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MITUTOYO – HERFSTPROMOTIE

HERFSTPROMOTIE
2021

SCHUIFMATEN EN SCHROEFMATEN

Nr. 530-122

Nr. 505-730

37 €

104 €

Promotieprijs: 27,90 €

Nr.

Meetbereik Nauwkeurigheid Aflezing
[mm]
[mm/in]

Data-uitgang

Promotieprijs: 79,90 €

Schaalverdeling Diepte meetstift
[mm/in]

530-101

0–150

±0,05

Nonius

0,05

530-108

0–200

±0,05

Nonius

0,05

530-109

0–300

±0,08

Nonius

530-122

0–150

±0,03

Nonius

530-123

0–200

±0,03

530-124

0–300

505-730
505-731

Opmerkingen

Inspectie
certificaat

Lijstprijs €

Promotieprijs €

Standaard uitvoering (0,05 mm)

31,00

24,90

9ODN

Standaard uitvoering (0,05 mm)

80,00

59,90

0,05

9ODN

Standaard uitvoering (0,05 mm)

192,00

149,00

0,02

9ODN

Standaarad uitvoering (0,02 mm)

37,00

27,90

Nonius

0,02

9ODN

Standaard uitvoering (0,02 mm)

62,00

45,90

±0,04

Nonius

0,02

9ODN

Standaard uitvoering (0,02 mm)

192,00

149,00

0–150

±0,03

Klok

0,02

9ODN

.ORN: 2 mm/2PZHQWHOLQJ

104,00

79,90

0–200

±0,03

Klok

0,02

9ODN

.ORN 2 mm/2PZHQWHOLQJ

210,00

159,00

9ODN

Nr. 103-913-50

503 €
Promotieprijs: 399 €

103-140-10

Nr. 103-139-10

103-138

92 €
Promotieprijs 74.90 €

Nr.

Meetbereik Nauwkeurgheid Aflezing
[mm]
[µm]
103-138
25–50
±2
analoog
103-139-10
50–75
±2
analoog
103-140-10 75–100
±3
analoog
103-913-50
0−150
analoog

Data-uitgang

Schaalverdeling
[mm]
0,01
0,01
0,01
0,01

Opmerkingen
Standaard uitvoering
Standaard uitvoering
Standaard uitvoering
Buitenschroefmaat set voor
uitwendige metingen

Optionele accessoires
Nr.

Omschrijving

Opmerkingen

156-101-10 Houder voor buitenschroefmaten
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Model met verstelbare hoek,
bereik tot 100 mm.

Bovenstaande prijzen zijn Mitutoyo adviesverkoopprijzen exclusief BTW.

Lijstprijs €
59,00

Promotieprijs €
47,90

Inspectie
certificaat
■

0–25,
25–50 mm

Lijstprijs €
70,00
92,00
100,00
503,00

Promotieprijs €
56,90
74,90
79,90
399,00

BUNDELS EN EINDMATEN
SCHERP GEPRIJSDE SCHUIFMAAT EN
SCHROEFMAAT BUNDEL
Maak van deze gelegenheid gebruik om onze topproducten in een kant-en-klare set te kopen tegen nog betere voorwaarden!
* Sets (nr. PROMOXXX) worden geleverd als afzonderlijke producten.

Set schuifmaat en schroefmaat
Nr.
Omschrijving
Analoge Schuifmaat 150 mm
PROMO001 Beugelschroefmaat, standaard uitvoering
0-25 mm

Lijstprijs €
Promotieprijs €
80,00
59,90
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530-101

KENMERKEN VAN STALEN EINDMATEN VAN MITUTOYO
† Uitstekende dimensionale stabiliteit: stalen eindmaten van
Mitutoyo zijn uitsluitend gemaakt van kunstmatig verouderde
materialen.

Nr. 516-963-10

1.429 €

† Hoge meetbetrouwbaarheid: Mitutoyo eindmaten kunnen
dienen als een nuttige standaard over een lange periode.

Promotieprijs 999 €

Eindmatenset 47-delig.
Hoeveelheid
Afmetingen
Stap
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

†De maximaal toelaatbare veranderingen in de lengte van de eindmaten worden gedefinieerd in DIN EN ISO
3650. Mitutoyo eindmaten voldoen gemakkelijk aan deze en alle andere eisen.
†Stalen eindmaten zijn door hun geringe meetonzekerheid bij uitstek geschikt als standaard.
† De stalen eindmaten van Mitutoyo worden gekenmerkt door oppervlakken van hoge kwaliteit en
garanderen een hoge wringkracht.
Nr.
516-962-10
516-963-10
516-964-10

Eindmaten/Set

Materiaal

Nauwkeurigheidsklasse

47
47
47

Staal
Staal
Staal

0
1
2

Nauwkeurigheid Inspectiecertificaat
DIN EN ISO 3650
DIN EN ISO 3650
DIN EN ISO 3650

Bovenstaande prijzen zijn Mitutoyo adviesverkoopprijzen exclusief BTW.

■
■
■

Lijstprijs €
1.858,00
1.429,00
1.218,00

Promotieprijs €
1.399,00
999,00
899,00
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ANALOGE MEETKLOKKEN / ZWENKTASTERS
Nr. 2046AB-60

513-404-10E

120 €
Promotieprijs: 96,90 €

n

R o bij

513-475-10E

2310AB-10
513-401-10E
Nr.

Meetbereik
[mm]
2046AB-60
10
2310AB-10
10
513-404-10E
0,8

Schaalverdeling Opmerkingen
[mm]
0,01
Meetklok
0,01
Meetklok
0,01
Zwenktaster,
Basis set
0,002
Zwenktaster,
Complete set

513-405-10T

0,2

513-475-10E

0,2

0,002

513-401-10E

0,14

0,001

Zwenktaster,
Basis set
Zwentaster,
Basis set

KENMERKEN VAN MEETKLOKKEN

Wijzerplaat

Lengte Taster
(mm]

0–100 (100–0)
0–100 (100–0)
0–40–0

17,4

0–100–0

15,2

0–100–0

15,2

0–70–0

11,2

Opmerkingen
IP64
Coaxiale omwentelings teller
inclusief ∅8 mm spanschacht,
∅2 mm stylus met hardmetalen punt
inclusief ∅4, 8 mm klemschacht,
∅1, 2, 3 mm taster met hardmetalen
tastpunt, draaibare klem,
houder (100 mm)
inclusief ∅8 mm klemschacht,
∅2 mm taster met robijn tastpunt
inclusief ∅8 mm klemschacht,
∅2 mm taster met hardmetalen tastpunt

120,00
71,00
88,00

96,90
53,90
69,90

150,00

119,00

140,00

109,00

157,00

119,00

Eenvoudige
montage van
de tasterlichter
door
zwaluwstaartopname

Slijtvaste buitenring
gemaakt van robuust
kunststof
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Promotieprijs €

Het glas ligt gelijk
met de buitenring
om het te
beschermen tegen
krassen

4-punts
schroefmontage
voor verhoogde
stabiliteit

Glas met harde
coating voor
krasbestendigheid

Lijstprijs €

Een ontwerp voor
probleemloos klemmen
van de spindel. (groter
klembereik)

Bovenstaande prijzen zijn Mitutoyo adviesverkoopprijzen exclusief BTW.

Bereik kleminrichting

Vrije ruimte voor
de vermijding van
directe invloed van
klemkracht

Kleminrichting

KENMERKEN VAN ZWENKTASTERS

Tasterlengte is aangegeven op
de wijzerplaat.
De lengte van de gebruikte taster
beïnvloedt de schaalfactor van de
meetklok. De juiste lengte wordt
aangegeven op de wijzerplaat om u te
helpen bij het bestellen van de juiste
vervangende taster.

Monteerbare limietwijzers
Wat betreft de meetklokken,
Tolerantie wijzers 21AAB363
(optioneel) kunnen worden bevestigd
aan de kroon - waardoor eenvoudig
identificatie van de bovenste en
onderste tolerantiegrenzen mogelijk
is.

Ø 8 mm met zwaluwstaartverbinding is een standaard accessoire
Een Ø 8 mm gladde schacht (21CAB104) die aan het frame wordt
bevestigd via een zwaluwstaartverbinding is een standaard accessoire.
Configuratie

NAUWKEURIGHEIDSSPECIFICATIES

Volledige set: 513-405-10T

De nauwkeurigheidsspecificaties komen overeen met de nieuwe DIN EN
ISO 9493 voor zwenktasters en DIN EN ISO 463 voor meetklokken.

Zwenkklem (900321, voor ∅4 mm,
∅8 mm, zwaluwstaart)

Elke 10 schaalverdelingen/
Elke 1/10 omwenteling [µm]

1/2 Omwenteling [µm]

1 Omwenteling [µm]

Meetbereik [µm]

Hysterese [μm]

Reproduceerbaarheid [µm]

DIN EN ISO 9493/DIN EN ISO 463
Nr.
Indicatiefout over een bereik van:

2046AB-60
2110AB-10
2310AB-10
513-401-10E
513-404-10E
513-405-10T
513-475-10E

Basis-set: 513-404-10E /
513-475-10E / 513-401-10E

5
2,5
5
2
5
2
2

9
4
9
3
6
3
3

10
4,5
10
–
–
–
–

13
5
15
3
8
3
3

3
2
3
2
3
2
2

3
1
3
1
3
1
1

Metrische
bevestigingshouder
(L: 100 mm)
Taster,
∅1 mm,

Hardmetalen
punt

Taster
∅3 mm,
Hardmetalen
punt

Taster
∅2 mm,
Punt
Zwenktaster

Schacht
∅4 mm

Gekartelde
Klemring

Schacht
∅8 mm

Set Nr. 7822 bevat:
∅ 5 mm, vlak

Optionele accessoires
Nr.
7822
21AZB149

Omschrijving
set verwisselbare tastpunten
Tasterlichterhendel

Opmerkingen
voor meetklokken
voor meetklokken

Lijstprijs €
50,00
8,00

Bovenstaande prijzen zijn Mitutoyo adviesverkoopprijzen exclusief BTW.

Promotieprijs €
–
–

∅10 mm, vlak

Tastpunt naaldvormig, R 0,4 mm
Tastpunt bolvormig, R 7 mm
Tastpunt bolvormig, R 2,5 mm, L = 5 mm
Tastpunt bolvormig, R 2,5 mm, L = 10 mm
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OPSPANSYSTEMEN EN TASTERS
CMM OPSPANNINGEN SERIE eco-fix
De Mitutoyo “eco-fix” opspanning set is een zeer
snelle en betaalbare oplossing om werkstukken op de
CMM te klemmen. In slechts een paar minuten is uw
opspanning klaar voor de meting. Daarom is eco-fix een
zeer aantrekkelijk alternatief voor op maat gemaakte
kleminrichtingen.

Nr. K551048

940 €
Promotieprijs 799 €

†past op alle CMM-merken
†bouw uw individuele opspanning in slechts 20 minuten!
†flexible modulaire systemen

Nr.

†snel en betaalbaar

K551048 eco-fix kit S met pallet-ontvanger
Armatuurkit voor kleine en middelgrote werkstukken.
Inbegrepen: Basisplaat 250 mm x 250 mm
58 delige eco-fix kleminrichtingen, bijv. beugels, locatiepennen,
veerklemmen, ontvangerpallet, grepen en bouten

†Geschikt voor verschillende werkstukken of

andere meetapparatuur
†Gemakkelijke aanpassing aan
productwijzigingen
†M6 schroefdraadpatroon
†Eén kit voor al uw werkstukken

Omschrijving

K551549 eco-fix L
Armatuurkit voor middelgrote en grote werkstukken.
Inbegrepen: Basisplaat 500 mm x 400 mm
97 delige eco-fix kleminrichtingen, bijv. beugels, locatiepennen,
veerklemmen, ontvangerpallet, grepen en bouten

CMM BELADINGSSYSTEEM eco-fix KIT SERIE

Lijstprijs €
940,00

Promotieprijs €
799,00

1.752,00

1.499,00

Nr. K551218

Het handmatige beladingssysteem voor CMM stelt u in staat
om herhaalde metingen met gemak te versnellen.
De voetplaat, uitgerust met handgrepen en oplegpunten aan de
onderkant, kan snel en precies op de pallet worden gepositioneerd.

1.963 €
Promotieprijs: 1.679 €

Het gebruik van een tweede voetplaat met dezelfde opspanning kan
seriematige metingen versnellen. Terwijl het meetprogramma loopt, kan
een identiek volgend werkstuk op de opspanning worden gemonteerd,
zodat de werkstukwisseltijd overeenkomstig kan worden verminderd.
K551218: Toepassing van de
onderste ontvanger

K551218: 58 eco-fix-kleminrichting-onderdelen

Nr.
Omschrijving
K551218 eco-fix kit S met pallet-ontvanger
Armatuurkit voor kleine en middelgrote werkstukken.

Lijstprijs €
1.963,00

Promotieprijs €
1.679,00

Inbegrepen:
Basisplaat 250 mm x 250 mm
58 delige eco-fix kleminrichtingen, bijv. beugels,
locatiepennen, veerklemmen, ontvangerpallet, grepen &
bouten
K543812 Rek voor 6 pallets
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K543812: Pallet en werkstuk
niet inbegrepen

1.792,00

Bovenstaande prijzen zijn Mitutoyo adviesverkoopprijzen exclusief BTW.

1.479,00

CMM eco-fix RAIL KIT-SERIE

Nr. K551279

Deze Mitutoyo eco-fix railkit bestaat uit 31 delen en bevat drie
lichtgewicht rails en drie klemplaten die aan de meettafel kunnen
worden bevestigd om een veelzijdige, snel verstelbare basis te bieden
waarop het armatuur wordt opgebouwd.
Locatiepennen zijn gepositioneerd om het werkstuk op strategische
punten te ondersteunen met behulp van verschillende soorten
hulpstukken op de penuiteinden, zoals verlengingen, platte delen,
kegels, vierkante hoeken en veerklemmen om het werkstuk positief
te lokaliseren en in de gewenste richting vast te klemmen.
Locatiepennen worden in getapte gaten in de klemplaten
geschroefd, die gemakkelijk op en neer over de rails kunnen worden
geschoven en in de gewenste posities kunnen worden vergrendeld,
zodat de pennen naar wens onder het werkstuk kunnen worden
gepositioneerd.

1.100 €
Promotieprijs 899 €
K551279: Toepassing van
het eco-fix railsysteem

De kit wordt geleverd in een schuimrubberen opbergkoffer met alle
gereedschappen die nodig zijn om een opspanning samen te stellen.
Nr.
Omschrijving
K551279 eco-fix railkit S
Armatuurkit voor kleine en middelgrote werkstukken.

Lijstprijs €
1.100,00

Promotieprijs €
899,00

MAXIMALE PRECISIE, BAANBREKENDE
INNOVATIE EN OVERTUIGEND KOSTENPLAATJE

Staal, aluminium of keramiek? Robijn, zirkoniumoxide of
siliciumnitride?
De productlijn van Mitutoyo bevat meer dan 600 taster
componenten plus zeer gespecialiseerde apparatuur om
de best mogelijke oplossing te bieden voor uw specifieke
meetbehoeften met een verfijnd tastergevoel voor betere
meetresultaten.
Ga voor meer informatie naar www.mitutoyo.nl /
www.mitutoyo.be
Nr. K651380

206 €

CMM-TASTER-SETS

Promotieprijs: 169 €

Nr.

Omschrijving

K651376

Tasterkit M2 Starter
voor TP20 en TP200 tastersystemen. Inbegrepen:
• 4 tasters met puntdiameter van ∅1 mm tot ∅4 mm
• 2 verlengstukken 10 mm en 20 mm
• Voor tasterlengte tot 50 mm

K651380

Tasterkit M3 Starter
voor SP25M tastersystemen. Inbegrepen:
• 5 tasters met puntdiameter van ∅1 mm tot ∅5 mm
• 2 verlengstukken 20 mm en 35 mm
• voor tasterlengte tot 55 mm

Lijstprijs €
144,00

Promotieprijs €
119,00

206,00

169,00

Bovenstaande prijzen zijn Mitutoyo adviesverkoopprijzen exclusief BTW.

7

© MITUTOYO/BENELUX 11/21 PR1278
Promotie is geldig van 15 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en ontwikkelingen door te voeren; deze prijzen zijn uitsluitend geldig
voor zakelijke klanten;
Alle prijzen zijn nettoprijzen in EURO exclusief BTW - meer informatie is verkrijgbaar via www.mitutoyo.nl / www.mitutoyo.be
Levering en prijzen van de in deze brochure vermelde producten zijn geldig zolang de voorraad strekt. Technische wijzigingen, fouten en drukfouten voorbehouden.

Coördinatenmeetmachines

Linear Gages en Laser Scanners

Vision meetsystemen

Hardheidstesters

Vormmeetsystemen

Digitale linialen en DROsystemen

Optisch meten

Handmeetmiddelen en
gegevensverwerking

Wat uw uitdagingen ook zijn, Mitutoyo biedt
u ondersteuning van begin tot eind.
Mitutoyo is niet alleen producent van instrumenten
van topkwaliteit, wij bieden u een effectieve
ondersteuning voor de gehele levensduur van uw
instrumenten en bieden een hoogwaardige
dienstverlening die ervoor zorgt dat u het optimale
rendement uit uw investering kunt halen.
Naast onze kennis van kalibratie en reparatie biedt
Mitutoyo product- en metrologie trainingen aan,
evenals IT-ondersteuning voor de geavanceerde
software die wordt gebruikt in de moderne
meettechnologie. Wij kunnen ook meetoplossingen
naar wens ontwerpen, bouwen, testen en leveren.
Wij kunnen op basis van vaste tarieven metingen
voor u uitvoeren.

Extra productliteratuur en onze productcatalogus
vindt u hier.
www.mitutoyo.nl

www.mitutoyo.be

Verkrijgbaar bij:
Opmerking: Aan productillustraties kunnen geen rechten worden ontleend. Productbeschrijvingen, in het bijzonder alle technische specificaties,
zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk overeengekomen.
Mitutoyo, ABSOLUTE, DIGIMATIC en OPTOEYE en U-WAVE zijn (geregistreerde) handelsmerken van Mitutoyo Corp. in Japan en/of andere
landen/regio 's. Opti-fix is een geregistreerd handelsmerk van KOMEG Industrielle Messtechnik GmbH. Excel, Microsoft en Windows
zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en / of andere landen. Thiokol
is een geregistreerd handelsmerk van TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TÜV is een geregistreerd handelsmerk van (onder andere) TÜV
Rheinland AG. YouTube is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc. Andere product-, bedrijfs- en merknamen zijn uitsluitend voor
identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren

www.toolingcenterbenelux.nl | verkoop@toolingcb.nl

