
  Érdességmérő csereakció
Cserélje le régi érdességmérőjét (gyártótól függetlenül) új, 
Mitutoyo érdességmérőre!

2015. június 15. - 2015. augusztus 31.

      SJ-210: 178-560-01D
                    Listaár:  2 215€

          Akciós ár: 1 660€

SJ-310: 178-570-01D
 Listaár:  4 450 €

Akciós ár: 3 330€

                     SJ-411: 178-580-01D
                          Listaár:  8 430€

                     Akciós ár:  6 320€



Mitutoyo Hungária Kft.

1031 Budapest Záhony utca 7/D.

Tel.  + 36(1) 214-1447  
Fax. + 36(1) 214-1448

info@mitutoyo.hu  
honlap: www.mitutoyo.hu

Megjegyzés: A termék illusztrációk tájékoztató jellegűek. A termék leírása, illetve műszaki jellemzői csak akkor kötelező erejűek,  
ha erről kifejezett megállapodás született.
MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC és az U-WAVE a Mitutoyo Corp. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei Japánban és / vagy más 
országokban / régiókban. Excel a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és / vagy más országokban / 
régiókban. TÜV bejegyzett védjegye a TÜV Rheinland AG-nek. YouTube a Google Inc bejegyzett védjegye. Az itt említett egyéb  
termék-, cég-, és márkanevek itt csak azonosítás céljából szerepelnek. 

Keresse további termékleírásainkat  
és termékkatalógusunkat

www.mitutoyo.hu

Bármilyen kihívással is kelljen szembenéznie, a 
Mitutoyo támogatja Önt a kezdetektől a végéig.

A Mitutoyo egy olyan cég, amely nemcsak kiváló 
minőségű mérőeszközöket gyárt, hanem szakképzett 
támogatást is nyújt az eszköz élettartamának teljes 
idejére és olyan teljes körű szolgáltatásokat is, amelyek 
biztosítják, hogy Ön és a kollégái számára ez a befektetés 
a lehető leghasznosabb legyen.

A kalibrálási és javítási szolgáltatásokon kívül, a Mitutoyo 
termék-, és metrológiai képzést is 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.

3D Koordináta mérőgépek

Érzékelő és elmozdulásmérők

Digitális képfeldolgozó  
rendszerek

Keménységmérők és  
földrengésjelző rendszerek

Alakvizsgáló berendezések

"Linear Scale" útmérő  
rendszerek

Optikai mérőeszközök

Kézi mérőeszközök és  
adatátviteli rendszerek

Az akció 2015. június 15. és 2015.  augusztus 31. között érvényes.                        Fenntartjuk a technikai változtatások és fejlesztések jogát; az árak csak kereskedelmi ügyfeleink számára érvényesek;
az összes ár nettó árként értendő euróban + ÁFA. Forintos megrendelés esetén az alkalmazott árfolyam 310HUF/EUR - további infor                                          mációkat kaphat a www.mitutoyo.hu oldalról.

Az itt ajánlott termékek szállítása és ára a készlet erejéig érvényes. A technikai változtatások, tévedések és nyomdai hibák jo                      gát fenntartjuk.

https://mitutoyoshop.hu



