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TOLÓMÉRŐK/MIKROMÉTEREK

Cikkszám Tartomány 
[mm]

Pontosság 
[mm]

Leolvasás Felbontás
[mm]

Mélységmérő Megjegyzés Akciós ár € 

530-101 0–150 ±0,05 Nóniusz 0,05 Sík Standard típus (0,05 mm) 31,00 24,90

530-108 0–200 ±0,05 Nóniusz 0,05 Sík Standard típus  (0,05 mm) 80,00 59,90

530-109 0–300 ±0,08 Nóniusz 0,05 Sík Standard típus (0,05 mm) 192,00 149,00

530-122 0–150 ±0,03 Nóniusz 0,02 Sík Standard típus (0,02 mm) 37,00 27,90

530-123 0–200 ±0,03 Nóniusz 0,02 Sík Standard típus  (0,02 mm) 62,00 45,90

530-124 0–300 ±0,04 Nóniusz 0,02 Sík Standard típus  (0,02 mm) 192,00 149,00

505-730 0–150 ±0,03 Óra 0,02 Sík Óra 2 mm/körülfordulás 104,00 79,90

505-731 0–200 ±0,03 Óra 0,02 Sík Óra 2 mm/körülfordulás 210,00 159,00

Cikkszám: 530-122

37 €
Akciós ár: 27,90 €

Cikkszám: 505-730

104 €
Akciós ár: 79,90 €

Cikkszám Tartomány 
[mm]

Pontosság 
[mm]

Leolvasás Felbontás
[mm]

Megjegyzés Ellenőrzési 
tanúsítvány

103-138 25–50 ±2 analóg 0,01 Standard típus ■ 70,00 56,90
103-139-10 50–75 ±2 analóg 0,01 Standard típus 92,00 74,90
103-140-10 75–100 ±3 analóg 0,01 Standard típus 100,00 79,90
103-913-50 0−150 analóg 0,01 Külső mikrométer készlet 0–25, 

25–50 mm
503,00 399,00

Cikksz. 103-913-50

503 €
Akciós ár: 399 €

103-138

103-140-10

Cikksz. 103-139-10

92 €
Akciós ár: 74.90 €

Külön tartozékok

Cikkszám Megnevezés Megjegyzés Lista ár € 

156-101-10 Mikrométer állvány Állítható szögtípus legfeljebb 100 mm -  
es tartományban

59,00 47,90 

Akciós ár € 

Akciós ár € Lista ár € 

Lista ár € 

Akciós ár € 

A fent megadott árak a Mitutoyo által javasolt kiskereskedelmi árak. Az alkalmazott árfolyam 355HUF/EUR.
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KÉSZLET/MÉRŐHASÁB KÉSZLETEK

SAVE  

UP TO 25%

ON OUR SPECIAL SET!

530-101

103-137

+

Megfizethető tolómérő és mikrométer készlet 
Használja ki és vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket előre gyártott
készletben párosítva jobb üzlet!

†Készletek (Cikksz. PROMOXXX) egyetlen termékként szállítják

Tolómérő + Mikrométer készlet

Cikkszám Megnevezés List ár € Akciós ár € 

PROMO001
Nóniuszos tolómérő 150 mm 80,00 59,90

Külső mikrométer, gazdaságos kivitel 
0-25 mm

Cikksz. PROMO001

80 €
Akciós ár: 59,90 €

Cikksz. 516-963-10

1.429 €
Akciós ár: 999 €

�Mitutoyo acél mérőhasábok jellemzői

†Kiváló mérettartás: a Mitutoyo acél mérőhasábok
kizárólag mesterségesen öregbített anyagból készültek. 

†Magas mérési megbízhatóság: a Mitutoyo mérőhasábok
tartósan megfelelnek az adott osztálypontosságnak,
magas méretstabilitásuknak köszönhetően. 

†A mérőhasábok maximálisan megengedett hossz módosulása egy évre vonatkozóan az EN 
ISO 3650 szabványban van meghatározva. A Mitutoyo kiváló minőségű mérőhasábok 
megfelelnek ezeknek a követelményeknek és valamennyi követelménynek.
†Az acél mérőhasábok kiválóak standard használatra az alacsony mérési bizonytalanságnak

köszönhetően.

†A Mitutoyo acél mérőhasábok kiváló minőségű felülettel rendelkeznek, kiváló csavaróerőt 
biztosítva.

Cikkszám Hasábkészlet db Anyag Osztály Pontosság Ellenőrzési  
tanúsítvány

516-962-10 47 Steel 0 EN ISO 3650 ■ 1.858,00 1.399,00
516-963-10 47 Steel 1 EN ISO 3650 ■ 1.429,00 999,00
516-964-10 47 Steel 2 EN ISO 3650 ■ 1.218,00 899,00

47 részes készlet
Méret Lépés Mennyiség

1,005 – 1
1,01–1,19 0,01 19

1,2–1,9 0,1 8
1–9 1 9

10–100 10 10

Lista  ár € Akciós ár € 
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[mm] [mm] [mm]
2046AB-60 10 0,01 0–100(100–0) IP64 120,00 96,90
2310AB-10 10 0,01 0–100(100–0) 71,00 53,90
513-404-10E 0,8 0,01 0–40–0 17,4 88,00 69,90

513-405-10T 0,2 0,002 0–100–0 15,2 150,00 119,00

513-475-10E 0,2 0,002 0–100–0 15,2 140,00 109,00

513-401-10E 0,14 0,001 0–70–0 11,2 157,00 119,00

2310AB-10

513-404-10E

513-401-10E

513-475-10E

Cikksz. 2046AB-60

120 €
Akciós ár: 96,90 €

SZÁMLAPOS MÉRŐÓRÁK FUNKCIÓI

Hézag a rögzítési
erő közvetlen
hatásának
elkerülésére 

Mérőorsó

Rögzítési tartomány

A külső gyűrűvel
egy szintben
lévő kristály
védelmet biztosít
a karcolásokkal
szemben Emelőkar

szerszám nélküli
csatlakozása
fecskefark
kialakításnak
köszönhetően 

Edzett bevonatú üveg
a karcállósághoz

Szár persely kialakítás
a hibamentes szár
rögzítéshez (hosszabb
rögzítési tartomány)

4-csavaros
rögzítéssel
a fokozott
ütésállóságért

Merev műanyagból 
készült
kopásálló külső gyűrű

ANALÓG/SZÖGTAPINTÓS MÉRŐÓRÁK

Cikkszám Tart. 
[mm]

Felbontás 
[mm]

Kialakítás Skála Tapintó hossz
[mm]

Megjegyzés Lista ár € Akciós ár €

2046AB-60 10 0,01 Számlap indikátor 0–100(100–0) IP64 120,00 96,90
2310AB-10 10 0,01 Számlap indikátor 0–100(100–0) Koaxiális fordulat kijelző 71,00 53,90
513-404-10E 0,8 0,01 Szögtapintós mérőóra 0–40–0 17,4 88,00 69,90

513-405-10T 0,2 0,002 0–100–0 15,2 Tartalmazza: Ø 4, 8 mm-es szár,

Ø 1, 2, 3 mm-es keményfém tapintók,
forgócsuklós bilincs, tartórúd (100 mm)

150,00 119,00

513-475-10E 0,2 0,002 0–100–0 15,2 Tartalmazza: Ø 8 mm-es szár,

Ø 2 mm-es rubin tapintó
140,00 109,00

513-401-10E 0,14 0,001 0–70–0 11,2 Tartalmazza: Ø 8 mm szár,
Ø 2 mm keményfém tapintó 

157,00 119,00

513-404-10E

513-401-10E

513-475-10E

A fent megadott árak a Mitutoyo által javasolt kiskereskedelmi árak. Az alkalmazott árfolyam 355HUF/EUR.

Szögtapintós mérőóra
teljes készlet

Szögtapintós mérőóra

alap készlet

Szögtapintós mérőóra

alap készlet

alap készlet
Tartalmazza: Ø 8 mm szár,

Ø 2 mm keményfém tapintó 
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Külön tartozékok 

Cikkszám Megnevezés Megjegyzés Lista ár €  Akciós ár € 

7822 Tapintó készlet  Mérőórához 50,00 –
21AZB149 Orsó kiemelő kar  Mérőórához 8,00 –

Készlet cikkszám 7822 tartalmazza:

∅ 5 mm sík
∅ 10 mm sík
Tű sugár 0,4 mm
Gömb sugár 7 mm
Ház sugár 2,5 mm L=5 mm
Ház sugár 2,5 mm L=10 mm

EN ISO 9493/EN ISO 463
Cikkszám Jelzés hiba az alábbi tartományokban
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2046AB-60 5 9 10 13 3 3
2310AB-10 5 9 10 15 3 3
513-401-10E 2 3 – 3 2 1
513-404-10E 5 6 – 8 3 3
513-405-10T 2 3 – 3 2 1
513-475-10E 2 3 – 3 2 1

PONTOSSÁG SPECIFIKÁCIÓ
A pontosság specifikációja megfelel a szögtapintós mérőórákra vonatkozó
új EN ISO 9493 szabványnak és tapintós mérőórákra vonatkozó EN ISO 463
szabványnak.

A SZÖGTAPINTÓS MÉRŐÓRA FUNKCIÓI 

ø 8 mm-es szár a fecskefarok kialakítású rész rögzítéséhez standard
tartozékként
ø 8 mm-es sima szár (21CAB104), amely bármely fecskefarok illesztékhez rögzül a 
peremen, standard tartozékként.

Mérőszár hossza a számlapon.        
Az alkalmazott mérőcsúcs hossza 
befolyásolja a mérőóra pontosságát. 
A számlapon a megfelelő hosszúság 
jelenik meg, ez segítséget jelent az 
ügyfél számára megfelelő mérőcsúcs 
rendeléshez.

Csatlakoztatható tűrés jelzők
Ami a számlapos mérőórákat illeti,
a 21AAB363 (opcionális) tűrésjelzők
a ráma üvegre rögzíthetők - így
könnyen azonosítható a tűrés
felső és alsó határa.

Mérőóra

Alapkészlet: 513-404-10E /
513-475-10E / 513-401-10E

Mérőcsúcs,
ø 2 mm
tapintó
(keményfém)  

Recézett
szorítógyűrű 

Szár,  
∅ 8 mm

Metric 
holding bar 
(L: 100 mm)

Mérőcsúcs,
ø 1 mm
keményfém
tapintó 

Mérőcsúcs,
ø 3 mm
keményfém
hegy

Szár,
ø 4 mm  

Teljes készlet: 513-405-10T

Forgócsuklós bilincs (900321, ø 4 mm,
ø 8 mm, fecskefarok esetén)

Készlet konfiguráció
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MUNKADARAB RÖGZÍTŐK ÉS TAPINTÓK

Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár € 

K551218 eco-fix készlet S w. betöltő fogadó raklap Rögzítő rendszer készlet 
kis-, és közepes méretű munkadarabokhoz. Beletartozik:

Alaplap 250 mm x 250 mm
58 öko-fix rögzítőelem, pl. konzolok, helyszíni csapok,
rugós kapcsok, fogadó raklapok, fogantyúk és csavarok

1.963,00 1.679,00

K543812 Állvány 6 raklaphoz 1.792,00 1.479,00

K543812: A raklapot és
a munkadarabot nem tartalmazza 

K551218: Alsó vevő
raklaprendszer alkalmazása

K551218: 58db-os  öko-fix rögzítőelem

Cikksz. K551218

€ 1.963
Akciós ár: 1.679 €

Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár €

K551048 eco-fix S Rögzítő rendszer készlet kis-, és közepes méretű 
munkadarabokhoz. Beletartozik: Alaplap 250 mm x 250 mm
58 eco-fix rögzítő alkatrész, pl. konzolok, csapszegek, rugós 
befogók

940,00 799,00

K551549 eco-fix L Készlet közepes, és nagy méretű munkadarabokhoz. 
Beletartozik: Alaplap 500 mm x 400 mm
97 eco-fix rögzítő alkatrész, pl. konzolok, csapszegek, rugós 
befogók

1.752,00 1.499,00

Cikksz. K551048

€ 940
Akciós ár: 799 €

KMG RAKLAP VEVŐ EGYSÉG eco-fix

KÉSZLET SOROZAT

A kézi raklap vevő egysége a KMG esetében lehetővé teszi a 
felhasználó számára az ismétlődő mérések gyorsítását és 
elsajátítását. Az alaplemez alsó felületen található fogantyúkkal és 
gömbökkel felszerelve gyorsan és pontosan áthelyezhető a vevő 
raklapján.

Egy második alaplemez használata ugyanazzal a rögzítővel
jelentősen felgyorsíthatja a soros méréseket. Miközben
a mérési program fut, azonos nyomon követési
munkadarabot lehet felszerelni a rögzítő elemre, így
a munkadarab váltás ideje ennek megfelelően csökkenthető.

CMM RÖGZÍTŐ KÉSZLET SOROZAT, eco-fix

A Mitutoyo „eco-fix” Rögzítő készlet sorozat nagyon
gyors és megfizethető megoldás a munkadarabok
KMG-n történő rögzítésére. Alkatrésze néhány
másodperc alatt készen áll a mérésre. Éppen ezért az
eco-fix vonzó megoldás rögzítések testreszabásához.

†Megfelel valamennyi CMM márkához

†Építse meg egyéni rögzítő rendszerét

20 perc alatt!

†Rugalmas moduláris rendszerek

†Gyors és megfizethető

†Alkalmas különböző munkadarabokhoz

vagy egyéb mérőeszközökhöz

†Könnyű alkalmazkodás a termék cseréhez

†M6 Menetes minta

†Rendeljen egy készletet minden

munkadarabhoz

A fent megadott árak a Mitutoyo által javasolt kiskereskedelmi árak. Az alkalmazott árfolyam 355HUF/EUR.
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Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár €

K651376 Styli Kit M2 Starter
TP20 vagy TP200 tapintó rendszerekhez Tartalma:
• 4 mérőcsúcs Ø 1 mm – Ø 4 mm átmérővel
• 2 bővítés 10 mm, és 20 mm
• Mérőcsúcs hossz akár 50 mm

144,00 119,00

K651380 Styli Kit M3 Starter
SP25M tapintó rendszerekhez Tartalma:
• 5 mérőcsúcs heggyel, melynek átmérője Ø 1 mm – Ø 5 mm
• 2 hosszabbító 20 mm, és 35 mm
• Mérőcsúcs hossz akár 55 mm

206,00 169,00

K551279: Az eco-fix
sínrendszer alkalmazása

Cikksz. K551279

€ 1.100
Akciós ár: 899 €

KMG eco-fix SÍN KIT SOROZAT

Ez a Mitutoyo eco-fix sínkészlet 31 darabból áll, és három 
könnyű sínt és három rögzítőlapot tartalmaz, amelyek a 
mérőasztalhoz rögzítve sokoldalú, gyorsan állítható alapot 
biztosítanak, amelyre a szerelvény felépül.

A pozicionáló csapok úgy vannak elhelyezve, hogy a 
munkadarabot stratégiai pontokon megtámasszák, a 
csapvégeken különböző típusú illesztésekkel, például 
hosszabbítókkal, lapokkal, kúpokkal, szögletes sarkokkal és 
rugós kapcsokkal, hogy a munkadarabot a kívánt irányba 
pozicionálják és rögzítsék. A pozicionáló csapok a 
rögzítőlapok furataiba vannak csavarozva, amelyek 
könnyen fel- és lecsúsztathatók a síneken, és a kívánt 
pozícióban rögzíthetők, hogy a csapok a munkadarab alatt 
a kívánt pozícióba kerülhessenek.

A készletet habszivacsos tálcában szállítjuk, az összes,
a felszereléshez szükséges szerszámmal.

Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár € 

K551279 eco-fix rail kit S 
Rögzítő rendszer készlet kis-, és közepes méretű 
munkadarabokhoz.

1.100,00 899,00

MAXIMÁLIS PONTOSSÁG, ÚTTÖRŐ INNOVÁCIÓ 
ÉS MEGGYŐZŐ GAZDASÁGOSSÁG

Acél, alumínium vagy kerámia? Rubin, Cirkónium-oxid
vagy Szilícium-nitrid?

A Mitutoyo termékcsalád több mint 600 tapintó 
komponenst tartalmaz, valamint kiválóan specializált 
felszereléssel, hogy az Ön mérési igényeihez a lehető 
legjobb megoldást nyújtsa, kifinomult tapintással, 
mérhetően jobb eredmények elérése érdekében.

További információ:
www.mitutoyo.hu

Cikksz. K651380

€ 206
Akciós ár: 169 €

KMG MÉRŐCSÚCS KÉSZLETEK



Mitutoyo Hungária Kft.

Galamb József utca 9.
2000 Szentendre 

info@mitutoyo.hu 
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. A KOMEG Industrielle Messtechnik GmbH bejegyzett védjegye az opti-fix. Excel, Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és / vagy más országokban. Thiokol a TORAY FINE CHEMICAL Co., Ltd bejegyzett
védjegye. TÜV bejegyzett védjegye a TÜV Rheinland AG-nek. YouTube a Google Inc bejegyzett védjegye. Az itt említett egyéb termék, cég-, és
márkanevek csak azonosítás céljából szerepelnek, melyek valószínüleg a saját tulajdonosaik által védjegyeztetettek.

További termékleírásainkat és termék 
katalógusunkat megtalálja weboldalunkon.

www.mitutoyo.hu

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

A Mitutoyo egy olyan vállalat, 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.

Koordináta 
mérőgépek Képfeldolgozó rendszerek

Vizsgáló berendezések és
földrengésjelző rendszerek  

Alakmérés

Digital Scale útmérő
rendszerek és DRO rendszerek

Optikai mérés

Kézi mérőeszközök
és Adatkezelés

Az akció 2022. 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.hu.
Az itt ajánlott termékek szállítása és ára a készlet erejéig érvényes. A technikai változtatások, tévedések és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Érzékelő rendszerek
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