'MITUTOYO 50 JAAR' TOPKWALITEIT VOOR SCHERPE PRIJZEN
Van 1 april t/m 31 december 2018

MITUTOYO KORTINGEN
50-JARIG JUBILEUM

BESPAAR
TOT 50%!

Buitenschroefmaat met warmte isolerende grip.

Meetklok, Vlakke achterkant.

102-301

2044SB

Meetbereik 0-25 mm

Meetbereik 0-5 mm, Schaalverdeling 0,01 mm

De klassieke, beproefde en geteste analoge schroefmaat waarop specialisten uit
alle branches vertrouwen. Met zijn warmte geïsoleerde frame, afgeschuind (aan de
aambeeldzijde), is hij heel geschikt voor metingen op moeilijk bereikbare plaatsen.
Een ratel zorgt voor een constante meetkracht.

Uitgerust met tolerantiemarkering en een klemming voor een tasterlichter.
De hardmetalen meetpunt, de 4-voudige montage van de lagerplaat voor een
grotere schokbestendigheid en de harde coating van het wijzerglas maken
de indicator zeer stevig. Een O-ring tussen vatting en wijzerglas vermijdt
binnendringen van water en olie.

Nr. 2044SB
Adviesprijs: 60 €

39 €

Nr. 102-301
Adviesprijs: 48 €

38 €

Digimatic Absolute schuifmaat
500-196-30 / 500-171-30

Meetbereik 0-150 mm, omschakelbaar tussen metrisch en inch.
De industriestandaard in meetinstrumenten! Een ingebouwde ABS liniaal (absolute systeem) betekent dat
deze schuifmaten onmiddellijk na het inschakelen kunnen worden gebruikt zonder dat er een nulstelling
vereist is, ongeacht de positie van de slede. De 500-serie schuifmaten hebben een batterijlevensduur van
18.000 uur. Beschikbaar met data uitgang (500-171-30) of zonder data uitgang (500-196-30).

Applicatie met U-WAVE (zie hieronder)

Nr. 500-196-30

Nr. 500-171-30

Adviesprijs: 119 €

Adviesprijs: 145 €

85 €

115 €

U-WAVE - Draadloos communicatiesysteem
voor meetgegevens
Eenvoudige gegevensoverdracht van een Digimaticinstrument met gegevensuitvoer rechtstreeks naar
Microsoft® Excel® of andere SPC-toepassingen,
Wordt geleverd met driver en U-Wave software.
Er kunnen maximaal 100 zenders (U-WAVE-T) op
één ontvanger (U-WAVE-R) worden aangesloten.
Het zendbereik is groot met ca. 20 meter. Meer dan
400.000 datatransmissies met één enkele batterij.
Bestel aansluitkabel en houder apart.

Mitutoyo BeNeLux
Showroom België/Belgique
Hogenakkerhoekstraat 8
9150 Kruibeke
Tel. +32 3-254 04 44
U-WAVE-R

Nr.
02AZD880G
02AZD810D
02AZE200
02AZD790C

2

Omschrijving
U-WAVE-T (zender)
U-WAVE-R (ontvanger)
Houder voor U-WAVE-T
Kabel met datatknop (bijv. ABSOLUTE DIGIMATIC schuifmaat)

U-WAVE-T met houder en kabel
Adviesprijs €
163
324
20
92

Promotieprijs €
82
162
18
46

Showroom Nederland
Wiltonstraat 25
3905 KW Veenendaal
Tel. +31 318-53 49 11
Info@MitutoyoBeNeLux.com
www.MitutoyoBeNeLux.com

Bovengenoemde prijzen zijn de geadviseerde verkoopprijzen van Mitutoyo, exclusief BTW. Alle producten worden aan commerciële klanten verkocht, daarom is de btw niet inbegrepen.
Productafbeeldingen zijn vrijblijvend. Productbeschrijvingen, in het bijzonder alle technische specificaties, zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk overeengekomen.

