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Rengeteg tapasztalat - a Mahr újdonságai

A tolómérőktől a teljesen automatikus mérőállomásokig: modern méréstech-
nikával tud még precízebben mérni. Ismerje és meg újdonságainkat, legyen 
nagyobb tapasztalata, helyezze előtérbe minőségbiztosítását a Mahr által.
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Mahr | Gyártásközi méréstechnika

Célunk: 
Termelékenység!

A minőségbiztosítás globális partnereként olyan termékeket és megoldások-
atkínálunk Önnek, amelyek ötvözik a bizonyított pontosságot és a nagy haté-
konyságot. A rövid mérési idő és az egyszerű kezelhetőség felgyorsítja a 
munkafolyamatokat. A különböző mérési módszerek ügyes kombinációjá-
val több feladatot oldhatunk meg egyetlen rendszerrel és egy beállításban. 
Ugyanakkor az innovatív szoftveres eszközök és az interfészek sokfélesége 
biztosítják, hogy a Mahr mérési technológia megfeleljen a modern gyártás 
követelményeinek. Célunk a minőségbiztosítás hatékonysága.
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Mahr | A vállalat

Sokféle termék számos 
iparág számára!

160 éve áll a “Mahr” név a modern technikáért, a legmagasabb pontosságért és a jövőbemutató
találmányokért. Mára a Mahr csoport világszerte aktív és támogatja vevőit számos iparágban.

Akár az autóiparban, akár az orvosi vagy a
megújuló energiák számára, vagy akár a
repülőgépiparban is, a Mahr mérési
technológiát az egész világon használják.

7
iparág

legmagasabb
minőség a Mahr-tól

Több mint 

160 éve
Nem számít, melyik mérési feladattal szembesül, a megfelelő
mérési technológiával a legbonyolultabb alkalmazásokat is
meg tudja oldani. Választhat a Mahr méréstechnika teljes
portfóliójából: több mint 20 termékcsoportban mindent
megtalál, amire szüksége van, a kézi tolómérőtől a teljesen
automatizált, robotvezérelt mérőállomásokig, az Ön igényei
szerint.

Termékcsoport 20
Több mint

Gépjárműipar Repüléstechnika Elektronika Gépipar és 
szerszámipar

Orvostechnika Optika Megújuló 
energiák
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Mahr | Termék újdonságok 2020

Új a felület
méréstechnikában

Mindig ott, ahol a felületstruktúra befolyással van a funkcióra, 
vagy a termék megjelenése fontos, nagyobb értelmet nyer az 
alapos vizsgálat. A MarSurf felületmérő gépeinkkel magasabb 
minőséget kínálunk - metszettapintós és optikai módszerekkel 
egyaránt.  
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Masszív minden tekintetben

Mindegy, hogy hol: idegenárú raktárban, a 
gyártásban, vagy akár a szabad ég alatt. Az 
új M310 minden területhez alkalmazkodik. A 
robusztus csúszótalpas tapintórendszer már
kevésbé érzékeny a rezgésekre, ugyanakkor a 
nyitott csúszótalpas PHT rendszer könnyedén 
illeszkedik minden felülethez.

Átlátni a helyzetet egy pillantással

Hogy bármikor azonnal lássuk, hogy a M310 
éppen milyen állapotban van, két jól látható 
állapotjelző LED került rá. A jelzőszín informá-
ciót nyújt arról, hogy épp mérés vagy adatát-
vitel folyik, vagy esetleg hiba történt. Standby 
üzemmódban pedig azonnal láthatjuk, hogy 
az M310 akkumulátora milyen töltöttségi szin-
ten van.

MarSurf | M 310

Mobil érdességmérés 
és garantált a siker!

Az új M310 mobil érdességmérő robosztus, mégis könnyű 
kezelni. Szinte vonz minket, hogy kezünkbe fogjuk.

Már megszoktuk, hogy okos telefonunk mindig kéznél van
és így bárhol és bármikor hozzáférhetünk adatainkhoz.
Miért ne lehetne ugyanez a helyzet egy mérőeszköz 
esetében?
Az új MarSurf M310 készülékben a Mahr pontosan
ugyanezt kínálja: egy minden téren sokoldalú készülék
mindenhová elkísérhet bennünket mérési feladataink
elvégzésére és a mérési értékek kiértékelésére.
A Mahr legfiatalabb gyártmánya kitűnően alkalmazkodik a
gyártásközi körülményekhez, ahol nagy a por és szen-
nyeződés és a mérést végző kolléga kevésbé járatos a 
minőség ellenőrzésben.

Előnyök

• A felhasználó gondolkodásmódjára formált készülék, melyszü-
kségtelenné teszi a használat oktatását.

• Előprogramozott funkciók és automatikus szűrőkiválasztás

• (Auto-Cutoff) mérés közben, így nincs többé szükség elmélyült 
szakmai ismeretekre a használathoz.

• Nagy méretű és fényerejű kijelző, így minden azonnal látható és 
áttekinthető.

• Mérési jegyzőkönyvek továbbítása Bluetooth vagy kábeles 
összeköttetés útján.

• Mérési eredmények visszavezethetősége.

• Opcionálisan hozzárendelhető nyomtató a mérési eredmények 
és az érdességprofilok kinyomtatására.

• A kiegészítők széles választéka maximális rugalmasságot nyújt

• Profi védelem por és szennyeződés ellen.

• Mindig kéznél lévő, készülékbe helyezett kalibrálóetalon
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MarSurf M 310

Cikkszám:
6910260 
(szettben)

6910267  
(szettben
nyomtatóval)

6910270
(nyomtató)
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Szoftver sikergaranciával
 
MarSurf M310 - méréstechnika bárkinek. A 
készülék segítségével képesek lehetünk meg-
bízhatóan mérni érdességi jellemzőket anélkül, 
hogy elmélyült szakmai ismeretekkel rendel-
keznénk a témában. Gyakorlatilag garantált a 
siker, melynek alapjául a világosan átlátható 
menüstruktúra, a könnyen kezelhető szoftver, 
az előre beprogramozott sokrétű mérési funk-
ció szolgál.

IATF ready 
 
A már korábban jól bevált MarConnect dup-
lexadat kimenetnek köszönhetően az M 310 
mérési eredményeink adatátvitelével együtt a 
mérőeszköz azonosító száma is továbbítható.
Ennek segítségével könnyen dokumentálható, 
hogy a mérési eredményt mely mérőeszköz 
készítette, amely fontos a mérési eredmények 
visszavezethetőségében.

Modern optika, tökéletes megjelenítés  
 
Ami azonnal észrevehető: Egy nagyméretű és nagy 
felbontású ultramodern 4,3 inches TFT kijelző, mely 
szavatolja az M310 mérési eredményeinek tökéletes  
megjelenítését. Az okos telefonokra emlékeztető 
érintőképernyőn megjelenő funkciók éppen úgy 
működnek , mint egy okostelefon alkalmazás.
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ISO 21920 ready
 
A DIN 21920-1–3-as új érdességi 
szabványok jövőre lépnek hatályba. 
A MarSurf M 310 készülékkel Ön 
már most biztonságban van.
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MarSurf | M 310

Alkalmazkodás és sokoldalúság 
Egy készülék a minőség ellenőrzésére

A kompakt felépítés lehetővé teszi, hogy az M310-zel
ott is mérni tudjunk, ahol mással nem. Vízszintesen,
függőlegesen vagy fejtetőre állítva. Használja ki ennek
a lehetőségét, melyben még hálózati kábelek sem
akadályozzák. Ráadásul az M310 előtoló egysége a
házából kiemelhető. Így könnyedén mérhetünk
egészen szűk helyeken is.

Mérési adatainak elmentésére az M310 több
formátumot és adatkimenetet biztosít. Válasszon egy
komplett mérési jegyzőkönyvet PDF formátumban
vagy egyedi mérési értékeket CSV fájlban. Az
adattovábbítás Bluetooth-szal, vagy USB, Micro-USB
vagy a jól bevált Duplex adatkimeneten keresztül
kábelesen is lehetséges. Ez utóbbi ráadásul azt is
lehetővé teszi, hogy a mérőeszköz azonosítóját is
továbbítsuk, így biztosítva a mérési eredmények
visszavezethetőségét.

Multi-adatkimenetAlkalmazkodó képesség

Munkájában egy igazi többlet segítség lehet a kézi
prizma. Ez a kiegészítő jelentősen kibővíti a
készülék használatát akkor:

• ha a tapintó pozicionáláshoz egyébként befogó 
állványt kellene használnia

• amikor kis munkadarabot fejre állítva kell 
mérnie.

• amikor homlokfelületeken kellene mérnie.

Tökéletes segítőtárs

Fe
lü

le
t m

ér
és

te
ch

ni
ka



Újdonságok 2020  |  9

Közvetlen nyomtatás, 
egyszerű dokumentáció

Mérési eredmények papíron? Ami elavultnak tűnhet, az 
sok esetben a legegyszerűbb módja dokumentumaink 
továbbításának. Ebben az esetben egy mobilis nyomtató 
tökéletes kiegészítése az M310-nek. Méréseinek ered-
ményét megbízhatóan tudja dokumentálni hőpapírra.

Az M310 szett tartalma:  

• A mérőeszköz előtoló egységgel

• PHT 6-350 alaptapintó

• Érdességi etalon kalibrálási jegyzőkönyvvel

• Beépített magassági állító

• Tapintóvédő

• Töltőegység

• Használati utasítás

• Hordtáska vállpánttal, készülékdoboz és hordkoffer

• USB-kábel

• Előtolóegység hosszabbítókábel

• Kézi prizma és magasságállító a kézi prizmához 
(párban)

• Hatszög-csavarhúzó
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MarSurf | CD – GD – VD széria

Új tartozékok a nagyobb hatékonyságért 
és a maximális kezelői komfortért

Opcionálisan beszerezhető: Motoros TY-tengely és új 
HMI kiegészítő a MarSurf CD, GD és VD szériához

Hogyan fejlessze mérőállomásait, a gyorsabb mérés és egyszerűbb
kezelhetőség érdekében? Egy kérdés, amire a Mahr azonnal két
választ talált:
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Motoros TY-tengely:
automatizálás a nagyobb hatékonyságért

Rövid mérési idő és alacsony hibalehetőség: ezek az
előnyök az automatikus folyamatban. Ezért kínál a 
Mahr opcionálisan egy motoros TY-tengelyt minden
mérőállomásához a MarSurf CD, GD és VD szériához.
Többfészkes és palettás mérésekhez a motoros 
TYtengely 60 mm-es mozgástartományban egy - 
szerűen és gyorsan használható.

Előnyök

• Rövidebb mérési idő az automatikus üzemnek 
köszönhetően

• Alacsony hibalehetőség, köszönhető a minimális 
kezelői befolyásolásnak

• Komfortos kezelhetőség az egyszerűsített pozíci-
onálhatóságnak

Motoros
TY-tengely

Cikkszám:
6710700
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MarControl: 
HMI a maximális komfortért

Ezzel a vezérlőpulttal egyszerűen kezelhető Joys-
tick-kal és érintő kijelzővel közvetlenül a mérőállomás. 
A modern HMI-vel a mérőrendszer minden tengelye 
fokozatmentesen egyszerre mozgatható. Válassza 
ki, indítsa mérőprogramjait az érintő-kezelőfelületről 
az automatikus futtatásokért. Egy forgószabályzóval 
állítható a futó mérés sebessége, vagy éppen szüne-
teltethető - a maximális rugalmasság érdekében.

Előnyök

• Fokozatmentes, manuális vezérlés minden ten-
gelyen

• Egyszerű darab rátapintás

• Fokozatmentes pályasebesség állítás

• Mérőprogramok kiválasztása és indítása funkcióbil-
lentyűzeten keresztül

MarControl

Cikkszám:
6821000
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MarSurf | CD 140 BE 0105

Egyedileg fejlesztve a 
maximális pontosságért és a 
legnagyobb rugalmasságért

Az új MarSurf CD-széria a vevőspecifikus megoldásokért

Az új kontúrmérőgép a MarSurf CD családból nemcsak egy új 
változat a szériából, bemutatkozik a MarSurf CD 140 BE 0105: 
Ez a vevőspecifikus megoldás kombinálja az új CD szériát egy 
3-tengelyes munkadarabpozícionáló rendszert egy megnövelt 
rezgésszigetelt gránitlapon.

Maximális precízitás a pozícionálásban és egy különösen nagy 
munkadarab efogadó képesség a vevőspecifikus követelmé-
nyeknek megfelelően. Egyszerre birtokolja a MarSurf CD széria 
erősségeit: magas mérési pontosság, rövid mérésidő, könnyű 
fel és leszerelési idő, szerszám nélküli tapintócsere automatikus 
felismeréssel, mintahogy a CNC-vezérlés üzemelési lehetőség.

Előnyök

• Kontroll még kis gyártási tűrés esetén is, köszönhetően az alacsony 0,75 μm rátapintási 
hibának köszönhetően

• Pontos pozícionálás komplex munkadarabok esetén is a 3-tengelyes nagypontosságú 
forgótengelynek (±0,5°) és a digitális pozícionálórendszernek köszönhetően

• A munkadarabok rugalmasan 180 kg-ig mérhetőek köszönhetően a megnövelt alaplap-
nak, 50 mm-es furatosztással

• Alkalmas a gyártásközeli üzemelés számára a rezésszigetelésnek köszönhetően
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MarSurf CD
140 BE 0105

Cikkszám:
9025234
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MarSurf CD 280

Időmegtakarítás 
pozícionálásnál
Kevés mozdulattal tudja a

munkadarabjait pozíci-
onálni - köszönhetően az 
50 mm-es furatosztásnak a 
felvevőlapnak, az integrált 
TY-tengelynek és a csatla-
koztatható vezetőüléknek.

Gyors tengelyek
Teljes CNC-képes Z-tengely és nagy sebes-
ségű X-tengely, pozícionálási sebesség 50 
mm/s Z és 200 mm/s X irányban. Ezzel a Mar-
Surf berendezés különösen gyors kiindulási 
pont minden mérésnél.

A mágneses tartó és az egyszeri kalibrálás 
lehetővé teszi a gyors és egyszerű tapintóc-
serét. A megspórolt idő elegendő egy másik 
mérési feladat előkészítéséhez

Időmegtakarítás 

egy munkadarab analízisekor

A magas dinamikájú 
tapintórendszer nyújt 
kellő merevséget és din-
amikát optimális egy-
ensúlyban a maximális 
pontosságért akár 10 
mm/s mérési sebességig.

40 %              >              

10               

1

mm/s

- szer
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Előnyök

• Legújabb 16 Bit HDR Kamera

• Ötször nagyobb pixelsűrűség

• Magass függőleges felbontás 2 nm-en

• Érdességmérés nanométeres mérési pontossággal

• Nagy mérésisebesség 100 kép / mp, teljes felbontás mellett

A MarSurf CM Mobil mérőmikroszkóp nagy felbontású HDR kamerája tökéletes 
teljesítményt nyújt a használat során, legyen az bárhol az üzemben.

A MarSurf CM Mobil legújabb generációjára mindenek előtt egy dolog érvényes: Új,
de már bizonyított. HDR kamerával felszerelve ez a mobil mérőmikroszkóp hasonló
teljesítményre képes, mint a CM-széria asztali rendszerei. A felbontása 1200 x 1200
pixel, a 16 bit-es HDR funkció segíti az optimális kontraszt elérését. Sőt, akár
színinformációk is kiértékelhetővé válnak. Így bárhol az üzemben lehetősége nyílik a
maximális teljesítmény elérésére 2D és 3D érdességi, hullámossági, kopási és
mikrogeometriai analízisek során.

3D-Felületmérés – 
könnyen, bárhol

MarSurf | CM mobil

MarSurf CM
mobil

Cikkszám:
6350020/21/22/23
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Mahr | Termék újdonságok 2020

Hírek a formamérés 
világából

Egy problémamentes és tartós munkadarab esetén a pon-
tos külső méretek mellett döntő fontosságú a forma is. A Mahr 
formamérő-rendszerek innovatív, stabil állomások maximális 
automatizálhatósággal, rugalmassággal és pontossággal. E tulaj-
donságok segítenek abban, hogy a vizsgálati költségek kedve-
zőek maradjanak.
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forma és helyzetmérés

MarForm | MMQ 500

Előnyök

• Gyors mérési sebesség

• Univerzális méréstartomány, pár milliméter hosszú munkadaraboktól 
kezdve az akár 80kg-os nehéz darabokig

• Egy mérési eljárás során mérhető a forma, pozíció, érdesség, kontúr és 
sodrás

• Intuitívan kezelhető szoftver

• A nagy pontosságú tengelyeknek köszönhetően kis tűrésű munkadarabok 
is könnyedén mérhetők

• A mérések ismételhetősége kiváló, még a bonyolult mérési feladatok 
esetében is

Az új MMQ500 formamérő állomás kibővíti a Mahr portfólióját, mindezt 
meggyőző flexibilitásának és sebességének köszönhetően teszi.

Az új MMQ500 formamérő állomás a sokoldalú lehetőségek és a pontos mérési 
képesség miatt a legjobb választás az asztali állomások között. Az optima-
lizált felépítésnek köszönhetően univerzálisan és tartósan használható rends-
zer. Az innovatív kialakításnak köszönhetően az állomás használata egyszerű: a 
munkadarab és a tapintó pozicionálásához akár egy kéz is elég. 
A szoftver tudása és teljesítménye lehetővé teszi a gyors beállítást és pontos 
mérést.

MarForm
MMQ 500

Cikkszám:
5440901
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Az új ZK asztal gyors és hatékony 
kiállítást tesz lehetővé

T7W tapintófej: automatikus váltás 
a belső és külső mérések között

A piaci standard körasztaloknál 
75%-al gyorsabb

Az új fejlesztésű, dönthető körasztal  
gyorsabb kiállítást tesz lehetővé, mint a  
hasonló modellek esetében. Ennek  
köszönhetően nagyobb fokú  
hatékonyság és produktivitás érhető el.

Automatikus tapintócsere

Egy tapintóegységen belül automatikusan 
változtathatjuk, hogy például a 4 darab tapintó 
közül melyiket akarjuk használni -  
további operátori beavatkozás nélkül.

Magas mérésipontosság

A mechanikus csapágyak 70-szer 
merevebbek mint a hasonló modellek 
esetében, így a külső behatások 
sokkal kevésbé befolyásolják a 
mérési eredményeket. A maximált 
tengelypontosság pedig további biztosítékot 
nyújt a mérések során.

Nagy teherbírás

Akár 80kg-os munkadarab is 
zökkenőmentesen mérhető köszönhetően a 
megerősített asztalnak.

Alacsony ciklusidő 

A Z-tengely mozgási sebessége akár  
100mm/s is lehet, amely körülbelül  
háromszorosa a hagyományos formamérő  
állomásoknak.
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Központosítási pontosságú 
dönthető körasztal

0,5 µm

pozícionálási
sebesség

Akár

100 mm/s

megnövelt kapacítású
formamérőgép

4 -szeresen

gyorsabb mint a
piaci standard

75
% gyorsabb mint a
piaci standard

1000 μm-tól egészen 1 mikronig kevesebb, mint 
60 másodperc alatt kiállítható a munkadarab.

központosítási és döntési beállítás 60mp
<

Kis tűrések esetén is pontosan végrehajtható
mérések a MarForm MMQ 500 mérőállomással.
Az eredmény: Nagy pontosság minden feladat-
nál.

maximális pontosságú mérőtengelyek 0,01 µm
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Mindig formában!

MarForm | MMQ 500

Asztalterhelhetőség
80 kg

<
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Mahr | Termék újdonságok 2020

Újdonságok a hossz  
méréstechnikában

A hossz méréstechnika a kulcsa a hatékony folyamatoknak az 
ipari termelés minden területén. A Mahr átfogó termék portfóliója 
ötvözi a pontosságot és a hatékonyságot - ezáltal lehetővé teszi a 
gyártási folyamatok optimalizálását és a minőségügyi költségek 
alacsony szinten tartását.



20  |  Újdonságok 2020

H
os

sz
 m

ér
és

te
ch

ni
ka

Millimar | N 1700 széria

Új kompatibilitás a  
nagyobb rugalmasságért

A Mahr két új modullal egészíti ki a Millimar N 1700 
portfólióját

A Millimar N 1700 busz rendszere a hosszmérésben és a
többpontos mérésekben egyaránt kiemelkedő a termelés
közeli minőségbiztosítás területén.

A Millimar portfólió moduláris felépítése és a jelátalakítók
széles választéka szinte korlátlan rugalmasságot tesz
lehetővé a mérőkészülékek tervezésében.

Ezenkívül a mérési feladatok könnyen elkészíthetők és
egyértelműen megjeleníthetők a „Millimar Cockpit” mérő és
kiértékelő szoftver segítségével.

Előnyök

• Alacsonyabb beszerzési költségek, mivel a más gyártótól már meglévő mérőta-
pintók felhasználhatók

• Moduláris kialakítás és széles kompatibilitás - a nagyobb rugalmasság érdekében a
hosszmérés területén

• Robusztus és helytakarékos kialakítás

• Egyszerű összeszerelés a felső csatlakozókkal

• Szoftver a mérési feladatok egyszerű megjelenítéséhez

• Dinamikus programkönyvtár (DLL) a saját programokba történő integrációhoz

Millimar 
N 1700 széria

Cikkszám:
5331121 
(N 1702 T, Tesa)

5331122
(N1702 U, Marposs)
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Egyszerű kombináció
Az új Millimar generáció
portfóliója tizenhárom modult
tartalmaz, amelyekből könnyen
kiválaszthatja mérési
feladatához a megfelelőt. A
modul felépítése a “mixandmatch”
elv szerint működik:
válassza ki és kombinálja a
modulokat egymással és
egymás között - szükség szerint.

Testreszabott használat
A széleskörű Millimar család
termékeivel meg fogja találni a
megfelelő kiértékelő egységet
minden alkalmazáshoz.

Egy érzékelő minden mérési
feladathoz
A Mahr tapintó portfóliója több mint
100 átalakítót tartalmaz - így
garantáltan megtalálja a megfelelő
tapintót minden mérési feladathoz.

Helytakarékos
Az egységek moduláris felépítése helyet
takarít meg, mivel eldöntheti, hogy mely
modulokkal kíván dolgozni. A nem használt
modulokat egyszerűen elteheti a fiókba
amíg újra szüksége nem lesz rá.

Intelligens szoftver
A Millimar Cockpit szoftver segítségével
lehetősége nyílik a professzionális mérésre
és kiértékelésre egyaránt.
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80%

63%

44%

79%

38%

95%
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érték
továbbítható
másodpercenként

akár

Mérési lépés 
a mérési feladatokhoz

Induktív tapintó
a portfóliónkban

Különböző modul
az egyedi kombinációkhoz

másodperc
átlagosan egy modul
cseréje.
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Precimar | SM 60

Apró óriás a mobil és 
egyedi mérésben

A pontos külső mérésekhez a Mahr SM 60 készüléke a 
Precimar portfólióból

Egyszerű és nem szükséges gyors működtetés. A robusztus
kialakítás és a nagy rugalmasság teszi a Precimar SM 60-at 
tökéletes eszközzé a minőségtudatos gyártáshoz. Ezzel a kis 
hosszúságú mérőpaddal a külső mérések gyorsan és pontosan 
elvégezhetők - és nagyobb rugalmassággal, mint valaha. Kis 
méretének köszönhetően egyaránt mobil és adaptálható, így 
ideális azonnali felhasználásra a műhelyben és más gyártási 
környezetben.

Előnyök

• Különösen robusztus konstrukció a gyártásban valóhasz-
nálathoz

• Nagy mérőasztal 60 mm-es munkadarabokig

• Egyedi kombinációs lehetőségek más mérőeszközökkel

• Bal- és jobbkezes felhasználók számára egyaránt

mm-ig 

egészen

kg 

karcsú

60

9

alkalmazható

összsúly

Hordozható és termelés-orientált 

Robosztus felépítésével, praktikus

méretével és kis súlyával az SM 60 mobil,

és ezért felhasználási helyét tekintve

rugalmas.

Rugalmas méréskijelzési lehetőségek 

Különféle mérőeszközök kombinációja

lehetséges - vezeték nélküli vagy vezetékes
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mérési tartomány
a mozgatható mérőcsapnak

a mérőfelületek

párhuzamossága< µm1

25 mm 

Fokozat nélkül állítható magasságú 
tárgyasztal

a különböző munkadarabok pontos méréséhez, 
akár 60 mm-ig

Állítható referenciatengely

az alkatrészek nagyon pontos pozicionálása 
érdekében

Kettős védelem

Az integrált csúszó tengelykapcsoló biz-
tosítja a munkadarabot véletlen megc-
súszás vagy helytelen működtetés 
esetén, és ezzel védi a karcolásoktól.
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Precimar
SM 60

Cikkszám:
5357360
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Rugalmas és egyedi 
kombinációs lehetőségek

A kis hosszúságú mérőpad mobil és egyedi módon adaptálható új
munkadarabokra, mivel a mérőberendezés (pl. digitális mérőóra vagy
mérőtapintó) igény szerint kombinálható. Különböző mérőeszközökkel,
különböző típusú mérések is elvégezhetők a munkadarabon.

digitális mérőóra tapintóanalóg mérőóra
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Precimar | SM 60
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További kiegészítők

A tartozékok teljes áttekintése a 
38. oldalon található.

MarCator 1086 Ri

Rendelési szám: 4337625

Millimar C 1200

Rendelési szám: 5312010

MarCator 1087 Ri

Rendelési szám: 4337661

Millimar P 2004 M

Rendelési szám: 5323010

MarCator 1086 R-HR

Rendelési szám: 4337698

Termék típus Cikkszám Mérési tartomány 
mm-ben

Felbontás 
mm-ben

MarCator 1086 R Digitális mérőóra 4337621 25 0,0005 – 0,01

MarCator 1086 Ri Digitális mérőóra 4337625 25 0,0005 – 0,01

MarCator 1087 R Digitális mérőóra 4337661 25 0,0005 – 0,01

MarCator 1087 Ri Digitális mérőóra 4337665 25 0,0005 – 0,01

MarCator 1086 R-HR Digitális mérőóra 4337698 25 0,0001 – 0,01 

MarCator 1087 R-HR Digitális mérőóra 4337696 25 0,0001 – 0,01 

Millimar C 1200 5312010 - 0,1

Millimar P 2004 M 5323010 ± 2 -

Technikai adatok
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Precimar | ICM 100 IP

Gyors kezelés,
biztos eredmények

Az Új Precimar ICM 100 IP a mérőórák és finomkijelzők 
automatizált, gazdaságos ellenőrzésére.

A vizsgált mérőóra mutatóállásának leolvasása fárasztó és
monoton, ami hibázáshoz vezethet. A precimar ICM 100 IP-vel 
a MAHR a digitális és analóg mérőórák vizsgálatának teljesen
automatizált, ezáltal költséghatékony és nagyon gyakorlatias
megoldását kínálja.

Az újonnan kifejlesztett készülék-kialakítással a használat
gyerekjáték. A mérőórát fél kézzel, fáradság nélkül hozhatjuk a
méréshez legmegfelelőbb pozícióba. Az intelligens szoftverrel
gyorsan végezhetők el a beállítások és indíthatók el a mérések,
kalibrálások.

Előnyök

• Több mint 60% időmegtakarítás

• Könnyű kezelés, szerelés mentes használat

• Különböző mérőóra-típushoz remekül alkalmazkodó

• Intelligens, öntanuló szoftver

• Beépített széleskörű szabványtár

• Fáradságmentes használat

Különböző mérőóra-típushoz remekül alkalmazkodó
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Precimar ICM 
100 IP

Cikkszám:
5351010 
(Készülék

képfeldolgozó

automatikával)

535 10 50/60/70
(Képfeldolgozócsomag)
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a kezeléséhez
Fél kézzel és szerszámok nélkül helyezzük fel a 
mérőeszközt, állítjuk megfelelő pozícióba, kapcsol-
juk be a fényforrást és a kamerát: A kart benyomva 
és a magasságot fokozatmentesen beállítva indul-
hat a mérés.

Időmegtakarítás 
egy manuális készülékhez 
képest.

különböző mérőóra
előre beprogramozott mérési folyamata a fel-
használói szoftverben.

160 % kéz

266

Softwarealapú munka
Néhány pillanat alatt készen áll a mérésre 
köszönhetően az élő on-line meg-
jelenítésnek.Egy pillanat alatt láthatja 
hogy a kamera fókuszban van-e és ele-
gendő az expozíció.

Gyors és biztonságos adatrögzítés
A nagy teljesítményű USB 3.0 kamera 
valamint az intelligens LED megvilágítás 
garantálja a precíz mérési érték leolvasást.

közvetlen felhasználási tartomány
100 mm
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MarCal | 18 EWRi

Az ideális választás 
a műhelyekben

Az új MarCal 18 EWRi műhely tolómérő integrált vezeték 
nélküli kapcsolattal

A 12,5 mm-es növelt méretű kijelző még kényelmesebbé és
hibamentessé teszi a mért értékek leolvasását. Az egyszerű 
kezelés teljesen átalakult: az általános mérési funkciókat köz-
vetlen gombok indítják el, és a rendszerbeállítások egyértelmű 
és intuitív menü segítségével történnek. A MarCal 18 EWRi 
tolómérőt kifejezetten a műhelyek számára fejlesztették ki és az 
integrált vezeték nélküli kapcsolat és a nagy mérési tartományok 
révén maximális mozgásszabadságot biztosít az akadálytalan 
munkavégzéshez.

Autonóm és 
rugalmas használat!

Nagy munkadarabokat mérne zavaró plusz külső 
modulok nélkül? Ez nem jelent problémát a Mar-
Cal 18 EWRi számára. Küldje el a mért értékeket 
vezeték nélkül, akár 6 m-ig, hozzáadott modulok 
vagy kábelek nélkül. Élvezze a teljes mozgássza-
badságot, akadálytalan és rugalmas munkakör-
nyezetben.

A 18 EWRi tolómérő beépített vezeték nélküli adatátvitelével élvezheti az akadálytalan 
és szabad mozgás élményét, különösen nagy munkadarabok esetében.

1000 mm
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HOLD

m
m

/inch

MarCal 18 
EWRi

Cikkszám:
lásd a táblázatban
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A 18 EWRi tolómérő beépített vezeték nélküli adatátvitelével élvezheti az akadálytalan 
és szabad mozgás élményét, különösen nagy munkadarabok esetében.

Előnyök

• Adatátvitel az integrált vezeték nélküli kapcsolaton keresztül - önálló 
mérés drága kiegészítő modulok vagy zavaró adatkábelek nélkül

• Nagy kijelző (12,5 mm-es számmagasság) az értékek biztonságos leol-
vasásához

• Közvetlen funkciógombok és intuitív, menüvezérelt beállítások

• Maximális mozgásszabadság, különösen nagy mérési tartományokig, 
akár 1000 mm-ig

0  300

0  500

0  750

0  1000

– mm

mm

mm

mm

–

–

–

elérhető
mérésitartomány4

Termék típus Cikkszám Mérési 
tartomány 
mm-ben

Felbontás mm-ben Hibahatár
mm-ben

Szabvány

MarCal 18 EWRi 4112571 0 – 300 0,01 0,03 Gyári szabvány

MarCal 18 EWRi 4112572 0 – 500 0,01 0,04 Gyári szabvány

MarCal 18 EWRi 4112573 0 – 750 0,01 0,05 Gyári szabvány

MarCal 18 EWRi 4112574 0 – 1000 0,01 0,06 Gyári szabvány

MarCal 18 EWRi változatai:

Digit magasság
12,5 mm

IP 65
#ID
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Multimar | 25 EWRi

Sokoldalúság 
a gyártásban

Az új Multimar 25 EWRi univerzális tolómérő integrált 
vezeték nélküli kapcsolattal

Ez az univerzális tolómérő az egyéni igényekhez
igazítható, a kiegészítő tartozékok széles választékával. Külső 
és belső átmérők, hornyok és furatok távolsága és még sok 
más mérhető a munkadarabtól és a mérési feladattól függően. 
A munkadarabok ugyanolyan könnyen mérhetőek az akár 1250 
mm-es alkalmazási tartományban. A 12,5 mm-re kibővített 
kijelző még könnyebbé teszi a mért értékek hibamentes leol-
vasását.

IP 65
#ID

0––-1250 mm –
Mérési tartomány

elérhető
mérési tartomány4

Digit magasság
12,5 mm

0  300

0  600

0  1250

0  1000

– mm

mm

mm

mm

–

–

–

H
os

sz
 m

ér
és

te
ch

ni
ka



Újdonságok 2020  |  31

Előnyök

• Adatátvitel az integrált vezeték nélküli kapcsolaton keresztül - egyszerűen,akár 
6m-ig, plusz külső modulok vagy zavaró kábelek nélkül

• Egyéni módon adaptálható a mérési feladatokhoz a tartozékok széleskörű 
választékának köszönhetően

• Nagy kijelző (12,5 mm-es számmagasság) az értékek biztonságos leolvasásához

• Közvetlen funkciógombok és intuitív, menüvezérelt beállítások

• Maximális mozgásszabadság, különösen nagy mérési tartományokig, akár 1250 
mm-ig

Termék típus Cikkszám Alkalmazási tartomány (külső) 
mm-ben

Felbontás mm-ben Hibahatár
mm-ben

Multimar 25 EWRi 4119050 0 – 300 0,01 0,03

Multimar 25 EWRi 4119051 0 – 600 0,01 0,03

Multimar 25 EWRi 4119052 0 – 1000 0,01 0,04

Multimar 25 EWRi 4119053 0 – 1250 0,01 0,04

Multimar 25 EWRi változatai:

A kiegészítők nagy választéka (mérőkarok,
ütközők és tapintóelemek) megtalálható a
jelenlegi Mahr katalógusban vagy a
www.mahr.com oldalon.

Tartozékok
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Multimar 25 
EWRi

Cikkszám:
lásd a táblázatban
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Mahr | Nemzetközi ajánlás

Világszerte Önért

20 Mahr-vállalattal Amerikában, Ázsiában és
Európában és további 39 kereskedelmi
képviselettel Föld körüli hálózatot építettünk ki,
nemzetközi jelenlétünkkel mind az öt
kontinensen szolgálunk.

5

40

39

kontinens

leányvállalat világszerte

kereskedelmi képviselet

<

<

60 ország
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Mahr | Termék újdonságok 2020

A legkisebb részletekig  
a kiegészítő katalógus

Legyen jártas, tudjon meg mindent a Mahr 2020-as újdonsá-
gairól - a technikai adatokról, alkalmazástechnikai példákról és a 
lehetséges tartozékokról, részletesen illusztrált terméktulajdonsá-
gokig.
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Digitális műhelytolómérő

i-Stick

�

���
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18 EWRi MarCal
Messschieber

Digitale Messschieber
Digitaler Werkstattmessschieber

Cikkszám Típus Mérési tartomány Felbontás Mérőpofák
külső mérésekhez

Hibahatár Szabvány

  mm mm/inch  mm  

4112571 18 EWRi 0 – 300 0,01 / .0005” • 0,03 Gyári szabvány

4112572 18 EWRi 0 – 500 0,01 / .0005” • 0,04 Gyári szabvány

4112573 18 EWRi 0 – 750 0,01 / .0005” • 0,05 Gyári szabvány

4112574 18 EWRi 0 – 1000 0,01 / .0005” • 0,06 Gyári szabvány

Cikkszám a b c d e f

 mm mm mm mm mm mm

4112571 430 90 10 10 20 40

4112572 650 150 20 20 25 55

4112573 905 150 20 20 25 55

4112574 1165 150 20 20 30 60

Cikkszám Megnevezés Típus
   

4102220 Rádióvevő (integrált vezetéknélküli kommunikációhoz) i-Stick

4102520 3 V, CR 2032 elem  

TECHNIKAI ADATOK

 

FUNKCIÓK

• ON/OFF

• AUTO-ON / OFF

• HOLD (mérésiérték tárolás)

• RESET (Kijelző nullázása)

• PRESET (Előre beállított méret)

• Változtatható számolási irány 

mm/inch

• LOCK-Funktion (billentyűzet 

zárolás)

• DATA (adatküldés)

TULAJDONSÁGOK

• Kontrasztos számkijelző

• Rögzítőcsavar, fent

• Kerekített mérőfelületek belső 

méretekhez

• Csúszkák és sínek anyaga edzett, 

rozsdamentes acél

• Azonnal kész a mérésre a refe-

rencia rendszernek köszön-

hetően

• Megemelt vezetőpályák a 

mérőléc védelméért

• Kiváló ellenállás por, hűtő- és 

kenőanyagok ellen

• A csúszkán forgácstolóval

• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető: www.

mahr.com/marcom (csak Mahr 

adatkábelhez és USB és RS232 

adat- csatlakozóval felszerelt 

rádiós rendszerekhez)

• Szamjegyek magassaga: 

12,5 mm

• Adatinterfész: Integrált ve-

zetéknélküli

• Energiaellatas: Elem, kb. 3 év 

üzemidő (kb. 0,5 vezeték nélküli 

módban)

• IP vedelmi fokozat: IP 65

• Szallitasi terjedelem: Elem, Ke-

zelési útmutató, Tok

MarCal 18 EWRi

TARTOZÉKOK
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Digitális univerzális tolómérő

i-Stick

25 ±0,003

10

25

50 ±0,005

90

25 Eel 844 Tma 844 Tw 25 Eba

25 EWRi Multimar
Universalmessgeräte

Digitaler Universal-Messschieber

Cikkszám Típus Alkalmazási             
tartomány külső

Felbontás Hibahatár

  mm mm/inch mm

4119050 25 EWRi 0 – 300 0,01 / .0005” 0,03

4119051 25 EWRi 0 – 600 0,01 / .0005” 0,03

4119052 25 EWRi 0 – 1000 0,01 / .0005” 0,04

4119053 25 EWRi 0 – 1250 0,01 / .0005” 0,04

Cikkszám a

 mm

4119050 480

4119051 790

4119052 1200

4119053 1450

Cikkszám Megnevezés Típus
   

4102220 Rádióvevő (integrált vezetéknélküli kommunikációhoz) i-Stick

4102520 3 V, CR 2032 elem  

4118520 Beállító etalon 25 Eel

4119010 Mérőcsúcsok furattávolságokhoz, Ø 2– 20 mm 25 Eba

4119011 Mérőcsúcsok furattávolságokhoz, Ø 10– 40 mm 25 Eba

4503020 Tok tartozékokhoz 844 Tzb

4503024 Mérőkarok, 25 mm 844 Te

4503025 Mérőkarok, 35 mm 844 Te

4503026 Mérőkarok, 70 mm 844 Te

4503027 Mérőkarok, 100 mm 844 Te

4503030 Befogó 844 Tma

4503031 Befogó 844 Tmi

4503109 Mélységi ütközők 844 Tma / 844 Tmi / 844 Te mérőkarokhoz 844 Tw

TECHNIKAI ADATOK

Anwendung:

Zum Messen von:

• Außen- u. Innendurchmessern

• Zentrierrändern

• Schmalen Ansätzen

• Außen- u. Innenkegeln

• Schwalbenschwänzen

• Einstichen

• Lochabständen

FUNKCIÓK

• ON/OFF

• AUTO-ON / OFF

• HOLD (mérési érték tárolás)

• RESET (kijelző nullázása)

• PRESET (előre beállított méret)

• Változtatható számolási irány 

mm/inch

• LOCK funkció (billentyűzet 

zárolás)

• DATA (adatküldés)

TULAJDONSÁGOK

• A cserélhető mérőkaroknak,ta-

pintókészleteknek és ütközőele-

meknek (opcionális tartozékok) 

köszönhetően a mérési feladat 

megoldása személyre szabható

• A mérőelemek szabadalmazott, 

a mérőkar tartó felső vagy alsó 

hosszanti oldalán lehetséges 

befogásának köszönhetően a 

számkijelző mindig a kezelő 

oldalán olvasható le

• Az alkalmazási tartomány a 

mérőkarok forgatásával 

bővíthető

• Mindkét mérőkar tartó a sínen 

mozgatható, ezáltal kis méret-

eknél egyenletes a súlyelosztás

• Csúszkák és sínek anyagarozsda-

mentes és edzett

• Adatinterfesz: Integrált ve-

zetéknélküli

• Energiaellatas: Elem, kb. 3 év 

üzemidő (kb. 0,5 vezeték nélküli 

módban)

• IP vedelmi fokozat: IP 65

• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető:www. 

mahr.com/marcom (csak Mahr 

adatkábelhez és USB és RS232 

adatcsatlakozóval felszerelt 

rádiós rendszerekhez)

Multimar 25 EWRi

TARTOZÉKOK
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Modul induktív tapintókhoz
N 1702 T|N 1702 U Millimar

Elektrische und pneumatische Längen-
messgeräte
Modul für induktive Taster

Cikkszám Szélesség Magasság Mélység

 mm mm mm

5331121 77 54,8 66

5331122 77 54,8 66

TECHNIKAI ADATOK

Alkalmazás:

Mérőmodul és szoftver, okos és rugalmas kombinációja a vevő specifikus 
mérési feladatokhoz.

FUNKCIÓK

TULAJDONSÁGOK

• Rugalmasan kombinálható 

RS485-busz modulok

• Nagy teljesítményű csatlakozó 

modulok induktív vagy pneu-

matikus mérőtapintók mérés 

kiértékeléséhez

• Több csatlakoztatott tapintó 

egyidejű adattovábbítása

• N 1700 modulok csatlakoztatása 

USB adatkimeneten keresztül az 

univerzálisan használható, okos 

Millimar Cockpit kiértékelő és 

konfiguráló szoftverhez

• Minden kompatibilis mérőtapin-

tó csatlakoztatása egy modul 

segítségével

• Rugalmas, moduláris termék-

kombinációk a vevő specifikus 

mérési feladatok elvégzésére

• Max 4189 érték/másodperc 

elméleti busz adatátviteli se-

besség (csatlakoztatott csatornák 

számtól függően) 

• Tartozékok: Használati utasítás

Millimar N 1702 T / N 1702 U

Cikkszám Típus Felbontás Mérési 
tar-

tomány 
induktív 
tapintó

Tapintó 
bemenet

Kompati-
bilitás

Konfi-
guráció

Adatát-
viteli 

sebesség

Hibahatár Adat 
interfész:

Áram 
felhasz-

nálás

Energia 
ellátás:

IP véde-
lem:

  µm µm    Hz   mA   

5331121 N 1702 T 0,1 ± 2000, 
± 5000, 
± 1000, 
± 500

2 Tesa Millimar 
Cockpit 
Software

4189 0,3 % 
(min. 0,2 

μm)

RS– 485 95 + 5V 
N 1700 
Bus-tól

IP 42

5331122 N 1702 U 0,1 ± 2000, 
± 5000, 
± 1000, 
± 500

2 Marposs Millimar 
Cockpit 
Software

4189 0,3 % 
(min. 0,2 

μm)

RS– 485 110 + 5V 
N 1700 
Bus-tól

IP 42
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Modul induktív tapintókhoz
N 1702 T|N 1702 U Millimar

Elektrische und pneumatische Längen-
messgeräte
Modul für induktive Taster

Millimar N 1702 T / N 1702 U

P1300 TA

P1300 TA  
mit Kabel

P1300 TB

P1300 TB  
mit Kabel

P2004 
T;P2004

P2004 
MA;P2004 
TA;P2004 UA

P2004 
TB;P2004 UB

P2010 
TA;P2010 UA

P2010 
TB;P2010

P2104 
TB;P2104 UB

P2104 TA;P2104 
UA

TARTOZÉKOK

Cikkszám Megnevezés Típus
   

4400190 Induktív tapintó, ± 2 mm P1300 TA

4400191 Induktív tapintó, ± 2 mm P1300 TB

4400192 Induktív tapintó, ± 2 mm P1300 TA kábel nélkül

4400193 Induktív tapintó, ± 2 mm P1300 TB kábel nélkül 

5323011 Induktív tapintó, ± 2 mm P2004 T

5323013 Induktív tapintó, ± 2 mm P2004 U

5323021 Induktív tapintó, ± 2 mm P2004 TA

5323023 Induktív tapintó, ± 2 mm P2004 UA

5323031 Induktív tapintó, ± 2 mm P2004 TB

5323033 Induktív tapintó, ± 2 mm P2004 UB

5324021 Induktív tapintó, ± 5 mm P2010 TA

5324023 Induktív tapintó, ± 5 mm P2010 UA

5324031 Induktív tapintó, ± 5 mm P2010 TB

5324033 Induktív tapintó, ± 5 mm P2010 UB

5324071 Induktív tapintó, ± 2 mm P2104 TA

5324073 Induktív tapintó, ± 2 mm P2104 UA

5324081 Induktív tapintó, ± 2 mm P2104 TB

5324083 Induktív tapintó, ± 2 mm P2104 UB

5331138 Hosszabbító kábel, hossz 2m N 1700 RS485
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Hosszmérőpad 
SM 60 Precimar

Präzisionslängenmesstechnik
Längenmessbank 

TECHNIKAI ADATOK

 

FUNKCIÓK

TULAJDONSÁGOK

• Egyszerű felépítésű készülék

• Gyors beállítás új munkadara-

bokhoz

• Robusztus kivitel gyártás közi 

mérésekre

• Szabadon választható mérőesz-

köz (pl. digitális mérőóra, 

mérőtapintó stb.)

• Keményfém mérőfelületek

• Beépített ütközésvédelem

• Különböző mérőtapintók alkal-

mazása

• Jobb és balkezes felhasználók 

számára

• Nagyméretű tárgyasztal Ø 60 

mm, állítható magasság

Precimar SM 60

Cikkszám 5357360

Típus  SM 60

Befogószár átmérő mm 8

Alkalmazási tartomány mm mm 0 – 60

Mérési tartomány mm 0 – 25 mm

Mérőfelületek átmérője mm 6

Mérőfelületek párhuzamossága  <0,001 mm

Asztalméret mm Ø 60

Mérőerő [N]  1 ± 0,2 + a mérőrendszer 
mérőereje

Tömeg [kg]  9

TARTOZÉKOK

1087 R;1087 
R-HR;1087 ZR

1087 Ri

1086 R;1086 
R-HR;1086 ZR

1086 Ri

C1200;C 1200 P2004 M;P2004 
T;P2004 
U;P2004 
F;P2004

Cikkszám Megnevezés Típus
   

4337661 Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 25 mm 1087 R

4337665 Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 25 mm 1087 Ri

4337621 Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 25 mm 1086 R

4337625 Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 25 mm 1086 Ri

5312010 Kompakt hosszmérő készülék C 1200

5323010 Induktív tapintó, ± 2 mm P2004 M

5355368 Mérőtapintó  M 2,5  

5355410 Mérőtapintó  síkfelülettel  Ø 2 mm  

5355411 Pengés mérőtapintó  2  

5355412 Gömbvégű mérőtapintó R20  

5355413 Pengés mérőtapintó 8 (pár)  

5355414 Mérőtapintó  síkfelülettel  Ø 8 mm  

5355415 Mérőtapintó  síkfelülettel  Ø 14 mm  

5355416 Mérőtapintó  síkfelülettel  Ø 7,5 mm  

5355485 Mérőtapintó  síkfelülettel  Ø 6,35 mm  
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Teljesen automatizált mérőóraellenörző készülék
Precimar ICM 100 IP Precimar

Präzisionslängenmesstechnik
Vollautomatischer Messuhrenprüfstand

Cikkszám Típus Mérési tartomány mm Tömeg [kg]

5351010 Precimar ICM 100 IP 100 mm 45

TECHNIKAI ADATOK

Alkalmazás:

• Mérőórák, szögtapintók és finomkijelzők kalibrálásához

• A Precimar MSW 100 szoftver átveszi a óramérő tesztkészülék 

vezérlését, a kamera képének kiértékelését (a teszt objektum 

skáláját vagy numerikus kijelzőjét), és az óramérő tesztkészülék 

referencia-mérési értékeit, és elvégzi a tesztberendezéssel kapcso-

latos összes későbbi eljárást is. 

• Mérőeszköz menedzsment.

• A mérés sorrendje alapulhat a DIN, VDI, DKD vagy DAkkS előíráso-

kon, különféle nemzetközi szabványokon vagy a  belső előírások 

szerint.

• A tesztobjektumok közötti eltéréseket a mérés során egy grafikon 

szemlélteti.

FUNKCIÓK

TULAJDONSÁGOK

• Kényelmes, szerszám nélküli és 

intuitív kezelés egyetlen kézzel

• Legmagasabb mérési pontosság 

az Abbe komparátor elv tisztelet-

ben tartása miatt

• Mérés a nemzetközi szabványok 

és előírások szerint, pl. DIN, VDI, 

GOST, BS, NF, ASME és JIS

• Kiváló minőségű USB 3.0 ipari 

kamera kiváló képminőséggel és 

nagy dinamikai tartományban

• Robusztus, iparkompatibilis és 

nappali fényre nem érzékeny 

LED-es világítás

• A digitális számjegyek közvetle-

nül olvashatók - nincs szükség 

kábelcsatlakozásra a mérőberen-

dezéshez

• A mérőberendezések széles köre 

mérhető, beleértve a 100 mm-es 

átmérőjű mérőórákat is

• Az előre beprogramozott méré-

sek névleges mérete és tűrése 

közvetlenül elérhetőek

• Különböző gyártók induktív 

tapintójai ellenőrizhetők (ma-

nuálisan)

• Tápegység: 230 V/115 V; 50/60 

Hz

Precimar ICM 100 IP
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Mobil érdességmérő készülék
M 310|M 310 mit Drucker MarSurf

Oberflächenmessgeräte
Mobiles Rauheitsmessgerät

Cikkszám 6910260 6910267

Típus  M 310 M 310 nyomtatóval

Paraméterek  A1, A2, Ar, CF, CL, CR, Mr1, Mr2, R, R3z, RPc, RS, RSk, RSm, Ra, Rk, 
Rmax, Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr), Rp, RpA (ASME), Rpk, Rpm, Rpm 

(ASME), Rq, Rt, Rvk, Rx, Rz, Rz (JIS), Rz (Ry (JIS) entspr. Rz), Vo
Tapintócsúcs  2 µm

Kalibráló funkció  Dinamikus; Ra, Rz, Rsm

Mentési lehetőségek  min. 3900 profil, min. 500.000 eredmény, min. 1500 PDF-jegyzőkönyv, 
microSD kártyával 32 GB-ig bővíthető (320-szorosra megnöveli a tárolási 

kapacitást)
Nyelvek:  német, angol, francia, olasz, spanyol, portugál, holland, svéd, orosz, 

lengyel, cseh, japán, kínai, koreai, magyar, török, román
Egyebek  Zárolás/jelszavas védelem, Dátum/Idő

Adatinterfész:  USB A, USB B, MarConnect (bidirectional/kétirányú), Micro SD slot SD / 
SDHC kártyákhoz 32 GB-ig  

Védelmi fokozat  IP 40

Akkumulátor  Lithium-ion akkumulátor, min. 1200 méréshez  

Széles tartományú tápegység  100-tól 264 V-ig

Méretek Ma x Szé x Mé mm-ben 160 mm x 77 mm x 50 mm

Súly kg 4.7 5.7

Mérési elv  Metszettapintós eljárás

Tapintó  Induktív csúszótalpas tapintó

Mérési tartomány mm-ben 0,350

Profil felbontás  8 nm

Szűrő ISO/JIS szerint  Gauss-szűrő ISO 16610– 21 szerint (korábban ISO 11562), külön szűrő
DIN EN ISO 13565– 1 szerint, ls szűrő DIN EN ISO 3274 szerint

(kikapcsolható)
Cutoff Ic ISO/JIS szerint  0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatikus szűrőfelismerés

Egyedi mérési szakaszok n száma 
ISO/JIS szerint

 (kikapcsolható)

Rövidített cutoff ISO/JIS szerint  választható 1-16

Lt tapintási szakasz ISO/JIS szerint  1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm, N x Lc, választható, automatikus

Tapintási szakasz ISO 12085 (MO-
TIF) szerint

 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm

Teljes szakasz ln ISO/JIS szerint  1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm

Mérőerő N 0,00075

TECHNIKAI ADATOK

Alkalmazás:

• Tengelyeken, házrészeken

• Nagy gépeken

• Nagy munkadarabokon

• Mart és forgácsolt alkatrészeken

• Köszörült és hónolt munkadarabokon

• A termelésben és gyártásban a gépen a munkadarab felület 

érdesség gyorsabb vizsgálatához.

TULAJDONSÁGOK
MarSurf M 310 -
garantáltan sikeres!

• Kompakt érdességmérő készülék mobil 
használatra

• Egyszerű és intuitív kezelés: olyan egyszerű, 
mint egy okostelefon használata

• Nagyméretű, megvilágított 4,3“-os TFT 
érintőkijelző

• Forgatható kijelző
• Adatok biztonsági mentése TXT, X3P, CSV 

vagy PDF formátumban
• A mérési jegyzőkönyvek és a mérési adatok 

továbbítása opcionálisan Bluetooth-on vagy 
kábelen

• IATF 16949-nek megfelelő - Megbízható 
nyomonkövethetőség a MarConnect 
segítségével

• Nyomtasson közvetlenül a mobil 
nyomtatóra (opcionálisan külön vagy kész-
letben nyomtatóval együtt)

• Készítsen PDF-mérési jegyzőkönyvet auto-
matikusan közvetlenül a készüléken

• Mikro-USB interfész távoli vezérléshez ASCII 
parancsokkal, pl. Statisztikai folyamatve-
zérlő (SPC) szoftveren keresztül vagy távoli 
vezérlés az automatizálási megoldásokhoz

• A PDF mérési jegyzőkönyv szerkeszthető 
megjegyzéseit közvetlenül a MarSurf M 310 
készülékben lehet megadni

• MRC és ADC görbe megjelenítése és 
nyomtatása

• Mérési programok mentése (Quick & Easy)
• A C vágóvonal meghatározása μm-ben vagy 

Rz% -ban az Rmr és tp karakterisztikus 
értékekre

• Hálózatfüggetlen működés: Több mint 1200 
mérés a készülék újratöltése nélkül

• All-in-one. Kicsi és könnyű (kb. 500 g)
• A műszer rugalmassága: kivehető előtoló 

egység
• 31 felületi paraméter: Olyan szolgáltatási 

palettát kínál, mint egy laboratóriumi 
készülék.

• Hiba nélküli munkavégzés az integrált, 
kivehető érdességetalonnak köszönhetően

• Gyors hozzáférés a gyakran használt funk-
ciókhoz a kijelző Kedvencek listáján

• Automatikus cutoff választás, a nem mérés-
technikai szakembernek is helyes mérési 
eredményeket biztosít

• ÚJ: Kiegészítő cikkszámok: keresztirányú 
előtolóegységgel, MarSurf M310 C2 néven 
vagy standard tapintó nélküli készletben is 
kapható

MarSurf M 310 / M 310 nyomtatóval



Újdonságok 2020  |  41

Mobil érdességmérő készülék
  

MarSurf M 310 / M 310 nyomtatóval

TARTOZÉKOK

Cikkszám Megnevezés Típus
 6910271 Nyomtató szett MarSurf M 310-hez  

6850540 PHT tapintó hosszabbító 80mm PHT (80 mm)

6111520 Standard tapintó 2 µm PHT 6– 350

6111526 Standard tapintó 5 µm PHT 6– 350/ 5µm

6111527 Standard tapintó 10 µm PHT 6– 350/ 10µm

6111521 Tapintó 3 mm-nél nagyobb furatokhoz PHT 3– 350

6111524 Tapintó hornyokhoz PHT 11– 100

6111525 Tapintók konkáv és konvex felületekhez PHTR– 100

6111522 Tapintó fogoldalakhoz PHTF 0.5– 100

6111523 Tapintó lemezekhez PT 150

6850715 Tapintóvédő előtétprizmával, acél PHT-ts4

7028530 Tapintóvédő előtétprizmával, műanyag PHT-ts3

6910209 Befogó MarSurf PS10/M310-hez ST mérőállványon ST-a3

6910435 RD18 C / PS10 befogó hengeres előtoló készülékhez ST mérőállványon, Ø 8 mm ST-a2

6710803 Mérőállvány  300 mm öntött talppal ST-D

6710806 Mérőállvány  300 mm gránit talppal ST-F

6710807 Mérőállvány  300 mm gránit talppal, T horonnyal ST-G

2247086 Befogó, Digimar 814 SR-en billenthető 814 Sh

4426100 Magasságmérő és előrajzoló készülék, 0 – 350 mm 814 SR

4426101 Magasságmérő és előrajzoló készülék, 0 – 600 mm 814 SR

4102410 RS232C adatkábel (2m) 16 EXr

4102357 USB adatkábel (2 m) 16 EXu

6710401 Prizmablokk PP

6710604 Párhuzamsatu PPS

6710529 XY- keresztasztal CT 120

4246819 Mini precíziós satuk készletben
Szett tartalma: mini-satu 15 / 25 / 35 mm pofaszélességgel, hozzá tartozó álvánnyal és 
prizmablokkal

109 PS

6820420 Érdességetalon kalibrálási bizonyítvánnyal profilmélység 10 μm PRN 10

6820601 Geometriaetalon szinusz alakú profillal, profilmélység 3 μm PGN 3

6820602 Geometriaetalon szinusz alakú profillal, profilmélység 1,5 μm PGN 1

6820605 Geometriaetalon szinusz alakú profillal, profilmélység 10 μm PGN 10

9027715 Mahr kalibrálási bizonyítvány PGN etalonhoz PGN

6980102 DKD (Deutschen Kalibrationdienst) kalibrálási bizonyítvány PGN etalonhoz PGN

4413000 Mérőóra állvány háromszögletű talppal300 mm 815 GN

4413001 Mérőóra állvány háromszögletű talppal 500 mm 815 GN

4413005 Mérőóra állvány háromszögletű talppal 750 mm 815 GN

4416000 Mérőállvány mágnestalppal 815 MA

6299054 Kiértékelő szoftver SW XR 20

6910240 Védőfólia LCD kijelzőhöz, üveg (3 darab) SF LCD

6850500 Mágneses tartó PS10 / M310 készülékhez MH

6820521 PS 10 Prüf-/ Geometrienormal hozzáadott Mahr kalibrálási bizonyítvánnyal PS 10 KN Mahr
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Mobil érdességmérő készülék

MarSurf M 310 / M 310 nyomtatóval

PHT (80 mm) PHT 6– 350;PHT 
6– 350/ 5µm;PHT 
6– 350/ 10µm

PHT 3– 350

PHT 11– 100 PHTR– 100 PHTF 0.5– 100

PT 50 ST-D

ST-F

814 Sh

814 SR

Drucker

109 PS

ST-G
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További információért keresse fel weboldalunkat: www.mahr.com

Nagypontosságú univerzális formamérő készülék
 MarForm

Formmessgeräte
Hochgenaue Universal-Formmessmaschine

MEGNEVEZÉS

MarForm MMQ 500 magashatékonyságú CNC-formamérő készülék 

Az új MarForm MMQ 500 a legjobb választás az asztali formaaómérő 

készülékek közült, mivel sokféle lehetőséget kínál a nagy pontosságú 

mérésre. Optimalizált mechanikus tervezésének köszönhetően univerzáli-

san használható, és maximális kapacitást tesz lehetővé.

• a piacon lévő legrövidebb ciklusidő

• Univerzálisan alkalmazható néhány milliméter méretű vagy akár 80 kg-

ig terjedő nehéz munkadarabokra is

• Intuitív programhasználat

• A tengelyek maximális pontossága csökkenő tűréshatárok mellett is

• Kíváló ismétlési képesség nehéz mérési feladatok esetén is 

• Forma, helyzet, érdesség, kontur és sodrás mérés egy mérési folymatban

Opciók:

• Érdesség mérés

• A rubingolyós alaktapintó és a PHT 6– 350 érdesség tapintó közötti 

váltás

• Dugattyúvizsgálat MarWin kiértékelő szoftverrel

• Sodrásvizsgálat (Darll, Lead) és elemzés a MarWin segítségével

• Bütyökalak-vizsgálat

• Kommutátorok lamellaugrásainak kiértékelése

• Kontúrmérés és kiértékelés

• Pályavezérlés (MCPC)

• Szabad alak kiértékelése

• Rezgési sebesség elemzése

• Domináns hullámosság (MBN 10455)

MarForm
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