LEGJOBB ALKU A LEGJOBB MINŐSÉGÉRT:
A MITUTOYO 50. ÉVFORDULÓS KEDVEZMÉNYEI
2018. április 1. - 2018. december 31.

MITUTOYO 50. ÉVFORDULÓS
KEDVEZMÉNYEI

RENDELJEN MOST,
ÉS TAKARÍTSON
MEG AKÁR 50%-OT!

Külső mikrométer hőszigetelt kengyellel
102-301

Mérőóra lapos háttal
2044SB

Mérési tartomány 0-25 mm

Mérési tartomány 0-5 mm, Osztás 0,01 mm

Klasszikus, kipróbált mikrométer minden ágazat szakemberei számára. Kúpos
kialakítás (az ülék mögött) a nehezen elérhető helyek mérésére. Racsnis kivitel.

Tűrés jelölővel és nemeskő csapágyazással felszerelve. A keményfém tapintó,
a csapágylemez 4-csavaros rögzítése a megnövelt ütésállóság érdekében és a
kristály kemény bevonatának köszönhetően a műszer rendkívül erős. Az Ogyűrű a nemeskő és a kristály között védelmet nyújt a víz és olaj szennyeződés
ellen.

Kód: 2044SB
Listaár: € 60,-

€ 39,-

Kód: 102-301
Listaár: € 48,-

€ 38,-

Digitális ABS AOS Tolómérő
500-196-30/500-171-30

Mérési tartomány 0-150 mm, átváltható mm/coll kivitelben
Az ipari standard a mérőeszközökben! Beépített ABS (absolute) skálának köszönhetően ezek a tolómérők a
bekapcsolást követően azonnal használhatók, a nullpont újrabeállítása nélkül, függetlenül a csúszka
helyzetétől. Az 500-as sorozat tolómérői 18 000 óra akkumulátor élettartammal büszkélkedhetnek. Elérhető
adatkimenettel (500-171-30) és adatkimenet nélkül is (500-196-30).

U-WAVE-vel történő alkalmazása
(részletek lentebb)

Kód: 500-196-30

Kód: 500-171-30

Listaár: € 119,-

Listaár: € 145,-

€ 85,-

€ 115,-

U-WAVE – Vezeték nélküli adatátviteli
rendszer
Lehetővé teszi a mérési adatok könnyű
továbbíthatóságát adatkimenettel rendelkező
Digimatic eszközökről egyenessen Microsoft®
Excel®-be vagy egyéb alkalmazásba, az I/F
(interfész) szoftver alkalmazásával. Több, mint 100
eszköz (U-WAVE-T) csatlakoztatható egy
vevőkészülékhez (U-WAVE-R) több mint 20 m
távolságból, beltéri használat esetén (kb. 50 m
kültéren). 400.000 adat továbbítása egyetlen
elemmel. Kérjük a csatlakozó kábelt és a tartót
külön rendelje meg.
Kód
02AZD880G
02AZD810D
02AZE200
02AZD790C
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Mitutoyo Hungária Kft.
U-WAVE-R

Megnevezés
U-WAVE-T (hangjelzéssel működő modell)
U-WAVE-R vevő egység
U-WAVE-T adó tartó
U-WAVE egyenes adatkábel adatgombbal ABS tolómérőkhöz

U-WAVE-T tartóval és kábellel
Lista ár €
163
324
20
92

Akciós ár €
82
162
18
46

Záhony utca 7/D.
1031 Budapest
Magyarország
Tel. +36 (1) 214-1447
Fax +36 (1) 214-1448
info@mitutoyo.hu
www.mitutoyo.hu

Fent jelzett árak a Mitutoyo által javasolt kereskedelmi árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A fenti képek illusztrációk, nem kötelező jellegűek.
A termékleírások, különösen az összes műszaki specifikáció csak akkor kötelező, ha a felek erről kifejezetten megállapodtak. Az alkalmazott árfolyam 310HUF/EUR.

