VÝHODNÁ NABÍDKA ŠPIČKOVÉ KVALITY:
AKČNÍ CENY K 50. VÝROČÍ SPOLEČNOSTI MITUTOYO
Od 1. dubna do 31. prosince 2018

AKČNÍ CENY K 50. VÝROČÍ
SPOLEČNOSTI MITUTOYO

SLEVA
AŽ 50%!

Třmenový mikrometr s tepelnou izolací

Číselníkový úchylkoměr s plochým víčkem

102-301

2044SB

Rozsah měření 0 - 25 mm

Rozsah měření 0 - 5 mm, dělení stupnice 0,01 mm

Klasický, osvědčený a odzkoušený analogový mikrometr, kterému důvěřují specialisté
ze všech oborů. Zúžený rám (na straně pevného doteku) pro měření v místech, která
jsou obtížně dosažitelná. Řehtačka na bubínku zajišťuje konstantní měřicí sílu.

Vybaven tolerančními ručičkami a aretací. Dotek z tvrdokovu, uchycení nosné
desky čtyřmi šrouby pro větší odolnost proti nárazu a sklíčko z tvrzeného skla dělají
úchylkoměr extrémně robustním. O‑kroužek mezi rámečkem a sklíčkem zabraňuje
pronikání vody a oleje.

2044SB
Ceníková cena: 60 €

39 €

102-301
Ceníková cena: 48 €

38 €

Posuvné měřítko DIGIMATIC ABSOLUTE AOS!
500-196-30 / 500-171-30

Rozsah měření 0-150 mm, lze přepínat mezi mm a palci
Průmyslový standard v oblasti měřicích přístrojů! Vestavěné ABS (ABSOLUTE) pravítko znamená, že tyto posuvky
jsou připraveny k použití bezprostředně po zapnutí bez přenastavování počátku, bez ohledu na poloze čelistí.
Řada 500 se může pochlubit výdrží baterie až 18 000 hodin. K dispozici s (500-171-30) nebo bez výstupu dat
(500-196-30).

500-196-30

500-171-30

Ceníková cena: 119 €

Ceníková cena: 145 €

85 €

115 €

Aplikace s U‑WAVE (viz níže)

U
‑WAVE – Systém bezdrátového přenosu
naměřených dat
Snadný přenos dat z přístroje s datovým výstupem
DIGIMATIC přímo do aplikace Microsoft® Excel®
nebo jiných SPC aplikací pomocí dodávaného
softwaru. K jednomu přijímači (U‑WAVE‑R) lze
připojit až 100 vysílačů (U‑WAVE‑T) na vzdálenost
až 20 m uvnitř budovy (až 50 m venku). U‑WAVE
‑T umožňuje až 400 000 datových přenosů s jednou
baterií. Vysílač U‑WAVE‑T, U‑WAVE kabel a držák jsou
volitelné příslušenství (nutno objednat samostatně).

Mitutoyo Česko s.r.o.

www.mitutoyo.cz
Jedno číslo pro snazší dostupnost!
+420 417 514 011
U‑WAVE‑R

2

Objednací č.

Označení

02AZD880G
02AZD810D
02AZE200
02AZD790C

U‑WAVE‑T (provedení bzučák)
Přijímač U‑WAVE‑R
Držák pro U‑WAVE‑T
U‑WAVE kabel s tlačítkem DATA (např. posuvné měřítko DIGIMATIC ABS)

U‑WAVE‑T s držákem a kabelem
Ceníková Akční cena v €
cena v €
163
82
324
162
20
18
92
46

Teplice, Ústecký kraj
(Sídlo společnosti)
Mošnov, Moravskoslezský kraj
Ivančice, Jihomoravský kraj
Považská Bystrica, Slovensko

Výše uvedené ceny jsou maloobchodními cenami bez DPH doporučenými společností Mitutoyo. Uvedené ceny platí pouze pro firemní zákazníky. Všechny ceny se rozumí
cenami v EUR bez DPH. Ilustrace výrobků jsou nezávazné. Popisy výrobků, a zejména technické specifikace, jsou závazné pouze na základě výslovné dohody

