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AKCE VÝMĚNA 2017
SURFTEST SJ-210!
PLATÍ OD 1. ÚNORA 2017 DO 31. BŘEZNA 2017

Výše uvedené ceny jsou doporučené nezávazné maloobchodní ceny Mitutoyo bez DPH.

ORA 2

1 815 €

VYMĚŇTE

JAKÝKOLI
MOBILNÍ BATERIOVÝ

DRSNOMĚR ZA

MITUTOYO SURFTEST SJ-210

POUZE ZA

Objednací č. 178-560-01D

KAT. CENA: 2 215 €



Kompaktní systém s vloženou posuvovou 
jednotkou

Hledá lepší výkon? Potřebujete více funkcí?

Vyměnit svůj starý mobilní bateriový drsnoměr za nejnovější 

Mitutoyo SURFTEST SJ-210!
Platí pro jakoukoli značku.

Použití pro příčné měření

Vynikající vlastnosti
Snadno ovladatelný Mitutoyo SURFTEST SJ-210 nabízí díky brilant-
nímu 6 cm velkému barevnému displeji vynikající čitelnost měře-
ných parametrů a profi lů. Záznam profi lu v reálném čase a přímý 
přístup k vyhodnocovacím křivkám poskytuje ultra rychlý přehled 
o výsledcích zkoušek.

Použití v kombinaci s výškoměremSURFTEST SJ-210 podporuje velké množství standardů, jako je například EN ISO, 
VDA, JIS, motif a ANSI, jakož i starší analogové fi ltry a parametry. Hrot doteku 
s poloměrem 2 μm a úhelem 60°, hodnoty doporučené ISO normou.

Bezplatný USB komunikační program vytváří na PC uživatele snadno použitelné 
grafi cké rozhraní.

Velká škála příslušenství pomáhá dosáhnout velkého množství úkolů měření.

Mnoho možností rozhraní, jako je USB, 
RS-232C, DIGIMATIC atd.

USB komunikační program

Podívejte se na video 
této řady na našem 
kanálu YouTube:
www.youtube.com/user/MitutoyoEuropeGmbH

2 Výše uvedené ceny jsou doporučené nezávaz



Kompaktní systém s uživatelsky přívětivým 

a intuitivním rozhraním

Bateriově napájený, přenosný systém

6 cm [2.4"] podsvícený barevný LCD

Podporuje mnoho standardů, jako je EN ISO, VDA, 

ANSI, JIS stejně jako uživatelem definované nastavení

Různé volitelné posuvové jednotky rozšiřují 

rozsah použití

Zobrazeny mohou být výsledky výpočtu, vy-

hodnocené profily, křivky BAC a ADC

Podpora 16 jazyků

Hrot doteku s poloměrem 2 μm / 60° / 

poloměr skluzu 40 mm

Měřicí síla 0,75 mN odpovídající ISO normě

Rozsah posuvu v ose X 17,5 mm, rozsah 

měření 16 mm

Síla skluzu <400 mN

Délka vzorkování (mm): 0,08 / 0,25 / 0,8 / 2,5

VAŠE VÝHODY S 
SURFTEST SJ-210:

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Žulový stojan

Multifunkční 
termotiskárna

Prodlužovací nástavec 50 mm

1 815 €

VYMĚŇTE

JAKÝKOLI
MOBILNÍ BATERIOVÝ

DRSNOMĚR ZA

MITUTOYO SURFTEST SJ-210

POUZE ZA

Objednací č. 178-560-01D

KAT. CENA: 2 215 €

NEOMEZENÁ MĚŘENÍ:

ŠIROKÁ ŠKÁLA VOLITEL-
NÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 
SJ-210

3zné maloobchodní ceny Mitutoyo bez DPH.

0 mm



Poznámka: Obrázky výrobků jsou nezávazné. Popisy výrobků, a zejména technické specifi kace, jsou závazné pouze na základě výslovné doho-

dy. Technické změny, chyby a tiskové chyby vyhrazeny. MITUTOYO a SURFTEST jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky 

společnosti Mitutoyo Corp. v Japonsku nebo v jiných zemích. YouTube je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.

Ostatní výrobky, společnosti a obchodní názvy zde uvedené jsou pouze pro účely identifi kace a mohou být ochrannými známkami jejich 

příslušných vlastníků.

Ať již jsou Vaše nároky jakékoli, společnost Mitutoyo 
Vás podporuje od začátku až do konce.

Společnost Mitutoyo není jen výrobcem špičkových 
měřicích přístrojů, ale také výrobcem, který nabízí 
kvalifi kovanou podporu po celou dobu životnosti 
zařízení, opírající se o komplexní služby, které zajistí, 
že Vaši zaměstnanci budou moci maximálně využít 
Vašich investic.

Kromě základních kalibrací a oprav společnost Mitutoyo 
nabízí školení v oblasti výrobků a metrologie nebo na-
příklad IT podporu pro sofi stikovaný software používaný 
v moderních měřicích technologiích. Můžeme také 
navrhnout, sestavit, otestovat a dodat přizpůsobená 
měřicí řešení a dokonce, pokud se to ukáže nákladově 
efektivním, provést kritická měření přímo ve Vašich 
provozech na základě dohody.

Nalezněte další prospekty
a náš katalog výrobků.

www.mitutoyo.cz

Souřadnicové měřicí stroje

Snímací systémy

Kamerové měřicí systémy

Zkušební přístroje
a seismometry

Přístroje na měření tvaru

Digitální pravítka a DRO systémy

Optické měřicí přístroje

Ruční měřidla
a systémy přenosu dat

Teplice, Ústecký kraj
(Sídlo společnosti)
Mošnov, Moravskoslezský kraj

Ivančice, Jihomoravský kraj

Mitutoyo Česko s.r.o.
www.mitutoyo.cz

Jedno číslo pro snazší dostupnost!
+420 417 514 011
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Akce platí od 1. února 2017 do 31. března 2017, nebo do vyprodání zásob. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a vývoj. Ceny platí pouze pro fi remní zákazníky.

Všechny ceny jsou konečné v EUR bez DPH. Další informace je možné získat od www.mitutoyo.cz.

Nabídka a ceny výrobků uvedené v tomto letáku platí do vyprodání zásob. Technické změny, omyly a tiskové chyby vyhrazeny.
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