teller voor DIGIMATIC instrumenten bijv. 
opbouwliniaal

�De Digimatic display kan worden aangesloten op alle 
instrumenten met een Digimatic uitgang, waaronder vele 
digitale schroefmaten, meetklokken en schuifmaten. Het 
biedt u de volgende voordelen:   

Artnr. 542-007D

Lijstprijs: € 330

€ 259 Functies Serie 542

Digimatic data-uitgang 

Digimatic data-ingang 

Nulinstellen 

Preset 

Telrichting omkeerbaar 

Vergrendelfunctie 

mm/inch omschakelen 

Tolerantiebeoordeling 

�Data-uitgang en tolerantiebeoordelingsfunctie.
�DIN-compatibel compact inbouwpaneel (96X48).
�Goed leesbaar door helder groen led display.
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Artnr. 148-103

€ 49
Lijstprijs: € 64,50

Artnr. 148-104

€ 41
Lijstprijs: € 55

Artnr. 148-120

€ 55
Lijstprijs: € 72

Artnr. 148-201

€ 41
Lijstprijs: € 57,50

Artnr. 148-121

€ 49
Lijstprijs: € 68

Artnr. 148-203

€ 49
Lijstprijs: € 64

Artnr. 150-195

€ 49
Lijstprijs: € 61,50

Artnr. 148-804

€ 55
Lijstprijs: € 74,50

� Hoog nauwkeurige DIGIMATIC schroefmaat

†Met de mogelijkheid van metingen met 0,1 µm resolutie, is deze schroefmaat ideaal voor 
bedrijven die zeer nauwkeurige metingen willen uitvoeren met een handmeetmiddel.

†De hoognauwkeurige Digimatic schroefmaat maakt gebruik van Mitutoyo's innovatieve 
0,1 µm resolutie ABS (ABSOLUTE) roterende sensor en hoognauwkeurige technologisch 
geproduceerde schroefdraad om de instrumentfout te reduceren tot ±0,5 µm over het gehele 
bereik. Dit levert tevens een hoge nauwkeurigheid over het gehele bereik met behoud van de 
gebruiksvriendelijkheid.

†Het zeer stijve frame en het hoogwaardige ratelmechanisme (7-9 N) met constante meetkracht 
zorgen voor een stabiele meting. De hoorbare klikken tijdens het meten van het werkstuk 
geven aan dat de meetprocedure normaal verloopt.

Optionele accessoires
Artnr. Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

05CZA662 DIGIMATIC kabel met dataknop (1 m) 73,50 –

05CZA663 DIGIMATIC kabel met dataknop (2 m) 82,50 –

06ADV380B USB Input Tool Direct kabel met dataknop (2 m) 115 95
156-101-10 Schroefmaathouder 54 –

Artnr. Bereik mm Resolutie Instrumentele fout Actieprijs €

293-100  0 – 25 0,0001 mm, 0,0005 mm ±0,5 µm 1.190

Artnr. 293-100

Lijstprijs: € 1.400

€ 1.190

Deze schroefmaat metingen met 0,1 um resolutie mogelijk met een 
handmeetgereedschap!

ABSOLUTE hoog nauwkeurige schroefmaat  Verbeterde nauwkeurigheid zonder 
inlevering van gebruiksgemak.

 Het zeer stijve frame en het hoogwaardige 
constante meetkracht mechanisme zorgen 
voor een constante kracht en daardoor 
een stabielere meting.

�Inbouwschroefmaten

�Mitutoyo's inbouwschroefmaten bieden u de hoogste kwaliteit en nauwkeurigheid. Spin-
dels met verhoogde duurzaamheid geven u de mogelijkheid om hoge axiale belastingen 
toe te passen en de duidelijke markering zorgt voor veilige en gemakkelijke uitlezing van 
de nonius.

Artnr. Bereik mm Spindeluiteinde SchachtØ mm Lijstprijs € Actieprijs €

148-201  0 – 6.5 Vlak 6 57,50 41
148-203  0 – 6.5 Vlak 6 64 49
148-103  0 – 13 Vlak 9.5 64,50 49
148-104  0 – 13 Vlak 9.5 55 41
148-120  0 – 13 Vlak 9.5 72 55
148-121  0 – 13 Vlak 9.5 68 49
148-804  0 – 13 Sferisch (SR4) 9.5 74,50 55

150-195  0 – 25
Vlak (hardmetalen 

punt)
10 61,50 49

Meer informatie? 
Mitutoyo inbouwschroefmaten op het web! Scan de QR-code voor 
snelle toegang tot gedetailleerde informatie of bezoek ons op

www.micrometerheads.com

Bekijk de DIGIMATIC schroefmaat 
video op ons YouTube-kanaal: 
youtube.com/user/mitutoyoeurope 
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USB Input Tool is een toetsenbordinterface voor het verzenden van 
gegevens van meetinstrumenten, voorzien van DIGIMATIC interfaces, 
naar een PC.

USB Input Tool Direct  Meetgegevens worden omgezet in 
toetsenbordcodes.

 Directe invoer van meetgegevens in een 
spreadsheet via USB.

A
FB

C D E

G

†USB-kabel voor directe aansluiting van Mitutoyo DIGIMATIC instrumenten.

†USB-interfaceaansluiting zonder verdere software (HID).

†Kabels zijn opsplitsbaar via een standaard USB-hub.

†Software USB-ITPAK voor het voorbereiden van protocollen in Excel® (optionele accessoire).

Optionele accessoires
Artnr. Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

06ADV384 Voetschakelaar aansluiting  via USB 100 79
06AEN846 USB-ITPAK V 2.0 software met dongle 220 179
937179T Voetschakelaar 41,50 –

Artnr. Omschrijving Lijstprijs € Actie-
prijs €

06ADV380A Model met hoge IP beschermingsklasse en datatoets                      
(bijv. IP-67 schuifmaat)

115 95

06ADV380B Model met hoge IP beschermingsklasse en datatoets                      
(bijv. IP-65 schroefmaat)

115 95

06ADV380C Met datatoets (bijv. ABSOLUTE Digimatic schuifmaat) 100 79
06ADV380D 10-pins, eenvoudig model (bijv. ID-F meetklok) 100 79
06ADV380E 6-pins, rond model (bijv. Quick schroefmaat) 100 79
06ADV380F Eenvoudig, recht model (bijv. ID-C meetklok) 100 79
06ADV380G voor dig. meetklok met hoge IP beschermingsklasse  (bijv. ID-N 

meetklok)
100 79

USB Input Tool Direct de DIGIMATIC-USB aansluiting

Optionele accessoires
Nr. Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

02AZE200 Houder voor U-WAVE naar 
instrument 20 15

06AEN846 USB-ITPAK V 2.0 software met 
dongle 220 179

U-WAVE-R

Nr. Omschrijving Lijstprijs
€

Kwantum
korting €

1-2 st.

Kwantum
korting €

3–5 st.

Kwantum
korting €

6 st. of meer

02AZD730D U-WAVE-T zender (IP-67 model) 160 125 120 115
02AZD880D U-WAVE-T zender (Zoemermodel) 160 125 120 115
02AZD810D U-WAVE-R Ontvanger 318 249 249 249
02AZD790A Model met hoge IP beschermingsklasse en 

datatoets (bijv. IP-67 schuifmaat) 95 75 70 65

02AZD790B Model met hoge IP beschermingsklasse en 
datatoets (bijv. IP-65 schroefmaat) 95 75 70 65

02AZD790C Met datatoets (bijv. ABSOLUTE Digimatic 
schuifmaat) 90 70 65 60

02AZD790D 10-pins, eenvoudig model (bijv. ID-F meetklok) 85 65 60 60
02AZD790E 6-pins, rond model (bijv. Quick schroefmaat) 85 65 60 55
02AZD790F Eenvoudig, recht model (bijv. ID-C meetklok) 85 65 60 55
02AZD790G Voor dig. meetklok met hoge IP beschermings-

klasse (bijv. ID-N meetklok) 90 70 65 60

U-WAVE
Draadloos meetdata-communicatiesysteem

Meetinstrument met Digimatic 
uitgang

U-WAVE-T-kabel
U-WAVE-T zender

†Communicatie-afstand ca. 20 m.

†Software neutrale aansluiting bijv. naar Excel®.

†Bevestiging van gegevensontvangst (LED,zoemer)                        
op de zender.

†IP67 zender beschikbaar.

†400.000 datatransmissies met één batterij.

†Opvragen data vanaf PC mogelijk. 

Nieuw! Mitutoyo USB-ITPAK Software 2.0
†Met name voor het gebruik van Excel ® voor het 

verzamelen van gegevens.

†Eenvoudig te gebruiken en geschikt voor alle Excel ® 
toepassingen.

†USB ITPAK kan binnenkomende gegevens van zowel 
USB-Input Tool Direct kabels als van U-WAVE-systemen 
verzamelen.

†Compatibel met Microsoft®  Windows® 7/ Windows® 8 
32/64 bit.

†16 verschillende talen beschikbaar.

Draadloze 
U-WAVE

USB-Input 
Tool Direct

Bekijk de video's van U-Wave en USB-Input 
Tool Direct op ons YouTube-kanaal: 
youtube.com/user/mitutoyoeurope 

Conventionele USB-hub voor meerdere 
kanaalaansluitingen

Voetschakelaar aangesloten 
via USBArtnr. 06AEN846

€ 179
Lijstprijs: € 220
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Hoogwaardig 2D-meetsysteem met uitstekende nauwkeurigheden en eenvoudige 
bediening. Het nieuwe en eenvoudig af te lezen 5,7 inch/144,78 mm kleuren TFT 
LCD-scherm maakt het een absolute aanrader in zijn klasse.

De nieuwe Linear Height LH-600 E/EG
 Nauwkeurigheid: (1,1 + 0,6 L / 600)  
L = meetlengte mm.

 Intuïtief bedieningspaneel met 
menubediening in het display.

 Automatische afloop van de vooraf 
ingestelde bewerkingsprogramma's.

�Hoogtemeter Linear Height LH-600 E/EG

†Een zeer veelzijdig multifunctioneel model met een 
pneumatisch aandrijfmechanisme.

†Nauwkeurigheid: (1,1 + 0,6 L / 600) L = meetlengte mm.

†Bereik: 600 mm.

†Oplaadbare accu, onafhankelijk van lichtnet te gebruiken.

Artnr. Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

518-352D-21 met 'powergrip' handgreep 5.990 4.750
518-351D-21 zonder 'powergrip' handgreep 5.690 4.550

Artnr. 518-351D-21

Lijstprijs: € 5.690

€ 4.550

5,7 inch/144,78 mm kleuren TFT LCD-scherm

LH-600 - Bekijk de video!
Deze demo video toont Mitutoyo's hoogwaardige hoogtemeter Lineair Height LH-600/E.
 
www.youtube.com/user/MitutoyoEuropeGmbH

Scan de QR-code voor directe toegang!

Optionele accessoires
Artnr. Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

K650986 Tasterset 386 320

�Digimatic hoogtemeter met dubbele kolom 
Deze hoognauwkeurige hoogtemeter is leverbaar met of 
zonder connector voor optionele signaaltasters. Deze biedt u 
de volgende voordelen:

†De dubbele kolomstructuur verzekert hoge   
nauwkeurigheid.

†Een afschrijfnaald met hardmetalen punt is inbegrepen.

†Groot karakterhoogte van 11 mm voor een goede.  
leesbaarheid.

†Met gegevensuitgang.

Artnr. 192-613-10

Lijstprijs: € 834

€ 650

Artnr. Bereik 
mm

Nauwkeurigheid 
mm

Lijstprijs € Actieprijs €

192-613-10 0-300 ± 0,02 834 650
192-614-10 0-600 ± 0,05 1.145 890
192-663-10 0-300 ± 0,02 1.112 850
192-664-10 0-600 ± 0,04 1.421 1.090

Artnr. Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

192-007 Signaaltaster voor 192-663-10 en 
192-664-10

484 —

905338 Digimatic kabel (1 m) 28 —
905409 Digimatic kabel (2 m) 34 —
06ADV380F USB Input Tool Direct kabel (2 m) 100 79

Signaaltaster

Tasterset

Prijzen inclusief installatie en RVA kalibratie
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Mitutoyo biedt stalen en keramische eindmaten van topkwaliteit die ondersteund worden door 
Mitutoyo's allerbeste technologiën.

Stalen- en Keramische eindmatensets

�Stalen/Keramische eindmatensets

†Nauwkeurigheid: EN ISO 3650.

†Met inspectiecertificaat.

†Geleverd in een houten doos.

Artnr. Eindmaten
per set

Materiaal Klasse Lijstprijs€ Actieprijs €

516-342-10 103 Cera 0 5.200 3.800
516-343-10 103 Cera 1 4.535 3.300
516-346-10 87 Cera 0 4.275 3.150
516-347-10 87 Cera 1 3.399 2.450
516-962-10 47 Staal 0 1.524 1.100
516-963-10 47 Staal 1 1.185 870
516-966-10 32 Staal 0 1.051 780
516-967-10 32 Staal 1 762 560

De slijtvastheid van Cera keramische 
eindmaten is 10 keer zo groot als die 
van stalen eindmaten.

Artnr.516-343-10

Lijstprijs: € 4.535

€ 3.300

�QM Height: Dit is een ABSOLUTE digitale hoogtemeter 
met de volgende voordelen:

†Het heeft een hoognauwkeurige en hoge resolutie   
ABSOLUTE lineaire encoder voor positiedetectie.

†U kunt eenvoudig veel gebruikte metingen   
implementeren, zoals in- en uitwendige diameters  
 en hoogteberekeningen met behulp van makkelijk te  
bedienen icoontoetsen.

†Voeding middels batterijen, AC adapter los leverbaar.

†De GO/±NG beoordeling wordt uitgevoerd door het  
instellen van de bovenste en onderste toleranties. Indien    
een beoordeling buiten de tolerantie valt, verandert       
de achtergrondverlichting van het display van groen  
naar rood zodat u onmiddelijk ziet dat de maat buiten  
specificatie valt.

Artnr. 518-224

Lijstprijs: € 3.350

€ 2.590

�Lineair meter LGF serie 
 
Dit is een zeer voordelige en robuuste lineaire 
meter met de volgende voordelen:

†Het beschikt over een hoge schok- en 
trillingsbestendigheid vanwege de geavanceerde 
constructie van de spindelgeleiding.

†IP-66 beschermingsklasse.

†Nauwkeurigheid (1,5 + L/50) µm.

Artnr. 542-161

Lijstprijs: € 515

€ 399

Artnr. Meetbereik mm Resolutie mm Schachtdiameter 
mm

Lijstprijs € Actieprijs €

542-161 10 0,001 8 515 399
542-162 25 0,001 15 730 579

�Linear Gage EH-teller

†De standaard RS-232-C-interface maakt een 
eenvoudige communicatie met een externe PC 
mogelijk.

†Aflezing  van maximale waarde, minimale waarde 
en TIR-meting (verschil max - min) is mogelijk.

†Met het dubbele scherm kunt u een 2-assige 
weergave uitvoeren en de som of het verschil 
tussen 2 opnemers berekenen.

Artnr. Aantal ingangen Lijstprijs € Actieprijs €

542-075D 1 (enkel scherm) 798 625
542-071D 2 (dubbel scherm) 970 765

Artnr. 542-075D

Lijstprijs: € 798

€ 625

Artnr. Bereik 
mm

Nauwkeurigheid 
mm

Lijstprijs € Actieprijs €

192-613-10 0-300 ± 0,02 834 650
192-614-10 0-600 ± 0,05 1.145 890
192-663-10 0-300 ± 0,02 1.112 850
192-664-10 0-600 ± 0,04 1.421 1.090

Bekijk voor meer informatie de technische poster 
Eindmaten op onze website: www.mitutoyo.eu

Optionele accessoires
Artnr. Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

936937 Digimatic kabel (1 m) 43,50 –
965014 Digimatic kabel (2 m) 57,50 –
06ADV380D USB Input Tool Direct 

kabel (2 m) 100 79

06AEG302D AC-adapter 66,50 –Artnr. Bereik mm Lijstprijs € Actieprijs €

518-224 0-350 3.350 2.590
518-226 0-600 4.110 3.100
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Kalibratie is een essentieel activiteitenonderdeel van een onderneming als kwaliteitscontrole 
serieus wordt genomen.

De Mitutoyo kalibratieservice - absolute kwaliteit voor uw succes.

Een zeer consistente nauwkeurige meting kan alleen worden bereikt indien 
instrumenten periodiek worden gekalibreerd tegen traceerbare standaarden.

Om aan deze eis te voldoen biedt Mitutoyo een volledige reeks diensten 
aan in hoogwaardig geconditioneerde Europese kalibratielaboratoria voor 
inspectiebeheer van apparatuur.

De meet- en kalibratiediensten van Mitutoyo Europe GmbH zijn naast ISO 
9001:2008 tevens geaccrediteerd volgens de internationale norm DIN EN ISO/
IEC 17025 en de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), 
die de erkenning van certificaten garandeert van geaccrediteerde laboratoria 
uit andere landen.

�De Europees gevestigde Mitutoyo kalibratiediensten omvatten het 
testen van:

† Schroefmaten

† Schuifmaten voor inwendige en uitwendige metingen

† Diepteschuifmaten

† Hoogtemeters en afkras-hoogtemeters 

† instelpennen voor schroefmaten

† Kalibers

† Analoge meetklokken

† Zwenktasters

† 3D coördinatenmeetmachines

† Eindmaten van staal en keramiek

† Groefdiepte

† Ruwheid

† Stylus instrumenten

Klanten van Mitutoyo in Europa profiteren van de hoge servicegraad die 
wordt verleend door een ononderbroken geschiedenis en beheer van hun 
datakalibratie-bestanden. Deze kunnen periodiek via een datadrager of - als 
onderdeel van een dienstenovereenkomst - online worden bijgewerkt.

�Een van de internationale leiders

�In de globalisering van metrologische kennis, beschikt Mitutoyo over 
een leidinggevende functie. Het wereldwijde unieke netwerk van 
geaccrediteerde Mitutoyo kalibratielaboratoria maakt metrologische 
vergelijking tussen instituten in 16 landen mogelijk. Over de hele wereld 
voldoen alle 31 Mitutoyo kalibratielaboratoria aan de hoge normen volgens 
DIN EN ISO/IEC 17025.

www.mitutoyo.nl
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■

■

■

■

■

■

■ Kalibratiecentra

Wilt u Mitutoyo's kalibratiedienst gebruiken?
Neem dan contact op met uw plaatselijke Mitutoyo filiaal of dealer.

www.mitutoyo.nl
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Uw compacte, gebruiksvriendelijke meetprojector met een ingebouwd 
digitaal display, - gereed om met een optionele dataverwerkingsunit te 
worden opgewaardeerd.

Meetprojector PJ-A3000  Eenvoudig en foutloos aflezen.

 Snelle en nauwkeurige positionering van de 
tafel.

 Opti-fix opspansysteem inbegrepen, voor het 
eenvoudig bevestigen van werkstukken.

�Meetprojector PJ-A3000

†Compacte, gebruiksvriendelijke meetprojector met een ingebouwd digitaal display.

†Een digitaal X-, Y- en hoekdisplay voor het eenvoudig en foutloos aflezen.

†Snelle en nauwkeurige positionering van de tafel met zweeffunctie en fijnafstelling.

†Ingebouwde lineaire schalen voor nauwkeurige X, Y aflezingen met een 0,001 mm 
resolutie.

†Roterend Ø 315 mm projectiescherm voor eenvoudige hoekmetingen.

†Eenvoudig bevestigen van werkstukken met het meegeleverde opti-fix opspansysteem.

Artnr. Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

302-702-1D PJ-A3005 F-150 meetprojector met 150 x 50 mm meettafel, 10X 
objectief lens, speciaal reinigingsmiddel en opti-fix opspansys-
teem. Inclusief installatie en RVA kalibratie

11.493 8.300

Inhoud meetprojector PJ-A3000 set

Artnr. Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

264-156D Dataverwerkingsunit QM-Data 200 met montagebeugel 2.960 2.400
12AAA807 D** Aansluitkabel PJ-A3000 naar QM-Data 200 54 —
332-151* OPTOEYE 200 randdetectiesensor 1.430 1.190
12AAE671 Montagebeugel voor OPTOEYE 200 sensor 38,50 —

* Uitsluitend in combinatie met QM-Data 200 ** Niet voor gebruik met Optoeye 200

Optionele accessoires

�Meetprojector PV-5110

†Robuust vloermodel met groot scherm en een zeer breed gezichtsveld.

†Groot Ø 508 mm draaibaar projectiescherm met digitaal display voor  
eenvoudige hoekmetingen.

†Eenvoudig en foutloos aflezen met optionele KA-teller of   
dataverwerkingsunit QM-Data 200.

†Nauwkeurige en herhaalbare metingen met de optionele     
OPTOEYE 200 randdetectiesensor.

†Eenvoudig te bevestigen van werkstukken met het meegeleverde   
opti-fix opspansysteem.

304-919D met optionele KA-teller

Artnr. Model Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

304-919D PV-5110 PV-5110 meetprojector met
opti-fix opspanset en een speciaal reinigingsmiddel
Inclusief installatie en RVA kalibratie

15.493 11.990

Artnr. Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

264-156D Dataverwerkingsunit QM-Data 200 met montagebeugel 2.960 2.400
332-151* OPTOEYE 200 randdetectiesensor 1.430 1.190
12AAE672 Montagebeugel voor OPTOEYE 200 sensor 54 —
174-173 D KA-teller (X-, Y-as) 515 400
937179T Voetschakelaar 41,50 —

* Uitsluitend in combinatie met QM-Data 200

Optionele accessoires
Optionele digitale teller of een dataverwerkingsunit

Inhoud meetprojector PV-5110 set

302-701-1D

opti-fix opspansysteem

opti-fix opspansysteem

Actie setprijs

Lijstprijs set € 11.493

€ 8.300

Actie setprijs

Lijstprijs set € 15.493

€ 11.990
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Realiseer nauwkeurige en herhaalbare metingen op uw 
meetprojectoren met OPTOEYE 200.

Randdetectiesensor Optoeye 200  Randdetectie, zelfs vanaf 20 Lux.

 Betrouwbare metingen, tevens met 
oppervlakteverlichting.

 Eenvoudig te gebruiken vanwege de 
zeer eenvoudige kalibratieroutine.

�Meetmicroscoop TM-505 / TM-510

†Robuust werkvloerontwerp.

†Meettafel met groeven voor het flexibel opspannen van onderdelen.

†Verbeterde functionaliteit met optionele dataverwerkingsunit    
QM-Data 200.

†Contour- en oppervlakteverlichting.

†Comfortabele 30X vergroting met 2X lens en 15X ooglens.

†2 formaten meettafels om aan uw eisen te voldoen, 50 x 50 of    
100 x 50 mm.

†Verplaatsing met behulp van 2 digitale inbouwschroefmaten.

†Fluoriserend ringlicht.

†Montageadapter voor ringlicht.

†Speciaal reinigingsmiddel.

Artnr. Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

176-816D TM-505 microscoop
XY tafel 50 x 50 mm, 2 x digitale 
inbouwschroefmaat 0-50 mm, 
lenscleaner, ringlicht + adapter

5.355 4.290

176-817D TM-510 microscoop
XY tafel 100 x 50 mm, 2 x digitale 
inbouwschroefmaat 0-50 mm, 
lenscleaner, ringlicht + adapter

6.695
                            

5.290 

Meetmicroscoop TM-505 / TM-510 set inhoud Optionele accessoires

Artnr. Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

264-155 D Dataverwerking unit
QM-Data 200 2.960 2.400

959149 Signaalkabel (1 m)* 38 —

959150 Signaalkabel (2 m)* 43,50 —

011491TM Digitale USB-camera 2.040 —

011466 DMX-2 Digimatic naar 
RS232C-interface

341 —

011197 RS-232C aansluitkabel 15 —
 
* Voor QM-Data 200

Afbeelding 176-811 CED, 
TM-505 set
(Set incl. ringlicht)

Digitale USB-camera
pixel-fox ®®

�Randdetectiesensor Optoeye 200

†Nauwkeurige en herhaalbare metingen op meetprojectoren is nu mogelijk vanwege de automatische 
randdetectiesensor OPTOEYE 200.

†De randdetectie (vanaf 20 Lux) maakt, zelfs met oppervlakteverlichting, betrouwbare metingen mogelijk.

†Eenvoudig te gebruiken vanwege de zeer eenvoudige kalibratieroutine.

†OPTOEYE 200 kan uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de QM-Data 200 dataverwerkingsunit.

Artnr. Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €
332-151 Randdetectiesensor Optoeye 200 1.430 1.190

Optionele accessoires
Artnr. Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €
12AAE671 Montagebeugel voor de OPTOEYE 

sensor, 300 mm
38,50 —

12AAE672 Montagebeugel voor de OPTOEYE 
sensor, 300 mm

54 —

Artnr. 332-151

Lijstprijs: € 1.430

€ 1.190

Actie setprijs

Lijstprijs set € 5.355

€ 4.290
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Grote verscheidenheid aan accessoires, waaronder een CCD-camera of 
Mitutoyo's vision-unit, voor het verder verbeteren van de prestatie en 
meetefficiëntie.

MF meetmicroscoop  Observatie met een duidelijk rechtopstaand  
beeld en een breed gezichtsveld.

 De meetnauwkeurigheid is een van de 
allerbeste in zijn klasse.

 De grote verscheidenheid aan accessoires en 
fasen biedt maximale flexibiliteit.

Artikelnr. / Set Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

176-684-10 MF-B2017C  XY tafel 200 x 170 mm 16.300 15.900
176-393 Binoculairtube met vergrotingsfactor 10X 1.410 incl.

176-445D LED contour- en oppervlakteverlichting 2.020 incl.

Meetmicroscoop MF-B2017C set inhoud

Artikelnr. / Set Omschrijving Lijstprijs € Actieprijs €

264-155D QM-Data 200 (standaard model) 2.960 2.400
12AAA807D* RS-232C aansluitkabel 54 –
011491 Digitale USB-camera 1.590 –
375-054 C-montageadapter (0,5X) voor 

digitaal camera
1.540 –

Optionele accessoires

Optionele Pixel-fox CCD-camera en 
C-mount-adapter. Digitale zoomfunctie 
voor het nauwkeurig instellen van 
meetpunten

�Meetmicroscoop MF-B2017C

†MF-B2010C microscoop met een 200 x 100 mm XY-tafel en een 
3-assige digitale teller.

†Hoogkwalitatieve lens met een grote werkafstand en een breed 
gezichtsveld voor duidelijke en perfecte beelden.

†Grote meettafel met een snelspan-mechanisme voor snelle 
tafelbewegingen.

†Standaard connector voor de optionele C-mount-adapter van CCD 
 camera's of de Vision Unit.

†Een grote verscheidenheid aan optionele accessoires is beschikbaar 
om te voldoen aan de eisen van diverse meettaken.

†Binoculair met 10X vergroting en kruisdraad.

†LED contour- en oppervlakteverlichting met niet-getrapte  
intensiteitsinstelling.

†Standaard geleverd met 3X ML vergrootlens (optionele lenzen met  
vergrotingsfactor 1X, 5X, 10X, 20X, 50X en 100X).

�2D dataverwerkingseenheid QM-Data 200

†Naar wens verkrijgbaar als desktop of armmontage model.

†Logische toetsenbordindeling en meetfuncties met grafische begeleiding voor eenvoudig gebruik.

†Gebruiksvriendelijke AI (Artificial Intelligence) functionaliteit voor automatische elementenherkenning.

†Snelle toegang tot meetprocedures met slechts één toets voor macro-opdrachten.

†Eenvoudig leesbaar kleuren LCD-scherm met achtergrondverlichting.

†Stofdicht toetsenbord en stootvaste uitvoering voor gebruik in werkplaatscondities.

†Ondersteunt 16 talen voor een hogere gebruikersacceptatie.

†QM-Data 200  kan worden aangesloten aan alle meetprojectoren en -microscopen van Mitutoyo.

†Flexibele data-uitgang in CSV-formaat.

†Hoge connectiviteit met data-interfaces voor USB-flashdrive, RS-232C PC-interface    
en Centronics printer-interface.

* Voor QM-Data 200

Bovengenoemde prijzen zijn Mitutoyo's adviesprijzen exclusief BTW

Actie setprijs

Lijstprijs set € 19.730

€ 15.900

Actie prijs

Lijstprijs € 2.960

€ 2.400
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Datamanagement software MeasurLink

Artnr. 64AAB178R

€ 1.795
� MeasurLink 7  Real-Time professionele editie

†MeasurLink Real-Time werkt als een data-acquisitiesysteem. U kunt hiermee een verbinding leggen 
met vrijwel elk meetinstrument en gegevens hiervan opvragen. Het ondersteunt vele metrologische 
technieken, waaronder schuifmaten, schroefmaten, meetklokken, CMM's, vision-systemen en nog veel 
meer. Selecteer de editie die voldoet aan de eisen van uw apparaat.

Artnr. 64AAB181R

€ 1.795
� MeasurLink 7  Process Analyser professionele editie

†De Process Analyser is een waardevol instrument voor uw kwaliteitsteam. Het biedt u de flexibiliteit 
om uw bewerkingen te analyseren, probleemzones te identificeren en corrigerende maatregelen 
te nemen om de kwaliteit van uw product te verbeteren. Inspecties kunnen worden gesorteerd op 
inspectiestation, -routine of -deel, en ze worden weergegeven met een vergelijkbare layout als die van 
bekende Verkenners. Inspectiegegevens kunnen samengevoegd, gefilterd of gegroepeerd worden, 
alsook afgedrukt of in kaart worden gebracht.

Artnr. 64AAB182R

€ 1.795
� MeasurLink 7 Process Manager standaard editie

†Realtime beheer van verzamelde gegevens. Dit is het perfecte hulpprogramma voor de QC/
productiemanager om een breed kwaliteitsprogramma in een oogopslag te kunnen beheren en 
organiseren.

Analyseer uw productkwaliteit met Mitutoyo's gegevensbeheer en SPC-software 
MeasurLink. Sluit al uw meetapparatuur aan om alle bewerkingen te kunnen 
beheren, analyseren en controleren.

HET IS EENVOUDIG 
OM DATA TE 
VERZAMELEN,
ORGANISEREN EN 
OVER TE DRAGEN.

Bovengenoemde prijzen zijn Mitutoyo's adviesprijzen exclusief BTW

* Prijzen software MeasurLink exclusief installatie en opleiding
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Dit zijn draagbare meetinstrumenten waarmee u op een eenvoudige 
manier de oppervlakteruwheid nauwkeurig kan bepalen.

Surftest SJ-210 / Surftest SJ-310 / Surftest SJ-410  100% mobiele oppervlakteruwheidsmeting.

 Eenvoudige en intuïtieve menunavigatie.

 Voldoet aan vele industrienormen waaronder 
EN ISO en VDA.

Artnr. 178-570-01D

Lijstprijs: € 4.330

€ 3.690

Goed afleesbare nauwkeurigheid
Het kleuren LCD-scherm zorgt voor 
een uitstekende leesbaarheid en bevat 
achtergrondverlichting voor beter zicht in 
donkere omgevingen. Op locatie te gebruiken - 
met de geïntegreerde of optionele printers van 
de SJ-serie.

Eenvoudige toetsenindeling voor een 
eenvoudige en intuïtieve bediening
Gebruik de toetsen aan de voorkant van de unit 
of onder de schuifklep.   
 
Normeringen
De SJ serie voldoet aan vele industrienormen, 
waaronder EN ISO, VDA, JIS, ANSI en 
aangepaste instellingen.

SJ-410 serie excl. installatie kosten.

Nr. Omschrijving Lijstprijs
€

Actieprijs €

178-039 Statief voor 
Surftest SJ-410 711 599

�HARDMATIC HH-411 hardheidstester

Draagbare, flexibele hardheidstester met automatische richtingscompensatie.

†Voor het testen van metalen werkstukken.

†Het werkt volgens het terugstuiter hardheidsprincipe.

†Gestandaardiseerd volgens ASTM A956.

†Leeb hardheidstesten (conversie en weergave op Vickers, Brinell, Rockwell B en C, Shore HS schalen en treksterkte 
mogelijk).

†Tolerantiefunctie met automatisch OK/NG display.

†Geheugenfunctie voor 1.800 meetwaarden.

†Meetvariabelen: Het werkstukoppervlak moet Ra 2 µm of minder zijn. Min. materiaaldikte: 5 mm. Min. gewicht van 
het werkstuk: 5 kg.

Artnr. 810-298

Lijstprijs: € 5.356

€ 3.990

�Hoognauwkeurig meetinstrument LITEMATIC VL-50B
†De constante lage meetkracht maakt het bijzonder geschikt voor het meten van zachte materialen zoals 

rubber, plastic, laagdiktes of gevoelige vormdelen.

†Motoraangedreven spindelbeweging met verschillende spindelsnelheden.

Artnr. Bereik mm Nauwkeurigheid Meetkracht Digitale stap Lijstprijs € Actieprijs €
318-221D 50 (0,5+L/100) µm 0,01N (1gf) 0,01 µm, 0,1 µm, 1 

µm (schakelbaar)
6.150 5.190

318-221D

0,01N

0,01 µm Optionele accessoires
Artnr. Omschrijving Lijstprijs €

936937 Signaalkabel (1 m) 43,50
965014 Signaalkabel (2 m) 57,50
937179T Voetschakelaar 41,50
02ADB440 Dataplug voor I/O-interface (met beschermingskap) 41,50

Artnr. 318-221D

Lijstprijs: € 6.150

€ 5.190

Artnr. 178-582-01D

€ 9.630

Artnr. 178-580-01D

€ 8.190

Bekijk de SJ-serie video op ons YouTube-
kanaal: youtube.com/user/mitutoyoeurope 

Artnr. 178-560-01D

Lijstprijs: € 2.215

€ 1.890
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Gebaseerd op het ABSOLUTE elektromagnetische inductieprincipe met een verhoogde 
omgevingsbescherming tot klasse IP67.

Linear Scale

Artnr. As Afmeting
(B x H x D) mm

Lijstprijs € Actieprijs €

174-173D 2 260 x 167 x 80 515 400
174-175D 3 260 x 167 x 80 620 480

�KA-teller

Specificaties
Max. toelaatbare 
fout (20 °C)

100 – 500 mm 5  µm
600 – 1.800 mm 7  µm
2.000 – 3.000 mm 10  µm

Max. rotatiesnelheid 50 m/min

� Linear Scale AT-715

Artnr. L Lijstprijs €
539-860 2000 927
539-861 2200 1.030
539-862 2400 1.133
539-863 2500 1.185
539-864 2600 1.236
539-865 2800 1.339
539-866 3000 1.442

† De aangeboden SET (boven) 
bestaat uit Linear Scales met een 
bereik tot 1800 mm

†Extra meetbereiken zijn leverbaar                        
(niet in basis set 1 en 2 inbegrepen)

Artnr. L
539-801 100
539-802 150
539-803 200
539-804 250
539-805 300
539-806 350
539-807 400
539-808 450
539-809 500
539-811 600
539-813 700
539-814 750
539-815 800
539-816 900
539-817 1.000
539-818 1.100

Artnr. L
539-819 1.200
539-820 1.300
539-821 1.400
539-822 1.500
539-823 1.600
539-824 1.700
539-825 1.800

Geef bij uw bestelling samen met de betreffende artikelnummers ook de indivi-
duele bewegingsafstanden voor elke as op. Kies uit de beschikbare lengten!

†Eenvoudig te bedienen multi-functioneel display.

†Functie voorbeelden: steekcirkel, diameterweergave, 
gereedschapsspecificatie, 2 extra assen.

†Digitale stap: 0,005 mm, 0,001 mm.

� Lineair Encoder AT-715 en KA-teller
Y-as

plus 2 linialen met max. 2000 
mm effectief bereik

X-as

+ +

+ + +

3-assige KA-teller plus 3 linialen met max. 3000 mm effectief bereik

2-assige KA-teller plus 2 linialen met max. 2000 mm effectief bereik

Z-as

X-as

Y-as

3-assige KA-teller
plus drie linialen met max. 
3000 mm effectief bereik

Set 2 meter

€ 970

Set 3 meter

€ 1.300

Artnr.174-173D

Lijstprijs: € 515

€ 400

Set voor het retrofitten van bewerkingsmachines met Lineair Scale en digitale teller: Lineair Scale AT-715 en KA-teller.
Dit aanbod bestaat uit 2 of 3 Linear Scales met een effectief bereik van max. 1800 mm per liniaal.
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merknamen die hierin zijn genoemd, zijn uitsluitend bedoeld ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke houders.Opmerking:Productafbeeldingen zijn vrijblijvend. Productbeschrijvingen, in het bijzonder alle technische specificaties, zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk overeengekomen. 

MitutoyoNederland BV 01/01/2013 Voloribus
MeasurLink 7 Nieuwe catalogus 18001Beursagenda 2013/2014

Mitutoyo opspanset "quick-rail"

Scan de QR-code voor snelle toegang 

tot gedetailleerde informatie of 

bezoek ons   op: 

www.mitutoyo.nl

Het is aan te passen aan vrijwel elke meetsitua-
tie, beschikt over onbeperkte opnamecapaciteit 
voor administratie-, evaluatie-, logging-, 
documentatie- en traceermeetgegevens. Link 
meetapparatuur exclusief op uw eigen loca-
tie - tevens met apparaten op locatie van uw 
leveranciers en klanten.

Metavak 2013  
5/11/13 - 7/11/13, Gorinchem

TIV 2013
19/11/14 - 21/11/14, Venray

Technishow 2014
11/03-14 - 14/03/14, Utrecht

De quick-rail opspansystemen voor tactiele en visuele coördinaatmeettechnieken zijn zeer 
snelle en eenvoudig te gebruiken instrumenten. Eenmaal gemonteerd op de meetmachine, 
kan de gebruiker een locatiepunt in een paar eenvoudige stappen opstellen. Omdat de 
installatie van quick-rail zo weinig tijd in beslag neemt, is deze oplossing zeer handig voor 
verschillende producten. De gepatenteerde quick-rail is ook compatibel met andere Mitutoyo 
opspancomponenten en kan daarom gemakkelijk worden uitgebreid tegen een zeer goede prijs.

Onderdeelnr. Inhoud Beschrijving
K550911 1 Klemprofielrail 800 mm
K550199 2 Klemprofielrail met sleuf 500 mm
K550908 2 Opspanklauw
K550909 2 Hoekverbinder
K550907 3 Opspanklauw
K551040 3 Verstelbare locatiepin Ø 20 mm
K551043 3 Locatiepin Ø 20 met boring 8 mm
K551030 2 Locatiepin Ø 20 x 50 mm
K551029 3 Locatiepin Ø 20 x 25 mm
K550279 1 Borgveer, Ø 8 mm, L = 60 mm
K550554 1 Borgveer, Ø 8 mm, L = 40 mm
K550042 1 Achtervierkant 30 x 30 mm
K550249 1 Blokkeringselement 30 x 25 mm
K550248 1 Achtervierkant Ø 20 mm
K550982 1 Blokkeringselement Ø 20 mm
K551070 1 Platte top Ø 20 mm
K550716 1 Rechte pin met schroefdraad
K551054 1 Dubbele steeksleutel SW 10/17
K550658 1 Inbussleutel met T-greep
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Artnr. K550914S

Lijstprijs: € 1.068

€ 640

Coördinatenmeetmachines

Beeldverwerkingssystemen

Oppervlakte-, vorm
en contourmeting

Optisch meten

Laser Scan Micrometer

Test Instrumenten 
en Seismometer 

Digitale lengtemeetsystemen

Statistische Proces Controle (SPC)

Handmeetgereedschappen
en gegevensverwerking

Opspansystemen & Styli
voor meettasters

Precisiebeurs 2013  
03/12/14 - 04/12/14, Veldhoven
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