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SUWMIARKI / MIKROMETRY

Nr Zakres 
[mm]

Dokładność 
[mm]

Odczyt Podziałka
[mm]

Głębokościomierz Uwagi Cena 
katalogowa €

Cena
promocyjna €

530-101 0–150 ±0,05 Noniusz 0,05 Płaski Typ standardowy (0,05 mm) 31,00 24,90

530-108 0–200 ±0,05 Noniusz 0,05 Płaski Typ standardowy (0,05 mm) 80,00 59,90

530-109 0–300 ±0,08 Noniusz 0,05 Płaski Typ standardowy (0,05 mm) 192,00 149,00

530-122 0–150 ±0,03 Noniusz 0,02 Płaski Typ standardowy (0,02 mm) 37,00 27,90

530-123 0–200 ±0,03 Noniusz 0,02 Płaski Typ standardowy (0,02 mm) 62,00 45,90

530-124 0–300 ±0,04 Noniusz 0,02 Płaski Typ standardowy(0,02 mm) 192,00 149,00

505-730 0–150 ±0,03 Tarcza 0,02 Płaski Skok: 2 mm/obrót 104,00 79,90

505-731 0–200 ±0,03 Tarcza 0,02 Płaski Skok: 2 mm/obrót 210,00 159,00

Nr 530-122

37 €
Cena promocyjna: 27,90 €

Nr 505-730

104 €
Cena promocyjna: 79,90 €

Nr Zakres 
[mm]

Dokładność 
[µm]

Odczyt Podziałka
[mm]

Uwagi Świadectwo 
kontroli

Cena 
katalogowa €

Cena 
promocyjna €

103-138 25–50 ±2 Analogowy 0,01 Typ standardowy ■ 70,00 56,90
103-139-10 50–75 ±2 Analogowy 0,01 Typ standardowy 92,00 74,90
103-140-10 75–100 ±3 Analogowy 0,01 Typ standardowy 100,00 79,90
103-913-50 0−150 Analogowy 0,01 Zestaw mikrometrów zewnętrznych 0–25, 

25–50 mm
503,00 399,00

Nr 103-913-50

503 €
Cena promocyjna: 399 €

103-138

103-140-10

Nr 103-139-10

92 €
Cena promocyjna: 74.90 €

Wyposażenie dodatkowe

Nr Opis Uwagi Cena 
katalogowa €

Cena 
promocyjna €

156-101-10 Statyw do mikrometru Typ o zmiennym kącie do mikrometrów
o zakresie do 100 mm

59,00 47,90 
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ZESTAWY / PŁYTKI WZORCOWE

OSZCZĘDZAJ

DP TON OUR S

25%

530-101

103-137

+

ZESTAW SUWMIARKA I MIKROMETR W PRZYSTĘPNEJ CENIE

Skorzystaj i kup nasze najlepsze produkty w gotowym zestawie i w jeszcze lepszej cenie!

†Każdy zestaw (nr PROMOXXX) sprzedawany jest jako jeden produkt

Zestaw Suwmiarka+Mikrometer
Nr Opis Cena 

katalogowa €
Cena

promocyjna €

PROMO001
Suwmiarka noniuszowa 150 mm 80,00 59,90

Mikrometr zewnętrzny, konstrukcja 
ekonomiczna 0-25 mm

Nr PROMO001

80 €
Cena promocyjna: 59,90 €

Nr 516-963-10

1.429 €
Cena promocyjna: 999 €

CHARAKTERYSTYKA STALOWYCH PŁYTEK
WZORCOWYCH MITUTOYO

†Wyjątkowa stabilność wymiarowa: stalowe płytki 
wzorcowe Mitutoyo są wykonywane z materiału 
poddanego sztucznemu starzeniu.

†Wysoka niezawodność: płytki wzorcowe Mitutoyo są
wzorcami o długim okresie eksploatacji ze względu 
na wysoką stabilność wymiarową.

†Maksymalne dopuszczalne zmiany długości płytek wzorcowych w ciągu roku zostały 
   podane w normie EN ISO 3650. Wysokiej jakości płytki wzorcowe Mitutoyo bez problemu
   spełniają te i wszystkie inne oczekiwania.
†Stalowe płytki wzorcowe sprawdzają się jako wzorce długości ze względu na niską niepewność 
   pomiarową.
†Stalowe płytki wzorcowe Mitutoyo charakteryzują się doskonałej jakości powierzchniami, 
  gwarantującymi wysoki poziom przywieralności.

Nr Liczba płytek / 
zestaw

Materiał Klasa Dokładność Certyfikat
sprawdzenia

Cena 
katalogowa €

Cena 
promocyjna €

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

DO

PRZY ZAKUPIE NASZEGO 

SPECJALNEGO ZESTAWU

Zestaw 47 płytek
Wymiary Pomiar 

stopniowy
Liczba

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
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[mm] [mm]
gn

[ mm]
ks

2046AB-60 10 0,01 0–100(100 IP64 120,00 96,90
2310AB-10 10 0,01 0–100(100 er 71,00 53,90
513-404-10E 0,8 0,01 0–4 17,4 88,00 69,90

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

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

513-401-10E 0,14 0,001 0–7 0–0 11,2 157,00 119,00

2310AB-10

513-404-10E

513-401-10E

513-475-10E

Nr 2046AB-60

120 €
Cena promocyjna: 96,90 €

FUNKCJE CZUJNIKÓW ZEGAROWYCH

Trzpień

Zakres zacisku

Szkło powlekane, odporne 
na zarysowania

Tuleja o specjalnej 
konstrukcji 
z dłuższym odcinkiem 
umożliwiającym 
zaciskanie w uchwycie

Montaż za pomocą 
4 śrub w celu 
uzyskania większej 
odporności na 
uderzenia

Odporny na zużycie pierścień 
zewnętrzny, wykonany 
ze sztywnego tworzywa 
sztucznego

CZUJNIKI POMIAROWE
ANALOGOWE / ZEGAROWE

Nr Zakres 
[mm]

Podziałka
[mm]

Konstrukcja Skala Długość trzpienia
[mm]

Uwagi Cena
katalogowa €

Cena
promocyjna €

2046AB-60 10 0,01 Czujnik zegarowy 0–100(100–0) IP64 120,00 96,90
2310AB-10 10 0,01 Czujnik zegarowy 0–100(100–0) Obrotomierz współosiowy 71,00 53,90
513-404-10E 0,8 0,01 Podstawowy zestaw

czujnika zegarowego
0–40–0 17,4 Z tuleją ∅ 8 mm,

końcówka z węglika spiekanego ∅ 2 mm 
88,00 69,90

513-405-10T 0,2 0,002 Kompletny zestaw 
czujnika zegarowego

0–100–0 15,2 Z tuleją Ø 4, 8 mm, końcówka z węglika 
spiekanego Ø 1, 2, 3 mm, zacisk obrotowy, 

listwa mocująca (100 mm)

150,00 119,00

513-475-10E 0,2 0,002 Podstawowy zestaw
czujnika zegarowego

0–100–0 15,2 Z tuleją Ø 8 mm,
końcówka rubinowa ∅ 2 mm

140,00 109,00

513-401-10E 0,14 0,001 Podstawowy zestaw
czujnika zegarowego

0–70–0 11,2 Z tuleją Ø 8 mm,
końcówka z węglika spiekanego Ø 2 mm

157,00 119,00

513-404-10E

513-401-10E

513-475-10E

Złącze na jaskółczy 
ogon umożliwia 

zamocowanie 
dźwigni wrzeciona 

bez użycia 
narzędzi

Szybka w jednej 
płaszczyźnie 

z pierścieniem 
zewnętrznym 

w celu ochrony 
przed uderzeniami

Szczelina 
pozwala uniknąć 
bezpośredniego 
wpływu uchwytu 
zaciskanego na tulei

p r o d u k t y

p r o d u k t y

pomiarowy
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Wyposażenie dodatkowe

Nr Opis Uwagi Cena 
katalogowa €

Cena 
promocyjna €

7822 Zestaw wymiennych końcówek  Do czujników 50,00 –
21AZB149 Dźwignia do unoszenia wrzeciona Do czujników zegarowych 8,00 –

Zestaw nr 7822 zawiera:

Płaska Ø 5 mm
Płaska Ø 10 mm
Promień igły 0,4 mm
Sferyczna o promieniu 7 mm
Wałeczkowa o promieniu 2,5 mm L = 5 mm
Wałeczkowa o promieniu 2,5 mm L = 10 mm

EN ISO 9493/EN ISO 463
Nr Wartość graniczna odchyłek pomiaru wskazania przy:
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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

SPECYFIKACJA DOKŁADNOŚCI
Specyfikacja dokładności czujników dźwigniowo-zębatych jest zgodna 
z nową normą EN ISO 9493, a czujników zegarowych – z normą EN ISO 463.

FUNKCJE CZUJNIKÓW DŹWIGNIOWO-ZĘBATYCH

W zestawie tuleja Ø 8 mm do mocowania na jaskółczy ogon
W zestawie tuleja gładka Ø 8 mm (21CAB104) do mocowania na jaskółczy 
ogon.

Długość trzpienia widoczna na 
tarczy czujnika
Długość używanego trzpienia wpływa 
na przelicznik skali czujnika. Aby łatwiej 
dobrać trzpień o odpowiedniej długości, 
jest ona podana na tarczy czujnika.

Czujnik

Zestaw podstawowy: 
513-404-10E / 513-475-10E /
513-401-10E

Pierścień zaciskowy  
radełkowany

Tuleja,  
∅ 8 mm

Metryczna 
listwa

(L: 100 mm)

Tuleja,  
∅ 4 mm

Kompletny zestaw: 513-405-10T

Zacisk obrotowy (900321, do ∅ 4 mm, 
∅ 8 mm, jaskółczy ogon)

Konfiguracja zestawu

Wskaźniki tolerancji

W przypadku czujników zegarowych, 
na ramce tarczy można przymocować 
znaczniki tolerancji 21AAB363 
(opcjonalne), umożliwiające łatwą 
ocenę tolerancji górnej i dolnej.

mocująca

Trzpień, 
końcówka 
z węglika 
spiekanego 
Ø 1 mm

Trzpień, 
końcówka 
z węglika 
spiekanego 
Ø 3 mm

Trzpień, 
końcówka 
pomiarowa 
Ø 2 mm 
(węglik 
spiekany)
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MOCOWANIA I KOŃCÓWKI POMIAROWE

K543812: Paleta i mierzony 
przedmiot nie są dołączone 

K551218: Zastosowanie systemu 
dolnej palety

K551218: 58 elementów mocujących eco-fix

Nr K551218

1.963 €
Cena promocyjna: 1.679 €

Nr Opis Cena
katalogowa € 

Cena
promocyjna €

K551048 eco-fix S
Zestaw mocowań przeznaczony do małych i średnich 
przedmiotów. Zawiera:
Podstawa 250 mm x 250 mm
58 elementów mocujących Eko-Fix, m.in. wsporników, 
wałków pozycjonujących, zacisków sprężynowych

940,00 799,00

K551549 eco-fix L
Zestaw mocowań do przedmiotów dużych i średnich. Zawiera:
Podstawa 500 mm x 400 mm
97 elementów mocujących Eko-Fix, m.in. wsporników, 
wałeczków pozycjonujących, zacisków sprężynowych

1.752,00 1.499,00

Nr K551048

940 €
Cena promocyjna: 799 €

SERIA ZESTAWÓW PALET eco-fix DO WMP 

System ręcznego mocowania mierzonych przedmiotów na 
paletach przeznaczonych do WMP pozwala w prosty sposób 
skrócić czas i zwiększyć powtarzalność pomiarów. Podstawa 
wyposażona w uchwyty i kulki na dolnej powierzchni może 
być szybko i precyzyjnie ustawiona na palecie maszyny 
współrzędnościowej.

Zastosowanie drugiej podstawy z tym samym mocowaniem 
pozwala znacznie skrócić czas pomiarów seryjnych. Podczas 
działania programu pomiarowego można montować kolejny 
mierzony przedmiot w mocowaniu i w ten sposób znacznie 
skrócić czas potrzebny na wymianę.

SYSTEM MOCOWAŃ DLA MASZYN 
WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH eco-fix 

System mocowań serii eco-fix Mitutoyo pozwala 
szybko i ekonomicznie mocować mierzone przedmioty 
na maszynach współrzędnościowych. Mocowanie 
mierzonego przedmiotu przed pomiarem trwa zaledwie 
kilka minut. Dlatego eco-fix stanowi bardzo atrakcyjną 
alternatywę dla niestandardowych przyrządów 
mocujących.

†Pasuje do maszyn współrzędnościowych wszystkich marek

†Montaż dedykowanego mocowania zajmuje zaledwie 
20 minut!

†Elastyczny i modularny system do  
montażu mocowań

†Oszczędność czasu i pieniędzy 

†Pasują do różnych detali i innych urządzeń 
pomiarowych

†Mocowanie można łatwo przystosować do 
modyfikacji produktu

†Model z gwintem M6

†Jeden zestaw elementów mocujących  
przeznaczony jest do jednego mocowanego detalu

Nr Opis Cena  
katalogowa €

Cena  
promocyjna €

K551218 Zestaw eco-fix S z paletą maszyny 
współrzędnościowej
Zestaw mocowań przeznaczony do małych i średnich 
przedmiotów. Zawiera:
Podstawa 250 mm x 250 mm
58 elementów mocujących eco-fix, m.in. wsporniki, 
wałeczki pozycjonujące, zaciski sprężynowe, paleta 
maszyny współrzędnościowej, uchwyty i dodatkowe śruby

1.963,00 1.679,00

K543812 Stojak na 6 palet 1.792,00 1.479,00
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Nr Opis Cena 
katalogowa € 

Cena 
promocyjna €

K651376 Zestaw startowy trzpieni M2
Przeznaczony do systemów sond TP20 i TP200. Zawiera:
• 4 trzpienie z końcówkami o średnicy od Ø 1 mm do 4 mm 
• 2 przedłużacze 10 mm i 20 mm
• Umożliwiają przedłużenie trzpienia do 50 mm

144,00 119,00

K651380 Zestaw startowy trzpieni M3
Przeznaczony do sond SP25M. Zawiera:
• 5 trzpieni z końcówkami o średnicy od Ø 1 mm do 5 mm 
• 2 przedłużacze: 20 mm i 35 mm
• Umożliwiają przedłużenie trzpienia do 55 mm

206,00 169,00

Nr Opis Cena 
katalogowa € 

Cena 
promocyjna €

K551279 Zestaw mocowań eco-fix S
Zestaw mocowań przeznaczony do małych i średnich 
przedmiotów.

1.100,00 899,00

MAKSYMALNA PRECYZJA, PREKURSORSKIE 
INNOWACJE I PRZEKONUJĄCA OSZCZĘDNOŚĆ.

Stalowe, aluminiowe czy ceramiczne? Rubin, tlenek cyrkonu czy 
azotek krzemu?

Linia produktów Mitutoyo obejmuje ponad 600 komponentów 
do głowic pomiarowych oraz wysoce wyspecjalizowany sprzęt, 
aby zapewnić najlepsze możliwe rozwiązania dla poszczególnych  
potrzeb pomiarowych z wysublimowaną technologią detekcji,  
w celu wymiernej poprawy wyników.

Dowiedz się więcej na www.mitutoyo.pl

ZESTAWY TRZPIENI POMIAROWYCH DO MASZYN WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH

p r o d u k t y

SERIA ZESTAWÓW MOCOWAŃ eco-fix DO CMM 
Zestaw mocowań Mitutoyo eco-fix składa się z 31 elementów 
i zawiera trzy lekkie szyny oraz trzy płyty mocujące, 
które mocowane są do stołu pomiarowego zapewniając 
uniwersalną i w prosty sposób regulowaną podstawę, na 
której opiera się mocowanie. 

Wałeczki pozycjonujące stanowią podparcie mierzonego 
przedmiotu w strategicznych punktach z użyciem na ich 
końcach różnego typu mocowań, takich jak przedłużki, 
elementy płaskie, stożkowe, narożne i zaciski sprężynowe 
do pozycjonowania i mocowania mierzonych przedmiotów 
w wymaganej orientacji. Wałeczki pozycjonujące są wkręcane 
w gwintowane otwory w płytach mocujących, które mogą 
być w prosty sposób przesuwane w górę i w dół na szynach 
oraz blokowane w wymaganym położeniu, umożliwiając 
ustawienie wałeczków w odpowiednim miejscu pod 
mierzonym przedmiotem. 

Zestaw obejmuje również piankową tackę do 
przechowywania wszystkich narzędzi wymaganych do 
montażu mocowania.

K551279: Zastosowanie systemu 
mocowań eco-fix

Nr K551279

1.100 €
Cena promocyjna: 899 €

Nr K651380

206 €
Cena promocyjna: 169 €
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Uwaga: Ilustracje produktów nie są wiążące. Opisy produktów, a w szczególności ich wszelkie parametry techniczne, stanowią wiążącą ofertę 
tylko po wyraźnym uzgodnieniu.
MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE i U-WAVE są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Mitutoyo Corp. w 
Japonii i/lub w innych krajach/regionach. Opti-Fix jest zarejestrowanym znakiem towarowym KOMEG Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, 
Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki i/lub innych krajach. Thiokol jest zastrzeżonym 
znakiem towarowym firmy TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TÜV jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez TÜV Rheinland AG (i innych 
właścicieli). YouTube jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc. Nazwy innych marek, firm i produktów są wymienione w niniejszym 
dokumencie jedynie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

Więcej informacji o naszych produktach 
oraz katalog

Współrzędnościowe 
maszyny pomiarowe Wizyjne systemy pomiarowe

Twardościomierze

Pomiary parametrów kształtu

Liniały

Pomiary optyczne

Ręczne przyrządy pomiarowe
i przetwarzanie danych

Obowiązuje do 31 stycznia 2022 r. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i rozwoju produktów; ceny obowiązują wyłącznie dla klientów biznesowych; 
Wszystkie ceny są cenami netto w EURO, do których należy doliczyć podatek VAT. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mitutoyo.pl. 

Ceny oferowanych produktów i dostawy obowiązują do wyczerpania zapasów. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Producent nie odpowiada za pomyłki oraz błędy w druku.

Czujniki

Mitutoyo zapewnia klientom pełne wsparcie w 
dziedzinie innowacyjnych rozwiązań przemysłowych.

Mitutoyo jest nie tylko producentem najwyższej 
jakościprzyrządów i systemów pomiarowych, lecz 
oferuje takżeprofesjonalny serwis i wsparcie przez 
cały okres użytkowaniaproduktów. Dotyczy to 
zarówno nowoczesnych rozwiązańsprzętowych, jak 
i oprogramowania. Dzięki naszymaktywnościom 
klienci w wielu branżach działalnościprzemysłowej, 
badawczej i edukacyjnej w optymalny sposóbkorzystają 
z produktów Mitutoyo.




