SURFTEST SJ-210!
ÉRVÉNYES: 2017.02.01-TŐL 2017.03.31-IG
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A fent megadott árak a Mitutoyo által javasolt kiskereskedelmi árak. Az alkalmazott árfolyam 310HUF/EUR.

CSEREAKCIÓ 2017
SURFTEST SJ-210!

CSEREAKCIÓ 2017

Nagyobb teljesítményre van szüksége? További mérési funkciókra van szüksége?

Cserélje le régi érdességmérőjét az új

Mitutoyo SURFTEST SJ-210-re!

Az ájánlat érvényes más gyártó termékeire is!.

Kiváló funkciók
A rendkívül könnyen kezelhető Mitutoyo Surftest SJ-210 6 cmes színes LCD kijelzővel rendelkezik, ami a mért paraméterek
és profilok kiváló leolvashatóságát teszi lehetővé. Valós idejű
profil felvétel és közvetlen hozzáférés biztosítása a különböző
görbékhez és diagramokhoz.
AZ SJ-210 érdesség mérő segítségével a mérési eredmények
számos szabvány szerint kiértékelhetőek, úgy, mint EN ISO,
VDA, ANSI, JIS.

Magyar nyelvű menürendszerrel

Alkalmazási példa
magasságmérővel

Az ingyenesen letölthető SJ-TOOLS szofver segítségével
gyorsan és egyszerűen készíthető mérési jegyzőkönyv.
A számos külön tartozéknak köszönhetően az SJ-210
felhasználási lehetősége nagy mértékben növelhető.

S-előtoló egység tengelyirányú
mérésekhez

Számos adatkimeneti csatlakozó, úgy
mint USB, RS232C, Digimatic.

Olvassa be a
QR-kódot és
nézze meg a
termékvideónkat a
YouTube-on
USB SJ-Tools ingyenes szoftver
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A fent megadott árak a Mitutoyo által javasolt kiskeres

ÓL
T
Ó
T
R
GYÁ
E N É RŐ
L
T
E
G
FÜG LETI ÉRDESSÉGM 0

LÜ
HATÓ FE
Z
O
D
R
O
F T E ST
H
R
U
S
O
OY
M IT U T
C SA K

SJ-21

€
5
1
1.8
D
8-560-€01
7
1
.
z
s
k
Cik
R: 2.215
LISTA Á

AZ ÖN SURFTEST SJ-210
ELŐNYEI:
✔

Csúszkás kivitel, felhasználó barát kezelő
felülettel

✔

Akkumulátoros, hordozható mérőeszköz

✔

6 cm [2.4 "] szines LCD kijelző

✔

Számos szabvány támogatása, úgy mint EN
ISO, VDA, ANSI, JIS illetve szabad beállítás

✔

Különböző vonszoló egységek csatlakoztathatók

✔

Számítási eredmények, profilok megjelenítése, BAC - és ADC görbék

✔
✔

16 nyelvű menürendszer (köztük magyar is!)

✔

ISO konform mérőerő 0.75mN

✔

Elmozdulás X-tengely irányban17.5 mm,
méréstartomány 16 mm

✔
✔

Csúszka erő <400 mN

KORLÁTLAN MÉRÉSI
LEHETŐSÉGEK:
KÜLÖN TARTOZÉKOK
SJ-210-HEZ
Gránit állvány

Tapintó geometria
2 μm / 60 fokos / Csúszka rádiusz 40mm

Nyomtató

Hosszabbító rúd 50mm

Cutoff (mm): 0.08 / 0.25 / 0.8 / 2.5

skedelmi árak. Az alkalmazott árfolyam 310HUF/EUR..
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Érzékelő rendszerek

Digitális képfeldolgozó rendszerek

Alakvizsgáló berendezések

Optikai mérőeszközök

Vizsgáló berendezések és földren- Digital Scale útmérő rendszerek és Kézi mérőeszközök és adatátviteli
gés jelző rendszerek
DRO rendszerek
eszközök

Bármilyen kihívással is kelljen szembenéznie,
a Mitutoyo támogatja Önt az elejétől a végéig.
A Mitutoyo egy olyan cég, amely nem csak kiváló
minőségű mérőeszközöket gyárt, hanem szakképzett
támogatást is nyújt az eszköz élettartamának teljes
idejére és olyan teljeskörű szolgáltatásokat is, amelyek
biztosítják az Ön és a kollégái számára, hogy ez a
befektetés a lehető leghasznosabb legyen.
A kalibrálási és a javítási szolgáltatásokon kívül. a
Mitutoyo termék-, és metrológiai képzést kínál,
valamint informatikai támogatást nyújt a modern,
precíziós
mérés technológiában
használatos
szoftverekhez. Igény szerint személyre szabott mérési
megoldásokat is tervezünk, kiépítünk és tesztelünk.
Amennyiben azt költséghatékonynak találjuk, az Ön
kritikus mérési nehézségeit is megoldjuk házon belül.

Keresse további termékleírásainkat és
termékkatalógusunkat
www.mitutoyo.hu
Az akció 2017. február 1-től 2017- január 31-ig érvényes. Fenntartjuk a technikai változtatások és fejlesztések jogát; az árak csak kereskedelmi
ügyfeleink számára érvényesek; a feltüntetett árak nettó árak EURO + ÁFA-ban értendők. Forintos megrendelés esetén az alkalmazott árfolyam
310HUF/EUR. - további információ elérhető: www.mitutoyo.eu. Az itt ajánlott termékek szállítása és ára a készlet erejéig érvényes. A technikai
változtatások, tévedések és nyomdai hibák jogát fenntartjuk..
Megjegyzés: A termék illusztrációk tájékoztató jellegűek. A termék leírása, illetve műszaki jellemzői csak akkor kötelező erejűek, ha
erről kifejezett megállapodás született. MITUTOYO, a Mitutoyo Corp. regisztrált védjegyei vagy védjegyei Japánban és/vagy más
országokban/régiókban. YouTube a Google Inc bejegyzett védjegye. Az itt említett egyéb termék, cég-, és márkanevek itt csak azonosítás
céljából szerepelnek, melyek valószínüleg a saját tulajdonosaik által védjegyeztetettek

Mitutoyo Hungária Kft.
Záhony utca 7/D
10 31 Budapest
Magyarország
Tel. +36 (1) 214-1447
Fax +36 (1) 214-1448
info@mitutoyo.hu
www.mitutoyo.hu

