SKVELÉ VÝHODY PRE ŠPIČKOVÚ KVALITU:
ZĽAVY PRI PRÍLEŽITOSTI 50 ROKOV MITUTOYO EUROPE
Od 1.apríla do 31.decembra 2018

ZĽAVY PRI PRÍLEŽITOSTI 50
ROKOV MITUTOYO EUROPE

UŠETRITE
AŹ 50%!

Strmeňový mikrometer s tepelno-izolačným krytom

Číselníkový odchýlkomer s plochou zadnou stranou

102-301

2044SB

Rozsah merania 0-25mm

Rozsah merania 0-5mm, číslicový krok 0,01mm

Klasický a osvedčený analógový mikrometer , ktorému dôverujú špecialisti z rôznych
odvetví. Orezaný rám (na strane nákovy) pre meranie na miestach, ktoré sú ťažko
dostupné. Rapkáč zaisťuje konštantnú meraciu silu.

Vybavený tolerančnými značkami na číselníku a svorkou na obruči. Kontaktný hrot
je z karbidu, 4-skrutková montáž ložiskového uloženia pre zvýšenú odolnosť voči
nárazu a použitie kryštálov robia odchýlkomer extrémne odolný. O-kružok medzi
krytom a kryštálom zabraňuje prenikaniu vody a oleja.

2044SB
Cenníková cena: 60 €

39 €

102-301
Cenníková cena: 48 €

38 €

Posuvné meradlo DIGIMATIC ABSOLUTE AOS!
500-196-30 / 500-171-30

Rozsah merania 0-150mm, prepínanie medzi metrickými a palcovými hodnotami
Priemyselný štandard v meradlách! Vstavané ABS (absolute) pravítko znamená, že tieto posuvné meradlá sú
pripravené na použitie bezprostredne po zapnutí bez nastavenia do nuly a bez ohľadu na polohu posúvača.
Séria 500 sa môže pochváliť 18 000 hodinami výdrže batérie. K dispozícii s (500-171-30), alebo bez dátového
výstupu (500-196-30).

500-196-30

500-171-30

Cenníková cena: 119 €

Cenníková cena: 145 €

85 €

115 €

Aplikácia s U-WAVE (Pozri nižšie)

U-WAVE - Merací bezdrôtový komunikačný
systém
Jednoduchý prenos údajov z prístroja Digimatic s
výstupom údajov priamo do aplikácie Microsoft®
Excel® alebo iných aplikácií SPC pomocou
softvéru na báze dátového rozhrania. Do jedného
prijímača (U-WAVE-R) je možné pripojiť až 100
vysielačov (U-WAVE-T) na vzdialenosť do cca 20m
vo zastavanom priestore (cca 50m v otvorenom
priestore). 400 000 dátových prenosov s jednou
batériou. Prosím objednajte si prepojovací kábel a
držiak oddelene.
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Mitutoyo Česko s.r.o.

www.mitutoyo.sk
Jedno číslo pre ľahšiu dostupnosť!
+420 417 514 011
U‑WAVE‑R

U-WAVE-T s držiakom a káblom

Objednávacie č.

Popis

02AZD880G
02AZD810D
02AZE200
02AZD790C

U-WAVE-T (typ so bzučiakom)
U-WAVE-R prijímač
Držiak pre U-WAVE-T
U‑WAVE kábel s tlačítkom DATA (napr. pre posuvné meradlo DIGIMATIC ABSOLUTE)

Cenníková
cena €
163
324
20
92

Akciová
cena €
82
162
18
46

Teplice, Ústecký kraj
(Sídlo společnosti)
Mošnov, Moravskosliezky kraj
Ivančice, Juhomoravský kraj
Považská Bystrica, Slovensko

Vyššie uvedené ceny sú doporučené cenníkové ceny spoločnosťou Mitutoyo. Všetky výrobky sú určené k predaju konečným zákazníkom. Z tohoto dôvodu sú uvedené ceny bez
DPH. Obrázky a nákresy výrobkov sú informatívne. Popisky výrobkov, hlavne všetky technické parametre a špecifikácie, sú záväzné iba vtedy, pokiaľ sú vzájomne dohodnuté.

