
Cikkszám Lista ár Ft Akciós ár Ft
178-560-01D 686.650 582.800
178-570-01D 1.379.500 1.109.800

Megnevezés

SJ-210 Érdesség mérő 

Mobil felületi érdességmérés SJ-210 / SJ-310

†A hordozható eszközök lehetővé teszik a felületi érdesség pontos mérését.

†A színes LCD kijelző kiváló leolvashatóságot és háttérvilágítást biztosít a 
sötét környezetben való láthatósághoz.

†Magyar nyelvű menürendszerrel
†Az SJ-310 sorozat az LCD érintőképernyőn a könnyű és egyszerű 

használatot teszi lehetővé.  Beépített nyomtatóval az eredmények, 
profilok, automatikusan vagy igény szerint kinyomtathatók.

†Az SJ érdesség mérők segítségével különböző nemzetközi
†szabványoknak (EN, ISO, VDA, ANSI, JI) egyéni beállítására van lehetőség.
†Mindkét eszköz gyors elemzést tesz lehetővé a felhasználó számára színes 

tűréskiértékeléssel. 

Érzékelő típusa SJ-210 és SJ-310 
Standard A ragyogó színű LCD egyszerűvé teszi a navigálást. Érintőképernyő SJ-310 sorozat

Érdességmérő Akció 
SJ-210 / SJ-310 / SJ-411

Az akció 2016.szeptember 26-tól, 2016. október 26-ig érvényes.
Fenntartjuk továbbá a jogot a műszaki adatok változtatására; a feltüntetett árak nettó árak,a mindenkori ÁFA értékét nem tartalmazzák.

A prospektusban szereplő árak csak a megadott időszakra vagy a raktárkészlet erejéig érvényesek!
A technikai változtatások, tévedések és nyomdai hibák jogát fenntartjuk. - további információ a https://mitutoyoshop.hu weboldalon érhető el.

K412000000 +5 nap 24.100
K412000001

SJ-310 Érdesség mérő 

Érdességi etalon kalibrálása * 

Felületi érdességmérő kalibrálása * +5 nap 71.000
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Az akció 2016.szeptember 26-tól, 2016. október 26-ig érvényes. 
Fenntartjuk továbbá a jogot a műszaki adatok változtatására; a feltüntetett árak nettó árak,a mindenkori ÁFA értékét nem tartalmazzák.

A prospektusban szereplő árak csak a megadott időszakra vagy a raktárkészlet erejéig érvényesek!
A technikai változtatások, tévedések és nyomdai hibák jogát fenntartjuk. - további információ a https://mitutoyoshop.hu weboldalon érhető el.

Mobil vagy fix érdességmérés - Surftest SJ-410 sorozat
†Hordozható eszköz, amely lehetővé teszi a felületi egyenetlenség könnyű és pontos mérését.
†Az SJ-410 sorozat csúszásmentes kialakítása lehetővé teszi az elsődleges profilok (P), érdesség profilok (R), 

hullámosság profilok (W) mérését. A dőlés kompenzáció lehet ívelt, radiális és ferde.
†Kényelmes használat az egyszerű és intuitív navigációs menünek köszönhetően. Működtethető akkumulátorról is, 

amely lehetővé teszi a helyszíni méréseket.
†Az eszköz rendelkezik a legmagasabb egyenesség meghajtó egységgel, az x-irányú vonszloási hossz hossza 25 mm. 

†Az ügyfelek választhatnak számos opcionális tapintó közül.
†A nagy 14,5 cm-es színes, többnyelvű LCD érintőképernyő megkönnyíti a leolvasást és működtetést. 
†Beépített nyomtatóval az eredmények, profilok, automatikusan vagy igény szerint kinyomtathatók.

Cikkszám Lista ár Ft Akciós ár Ft
178-580-01D

Megnevezés

SJ-411 Érdesség mérő 2.613.300 2.163.800

Érdességmérő Akció 
SJ-210 / SJ-310 / SJ-411

K412000000 Érdességi etalon kalibrálása * 24.100+5 nap
 K412000001       Felületi érdességmérő kalibrálása * +5 nap      71.000

* Az akciós termékek mellett, kérheti más jellegű mérőeszközök kalibrálására vonatkozó árajánlatunkat:labor@precimer.hu

Hossz- és szögmérők, idomszerek, mérlegek, erőmérők, keménységmérők, villamos mérőműszerek..
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