Mitutoyo Promotie
1 mei t/m 31 juli 2013

Mitutoyo @ WorldSkills!

Mitutoyo's styli en opspansets: Tiptop kwaliteit.
Tastercomponenten van Mitutoyo: De perfecte toevoeging aan uw kwaliteitsborging.
Het voordelig geprijsde opspansysteem voor coördinatenmeetmachines.

Mitutoyo sponsort WorldSkills 2013 in Leipzig,
Duitsland. Voor meer details - zie pagina 24.

Hoogtemeter
"Linear Height" LH-600

Industriële kwaliteitsborging vereist een verhoogde
universaliteit, flexibiliteit en de ideale vorm voor een
goede nauwkeurigheid van absolute precisie. Mitutoyo
toont u nauwgezet de voordelen van de styli: Maximale
precisie, Baanbrekende innovatie en Overtuigend voordelig.
We hebben 30 jaar ervaring in het ontwikkelen en
produceren van tasters, die gebaseerd zijn op geavanceerde
materiaalontwikkeling. Onze deskundigen weten precies
welk materiaal en welke combinatie u nodig hebt om uw
doelstellingen op een betrouwbare en nauwkeurige wijze
te bereiken.
Wat u ook kiest, het resultaat blijft hetzelfde:
Gewoon het allerbeste!

De nieuwe hoogwaardige 2D-meetsystemen zijn onder meer voorzien van
schitterend gekleurde TFT-schermen.
Zie pagina 20 voor meer informatie.

Mitutoyo's Europees
YouTube kanaal.

Waar u ook bent, u hebt gegarandeerd 24
uur per dag 7 dagen per week toegang tot
informatie en ondersteuning. Mitutoyo biedt
u inzicht in de laatste bedrijfsoplossingen
voor uw onderneming. Abonneert u zich nu
op het Europees Mitutoyo kanaal.

Scan de QR-code voor snelle toegang
tot gedetailleerde informatie of
bezoek ons op:

youtube.com/user/
mitutoyoeuropegmbh

Actie geldig van mei tot juli 2013. 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.

ABSOLUTE hoognauwkeurige schroefmaat

Hogere nauwkeurigheid zonder in te leveren
op bedieningsvriendelijkheid.

Met deze schroefmaat kunnen metingen gedaan worden met een
resolutie van 0,1mm uitgevoerd met een handmeetmiddel!

Een stijf frame en een mechanisme van hoge
kwaliteit voor de meetkracht, dragen zorg voor
een stabiele meting.

Mitutoyo's "Beknopte handleiding" op het web!
Scan de QR-code voor snelle toegang tot gedetailleerde informatie of bezoek ons op


www.mitutoyo.eu
Mitutoyo's handleiding "Basisbegrippen meettechniek", een
snelle bron voor alle metrologische benodigdheden. Compacte
informatie van kwaliteit tot Coördinaten Meetmachines op 68
pagina's. Binnenkort verkrijgbaar in uw eigen taal!

A® Hoognauwkeurige DIGIMATIC schroefmaat met houder voor schroefmaten
A® Hoognauwkeurige DIGIMATIC schroefmaat
†Een schroefmaat met een resolutie van 0,1 μm, ideaal voor
klanten die zeer nauwkeurige metingen willen uitvoeren
met een handmeetmiddel!
†De hoognauwkeurige Digimatic schroefmaat van Mitutoyo
maakt gebruik van een innovatieve 0,1 μm digitale stap
ABS (ABSOLUTE) roterende sensor en hoognauwkeurige
technologisch geproduceerde schroefdraad om de
instrumentfout te reduceren tot ±0,5 μm(±0,00002"). Dit
levert tevens een hoge nauwkeurigheid zonder in te leveren
op bedieningsvriendelijkheid.
†Het zeer stijve frame en het ratelmechanisme (7-9 N) voor de
meetkracht zorgen voor een stabiele meting. De hoorbare
klikken tijdens het meten van het werkstuk geven aan dat
de meetprocedure normaal verloopt.

Promotie-set-prijs

€ 1.380,-

Schroefmaat statief
†De bediening van de schroefmaat en de positionering van
het werkstuk kan uitgevoerd worden, zonder dat u de
schroefmaat hoeft vast te houden.
†Ter voorkoming van temperatuursinvloeden.

Art.Nr. / Set
293-100 / 156-101-10

Bereik mm
0-25

293-130 / 156-101-10

0 - 1" / 0-25,4 mm

Resolutie (omschakelbaar)
0,0001 mm, 0,0005 mm
0,000005", 0,00002" /
0,0001 mm, 0,0005 mm

†Voor een betere meetstabiliteit.
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Instrumentfout
±0,5 μm
±0,00002" / 0,0005 mm

Actieprijs €
1.380,00
1.380,00

DIGIMATIC schroefmaat QuantuMike IP-65

Uitstekende nauwkeurigheid, met een
instrumentfout van slechts ± 1 µm

4x Sneller verplaatsen dan conventionele schroefmaten, wat
resulteert in snellere metingen.

De duo-ratel functie vereenvoudigd het meten
met één hand of door middel van een statief
Uitstekende bestendigheid tegen water en stof

DIGIMATIC schroefmaat

Art.Nr. 293-145
Lijstprijs: € 199,00

†Een snellere meting kan worden uitgevoerd door een
schroefdraad te gebruiken die de spindel 2 mm per
omwenteling verplaatst in plaats van de standaard 0,5 mm.
De nauwkeurige spindel wordt mogelijk gemaakt door de
nieuwe hoge precisie draadsnij- en testtechnieken.

€ 149, -

Nr.

Voor het meten met één hand of
vanuit een statief.

Bereik mm Nauwkeurigheid* Data- Lijstprijs € Actieprijs €
µm
uitgang
293-145
0-25
±1
199,00
149,00
282,00
210,00
293-140
0-25
±1
348,00
259,00
293-141
25-50
±1
420,00
319,00
293-142
50-75
±1
479,00
359,00
293-143
75 - 100
±2
Afronding laatste digit niet meegerekend.

Optionele accessoires
Nr.
Omschrijving

Tot 50
mm

Lijstprijs €

05CZA662

DIGIMATIC kabel met dataknop (1 m)

71,00

05CZA663

DIGIMATIC kabel met dataknop (2 m)

80,00

06ADV380B

USB Input Tool Direct kabel met dataknop (2 m)

Ratel op trommel

Ratel op snelverplaatsing

110,00

Spindelverplaatsing

1 Rotatie
Standaard

0.5 mm

De micro-vibraties van de rateltrommel zorgen
voor een verhoogde repeteerbaarheid

2.0 mm

DIGIMATIC Coolant Proof schroefmaat
†IP-65 beschermingsklasse, voor gebruik in condities met
snijvloeistoffen etc. Reiniging en Anti-corrosie behandeling
is vereist na gebruik.

Art.Nr. 293-240
Lijstprijs: € 180,00

€ 135, -

†De data-uitgangsfunctie is beschikbaar met een IP-67
uitgevoerde aansluitkabel.
†Voor alle kunststofonderdelen worden oliebestendige
materialen toegepast.
†Auto AAN/UIT-functie.

Stofdicht en beschermd tegen
waterstralen conform IP-65

Nr.

Bereik mm

Nauwkeurigheid* µm
293-240
0-25
±1
* Afronding laatste digit niet meegerekend.

Lijstprijs €

Actieprijs €

180,00

135,00
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Buitenschroefmaat met duo-ratel

Makkelijk met één hand te bedienen
Zorgt voor een constante en vooraf
ingestelde meetkracht

Betrouwbare metingen, zelfs voor gebruikers die geen ervaring hebben in
het bedienen van een schroefmaat met één hand!

Schroefmaat met duo-ratel

Art.Nr. 102-701

†Voor een eenvoudige bediening met één hand,
werkt de ratelfunctie zowel op de trommel als de
snelverplaatsinsknop.

Lijstprijs: € 51,50

€ 39,-

†Een duidelijk hoorbare ratelbediening om aan te geven
dat de meting wordt uitgevoerd bij een constante,
vooraf ingestelde meetkracht.

Makkelijk te bedienen met één hand

Nr.
102-701

Bereik mm
0-25

Nauwkeurigheid µm
±2

Lijstprijs €

Actieprijs €

51,50

39,00

Schroefmaten voor
bijzondere toepassingen

Puntvormige schroefmaat
Voor het meten van de diameter van een
tandvoet.

Mesvormige schroefmaat
Voor het meten van de diameter binnen in
een nauwe groef.

Binnenschroefmaat, schuifmaat modeltype
Voor het meten van een kleine inwendige
diameter en de groefbreedte.

Spiebaanvormige schroefmaat
Voor het meten van de schachtdiameter
van een spiebaan.

Buisvormige schroefmaat
Voor het meten van de buisdikte.

Schroefdraad
Voor het op een efficiënte manier meten
van de schroefdraaddiameter.

Buitenschroefmaat schijftype
Voor het meten van de W-maat op
cilindrische en konische tandwielen.

Schroefmaat tandwielen
Meting voor het bepalen van
flankendiameters.

V-aambeeld schroefmaat
Voor het meten van 3- of 5-zijdig snijdende
snijgereedschappen.

Buitenschroefmaat

Art.Nr. 102-301
Lijstprijs: € 46,50

†Warmte-isolerend frame.

€ 35, -

†Ratelstop model.

Buitenschroefmaat
†Hamerslag-groen,
lichtgewicht werkplaats
model.

Art.Nr. 103-137
Lijstprijs: € 41,50

€ 31, -

†Ratelstop model.

Nr.
102-301
102-302
102-303
102-304
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Bereik mm
0-25
25-50
50-75
75 – 100

Nauwkeurigheid µm
±2
±2
±2
±3

Lijstprijs €
46,50
70,00
90,00
110,00

Actieprijs €
35,00
55,00
69,00
85,00

Nr.
103-137

Bereik mm
0-25
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Nauwkeurigheid µm Lijstprijs €
±2
41,50

Actieprijs €
31,00

Zelfinstelbare schroefmaat voor het snel
meten van werkstukken, vooral ronde
vormen, in batch of massaproductie

Buitenschroefmaat
Voer snelle en nauwkeurige metingen uit met deze schroefmaat met
analoge teller.

Tolerantiemarkeerders voor GO/NO-GO
metingen

Buitenschroefmaat met telwerk
Art.Nr. 193-101

†Buitenschroefmaat met mechanische teller.

Lijstprijs: € 115,00

†Direct afleesbare meting op de buitenschroefmaat voor
snel en eenvoudig aflezen.

€ 92, -

†Aflezing: 0,01 mm

Nr.

Snel en eenvoudig af te lezen

193-101
193-102

Bereik mm
0-25
25-50

Nauwkeurigheid µm
±2
±2

Lijstprijs €

Actieprijs €

115,00
170,00

92,00
135,00

Buitenschroefmaat met meetklok

Art.Nr. 510-121

†Buitenschroefmaat met meetklok voor snelle en zeer
nauwkeurige metingen.

Lijstprijs: € 640,00

€ 510,-

†Door het intrekbaar aambeeld is deze eenvoudig met één
hand te bedienen.
†Nauwkeurigheid schroefmaat:±2µm
†Nauwkeurigheid meetklok: :±1µm

Een zeer nauwkeurige applicatie
voor massaproductie

Nr.
510-121
510-122

Bereik mm
0-25
25-50

Bedienknop
Rechts
Links

Lijstprijs €
640,00
720,00

Actieprijs €
510,00
570,00

Passameter met meetklok
Art.Nr. 523-121

†Directe GO/NO-GO beoordeling voor in massageproduceerde onderdelen.

Lijstprijs: € 530,00

€ 410,-

†Spindeldiameter: 10,8 mm
†Nauwkeurigheid meetklok:±1µm
†Makkelijke bediening door terugtrekknop.

Ontworpen voor metingen met
een houder

Nr.
523-121

Bereik mm
0-25

slag meetklok mm
±0,060

Lijstprijs €
530,00

Actieprijs €
410,00

Bovengenoemde prijzen zijn Mitutoyo's voorgestelde adviesprijzen exclusief BTW
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Surftest SJ-210 / Surftest SJ-310 / Surftest SJ-410

100% mobiele
oppervlakteruwheidsmeting

Dit is een draagbaar meetinstrument waarmee u op een eenvoudige
manier de oppervlakteruwheid nauwkeurig kan bepalen.

Eenvoudige en intuïtieve menu navigatie
Ondersteunt EN ISO, VDA 		
en nog veel meer

Art.Nr. 178-570-01D
Lijstprijs: € 4.200

€ 3.990,-

Art.Nr. 178-580-01D

€ 7.950,-

Goed afleesbare nauwkeurigheid.
Het kleuren LCD-scherm zorgt voor
een uitstekende leesbaarheid en bevat
achtergrondverlichting voor beter zicht in
donkere condities. 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 en onder de schuifklep.

Art.Nr. 178-560-01D

Het vaststellen van normen.
De SJ-serie voldoet aan vele
industrienormen, waaronder DIN EN ISO,
VDA, JIS, ANSI en aangepaste instellingen.

€ 2.150,-

SJ-Line. On-line!
Meer informatie, applicatiefoto's en -video's.
Scan simpelweg de QR-code of bezoek

Onze brochures en poster, te
zien op onze homepage
www.mitutoyo.eu/downloads

www.sj-series.com
Meer feiten!
De SJ-serie toont niet alleen beoordeelde profielen en
grafische gegevens, maar ook berekeningsresultaten,
materiaalaandeel- en amplitude dichtheidscurves om
uw werkmogelijkheden uit te breiden.
Geavanceerde mogelijkheden voor dataopslag.
Er kunnen maximaal 10 meetvoorwaarden en 1
gemeten profiel in het interne geheugen worden
opgeslagen. Met optionele geheugenkaarten
kunnen grote hoeveelheden gemeten profielen en
voorwaarden worden opgeslagen.
Wachtwoordbeveiliging.
De toegang tot elke functie kan worden beveiligd met
een wachtwoord om onopzettelijke handelingen te
voorkomen en de instellingen te beschermen.

Stylusalarm.
Het alarm waarschuwt u wanneer de gecumuleerde
meetafstand de ingestelde limiet overschrijdt. (Patent
aangevraagd in Japan, EU en VS).
Bereik. Resolutie.
Stijfheid. Een groot meetbereik in Z1 tot 800 μm /
X tot 50 mm, een hoge resolutie tot 0,0001 μm en
dwarslijn van 0,3 μm / 25 mm - een stevige basis voor
veilig meten (SJ-400 serie).
Verbinding maken.
Er zijn diverse aansluitmogelijkheden, waaronder een
USB, RS-232C, SPC-uitgang en een voetschakelaar I/F.

Kant en klaar. Vrijheid voor uw werk.
Het display-interface ondersteunt 16 talen, waar u
eenvoudig tussen kunt schakelen.
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U kunt overal mobiele
oppervlakteruwheidsmetingen uitvoeren.

Het schitterend gekleurde LCD-scherm, gedeeltelijk
met aanraakscherm, navigeert u eenvoudig door het
menu van de Surftest.

Bovengenoemde prijzen zijn Mitutoyo's voorgestelde adviesprijzen exclusief BTW

Snelle inline meetoplossingen

Voor productie omgeving
Ruimtebesparend, waardoor u meer
ruimte hebt voor uw productie

Coördinaten Meetmachines (CMM) ontworpen voor ruwe
werkvloercondities en inline oplossingen.

De hoge snelheid bespaart u meettijd
en geld!

Een unieke en compacte CMM, gereed voor
geautomatiseerde metingen.
Bent u op zoek naar een snel, zeer compact, lichtgewicht
en eenvoudig te monteren metrologisch product? De
MACH Ko-Ga-Me, hoofdzakelijk een compacte CMM, is
uw perfecte oplossing voor geautomatiseerde cellen!
De gegarandeerde nauwkeurigheidstemperatuur van
10 °C tot 35 °C biedt ook voor uw productieomgeving
fexibiliteit en prestatie. Gemonteerd op een stijf frame,
met inbegrip van machinegereedschap, biedt de MACH
Ko-Ga-Me mogelijkheden, zonder de ruimte in te nemen
van een grote standaard CMM om procesmetingen uit te
voeren, zonder opstelspecificaties.
1. Zeer snelle metingen
2. Ontworpen voor productiecondities tussen 10 °C - 35 °C
3. Zeer ruimtebesparend - perfect voor geautomatiseerde
cellen en op zichzelf staande oplossingen
4. Ideaal voor een enkele functie-onderzoek en
bruikbaar met punt-tot-punt tasters en scantasters
5. Maximaal meetbereik 120 mm
6. Resolutie van 0,02 μm en een meetnauwkeurigheid
van (2,0 + 0,5 L/100) μm

Wist u dat?
Mitutoyo biedt u een betrouwbare herleidbaarheid, met 27 wereldwijd
vermelde geaccrediteerde kalibratielaboratoria die gecertificeerd zijn volgens de
internationale erkende norm ISO/IEC 17025.

MACH serie: Uiterst efficiënte CMM's die in uw productieproces passen

MACH-3A
MACH-Ko-ga-me
De compacte CMM
Absolute metingen
Gereed voor integratie in geautomatiseerde cellen

Hoge snelheid en acceleratie
De compacte omvang bespaart kostbare
productieruimte
Optioneel met indextafel
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MACH V
De snelle, krachtige aandrijving zorgt voor de
uitvoer van zeer snelle metingen
De vervangbare tasters ondersteunen complexe
inspectieprogramma's

7

De meetklok functioneert vanaf 40 LUX

ABSOLUTE DIGIMATIC solar-meetklok ID-SS

Alle functies zijn toegankelijk via de
grote, gebruiksvriendelijke toetsen op de
voorkant van de meetklok

Door de ABSOLUTE sensor hoeven de startinstellingen niet te worden
ingesteld telkens wanneer deze wordt aangezet.

2000 Lux
Etalageverlichting

1500 Lux
Klokkenmaker

750-1000 Lux
Precisiemonteur

De grote cijferhoogte zorgt voor een
goede leesbaarheid

A® DIGIMATIC solar-meetklok ID-SS
†De eerste door zonne-energie gevoede ABSOLUTE
DIGIMATIC meetklok.
†Te gebruiken vanaf 40 Lux.
†Geen batterijen meer verwisselen.
†Super-condensator draagt er zorg voor dat de meetklok ook
functioneert bij minder goede lichtomgeving.

Verlichtingssterkte

†Grote karakterhoogte: 9 mm
500 Lux
Bureau

200-300 Lux
Productiemachines

Resolutie Bereik Nauwkeurig- Lijstprijs € Actieprijs
heid* mm
€
mm
mm
543-500B
1
12,7
3
285,00
215,00
543-505B
0,01
12,7
0,02
140,00
109,00
* afronding laatste digit niet meegerekend
Nr.

150 Lux
Laadzone

100 Lux
Lunchruimte

Art.Nr. 543-500B

Optionele accessoires

50 Lux
Magazijn

Nr.
905338
905409

Aanduiding
DIGIMATIC kabel (1 m)
DIGIMATIC kabel (2 m)

Lijstprijs €
27,00
33,00

Lijstprijs: € 285,00

€ 215,-

DIGIMATIC superieure multifunctionele meetklok ID-H
†Superieure multifunctionele meetklok
†Hoge nauwkeurigheid en hoge resolutie
†Afstandsbediening beschikbaar (optioneel) bijvoorbeeld voor
nulinstelling of data-uitgang
†DIGIMATIC en RS-232C communicatie
†Max/Min, uitloopfunctie
†Analoge weergave
Max/Min/TIR-waardemeting

†Externe voeding
†Met data-uitgang
†Tolerantiefunctie met groene/rode achtergrondverlichting

Nr.

Bereik Resolutie* mm Nauwkeu- Lijstprijs € Actieprijs €
mm
righeid**
mm
543-561D
30
0,001 / 0,0005
0,0015
590,00
429,00
* schakelbaar
** afronding laatste digit niet meegerekend
Optionele accessoires

Groene/Rode tolerantie
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Nr.
936937
965014
21EZA099
06ADV380D

Aanduiding
DIGIMATIC kabel (1 m)
DIGIMATIC kabel (2 m)
Afstandsbediening
USB Input Tool Direct kabel (2 m)

Adviesprijs €€
42,00
55,50
72,00
97,00
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Art.Nr. 543-561D
Lijstprijs: € 590,00

€ 429,-

GO/NO-GO beoordeling door de
bovenste en onderste toleranties in te
stellen

Mitutoyo ABSOLUTE DIGIMATIC meetklok ID-C
Door de ABSOLUTE sensor hoeven de startinstellingen niet te worden
ingesteld telkens wanneer deze wordt aangezet, waardoor het u tijd
en moeite bespaart.

Eenvoudige berekeningen kunnen door
de gebruiker worden gedefinieerd door
het invullen van de formule Ax

A® DIGIMATIC
meetklok ID-C

A® DIGIMATIC
indicator ID-C

†De maximum-, minimum- of
uitloopwaarde kan tijdens de
meting worden weergegeven.

†Grote cijferhoogte: 11 mm
†De GO/NO-GO beoordeling
kan worden uitgevoerd door
de bovenste en onderste
tolerantie-instellingen in te
stellen.

†De GO/NO-GO beoordeling
wordt uitgevoerd door
de bovenste en onderste
toleranties in te stellen voor
maximum, minimum- en
uitloopwaarden of standaard
metingen.

Nr.

Digitale stap
Bereik
mm
mm
543-260B
0,001
12,7
* Afronding laatste digit niet meegerekend
Optionele accessoires
Nr.
905338
905409
06ADV380F

†Het scherm kan 330° roteren.

Nauwkeurigheid* mm
0,003

Art.Nr. 543-260B

Art.Nr. 543-400B

Lijstprijs: € 435,00

Lijstprijs: € 242,00

€ 329,-

€ 178,-

Lijstprijs €

Actieprijs €

435,00

329,00

Aanduiding
DIGIMATIC kabel (1 m)
DIGIMATIC kabel (2 m)
USB-invoerapparaat directe kabel (2 m)

Lijstprijs €
27,00
33,00
97,00

A® DIGIMATIC
meetklok ID-S

Nr.

Digitale stap
Bereik
mm
mm
543-400B
0,01
12,7
* Afronding laatste digit niet meegerekend

Optionele accessoires
Nr.
905338
905409
06ADV380F

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

178,00

Lijstprijs €
27,00
33,00
97,00

†Grote karakterweergave: 9 mm
voor een eenvoudige aflezing
Art.Nr. 543-681B
Lijstprijs: € 140,00

€ 109,-

Aanduiding
DIGIMATIC kabel (1 m)
DIGIMATIC kabel (2 m)

242,00

†Meetnauwkeurigheid wordt zelfs
gehandhaafd bij hoge snelheid.

†Meetnauwkeurigheid wordt
zelfs gehandhaafd bij hoge
snelheid.

Optionele accessoires
Nr.
905338
905409

Actieprijs €

A® DIGIMATIC
meetklok ID-SX

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

Digitale stap
Bereik
mm
mm
543-681B
0,01
12,7
* afronding laatste digit niet meegerekend

Lijstprijs €

Aanduiding
DIGIMATIC kabel (1 m)
DIGIMATIC kabel (2 m)
USB Input Tool Direct kabel (2 m)

†Standaard model.

Nr.

Nauwkeurigheid* mm
0,02

Nauwkeurigheid* mm
0,02

Lijstprijs €

Actieprijs €

140,00

109,00

Lijstprijs €
27,00
33,00

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

Digitale stap
Bereik mm
mm
543-781B
0,01
12,7
543-782B 0,0005" /0,01
0,5" /12,7
0,001
12,7
543-790B
* afronding laatste digit niet meegerekend
Optionele accessoires
Nr.
905338
905409

Art.Nr. 543-781B
Adviesprijs: € 140,00

€ 115,Nauwkeurigheid* mm
0,02
0,0008" /0,02
0,003

Aanduiding
DIGIMATIC kabel (1 m)
DIGIMATIC kabel (2 m)
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Lijstprijs € Actieprijs €
140,00
155,00
285,00

115,00
119,00
219,00

Lijstprijs €
27,00
33,00

9

Metrische analoge meetklok
Hoge nauwkeurigheid en een hoge slijtvastheid. Meetklokken voor diverse
toepassingen in mallen of andere meettoepassingen.

Meetklok standaard
model

Standaardtype meetklok
†Buitendiameter: ø 57 mm

†Diameter meetklok:
ø 57 mm

†Bereik: 20 mm
†Schaalverdeling: 0,01 mm

†Bereik: 10 mm

†DIN EN ISO 463

†Schaalverdeling: 0,01 mm
†DIN EN ISO 463

Art.Nr. 2046SB

90

0

Art.Nr. 2050SB-19

Lijstprijs: € 30,50

10

€ 24,-

90

0

Lijstprijs: € 80,00

10

€ 64,-

Wist u dat?
Alle Mitutoyo meetinstrumenten worden geleverd met een inspectiecertificaat die de
kwaliteit van het product garandeert en de traceerbaarheid van relevante normen aantoont.

Uitleg gebruikte
symbolen

Juwelen lagermodel

Gedempte
eindstop

Schokbestendig
90

0

10

Doorlopende
wijzerplaat

Niet-magnetisch

Wijzerplaten types:
0,01 mm
Bidirectioneel
(meervoudige omwenteling)

Gebalanceerd
(meervoudige omwenteling)

Omgekeerde aflezing
(meervoudige omwenteling)

Gebalanceerd
(enkelvoudige omwenteling)

Standaard schaaldeel

Gebalanceerd
(meervoudige omwenteling)

Dubbel schaaldeel

Gebalanceerd
(enkelvoudige omwenteling)

Wijzerplaten types:
0,001 mm (hoge
gevoeligheid)

10
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Standaardtype meetklok

Enkelvoudig omwentelingstype voor een
foutloze aflezing

†Buitendiameter: ø 57 mm
†Bereik: 30 mm

†Beperkte wijzerrotatie tot
1 omwenteling elimineren
de leesfouten die kunnen
ontstaan ten opzichte van
analoge meetklokken met
meer dan 1 omwenteling

†Schaalverdeling: 0,01 mm
†DIN EN ISO 463

†Schaalverdeling: 0,01 mm
†DIN EN ISO 463

90

0

10

Art.Nr. 2052SB-19

Art.Nr. 2972

Lijstprijs: € 105,00

Lijstprijs: € 50,00

€ 84, -

€ 38,-

Wist u dat?
Al jaren kunt u in meer dan 100 landen over de hele wereld rekenen op een
gevestigde en goed functionerende Mitutoyo-infrastructuur van productie-,verkoopen servicenetwerk.

Metrische meetklok –
Horizontaal model

Compact type meetklok
†Model met een kleine
diameter voor toepassingen
waar ruimte zeer beperkt is.

†Diameter meetklok:
ø 39 mm

†Diameter meetklok:
ø 40 mm

†Bereik: 0,8 mm

†Bereik: 5 mm

†Stylus: Carbide, ø 2 mm,
20,9 mm lang

†Schaalverdeling: 0,01 mm

†Schaalverdeling: 0,01 mm
†DIN EN ISO 463

90

0

10

Art.Nr. 1044SB

Art.Nr. 513-404E

Lijstprijs: € 915,00

Lijstprijs: € 78,00

€ 37,-
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€ 59,50
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Mitutoyo opspanset eco-fix

Universele montage met slechts weinig
componenten

Systematische efficiëntie met een overtuigende rendabiliteit.
Aanzienlijk lagere kosten met een enorme veelzijdigheid.

Eenvoudig en snel in gebruik
Software-ondersteuning met Mitutoyo's
"FixtureBuilder"

Art.Nr. K551049
Lijstprijs: € 1.710,00

€ 1.350,-

Onderdeelnr. Aantal Onderdeelnaam
K551024
2
Locatiepin ø 12 mm x 13 mm
K551025
2
Locatiepin ø 12 mm x 25 mm
K551026
2
Locatiepin ø 12 mm x 50 mm
K551027
2
Locatiepin ø 12 mm x 100 mm
K551028
2
Locatiepin ø 20 mm x 13 mm
K551029
2
Locatiepin ø 20 mm x 25 mm
K551030
2
Locatiepin ø 20 mm x 50 mm
K551031
2
Locatiepin ø 20 mm x 100 mm
K551032
3
Spanklauw eco-fix
K551033
1
Basisplaat 500 mm x 400 mm
K551035
2
Kleine klem
K551036
1
Grote klem
K551040
2
Verstelbare locatiepin ø 20 mm
K551041
2
Verstelbare locatiepin ø 12 mm
K551042
3
Locatiepin ø 12 mm met boring 6 mm
K551043
3
Locatiepin ø 20 mm met boring 8 mm
K551044
1
Beugelontvanger L = 90; ø 12 mm
K551045
2
Beugelontvanger L = 120 mm, ø 20 mm
K550716
3
Rechte pin met schroefdraad
K550279
2
Borgveer, ø 8 mm, L = 60 mm
K550554
1
Borgveer, ø 8 mm, L = 40 mm
K550262
2
Mini V-eindmaat
K550261
2
Mini conische ontvanger

Onderdeelnr. Aantal Onderdeelnaam
K550250
1
Mini stopperelement
K550247
1
Mini achtervierkant
K550058
2
V-eindmaat
K550365
2
Conische ontvanger
K550982
1
Stopperelement
K550248
1
Achtervierkant
K550888
2
Rechte pin ø 6 mm x 20 mm
K550889
2
Rechte pin ø 6 mm x 30 mm
K550890
2
Rechte pin ø 6 mm x 40 mm
K550000
2
Rechte pin ø 8 mm x 30 mm
K550001
2
Rechte pin ø 8 mm x 50 mm
K550002
2
Rechte pin ø 8 mm x 65 mm
K551046
1
Sleufmoer voor beugelontvanger h = 12 mm
K551047
2
Sleufmoer voor beugelontvanger h = 15 mm
K551050
1
Inbussleutel 2 mm
K551051
1
Inbussleutel 3 mm
K551052
1
Inbussleutel 4 mm
K551053
1
Inbussleutel 5 mm
K551504
1
Dubbele steeksleutel SW10
K550591
12 Sluitring ø 6,4 mm / D = 17 mm
K550110
6
Cilinderkopschroef M6 x 20 mm
K550563
6
Cilinderkopschroef M6 x 25 mm
98

Art.Nr. K551048
Lijstprijs: € 915,00

€ 729, -

Onderdeelnr. Aantal Onderdeelnaam
K551024
1
Locatiepin ø 12 x 13 mm
K551025
1
Locatiepin ø 12 x 25 mm
K551026
1
Locatiepin ø 12 x 50 mm
K551027
1
Locatiepin ø 12 x 100 mm
K551028
1
Locatiepin ø 20 x 13 mm
K551029
1
Locatiepin ø 20 x 25 mm
K551030
1
Locatiepin ø 20 x 50 mm
K551031
1
Locatiepin ø 20 x 100 mm
K551032
2
Spanklauw eco-fix
K551034
1
Basisplaat 250 mm x 250 mm
K551035
1
Kleine klem
K551036
1
Grote klem
K551040
1
Verstelbare locatiepin ø 20 mm
K551041
1
Verstelbare locatiepin ø 12 mm
K551042
3
Locatiepin ø 12 met boring 6 mm
K551044
1
Beugelontvanger L = 90; ø 12 mm
K551045
1
Beugelontvanger L = 120; ø 20 mm
K550716
2
Rechte pin met schroefdraad
K550279
1
Borgveer, ø 8 mm, L = 60 mm

12

Onderdeelnr. Aantal Onderdeelnaam
K550554
1
Borgveer, ø 8 mm, L = 40 mm
K550262
2
Mini V-blok
K550261
2
Mini conische ontvanger
K550250
1
Mini stopperelement
K550247
1
Mini achtervierkant
K550888
2
Rechte pin ø 6 mm x 20 mm
K550889
2
Rechte pin ø 6 mm x 30 mm
K550890
2
Rechte pin ø 6 mm x 40 mm
K551046
1
Sleufmoer voor beugelontvanger h = 12 mm
K551047
1
Sleufmoer voor beugelontvanger h = 15 mm
K551050
1
Inbussleutel 2 mm
K551051
1
Inbussleutel 3 mm
K551052
1
Inbussleutel 4 mm
K551053
1
Inbussleutel 5 mm
K551504
1
Dubbele steeksleutel SW10
K550591
8
Sluitring ø 6,4 mm x ø 17 mm
K550110
6
Cilinderkopschroef M6 x 20
K550563
2
Cilinderkopschroef M6 x 25
59
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Coordinaten meetmachine (CMM) styli van Mitutoyo

Uitgebreide productlijn van meer dan 600
nauwkeurig ontworpen styli en stylusaccessoires

De perfecte toevoeging aan uw kwaliteitsborging.

Uitgebreide opstelling van taster-, basis- en
staalmaterialen waaronder staal, aluminium,
keramiek, robijn, zirkoniumoxide en
siliciumnitride

Onderdeelnr.
K651354

Onderdeelnr.
K651382

Aantal

Beschrijving

1x onderdeelnr. K651235
1x onderdeelnr. K651249
1x onderdeelnr. K651019
1x onderdeelnr. K651347
1x onderdeelnr. K651348
1x onderdeelnr. K651349
1x onderdeelnr. K651350
1x onderdeelnr. K651351
1x onderdeelnr. K651352
1x Art.Nr.: K651353
1x onderdeelnr. K651058
1x onderdeelnr. K651223

Houten doos
Stylus wolfraamcarbide-robijn M2
Stylus wolfraamcarbide-robijn M2
Stylus staal-robijn M2
Stylus koolstofvezel-robijn M2
Stylus koolstofvezel-robijn M2
Stylus koolstofvezel-robijn M2
Stylus verlengstuk CRP M2
Stylus verlengstuk CRP M2
Stylus verlengstuk CRP M2
Stylus verlengstuk CRP M2
5-wegs stylushouder M2
Pensleutel ø 1,2 mm.2 mm

Aantal

Beschrijving

ø S mm

L mm

Art.Nr. K651354
Lijstprijs: € 737,00

0,5
1
2
4
5
6

€ 579, -

20
20
20
50
50
50
40
50
70
90
7,5

Art.Nr. K651382

Art.Nr. K651380

Lijstprijs: € 356,00

Lijstprijs: € 201,00

€ 279, -

€ 159, -

ø S mm

L mm

Onderdeelnr.

Aantal

Beschrijving

ø S mm

L mm

1x onderdeelnr. K651146

Stylus staal-robijn M3

1

21

1x onderdeelnr. K651147

Stylus staal-robijn M3

2

21

1x onderdeelnr. K651148

Stylus staal-robijn M3

3

21

1x onderdeelnr. K651151

Stylus staal-robijn M3

4

31

5

33,5

K651380
1x onderdeelnr. K651058
1x onderdeelnr. K651040
1x onderdeelnr. K651039
1x onderdeelnr. K651038
1x onderdeelnr. K651022
1x onderdeelnr. K651021
5x onderdeelnr. K651019
1x onderdeelnr. K651012
1x onderdeelnr. K651223

houten doos
5-wegs stylushouder M2
Verlengbaar staal M2
Verlengbaar staal M3
Verlengbaar staal M2
Stylus staal-robijn M2
Stylus staal-robijn M2
Stylus staal-robijn M2
Stylus staal-robijn M2
Pensleutel ø 1,2 mm

Houten doos

4
3
2
1

7,5
30
20
10
20
20
20
10
23

1x onderdeelnr. K651152

Stylus staal-robijn M3

1x onderdeelnr. K651157

verlengbaar staal M3

1x onderdeelnr. K651159

verlengbaar staal M3

35

1x onderdeelnr. K651223

Pensleutel ø 1,2 mm

23
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ABSOLUTE DIGIMATIC solar-schuifmaat

De schuifmaat functioneert vanaf een
lichtsterkte van 60 LUX

Hoogwaardige solar-schuifmaat met IP-67 die uiterst bestand is
tegen koel- en smeermiddelen.

ABSOLUTE systeem voor betrouwbare
meetresultaten
Hoogwaardig afgewerkt geleidingsvlak
voor een soepele schuifbeweging

Art.Nr. 500-792

2000 Lux

Adviesprijs: € 180,00

Etalage verlichting

€ 139,-

1500 Lux
Klokkenmaker

750-1000 Lux
Precisiemonteur

I

D

TÜV Rheinland

:0

0 00 0 0 6 6 8

200-300 Lux
Productiemachines

A® DIGIMATIC
solar-schuifmaat

150 Lux

†Bereik: 0-150 mm

Laadzone

†Start vanaf 60 Lux

100 Lux
Lunchruimte

†Met de ladingopslag met
supercondensator kunt u werken
onder lage lichtomstandigheden.
†Diepte meetlat: ø 1,9 mm

50 Lux
Magazijn

A® Eenmalige instelling van de nulstand

10,00

10,00 Inschakelen

14

10,00 Uitschakelen

Geen instelling van
nulstand vereist

Schuifmaattoepassingen voor bijzondere doeleinden

Punt bekken
Voor het meten van ongelijke
oppervlakken.

Verstelbare meetbekken
Voor het meten van trapvormige
elementen.

Diepte brug
Voor het meten van diepte.

Verjongde bekken
Voor het meten van de diameter van
een nauwe groef.

Binnen-gerichte meetbekken
Voor het meten van uitwendige diameters
zoals bijvoorbeeld de dikte van een uitsparing.

Wanddikte meetbekken
Voor het meten van de pijp- of
buisdikte.
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w

Verlichtingssterkte

Bureau

w.tuv.co
w

m

500 Lux

USB Input Tool

Meetgegevens worden omgezet in
toetsenbordcodes

Dit USB-invoerapparaat is een toetsenbordinterface voor het verzenden van
gegevens, van meetinstrumenten voorzien van DIGIMATIC interfaces, naar een PC.

Directe invoer van meetgegevens
in een spreadsheet met USB- en
gegevensconversie-interfaces

USB Input Tool Direct, directe DIGIMATIC-USB aansluiting
†USB-kabel voor directe aansluiting van Mitutoyo's DIGIMATIC
instrumenten.
†USB-interfaceaansluiting zonder verdere software (HID).
†Software USB-ITPAK voor het voorbereiden van protocollen
in Microsoft® Excel®.
†Kabels zijn aan te sluiten middels een standaard USB-hub.

Conventionele USB-hub voor meerdere kanaalaansluitingen

†Compatibel met Microsoft® Windows® 7 (32 bit versie).

Aangesloten voetschakelaar via USB

Wist u dat?
Mitutoyo biedt behalve producten ook andere dienstverleningen, waaronder Field Service,
producttrainingen, reserve-onderdelen, reparaties en technische ondersteuning.

A

B
C

Nr.
06ADV380A
06ADV380B
06ADV380C
06ADV380D
06ADV380E
06ADV380F
06ADV380G

D

E

F

G

Aanduiding
Model met hoge IP beschermingsklasse en datatoets (bijv. IP-67 schuifmaat)
Model met hoge IP beschermingsklasse en datatoets (bijv. IP-65 schroefmaat)
Met de datatoets (bijv. ABSOLUTE DIGIMATIC schuifmaat)
10-pins, eenvoudig model (bijv. ID-F indicator)
6-pins, rond model (bijv. Quick schroefmaat)
Eenvoudig recht model (bijv. ID-C meetklok)
Meetklok met hoge IP beschermingsklasse (bijv. ID-N meetklok)

Adviesprijs €
110,00
110,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00

Mitutoyo USB-ITPAK Software 1.1

Optionele accessoires
Nr.
Aanduiding
06ADV386 USB-ITPAK software met dongle
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Adviesprijs €
220,00

Lijstprijs €
179,00
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ABSOLUTE DIGIMATIC dieptemeter

Basis- en meetvlakken zijn verhard en
bedekt met een microlaag voor een
betere robuustheid.

ABSOLUTE systeem voor betrouwbare meetresultaten.

Lange levensduur van de batterij:
15.000 uur

A® DIGIMATIC standaard schuifmaat

Art.Nr. 500-181-20

†Bereik: 0-150 mm

Adviesprijs: € 105,00

€ 79,50

†Hoogwaardig afgewerkt geleidingsvlak voor een
soepele schuifbeweging
†Karakterhoogte: 9 mm
†Levensduur batterij: 20.000 uur
†Dieptemaat: vlak
†Met AAN/UIT-functie

9 mm karakterhoogte

Wist u dat?
Mitutoyo is al meer dan 80 jaar een betrouwbare partner op het gebied van
innovatieve meettechnieken.

A® DIGIMATIC dieptemeter

Nonius dieptemeter

†Ontworpen voor gebruik in de productie-omgeving.

†Basis- en meetvlakken zijn zijn gehard en gelept met een microlaag.

†Uiterst bestand tegen koel- en smeermiddelen.

†Met fijnafstelling.

†Het voornaamste kenmerk van de ABSOLUTE schuifmaat is dat deze
het startpunt (eenmaal ingesteld) gedurende de gehele levensduur van
de batterij onthoudt.
Nr.
Nr.
Bereik mm
571-251-10
0-150
571-252-10
0-200
* Exclusief kwantisatiefout
Optionele accessoires
Nr.
05CZA624
05CZA625
06ADV380A

Nauwkeurigheid* mm
±0,02
±0,02

Lijstprijs €
359,00
409,00

Actieprijs €
275,00
319,00

Aanduiding
DIGIMATIC kabel met gegevensschakelaar (1 m)
DIGIMATIC kabel met gegevensschakelaar (2 m)
USB Input Tool Direct kabel (2 m)

Lijstprijs €
68,00
77,00
110,00

Bereik mm

527-101
527-102
527-103

Art.Nr. 571-251-10
Lijstprijs: € 359,00

w.tuv.co
w
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TÜV Rheinland
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€ 275, -

0 11 2 0 7 4
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0-150
0-200
0-300

Nauwkeurigheid
mm
±0,03
±0,03
±0,04

Lijstprijs €

Actieprijs €

120,00
125,00
160,00

92,00
97,00
122,00

Art.Nr. 527-101
Lijstprijs: € 120,00

€ 92, -

A® DIGIMATIC schuifmaat

Art.Nr. 500-706-11

†Bereik: 0-150 mm

Lijstprijs: € 155,00

†Ontworpen voor gebruik n de productie-omgeving

€ 120, -

†Uiterst bestand tegen koel- en smeermiddelen
†Automatische uitschakeling na 20 minuten indien niet
in gebruik
†Levensduur batterij: 15.000 uur

w.tuv.co
w

I

D

Standaard analoge schuifmaat

Nonius schuifmaat met duimknop

†Lineaal en nonius schaal met matverchroomde afwerking voor een
uitstekende leesbaarheid.

†Bereik: 0-150 mm

†Verhoogde geleiding.
Nr.
530-104
530-101

Bereik mm
0-150 /0-6"
0-150

Nauwkeurigheid mm Lijstprijs €
±0.05 /0.002"
28,50
±0,05 mm
27,50

Actieprijs €
22,50
21,50

TÜV Rheinland

:2

0

0

IP-67 heeft betrekking op EN 60529

m

w

†Dieptemaat: vlak

0 11 2 0 7 4

†De slede beweegt alleen als de veerbekrachtigde duimknop
wordt ingedrukt.
†Nauwkeurigheid: ±0,05 mm
†Schaalverdeling: 0,05 mm

Art.Nr. 530-104

Art.Nr. 531-101

Lijstprijs: € 28,50

Lijstprijs: € 32,00

€ 22,50

€ 24,50

Klokschuifmaat
Art.Nr. 505-685

†Met goudkleurige wijzerplaat en grote cijfers.
†Op de geleiding is een titaniumlaag aangebracht voor een
verbeterde duurzaamheid.

Adviesprijs: € 105,00

€ 84, -

Met goudkleurige wijzerplaat voor
beter contrast

Bovengenoemde prijzen zijn Mitutoyo's voorgestelde adviesprijzen exclusief BTW
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Data Management software MeasurLink
Analyseer uw productkwaliteit met Mitutoyo's datamanagement en
SPC-software MeasurLink. Sluit al uw meetapparatuur aan om alle
bewerkingen te kunnen beheren, analyseren en controleren.

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 biedt ondersteuning voor alle
metrologische technieken, waaronder schuifmaten, schroefmaten,
meetklokken, CMM's, vision-systemen en nog veel meer. Selecteer de
editie die past bij instrument en uw behoeften.

Art.Nr. 64AAB178R

€ 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 Windows Verkenner. Inspectiegegevens
kunnen samengevoegd, gefilterd of gegroepeerd worden, of naar wens
worden afgedrukt of in kaart worden gebracht.

Art.Nr. 64AAB181R

€ 1.795, -

MeasurLink 7 Process Manager standaard editie
†Realtime beheer van verzamelde data. Dit is het perfecte hulpprogramma
voor de QC/productiemanager om een breed kwaliteitsprogramma in een
oogopslag te kunnen beheren en organiseren.

Art.Nr. 64AAB182R

€ 1.795, -
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MF meetmicroscoop

Observatie met een duidelijk rechtopstaand
beeld en een groot beeldveld

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

De meetnauwkeurigheid is een van de
allerbeste in zijn klasse
De grote verscheidenheid aan accessoires en
tafels bieden maximale flexibiliteit

Meetmicroscoop MF-B2010C + dataverwerkingseenheid QM-Data 200
Meetmicroscoop MF-B2010C

Vaste actieprijs

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

€ 14.900,-

†Hoge kwaliteit ML lens met lange werkafstand en groot
beeldveld voor duidelijke beelden.
†Grote meettafel met snelverplaatsings mechanisme voor snelle
tafelbewegingen.
†Standaard connector voor optionelel C-mount adapters of
CCD-camera's of Visionunit.
†Een grote varieteit van optionele accessoires is beschikbaar
voor al uw meettaken.
†Binoculair 10x vergroting en kruisdraad.
Optionele Pixel-fox CCD-camera
en C-mount adapter. Digitale
zoomfunctie voor een nauwkeurige
instelling van de meetpunten

†LED contour en oppervlakteverlichting met traploze instelling
van de lichtintensiteit.
†Standaard leverbaar met ML lens met 3x vergroting (optionele
lensen 1x, 5x, 10x, 20x, 50x and 100x vergroting).

Mitutoyo opti-fix rond

Meetmicroscoop MF-B2010C set
Artikelnr. / Set

†De ronde vorm zorgt voor
een traploze verstelling in
zowel horizontale richting als
in andere richtingen. De "pin
fixing" aan de zijkanten is
voor optimale bereikbaarheid
van het werkstuk.

Aanduiding

Lijstprijs €

Actieprijs €

MF-B2010C
XY tafel 200 x 100 mm

14.100,00

14.900,00

176-393

10X vergroting binoculair

1.410,00

incl.

176-345D

LED contour en oppervlakteverlichting

2.020,00

incl.

176-683-10

Optionele accessoires
Artikelnr. / Set
264-155D
K550298

Aanduiding

Lijstprijs €

Actieprijs €

QM-Data 200
(standaardtype)
kit opti-round set

2.850,00

2.400,00

933,00

739,00

2D Dataverwerkingsunit QM-Data 200
†Beschikbaar als tafelmodel of opbouwmodel om aan uw wensen te voldoen.
†Logisch ingedeeld toetsenbord en meetfuncties met grafische informatie met
gebruiksvriendelijke structuur.
†Gebruiksvriendelijke AI (Artificial Intelligence) functie voor automatische element herkenning.
†Snelle toegang tot meetprocedures met slechts één toets voor macro-opdrachten.
†Een eenvoudig af te lezen grafische LCD-scherm met achtergrondverlichting.
†Stofdicht toetsenbord en stootvast ontwerp voor gebruik in werkplaatscondities.
†Ondersteunt 16 talen voor een hogere gebruikersacceptatie.
†Het kan worden aangesloten met alle meetprojectoren en -microscopen van Mitutoyo.
†Flexibele data-uitgang in CSV-formaat.
†Hoge connectiviteit met data-interfaces voor USB-flashstation. RS-232C PC-interface en
Centronics printer-interface.

Bovengenoemde prijzen zijn Mitutoyo's voorgestelde adviesprijzen exclusief BTW
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De nieuwe hoogtemeter LH-600 E/EG

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

Het hoogwaardige 2D-meetsysteem met uitstekende nauwkeurigheid, met het
nieuwe, eenvoudig af te lezen 5,7" (144,78 mm) kleuren TFT LCD-scherm is een
absolute aanrader in zijn klasse.

Een eenvoudig bedienbaar touchscreen
en software met heldere menustuctuur

Hoogtemeter LH-600 E/EG

Automatische afloop van vooraf
ingestelde deelprogramma's

Art.Nr. 518-351D-21
Lijstprijs: € 5.530,00

†Een uiterst veelzijdig multifunctioneel model

€ 4,550-

†Nauwkeurigheid: (1,1 + 0,6 L / 600) L = meetlengte mm
†Meetbereik: 600 mm
†Een robuuste constructie maakt hoge repeteerbaarheid
mogelijk.

5,7" (144,78 mm) kleuren TFT LCD-scherm

Nr.
518-352D-21*

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

Lijstprijs € Actieprijs €
5.850,00
4.750,00
5.530,00

518-351D-21

Nauwkeurigheid: (1,1 + 0,6 L /
600) L = meetlengte mm
* Met "Power Grip" handvat

4.550,00

A® DIGIMATIC hoogtemeter

Art.Nr. 570-302

†Dankzij de ingebouwde ABSOLUTE lineaire encoder hoeft u
na aanzetten van het instrument geen referentiepunt meer
in te stellen. Fouten tijdens hoge snelheden treden niet meer
op, waardoor dit bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de
metingen.
†Grote en soepele handwiel voor grof- en fijnafstelling.
†Levensduur batterij: 20.000 uur
Nr.

Nauwkeurigheid* µm
570-304
0-600
±0.05
570-302
0-300
±0.03
* Afronding laatste digit niet meegerekend

Grote soepele draaihandwiel
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Bereik mm

Lijstprijs €

Actieprijs €

960,00
550,00

750,00
429,00

Optionele accessoires
Nr.
Aanduiding
905338
DIGIMATIC kabel (1 m)
905409
DIGIMATICkabel (2 m)
06ADV380F
USB-invoerapparaat directe kabel (2 m)

Lijstprijs €
27,00
33,00
93,00

Bovengenoemde prijzen zijn Mitutoyo's voorgestelde adviesprijzen exclusief BTW

Lijstprijs: € 550,00

€ 429,-

Stalen / keramische eindmatensets
Mitutoyo biedt stalen en keramische eindmaten van topkwaliteit die
ondersteund worden door Mitutoyo's allerbeste technologiën.

Stalen / keramische eindmatensets

Art.Nr. 516-343-10

†Nauwkeurigheid: EN ISO 3650

Lijstprijs: € 430,00

€ 3.300,-

†Met inspectiecertificaat

Nr.

De slijtvastheid van Cera eindmaten
is 10 keer groter dan die van stalen
eindmaten

Eindmaten
per set
516-342-10
103
516-343-10
103
516-346-10
87
516-347-10
87
516-962-10
47
516-963-10
47
516-966-10
32
516-967-10
32

Materiaal
Keramiek
Keramiek
Keramiek
Keramiek
Staal
Staal
Staal
Staal

Klasse Adviesprijs €
0
1
0
1
0
1
0
1

5.050,00
4.400,00
4.150,00
3.300,00
1.480,00
1.150,00
1020,00
740,00

Actieprijs €
3.800,00
3.300,00
3.150,00
2.450,00
1.100,00
870,00
780,00
560,00

DIGIMATIC Mini-processor DP-1VR

Art.Nr. 264-504-5D

†DP-1VR is een printer om meetdata gemeten met
DIGIMATIC meetinstrumenten te printen of voor
statistische analyse.

Lijstprijs: € 430,00

€ 340, -

†Verwerkingscapaciteit tot 9,999 meetwaarden.
†Uitstekend te lezen door groot lettertype.

De printer kan worden aangesloten op
Mitutoyo's digitale meetinstrumenten

Magneetstatief

†De afdruksnelheid is uitstekend. Het afdrukken wordt met
1 druk geinitieerd, en met de ingebouwde thermische
lijnprinter is het apparaat vrijwel geruisloos. Het
warmtegevoelige papier beschikt over een uitstekende
duurzaamheid en is bestendigheid tegen chemicaliën voor
langdurige opslag.

Art.Nr. 7011SN

†600 N magneetkracht.

Lijstprijs: € 83,00

€ 62,-

Magnetisch scharnierstatief
†Met een hydraulisch
klemsysteem en fijnafstelling.

Art.Nr. 7033B
Lijstprijs: € 175,00

€ 139,-

†Maakt het mogelijk een
meetklok vast te zetten in elke
positie van de gelede arm.
†Werkradius: 320 mm
Nr.

Werkradius
mm
7011SN* ca. 160
7010SN
ca. 150
* Fijnafstelling

Lijst- Actieprijs
prijs €
€
83,00
62,00
75,00
56,00

†600 N magnetische kracht.

Bovengenoemde prijzen zijn Mitutoyo's voorgestelde adviesprijzen exclusief BTW
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DIGIMATIC HOLTEST - complete set
Complete set – meetstiften met titaniumlaag voor een lange levensduur.

Binnenmeettaster - Standaard model

Art.Nr. 511-921

†Bereik: 18-150 mm

Lijstprijs: € 410,00

€ 320,-

†Lange plunjerslag met behoud van nauwkeurigheid.
†Verwisselbare opvulringen 0,5 mm dikte worden
meegeleverd om kleine stapinstellingen te maken.
†Contactpunt van carbide voor hoge levensduur en
slijtageweerstand.
†Grote handgreep die overdracht van warmte met 50%
reduceert.
†Schaalverdeling: 0,01 mm
†Nauwkeurigheid: 2 µm

Meetklok 2046SB inbegrepen

†reproduceerbaarheid: 0,5 µm

DIGIMATIC HOLTEST
driepuntsbinnenschroefmaat

Art.Nr. 468-983
Lijstprijs: € 2.950,00

€ 2.250-

†Complete set.
†Meetstiften met titaniumlaag voor een 		
lange levensduur.
†Uitstekende weerstand tegen water en stof
(IP65 beschermingsklasse).
†Uiterst bestand tegen koel- en smeermiddelen.
†Met instelringen.
Meetvlakken met titaniumlaag voor
een lange levensduur.

Nr.
Bereik mm
468-981
6-12
468-982
12-25
468-983
25-50

Individuele bereiken
6-8, 8-10, 10-12
12-16, 16-20, 20-25
25-30, 30-40, 40-50

Instelringen inbegrepen
ø 8 mm (177-125) 7 ø10 mm (177-126)
ø 16 mm (177-177) 7 ø 20 mm (177-286)
ø 30 mm (177-288) / ø 40 mm (177-290)

Modellen inbegrepen
468-161 / 468-162 / 468-163
468-164 / 468-165 / 468-166
468-167 / 468-168 / 468-169

HOLTEST driepuntsbinnenschroefmaat

Lijstprijs €
2.520,00
2.800,00
2.950,00

Actieprijs €
1.890,00
2.150,00
2.250,00

Art.Nr. 368-912
Lijstprijs: € 710,00

†Complete set

€ 530, -

†Meetstiften met titaniumlaag voor een lange levensduur.
†Met instelringen en verlengstukken

Nr.
368-911
368-912
368-913
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Bereik mm
6-12
12-20
20-50

Individuele bereiken
6-8, 8-10, 10-12
12-16, 16-20
20-25, 25-30, 30-40, 40-50

Instelringen inbegrepen
ø 8 mm (177-125) / ø 10 mm (177-126)
ø 16 mm (177-177)
ø 25 mm (177-139) / ø 40 mm (177-290)

Modellen inbegrepen
368-161 / 368-162 / 368-163
368164 / 368165
368-166 / 368-167 / 368-168 / 368-169

Bovengenoemde prijzen zijn Mitutoyo's voorgestelde adviesprijzen exclusief BTW

Verlengstang
952322
952621
952622

Lijstprijs €
820,00
710,00
1.630,00

Actieprijs €
620,00
530,00
1.220,00

Zeer voordelig

Mitutoyo opspanset "quick-rail"

Traploze bewegingen van de componenten,
dankzij de zwaluwstaartprofielen

"Het" flexibele klemsysteem, eenvoudig - snel - stevig!

Zeer snel op te stellen opspanset
Rechtstreeks op de CMM-tafel te monteren

Binnenkort Beschikbaar.
Neem contact met ons op!

Mitutoyo - al 45 jaar in Europa
Uw geschenk!

Art.Nr. K550914S
Lijstprijs: € 1.068,00

€ 640, -

Onderdeelnr.
K550911
K550199
K550908
K550909
K550907
K551040
K551043
K551030
K551029
K550279
K550554
K550042
K550249
K550248
K550982
K551070
K550716
K551054
K550658

De quick-rail spansystemen voor tactiele en visuele coördinaatmeettechnieken zijn zeer snelle
en eenvoudig te gebruiken instrumenten. Eenmaal gemonteerd op de CMM, kan de gebruiker
een locatiepunt in een paar eenvoudige stappen opstellen. Omdat de installatie van quick-rail zo
weinig tijd in beslag neemt, is het zelfs voordelig deze op individuele onderdelen te bevestigen.
De gepatenteerde quick-rail is ook compatibel met alle Mitutoyo opspancomponenten en kan
daarom worden uitgebreid tegen een zeer betaalbare prijs.

STyli fo

R CooRdin

Styli en opspansets!
De complete gloednieuwe reeks tasteronderdelen van
Mitutoyo! 56 Pagina's met kwaliteit en oplossingen - met
aanvullende informatie over contactpunten, basissen en
stelen, checklijst technische ondersteuning, afwijkingen,
eigenschappen en conversielijsten.

Aantal
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2
2
2
3
3
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ATe meAS

Beschrijving
Klemrail 800 mm
Klemrail met sleuf 500 mm
Spanklauw
Hoekverbinder
Klemplaat
Verstelbare locatiepin ø 20 mm
Locatiepin ø 20 met boring 8 mm
Locatiepin ø 20 x 50 mm
Locatiepin ø 20 x 25 mm
Borgveer, ø 8 mm, L = 60 mm
Borgveer, ø 8 mm, L = 40 mm
Achtervierkant 30 x 30 mm
Stopperelement 30 x 25 mm
Achtervierkant ø 20 mm
Stopperelement ø 20 mm
Platte top ø 20 mm
Rechte pin met schroefdraad
Dubbele steeksleutel SW 10/17
Inbussleutel met T-greep

uRing mA

ChineS

Straight styli
General

The materia
Straight styli

Styli AND ACCESSORiES

PRE983017(3)

are the most

Extensions

common type.

Different shapes

are available

to meet your

needs.

Extensions
help you to
reach features
accurate measurements
deep inside
workpieces,
are weight
materials. In
and bending
e.g.
general, the
stiffness, which holes or seats. Important
longer the
measuring
extension,
accuracy.
means that,
aspects affecting
the lighter
extensions
and stiffer
are made from
it must be
different
in order to
maintain acceptable

Disc styli

Disc styli are
used
measuring with to measure cut-ins inside
deep holes.
a disc stylus
The shape of
is like measuring
the disc contact
with a sphere
surface is spherical.
of the same
diameter.
Thus,

Cylinder styli

Cylinder styli

are used to

measure features

Mitutoyo Europe
GmbH
M 3 Solution
Borsigstr. 8-10Center Neuss
D-41469 Neuss
T +49 (0)2137-102-0
F +49 (0)2137-102-351
www.mitutoyo
.eu.com

of thin workpieces,

e.g. contours

of sheet metal

parts.

ls we use for

contact points

Ruby
As the hardest
of
spherical contact all probe element materials,
points that
ruby is the perfect
equipment
all-rounder
for most standardmust be highly resistant
when it comes
to wear. Made
The low specific
applications
to manufacturing
of ruby have
for decades.
density
been used as
allows the elimination of ruby enables
tried and tested
of false triggers the mass of the stylus
tip to be kept
caused by mass
Zirconium
as small
inertia when
oxide
CMM elements as possible – this effectively
Because of
the specific
move or vibrate.
surface properties
the acknowledged
of contact
as the best
iron. Zirconium
choice for aggressive points made of zirconium
oxide has virtually
oxide – a ceramic
the same hardnessscanning of abrasive surfaces,
compound
Silicon nitride
– they are
and wear-resistant
such as workpieces
Silicon nitride
properties as
made of cast
ruby.
is
materials. Specificextremely hard and superbly
advantage:
wear-resistant,
surfaces of
silicon nitride
with the least
workpieces
surface roughness
made of aluminum is not attracted
of all ball
alloy to a much by aluminum and therefore
lesser extent
coats the
than other
ball materials.

The material
s we use for

Steel

bases and

Pointed styli

Pointed styli
are mainly used
workpieces
when mounted for the inspection of small
on manual
holes, but are
CMMs.
also used

Stylus systems

for marking

points and

lines on

styli stems

The primary
material of
choice for high-strength
material strength
makes steel
precision styli
an excellent
choice of material that enable very accurate
Aluminum
alloy
for manufacturing
measuring
Lightweight
styli or reference tasks. Its superb
and
probe elements.
aluminum alloy stable, and therefore frequently
perform best
used for probe
temperature
in measuring
extensions.
gradients.
labs with stable
Styli stems or
temperatures
Tungsten
and accordingly, extensions made of
carbide
the lowest
Bend-resistant
possible
styli stems made
lab with its
of tungsten
stable ambient
carbide are
temperature.
ideal
A durable material for virtually all standard
Ceramic
applications
that has proved
in the measuring
Very lightweight
its worth.
and extremely
higher temperatures
stiff. The ideal
material,
makes ceramic
styli also suitable especially for long
Carbon fiber
for use in production stems. Their low tendency
tube
Advanced aerospace
to expand in
surroundings.
technology
virtually zero
at temperatures has produced this type
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of carbon fiber,
of between
15 and 40 degrees
styli of outstanding
whose
Celsius. KOMEG thermal expansion coefficient
quality, sophisticated
Carbon fiber
is
styli configurations makes ideal use of
carbon fiber
The highest-quality
and probe extensions.
tube for
material with
degrees Celsius.
an expansion
Carbon fiber
coefficient
manufacture
is also very
of virtually
lightweight
of long styli.
and extremely zero at ambient temperatures
stiff, making
Titanium
of up to 45
it particularly
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Titanium is
the
remarkably
stiff yet has
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a relatively
of
low density.
bases, connectingbeing extremely rigid
Probe
pieces and extensionsand stable, yet surprisingly components made
of titanium
lightweight.
for measuring
offer the outstanding
KOMEG uses
styli.
the material
primarily for
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Stylus systems
or
features around (star stylus) are combinations
the workpiece
of
in many directions several straight styli.
without changing With such a stylus system
you can inspect
the probe or
stylus.

Styli holders

and adapter

s

These elements
M2 – M5. With bring more flexibility
to your measurements.
reduce stylus the help of adapters you
Styli are
weight or to
can combine
reach small
styli that use attached via threads. Typical
features.
different threads.
sizes
This might also are between
help you to

Accessories

Knuckle joints
and swivel joints
important for
help you to
features with
reach inclined
tip diameter
tight tolerances.
features without
and position
A master ball
during probe
is an essential swiveling the probe. This
qualification.
accessory for
could be
determining
the probe contact

Onze brochures en poster zijn te
vinden op onze homepage
www.mitutoyo.eu/downloads
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Mitutoyo is waar de kampioenen zijn!
WorldSkills Leipzig 2013 - Best geschoolde studenten
en jonge professionals uit de hele wereld strijden om de
wereldtitel met 200.000 toeschouwers. Of het nu gaat
om CNC-draaien, CNC-boren, productie, engineering
of prototypebouw - Mitutoyo, als de exclusieve
metrologische sponsor in de productietechnologiesector
vestigt zijn aandacht hierop. 700 Meetinstrumenten,
variërend van kleine instrumenten, visuele
en vormmeetsystemen tot CNC-bestuurde
coördinatenmeetapparatuur worden aangeboden voor
de beroepsgerichte wereldkampioenschappen WorldSkills
2013 in Leipzig. Mis het niet!

Scan de QR-code voor snelle toegang tot
gedetailleerde informatie of bezoek ons op:

www.worldskillsleipzig2013.com

MeasurLink 7

Beursagenda
2013
MitutoyoNederland BV 01.01.2013 Voloribus

Nieuwe catalogus 18001

Control
14-05-2013 - 17-05-2013, Stuttgart
(Duitsland)

WorldSkills
02-07-2013 - 07-07-2013, Leipzig
(Duitsland)

Coördinatenmeetmachines

EMO
16-09-2013 - 21-09-2013, Hannover
(Duitsland)
Aan te passen aan vrijwel elke meetsituatie, beschikt over onbeperkte
opnamecapaciteit voor administratie,
evaluatie, aanmelding, documentering en tracing van meetdata. Meetapparatuur exclusief op uw eigen
bedrijf of gebruik de apparatuur op
locatie bij uw leveranciers en klanten.

Beeldverwerkingssystemen
Vorm meetsystemen
Optisch meten
Laser Scan Micrometer
Test Instrumenten
en Seismometer
Digitale lengtemeetsystemen
Handmeetgereedschappen
en gegevensverwerking

Scan de QR-code voor snelle toegang
tot gedetailleerde informatie of
bezoek ons op:

www.mitutoyo.eu
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