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MARSURF PS10 – „SMARTSURF”

Podstawowe urządzenie firmy 
Mahr z zakresu techniki pomiaru 
powierzchni, z intuicyjną obsłu-
gą dotykową. Patrz strona 27

INTEGRATED WIRELESS

Przyrządy pomiarowe ze zinte-
growanymi nadajnikami radio-
wymi. Patrz strona 8 i nast.

MILLIMAR C 1200

Teraz z funkcją pomiaru dyna-
micznego. Patrz strona 23

MAGAZYN DLA MIŁOŚNIKÓW SZCZEGÓŁÓW

OPROGRAMOWANIE MARCOM PROFESSIONAL – „SMAHRT METROLOGY” – PROSTY 
W OBSŁUDZE, INTELIGENTNY PROGRAM TERAZ DO POBRANIA ZA DARMO
Nasz wkład w Przemysł 4.0. Interfejs oprogramowania MarCom Professional do przewodowego 
lub bezprzewodowego pobierania zmierzonych wartości z urządzeń pomiarowych. Patrz strona 8
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METROLOGIA PRODUKCYJNA – 

DOŚWIADCZENIE, INNOWACJA 

I ZAANGAŻOWANIE.

MAHRLIGHTS WIOSNA 2017
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POMIARY I ICH ANALIZA: NIEROZŁĄCZNIE ZWIĄZANE
Pomiary podczas produkcji to jeden z elementów kon-
troli jakości – drugim jest profesjonalna analiza danych 
pomiarowych. Oba te aspekty są nierozłącznie związane 
i wspólnie pozwalają osiągnąć sukces w produkcji. 

W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój zarówno 
w technologii pomiarów, jak i analizie danych. Mahr ofe-
ruje innowacyjne rozwiązania, które znacząco ułatwiają 
codzienną pracę i podnoszą jej jakość. 

Przyrządy ze zintegrowanymi nadajnikami radiowy-
mi: szybkie i bezprzewodowe zapisywanie wartości 
pomiarowych

Nasze nowe suwmiarki i czujniki zegarowe ze zintegro-
waną transmisją radiową pozwalają bezprzewodowo 
przesyłać dane pomiarowe do komputera. Znacząco uła-
twia to rejestrację i dokumentację danych pomiarowych 
i przyspiesza procesy związane z zapewnianiem jakości.

MarCom Professional: oprogramowanie do analizy 
wyników pomiarów

Czas na oprogramowanie: za pomocą „MarCom 
Professional” można dokonać analizy przesłanych drogą 
radiową danych pomiarowych. Analiza zawiera istotne 
i niezbędne informacje dotyczące produkcji. Stanowią 
one podstawę niezawodnej kontroli procesów i pozwa-
lają zwiększyć produktywność.

Bezpłatne pobranie oprogramowania

Dla wszystkich czytelników magazynu Mahrlights przygo-
towaliśmy ofertę specjalną: możliwość bezpłatnego pobra-
nia programu „MarCom Professional” (patrz strona 6/7)! 

Dzięki połączeniu przyrządów pomiarowych ze zintegrowa-
ną łącznością bezprzewodową i oprogramowania do anali-
zy - firma MAHR czyni ważny krok naprzód, ku połączonym 
w sieć fabrykom Przemysłu 4.0. Więcej informacji na ten 
temat można znaleźć w niniejszym wydaniu Mahrlights.

Życzymy przyjemnej lektury.

 
WWW.MAHR.PL

MAHRLIGHTS WIOSNA 2017

pp. Heiko Kern
dyrektor działu handlowego

pp. Manuel Hüsken
dyrektor działu sprzedaży
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SMAHRT METROLOGY

MAHRLIGHTS WIOSNA 2017

PRZYRZĄDY BEZPRZEWODOWE DLA WIĘKSZEGO 
KOMFORTU POMIARÓW
Nowe przyrządy pomiarowe Mahr ze zintegrowanym 
nadajnikiem radiowym wyróżniają się prostotą obsługi 
i praktycznym oraz ekonomicznym zastosowaniem. Ich 
sposób rejestracji danych pomiarowych przekłada się na 
znacznie szybszą i wydajniejszą pracę.

Suwmiarki i czujniki zegarowe Mahr to nowa era 
w metrologii: 

Mahr rozwija linie produktów „MarCal” i „MarCator” 
z użyciem najnowszych technologii. Te specjalne przyrządy 
pomiarowe 

• są wyposażone w zintegrowany system łączności bez-
przewodowej „Integrated Wireless”. 

• Nadajnik jest zintegrowany bezpośrednio z przyrządem 
pomiarowym.

• Nadajnik jest energooszczędny i nie wymaga dodat-
kowej baterii.

MARCONNECT 
ZINTEGROWANA, INNOWACYJNA 
TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA
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MAHRLIGHTS WIOSNA 2017

Konwencjonalne stanowisko pomiarowe – 
z połączeniem przewodowym

Łącze danych Integrated Wireless Połączenie przewodowe

Zasięg Maks. 6 m Maks. 2 m (bez przedłużacza kablowego)

Swoboda ruchów 
i obsługi

W pełni automatyczny pomiar bez 
ograniczeń

Ograniczona swoboda ruchów, zwłaszcza 
w przypadku stanowisk pomiarowych z większą 
liczbą przyrządów

Zużycie Brak zagrożeń wynikających z uszkodzeń 
lub zużycia

Zagrożenia:
- Złamania lub zagięcia kabli
- Kruszenie spowodowane działaniem oleju itp.

Interfejs 1 atrakcyjny cenowo odbiornik i-Stick dla 
8 przyrządów pomiarowych (maks. 4 odbior-
niki i-Stick na komputer)
Bezpłatny interfejs oprogramowania 
MarCom Professional

Dla każdego przyrządu pomiarowego wymagany 
jest kabel

Dodatkowy, kosztowny interfejs sprzętowy

Bezpieczeństwo Wizualna informacja o prawidłowej trans-
misji danych na wyświetlaczu przyrządu 
pomiarowego lub komunikat błędu

Brak informacji zwrotnych o transmisji
Rozłączenie lub złamanie kabla nie są 
wykrywane

Innowacyjne stanowisko pomiarowe – 
z Integrated Wireless

SKORZYSTAJ Z TYCH WYJĄTKOWYCH ZALET:
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SMAHRT CONNECTIVITY

MAHRLIGHTS WIOSNA 2017

Zintegrowana technologia 

radiowa

Przesyłanie wyników pomiarów

Technologia przewodowa

MarCom Professional 5.1

Pobierz bezpłatnie ze strony:

 www.mahr.com/marcom

Przekazywanie  danych

Zeskanuj kod QR 
i zobacz proste 
i praktyczne zasto-
sowania

Technologia radiowa jako osprzęt
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SMAHRT CONNECTIVITY

MAHRLIGHTS WIOSNA 2017

Wirtualny 
interfejs

Przetwarzanie danych

Oprogramowanie CAQ/SPC

Microsoft Office Excel®

Dowolne oprogramowanie 

Windows

Elastyczne przetwarzanie danych

MarCom Professional 5.1

Pobierz bezpłatnie ze strony:

 www.mahr.com/marcom

Przekazywanie  danych

BONUS: Nasz wkład w Przemysł 4.0: Program MarCom 
Professional dostępny do bezpłatnego pobrania!

Inteligentny 
interfejs Excel

Emulacja 
klawiatury

Plik tekstowy
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Pakiet startowy

212,00 EUR
Nr kat. 9105795

MARCAL 16 EWRi Suwmiarka cyfrowa
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017

Cechy
Funkcje: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (zapamiętanie wartości 
pomiarowej), RESET (wyzerowanie wskazania), PRESET (wpro-
wadzenie wartości zadanej), mm/cale, system referencyjny, 
funkcja LOCK (blokada klawiszy), DATA (transmisja danych).
• Zintegrowany nadajnik radiowy.
• Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi 

referencyjnemu.
• Znakomita odporność na pył, substancje 

chłodzące i smarujące: stopień ochrony 
IP67.

• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 3 lat 
(z aktywnym nadajnikiem ok. 0,5 roku).

• Docierane prowadnice.
• Suwak i szyna z hartowanej stali 

nierdzewnej.

MAHRLIGHTS WIOSNA 2017

Ze zintegrowaną łącznością bezprzewodową

  Pakiet startowy
16 EWRi z odbiornikiem radiowym i-Stick i programem 
MarCom Professional 5.1, patrz nr kat. 9105795 i 9105796. 

MARCAL. SUWMIARKI BEZPRZEWODOWE
System MarConnect zapewnia zawsze optymalne po-
łączenie ze wszystkimi systemami analizującymi – do 
wyboru przez zintegrowany nadajnik radiowy lub kabel 
do transmisji danych. System referencyjny firmy Mahr 

upraszcza obsługę suwmiarki. Dzięki wysokiemu stop-
niowi ochrony IP67 przyrząd MarCal 16 EWR świetnie 
nadaje się do zastosowania w trudnych warunkach 
otoczenia.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Rozdzielczość

Głębokościo-
mierz

Informacje dodatkowe Nr kat.
Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm (cale) mm/cale EUR EUR

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • Interfejs danych:  

Integrated wireless.

4103400 214,– 176,00

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 4103402 214,– 176,00

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Rozdzielczość

Głębokościo-
mierz

Informacje dodatkowe Nr kat.
Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm (cale) mm/cale EUR EUR

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • Pakiet startowy: z odbiornikiem 

radiowym i-Stick i programem 

MarCom Professional 5.1

9105795 304,00 212,00

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 9105796 304,00 212,00

MARCAL 16 EWRi Suwmiarka cyfrowa

Ze zintegrowaną łącznością bezprzewodową

16 EWRi bez odbiornika radiowego i-Stick i bez progra-
mu MarCom Professional 5.1. Cechy jak wyżej.

Cena promocyjna

176,00 EUR
Nr kat. 4103400
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MAHRLIGHTS WIOSNA 2017

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

POMIARY CYFROWE PRZYRZĄDAMI MARCATOR
Nasze innowacyjne cyfrowe czujniki zegarowe wypo-
sażone są w wysoce precyzyjne elektroniczne syste-
my pomiarowe. Zapewniają one dodatkowe, praktycz-
ne funkcje pomiarowe. Dzięki prostej obsłudze, dużemu, 

czytelnemu wyświetlaczowi oraz możliwości szybkiego 
i prostego dalszego przetwarzania wszystkich wyni-
ków pomiarów spełniają wszelkie wymagania stawiane 
nowoczesnym przyrządom pomiarowym.

Cena promocyjna

325,00 EUR
Nr kat. 4337624

MARCATOR 1086 Ri
Cyfrowe czujniki zegarowe

Cechy
Funkcje: ON/OFF, RESET (wyzerowanie wskazania), mm/cale, 
zmiana kierunku pomiaru, PRESET (wprowadzenie wartości 
zadanej), TOL (wprowadzanie tolerancji), ABS (możliwość 
wyzerowania wskazania bez utraty powiązania ze wstępnie 
ustawionymi wymiarami), DATA (za pomocą kabla do transmi-
sji danych), współczynnik (regulowany), LOCK (indywidualna 
blokada klawiszy).
• Czytelny wyświetlacz LCD.
• Tarcza z wyświetlaczem obracana w zakresie do 280°.
• Zdejmowana nasadka na końcu trzpienia pomiarowego.
• Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi 

referencyjnemu.
• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 3 lat.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Przełączana rozdzielczość Informacje dodatkowe Nr kat.

Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm (cale) mm/cale EUR EUR

1086 Ri 12,5 (0,5") 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 
/ 0,01 mm

(0,00002" / 0,00005" / 
0,0001" / 0,0002" / 0,0005")

Interfejs danych:  

Integrated wireless.

4337624 395,– 325,–

1086 Ri 25 (1") 4337625 447,– 365,–

1087 Ri  12,5 (0,5") Interfejs danych:  

Integrated wireless.

4337663 463,– 385,–

1087 Ri 25 (1") 4337665 522,– 435,–

Cena promocyjna

385,00 EUR
Nr kat. 4337663

Rozdzielczość od 0,5 µm i wskaźnik tolerancji.

Rozdzielczość od 0,5 µm i funkcje pomiaru dyna-
micznego maks./min. Dodatkowe funkcje MarCator 1087 Ri

MAKS./MIN. pamięć do wyszukiwania punktu zwrotnego, 
TIR (MAX-MIN) do kontroli bicia promieniowego i płaskości. 

MARCATOR 1087 Ri 
Cyfrowe czujniki zegarowe



- +

10

����������
����������
��������

C
EN

Y
 PR

O
M

O
C

Y
JN

E

MAHRLIGHTS WIOSNA 2017

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

Więcej informacji można znaleźć w naszym katalogu lub na 
stronie internetowej: www.mahr.com

Nasi doradcy techniczni chętnie odpowiedzą na wszelkie 
Państwa pytania.

16 EWRi-SM

MARCONNECT. NOWY STANDARD ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
Przyrządy pomiarowe ze zintegrowaną łącznością bez-
przewodową MarConnect zapewniają zawsze optymal-
ne połączenie ze wszystkimi systemami analizującymi. 
Rejestracja danych pomiarowych bez uciążliwych kabli zna-
cząco upraszcza obsługę przyrządu i zwiększa wydajność.

30 EWRi-D

16 EWRi-Li

16 EWRi-BA

16 EWRi-V

16 EWRi-RW

Suwmiarki cyfrowe do zadań specjalnych 

Mahr oferuje wiele suwmiarek do zastosowań specjalnych, wyposażonych w nasz najnowocześniejszy system pomiaro-
wy ze zintegrowaną łącznością radiową. Asortyment obejmuje suwmiarki specjalne i uniwersalne, a także głębokościo-
mierze suwmiarkowe.

Nowość
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MAHRLIGHTS WIOSNA 2017

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

BEZPRZEWODOWA TRANSMISJA DANYCH
W nowoczesnych zakładach produkcyjnych ogromne 
znaczenie ma rejestrowanie i analizowanie wyników po-
miarów. Wyniki te są wartościowymi wskaźnikami umoż-
liwiającymi nie tylko kontrolę produktów, ale również 
ocenę i optymalizację procesów produkcyjnych. Dzięki 

nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie bezprze-
wodowej transmisji danych oferta firmy Mahr w tym 
zakresie spełnia najwyższe wymagania. Nasza dewiza: 
prosto, niezawodnie i profesjonalnie!

Cena promocyjna

79,50 EUR
Nr kat. 4102220

MARCONNECT i-Stick Odbiornik radiowy do przyrządów  
pomiarowych ze zintegrowaną łącznością bezprzewodową

Cechy
• Pomiary bez konieczności używania dodatkowych 

modułów.
• Duża swoboda ruchu, zasięg radiowy do 6 m.
• Bezpieczna i prosta transmisja danych.
• Długa żywotność baterii.
• Korzystna cena.
• Program MarCom Professional 5.1 w zakresie dostawy.

Produkt i-Stick
Liczba kanałów  3
Liczba możliwych do podłączenia urządzeń ze zintegrowaną łącznością bezprzewodową 8 do jednego odbiornika
Pasmo częstotliwości MHz 2400
Do przyrządów pomiarowych  MarCal 16 EWRi / 30 EWRi

MarCator 1086 Ri / 1087 Ri / 1087 BRi

Nr kat. 4102220
Zakres dostawy i-Stick
Cena katalogowa EUR 90,–
Cena promocyjna EUR 79,50

Produkt  
MarCom 

Professional 5.1
Liczba możliwych do podłączenia odbiorników radiowych i-Stick  4
Liczba możliwych do podłączenia urządzeń ze zintegrowaną łącznością bezprzewodową  32
Liczba możliwych do podłączenia odbiorników radiowych e-Stick  1
Liczba możliwych do podłączenia modułów nadawczych dla e-Stick  8
Liczba możliwych do podłączenia odbiorników radiowych FM 2  1
Liczba możliwych do podłączenia modułów nadawczych dla odbiorników radiowych FM 2  100
Liczba możliwych do podłączenia przyrządów pomiarowych ze złączem USB  128
Liczba możliwych do podłączenia przełączników nożnych USB  128
Liczba możliwych do podłączenia przyrządów pomiarowych ze złączem RS232C  2
Liczba wirtualnych modułów interfejsu (8 wejść) 4
Nr kat. 4102212
Cena katalogowa EUR 258,–
Cena promocyjna EUR bezpłatne

Pobierz bezpłatnie ze

strony
www.mahr.com/marcom 

MARCOM PROFESSIONAL 5.1 Interfejs programowy

Cechy
• Zintegrowane wirtualne moduły interfejsów.
• Możliwość połączenia z oprogramowaniem PLC przez 

wirtualny moduł interfejsów.
• Transmisja danych za pomocą e-Stick, i-Stick, FM 2, USB 

lub RS232.

Odbiornik radiowy i-Stick z interfejsem programowym

Przetwarzanie danych pomiarowych

Produkt Nazwa Nr kat. Cena katalogowa Cena promocyjna
  EUR EUR
MC-R Zdalne sterowanie do MarCom 4102221 87,– 74,50
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

MARCAL. SUWMIARKI REFERENCYJNE
Dzięki systemowi referencyjnemu firmy Mahr obsługa 
suwmiarki jest znacznie łatwiejsza i bardziej komfor-
towa, ponieważ pozycję zerową ustawia się tylko raz. 
Ustawienie to zostaje zapamiętane dla wszystkich kolej-
nych pomiarów. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony 
IP67 przyrząd MarCal 16 EWR jest zabezpieczony przed 

pyłem, środkami chłodzącymi i smarami, w związku z czym 
świetnie nadaje się do zastosowania w trudnych wa-
runkach otoczenia.

Cena promocyjna

116,00 EUR
Nr kat. 4103300

Cena promocyjna

81,00 EUR
Nr kat. 4103010

MARCAL 16 EWR Suwmiarka cyfrowa

MARCAL 16 ER Suwmiarka cyfrowa

Cechy
Funkcje: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (wyzerowanie wska-
zania), mm/cale, system referencyjny, funkcja LOCK (blokada 
klawiszy).
• Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi 

referencyjnemu.
• Znakomita odporność na pył, substancje chłodzące 

i smarujące: stopień ochrony IP67.
• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 3 lat.
• Docierane prowadnice.
• Suwak i szyna z hartowanej stali nierdzewnej.

Cechy
Funkcje: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (wyzerowanie wska-
zania), mm/cale, system referencyjny, funkcja LOCK (blokada 
klawiszy).
• Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi 

referencyjnemu.
• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 3 lat.
• Docierane prowadnice.
• Suwak i szyna z hartowanej stali nierdzewnej.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Rozdzielczość

Głębokościo-
mierz

Wyjście danych
Wysokość 

cyfr
Nr kat.

Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm (cale) mm/cale mm EUR EUR

16 ER 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 11 4103010 109,50 81,–

16 ER 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 11 4103012 109,50 81,–

16 ER 0 – 200 (8") 0,01 / 0,0005 • • 8,5 4103018 188,– 141,–

16 ER 0 – 300 (12") 0,01 / 0,0005 • 8,5 4103020 239,– 180,–

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Rozdzielczość

Głębokościo-
mierz

Wyjście danych
Wysokość 

cyfr
Nr kat.

Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm (cale) mm/cale mm EUR EUR

16 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 11 4103300 164,– 116,–

16 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 11 4103302 164,– 116,–

16 EWR 0 – 200 (8") 0,01 / 0,0005 • • 8,5 4103068 235,– 176,–

16 EWR 0 – 300 (12") 0,01 / 0,0005 • 8,5 4103070 315,– 235,–

Z dużym wyświetlaczem cyfrowym

Doskonale zabezpieczona przed pyłem, środkami chłodzącymi i smarami

MarCal 16 ER, 200 mm, nr kat. 4103018

MarCal 16 EWR, 200 mm, nr kat. 4103068
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Rozdzielczość Wyjście danych Nr kat.

Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm (cale) mm/cale EUR EUR

30 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 4126700 336,– 254,–

30 EWR 0 – 300 (12") 0,01 / 0,0005 • 4126701 441,– 329,–

30 EWR 0 – 500 (20") 0,01 / 0,0005 • 4126702 534,– 399,–

30 EWR-D 0 – 200 (8") 0,01 / 0,0005 • 4126523 513,– 385,–

30 EWR-D 0 – 300 (12") 0,01 / 0,0005 • 4126524 654,– 490,–

Cena promocyjna

254,00 EUR
Nr kat. 4126700

MARCAL 30 EWR  
Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy

Cechy
Funkcje: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (wyzerowanie wska-
zania), PRESET (wprowadzenie wartości zadanej), mm/cale, 
system referencyjny, funkcja LOCK (blokada klawiszy), DATA 
(za pomocą kabla do transmisji danych).
• Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi 

referencyjnemu.
• Znakomita odporność na pył, substancje chłodzące 

i smarujące: stopień ochrony IP67.
• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 3 lat.
• Docierane prowadnice.
• Suwak i szyna z hartowanej stali nierdzewnej.

Łatwy pomiar głębokości

Cena promocyjna

385,00 EUR
Nr kat. 4126523

MARCAL 30 EWR-D  
Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy
Do zastosowań specjalnych

Pomiar szerokości i odległości rowków

Cechy
jak MarCal 30 EWR
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

MARCAL. LEKKIE SUWMIARKI CYFROWE
Nasze suwmiarki 18 EWR cechują się lekką konstrukcją 
dzięki małemu przekrojowi (od 500 mm z dodatkowymi 
otworami zmniejszającymi masę w szczękach), co zapew-
nia optymalną obsługę podczas pomiaru.

Cena promocyjna

351,00 EUR
Nr kat. 4112704

MARCAL 18 EWR Suwmiarka cyfrowa

Cechy
Funkcje: AUTO-ON/OFF, DATA (za pomocą kabla do transmisji 
danych), ON/OFF, PRESET (wprowadzenie wartości zadanej), 
RESET (wyzerowanie wskazania), system referencyjny, funkcja 
LOCK (blokada klawiszy), mm/cale.
• Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi 

referencyjnemu.
• Znakomita odporność na pył, substancje chłodzące 

i smarujące: stopień ochrony IP65.
• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 3 lat.
• Wysokość cyfr: 10 mm (300 mm), 12,5 mm (500 mm)

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Rozdzielczość Informacje dodatkowe Nr kat.

Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm (cale) mm/cale EUR EUR

18 EWR 300 (12") 0,01 / 0,0005 z ostrzami pomiarowymi do pomiarów 
zewnętrznych

4112704 424,– 351,–

18 EWR 500 (20") 0,01 / 0,0005 4112712 810,– 672,–

18 EWR 300 (12") 0,01 / 0,0005 bez ostrzy pomiarowych do pomiarów 
zewnętrznych

4112705 391,– 324,–

18 EWR 500 (20") 0,01 / 0,0005 4112713 720,– 597,–

Lekka stalowa konstrukcja

MARCAL 16 FN Suwmiarka z podziałką kreskową

Cechy
• Wszystkie elementy służące do odczytu wartości są są prze-

ciwodblaskowe (chromowane matowo).
• Suwak i szyna z hartowanej stali nierdzewnej.
• Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali nierdzewnej.
• Ostrza pomiarowe do pomiarów wewnętrznych.
• Układ do pomiaru odsadzeń.
• Podwyższone prowadnice w celu ochrony skali.

Produkt Zakres  pomiarowy Rozdzielczość Rozdzielczość Błąd graniczny Nr kat.
Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm mm cale mm EUR EUR

16 FN 0 – 150 0,05 1/28 0,05 4100400 28,50 24,–

16 FN 0 – 200 0,05 1/28 0,05 4100401 77,– 57,–

16 FN 0 -300 0,05 1/28 0,05 4100402 185,50 138,–

Klasyczna precyzyjna suwmiarka analogowa

MarCal 18 EWR, 300 mm, nr kat. 4112705

Cena promocyjna

24,00 EUR
Nr kat. 4100400
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

Cena promocyjna

425,00 EUR
Nr kat. 4118807

MARCAL 16 EWR-V  
Uniwersalna suwmiarka cyfrowa

Cechy
Funkcje: AUTO-ON/OFF, DATA (za pomocą kabla do transmisji 
danych), HOLD (zapamiętanie wartości pomiarowej), ON/OFF, 
PRESET (wprowadzenie wartości zadanej), RESET (wyzerowa-
nie wskazania), system referencyjny, funkcja LOCK (blokada 
klawiszy), mm/cale.
• Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi 

referencyjnemu.
• Znakomita odporność na pył, substancje chłodzące 

i smarujące: stopień ochrony IP67.
• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 3 lat.
• Docierane prowadnice.
• Suwak i szyna z hartowanej stali nierdzewnej.
• Zakres dostawy: w zestawie wyposażenie standardowe.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Rozdzielczość

Głębokościo-
mierz

Informacje dodatkowe Nr kat.
Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm (cale) mm/cale EUR EUR

16 EWR-V 0 – 200 (8") 0,01 / 0,0005 • Wysokość cyfr: 8,5 mm 4118807 513,– 425,–

Wkładki 
pomiarowe 
do pomiarów 
zewnętrznych

Wkładki 
pomiarowe 
do pomiarów 
wewnętrznych

I po problemie

MARCAL. I PO PROBLEMIE
16 EWR-V – suwmiarka uniwersalna do wszelkich trud-
no dostępnych miejsc pomiaru, takich jak podtoczenia, 
wpusty itd. Specjalne wkładki pomiarowe stosuje się in-
dywidualnie w zależności od warunków pomiaru.
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

MICROMAR 40 EWR Cyfrowe mikrometry kabłąkowe w wersjach specjalnych.

MICROMAR. WSZYSTKO KRĘCI SIĘ WOKÓŁ PRECYZJI
Mikrometry należą – obok suwmiarek – do najczęściej 
używanych ręcznych przyrządów pomiarowych. Dzięki 
precyzyjnie oszlifowanym wrzecionom, powierzchniom 

pomiarowym pokrytym węglikiem spiekanym oraz wytrzy-
małej konstrukcji kabłąka mikrometry z serii Micromar 
zapewniają maksymalną precyzję i żywotność.

MICROMAR 40 ER / 40 EWR Cyfrowy mikrometr kabłąkowy

Cechy
Funkcje: RESET (wyzerowanie wskazania), ABS (możliwość 
wyzerowania wskazania bez utraty powiązania ze wstępnie 
ustawionymi wymiarami), mm/cale, PRESET (wprowadzenie 
wartości zadanej), system referencyjny, funkcja LOCK (blokada 
klawiszy), DATA (za pomocą kabla do transmisji danych).
• Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi 

referencyjnemu.
• Czytelny wyświetlacz cyfrowy. 
• Wrzeciono pomiarowe i kowadełko pokryte węglikiem 

spiekanym.
• Szybki przesuw.
• Lakierowany kabłąk stalowy z izolacją termiczną.
• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 2 lat.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Rozdzielczość Skok wrzeciona Nr kat.

Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm (cale) mm/cale mm EUR EUR

40 ER 0 – 25 (0 –1") 0,001 / 0,00005 0,635 • 4151601 151,– 122,–

40 EWR 0 – 25 (0 –1") 0,001 / 0,00005 0,635 • 4151721 202,50 157,–

40 EWR 0 – 25 (0 –1") 0,001 / 0,00005 0,635 • • 4151705 259,– 197,–

Zestaw 
40 EWR

0 – 100 (0 –4") 0,001 / 0,00005 0,635 • • 4151709 1.365,– 1.045,–

Z grzechotką do obsługi jedną ręką

Micromar 40 EWR, zestaw 
z 4 śrubami pomiarowymi, 
nr kat. 4151709

4 wersje do zastosowań specjalnych, do pomiaru 

– rowków i wałów wieloklinowych,
– wysokości pofałdowania,
– podcięć,
– grubości ścianek rur. 

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie 
internetowej: www.mahr.pl

Nasi doradcy techniczni chętnie odpowiedzą na wszelkie 
Państwa pytania.

Z powierzchniami pomiarowymi do zadań specjalnych 
40 EWR-B

40 EWR-K

40 EWR-R

40 EWR-S

Cena promocyjna
od

122,00 EUR

Do w
yczerpania 

zapasów!
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.
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Cena promocyjna

39,50 EUR
Nr kat. 4134000

MICROMAR 40 A Mikrometr kabłąkowy

Cechy
•  Elementy obsługowe i wskaźnikowe są 

przeciwodblaskowe (chromowane matowo).
• Wrzeciono pomiarowe i kowadełko ze stali hartowa-

nej pokrytej węglikiem spiekanym
• Okładziny termoizolacyjne.
• Szybki przesuw wraz z zintegrowanym sprzęgiełkiem 

przeciążeniowym.
• Mechanizm blokujący.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Rozdzielczość Skok wrzeciona Informacje dodatkowe Nr kat.

Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm mm mm EUR EUR

40 A 0 – 25 0,01 0,5
Kabłąk stalowy pokryty twar-
dym lakierem

4134000 49,– 39,50

Klasyczny

MICROMAR 44 AS Zestaw samocentrujących średnicówek mikrometrycznych

Cechy
 • Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane 

matowo.
• Wrzeciono pomiarowe ze stali nierdzewnej, w całości 

hartowane i szlifowane.
•  Szybki przesuw wraz z zintegrowanym sprzęgiełkiem 

przeciążeniowym.
• {Samocentrujące głowice pomiarowe z trzema koń-

cówkami pomiarowymi rozmieszczonymi na obwodzie 
co 120°.

• Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiaro-
we pokryte węglikiem spiekanym.

• Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki po-
miarowe umożliwiające pomiar przy dnie otworu 
nieprzelotowego.

• Od zakresu pomiarowego 40 mm: głowice pomiarowe 
wykonane z aluminium w celu zmniejszenia masy.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Rozdzielczość

Błąd 
 graniczny Liczba 

średnicówek

Pierścienie 
wzorcowe

Nr kat.
Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm mm µm mm EUR EUR

44 AS 6 – 12 0,001 4 3 8, 10 4190350 1 015,– 829,–

44 AS 12 – 20 0,001 4 2 16 4190351 789,– 645,–

44 AS 20 – 50 0,005 4 4 25, 40 4190352 1 790,– 1 465,–

44 AS 50 – 100 0,005 5 4 60, 85 4190353 2 125,– 1 745,–

Do pomiarów otworów przelotowych i nieprzelotowych

Cena promocyjna
od

645,00 EUR
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MAHRLIGHTS WIOSNA 2017

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Rozdzielczość

Błąd granicz-
ny Liczba 

średnicówek

Pierścienie 
wzorcowe

Nr kat.
Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm mm/cale µm mm EUR EUR

44 EWR 6 – 12 0,001 / 0,00005 4 3 8, 10 4191160 1 690,– 1 360,–

44 EWR 12 – 20 0,001 / 0,00005 4 2 16 4191161 1 475,– 1 180,–

44 EWR 20 – 50 0,001 / 0,00005 4 4 25, 40 4191162 2 290,– 1 820,–

44 EWR 50 – 100 0,001 / 0,00005 5 4 60, 85 4191163 2 755,– 2 195,–

ŚREDNICÓWKI MIKROMETRYCZNE MICROMAR
3-punktowe średnicówki mikrometryczne to przyrządy do 
szybkiego pomiaru otworów, nieodzowne w każdym pro-
cesie produkcji. 3-punktowe oparcie głowic pomiarowych 
w połączeniu z mechanicznie powtarzalnym, precyzyjnym 

naciskiem pomiarowym zapewnia automatyczne wyśrod-
kowanie przyrządu pomiarowego w otworze i tym samym 
wiarygodne i dokładne wyniki pomiarów.

MICROMAR 44 EWR Zestaw samocentrujących 
cyfrowych średnicówek mikrometrycznych

Cechy
Funkcje: RESET (wyzerowanie wskazania), ABS (możli-
wość wyzerowania wskazania bez utraty powiązania ze 
wstępnie ustawionymi wymiarami), mm/cale, PRESET 
(wprowadzenie wartości zadanej), system referencyjny, 
funkcja LOCK (blokada klawiszy), DATA (za pomocą kabla 
do transmisji danych).
•  Gwintowane przyłącze do wymiany głowic 

pomiarowych.
• Samocentrujące głowice pomiarowe z trzema końcówkami pomiarowymi rozmieszczony-

mi na obwodzie co 120°.
• Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe pokryte węglikiem spiekanym.
• Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe umożliwiające pomiar przy dnie 

otworu nieprzelotowego.
• Od zakresu pomiarowego 40 mm: głowice pomiarowe wykonane z aluminium w celu 

zmniejszenia masy.

MICROMAR 844 AS Zestaw samocentrujących 
 średnicówek pistoletowych, z MarCator 1086 R

Cechy
• Gwintowane przyłącze do wymiany głowic 

pomiarowych.
• Samocentrująca głowica pomiarowa z trzema końców-

kami pomiarowymi rozmieszczonymi na obwodzie co 
120°

• Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiaro-
we pokryte węglikiem spiekanym.

• Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki po-
miarowe umożliwiające pomiar przy dnie otworu 
nieprzelotowego.

• Od zakresu pomiarowego 40 mm: głowice pomiarowe 
wykonane z aluminium w celu zmniejszenia masy.

• Cyfrowy czujnik zegarowy z możliwością obrotu do 
dowolnej pozycji pomiaru.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Liczba głowic 
pomiarowych 

44 Ak

Pierścienie 
wzorcowe

Urządzenie 
wskazujące w 

zestawie

Rozdzielczość Nr kat.
Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm mm mm/cale EUR EUR

844 AS 6 – 12 3 8, 10

MarCator 1086 R

0,0005 / 0,00002 4487760 1 795,– 1 445,–

844 AS 12 – 20 2 16 0,0005 / 0,00002 4487761 1 600,– 1 285,–

844 AS 20 – 50 4 25, 40 0,0005 / 0,00002 4487762 2 360,– 1 895,–

844 AS 50 – 100 4 60, 85 0,0005 / 0,00002 4487763 2 865,– 2 295,–

Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki 
systemowi referencyjnemu

Do szybkich pomiarów

Cena promocyjna
od

1285,00 EUR

Cena promocyjna
od

1180,00 EUR
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

MARSTAND 815 MG Statyw pomiarowy z podstawką magnetyczną

Cechy
 • Statyw pomiarowy 3D pozwala na swobodne ustawienie 

czujnika w dowolnej pozycji roboczej.
• Proste pozycjonowanie wszystkich trzech przegubów, możli-

wość zamocowania jednym ruchem ręki.
• Bezobsługowy, mechaniczny system mocowania.
• Elementy ramienia wykonane z wysokiej jakości aluminium 

anodowanego na czarno.
• Uchwyt czujnika zegarowego z otworem mocującym 

8 mm i prowadnicą typu „jaskółczy ogon” do czujników 
dźwigniowych.

• Z precyzyjną, bezluzową regulacją.
• Włączany/wyłączany magnes o dużej przyczepności.
• Dostawa nie obejmuje czujnika zegarowego.

Produkt Zakres precyzera Wysokość 
całkowita

Wysięg (maks.) Pryzma dla wał-
ków o średnicy

Przy-
czepność 
magne-
tyczna

Nr kat. Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm mm mm mm mN EUR EUR

815 MG

5

224 130

6 - 120

300 4420350 179,50 157,–

815 MG 316 200
800

4420360 201,– 175,–

815 MG 401 280 4420370 244,– 214,–

815 MG 2 444 330 1000 4420380* 461,– 398,–

* Zaprojektowany specjalnie dla czujników o rozdzielczości mikronowej

Proste mocowanie jednym ruchem ręki

MARCATOR WYZNACZA WŁAŚCIWY KIERUNEK
Ze względu na wszechstronność zastosowań czujniki 
zegarowe należą do najczęściej stosowanych przyrzą-
dów pomiarowych. Tak też jest w przypadku naszej serii 
MarCator. Nasze mechaniczne czujniki zegarowe posiadają 

precyzyjne koła zębate i zębniki gwarantujące mak-
symalną dokładność pomiarów. Dostępne są również 
w wersji wstrząso- i wodoodpornej.

Cena promocyjna

31,00 EUR
Nr kat. 4311050

MARCATOR 810 A Precyzyjny czujnik zegarowy

Cechy
 • Czytelna tarcza.
• Regulowane, kolorowe znaczniki tolerancji zapewniające 

optymalny kontrast.
• Chromowana metalowa obudowa.
• Zdejmowana nasadka z funkcją ochrony przed pyłem.
• Precyzyjne koła zębate i zębniki.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Rozdzielczość Średnica tarczy Informacje dodatkowe Nr kat.

Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm mm mm EUR EUR

810 A 10 0,01 50 Nacisk pomiarowy: 0,7 - 1,3 N 4311050 40,– 31,–

Klasyczny ze zdejmowaną nasadką

Cena promocyjna
od

157,00 EUR
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Rozdzielczość Informacje dodatkowe Nr kat.

Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm (cale) mm/cale EUR EUR

1075 R  12,5 (0,5") 0,01 / 0,0005"

Wysokość cyfr: 12 mm

4336010 148,50 112,–

1075 R  12,5 (0,5") 0,005 / 0,0001" 4336020 196,50 149,–

1075 R  12,5 (0,5") 0,001 / 0,00005" 4336030 302,– 226,–

POMIARY CYFROWE PRZYRZĄDAMI MARCATOR
Nasze innowacyjne cyfrowe czujniki zegarowe wypo-
sażone są w wysoce precyzyjne elektroniczne syste-
my pomiarowe. Zapewniają one dodatkowe, praktycz-
ne funkcje pomiarowe. Dzięki prostej obsłudze, dużemu, 

czytelnemu wyświetlaczowi oraz możliwości szybkiego 
i prostego dalszego przetwarzania wszystkich wyni-
ków pomiarów spełniają wszelkie wymagania stawiane 
nowoczesnym przyrządom pomiarowym.

Cena promocyjna

112,00 EUR
Nr kat. 4336010

MARCATOR 1075 R Cyfrowy czujnik zegarowy

Cechy
Funkcje: ON/OFF, RESET (wyzerowanie wskazania), mm/cale, 
zmiana kierunku pomiaru, PRESET (wprowadzenie wartości za-
danej), DATA (za pomocą kabla do transmisji danych), funkcja 
LOCK (blokada klawiszy), AUTO-ON/OFF.
• Czytelny wyświetlacz LCD.
• Nasadka ochronna na końcu trzpienia pomiarowego.
• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 3 lat.

Z dużym wyświetlaczem

MARCATOR 1086 R
Cyfrowe czujniki zegarowe

Cechy
Funkcje: ON/OFF, RESET (wyzerowanie wskazania), mm/cale, 
zmiana kierunku pomiaru, PRESET (wprowadzenie wartości 
zadanej), TOL (wprowadzanie tolerancji), ABS (możliwość 
wyzerowania wskazania bez utraty powiązania ze wstępnie 
ustawionymi wymiarami), <0> (tryb wyświetlania tolerancji), 
DATA (za pomocą kabla do transmisji danych), współczynnik 
(regulowany), LOCK (indywidualna blokada klawiszy).
• Czytelny wyświetlacz LCD.
• Tarcza z wyświetlaczem obracana w zakresie do 280°.
• Zdejmowana nasadka na końcu trzpienia pomiarowego.
• Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi 

referencyjnemu.
• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 3 lat.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Przełączana rozdzielczość Informacje dodatkowe Nr kat.

Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm (cale) mm (cale) EUR EUR

1086 R 12,5 (0,5") 0,01 / 0,0005" 4337130 278,– 219,–

1086 R 12,5 (0,5")
0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 

0,01 mm
(0,00002" / 0,00005" / 

0,0001" / 0,0002" / 0,0005")

4337620 343,– 275,–

1086 R 25 (1") 4337621 409,– 330,–

Rozdzielczość od 0,5 µm i wskaźnik tolerancji.

Cena promocyjna
od

219,00 EUR
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

Cena promocyjna

355,00 EUR
Nr kat. 4337660

MARCATOR 1087 R
Cyfrowe czujniki zegarowe

Cechy
Funkcje: ON/OFF, RESET (wyzerowanie wskazania), mm/cale, 
zmiana kierunku pomiaru, PRESET (wprowadzenie wartości za-
danej), TOL (wprowadzanie tolerancji), MAKS./MIN. pamięć do 
wyszukiwania punktu zwrotnego, TIR (MAX-MIN) do kontroli 
bicia promieniowego i płaskości, ABS (możliwość wyzerowania 
wskazania bez utraty powiązania ze wstępnie ustawionymi 
wymiarami), DATA (w połączeniu z kablem do transmisji 
danych), współczynnik (regulowany), LOCK (indywidualna 
blokada klawiszy).
• Czytelny wyświetlacz LCD.
• Tarcza z wyświetlaczem obracana w zakresie do 280°.
• Zdejmowana nasadka na końcu trzpienia pomiarowego.
• Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi 

referencyjnemu.
• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 3 lat.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Przełączana rozdzielczość Informacje dodatkowe Nr kat.

Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm (cale) mm/cale EUR EUR

1087 R 12,5 (0,5")
0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 

/ 0,01 mm
(0,00002" / 0,00005" / 

0,0001" / 0,0002" / 0,0005")

4337660 431,– 355,–

1087 R 25 (1") 4337661 489,– 399,–

Rozdzielczość od 0,5 µm i funkcje pomiaru 
dynamicznego maks./min.
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

MARTEST. WYSOCE PRECYZYJNE POMIARY
Od 1936 roku Mahr należy do czołowych producentów 
czujników dźwigniowo-zębatych na świecie. Niezwykle 
czuły, zoptymalizowany komputerowo mechanizm 
pomiarowy zapewnia maksymalną wiarygodność 

wyników i precyzję. Z myślą o zastosowaniu w warun-
kach warsztatowych wskaźniki przyrządów MarTest zo-
stały uszczelnione i zabezpieczone przed wnikaniem 
wody.

Cena promocyjna

69,50 EUR
Nr kat. 4305200

MARTEST 800 S / SG 
Czujnik dźwigniowo-zębaty – wersja standardowa

Cechy
• Czytelna tarcza, uszczelniona pierścieniem typu O-ring.
• Chromowana matowo obudowa z 3 zintegrowanymi pro-

wadnicami typu „jaskółczy ogon”.
• Wstrząsoodporny mechanizm pomiarowy.
• Wykonanie antymagnetyczne.
• Automatyczne dopasowanie do kierunku zetknięcia zapew-

niające bezbłędny odczyt.
• Podwójna dźwignia z łożyskiem kulkowym, zabezpieczenie 

przed przeciążeniem za pomocą sprzęgła poślizgowego.
• Trzpień pomiarowy z kulką z węglika spiekanego ø 2 mm.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Rozdzielczość Średnica tarczy

Długość trzpienia 
pomiarowego

Nr kat.
Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm mm mm mm EUR EUR

800 S
± 0,4 0,01

28
14,5

4305200 84,50 69,50

800 SG 38 4307200 85,50 70,50

Cena promocyjna

97,00 EUR
Nr kat. 4308200

MARTEST 800 SGM / SL  
Czujnik dźwigniowo-zębaty do pomiarów specjalnych

Cechy
• Czytelna tarcza, uszczelniona pierścieniem typu O-ring.
• Chromowana matowo obudowa z 3 zintegrowanymi pro-

wadnicami typu „jaskółczy ogon”.
• Wstrząsoodporny mechanizm pomiarowy.
• Wykonanie antymagnetyczne.
• Automatyczne dopasowanie do kierunku zetknięcia zapew-

niające bezbłędny odczyt.
• Podwójna dźwignia z łożyskiem kulkowym, zabezpieczenie 

przed przeciążeniem za pomocą sprzęgła poślizgowego.
• Trzpień pomiarowy z kulką z węglika spiekanego ø 2 mm.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Rozdzielczość Średnica tarczy

Długość trzpienia 
pomiarowego

Nr kat.
Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm mm mm mm EUR EUR

800 SGM ± 0,1 0,002 38 14,5 4308200 119,50 97,–

800 SL ± 0,25 0,01 28 41,24 4306200 135,– 110,–

Z szybką z hartowanego szkła mineralnego, odpor-
nego na pęknięcie i zarysowania

Z szybką z hartowanego szkła mineralnego, odpor-
nego na pęknięcie i zarysowania
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

MILLIMAR. PRECYZJA JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZA
Kompletne systemy metrologii przemysłowej od jednego 
dostawcy. Zakres produktów obejmuje dopasowane do 
siebie: przyrządy pomiarowe, urządzenia analizujące oraz 

wysoce precyzyjne komponenty mechaniczne i indywi-
dualne rozwiązania do dosłownie każdego zastosowania 
w zakresie pomiarów długości.

Cena promocyjna

785,00 EUR
Nr kat. 5312010

MILLIMAR C 1200  
Kompaktowy przyrząd do pomiaru długości

Produkt

Zakres wskazań
Rozdzielczość Rozdzielczość

Nr kat.
Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjnaWyświetlacz 

cyfrowy
Podziałka 
 kreskowa

µm µm µm µm EUR EUR

C1200 ± 5000 

± 5000, ± 2000,  
± 1000, ± 300,  
± 100, ± 30,  

± 10, ± 3 

0,1
500, 200, 100, 20,  

10, 2, 1, 0,2 
5312010 897,– 785,–

Cena promocyjna

219,00 EUR
Nr kat. 5323010

MILLIMAR P2004 M Indukcyjna głowica pomiarowa

Cechy
• Trzpień pomiarowy na prowadnicy kulkowej.
• Wysoka liniowość w całym zakresie pomiarowym.
• Doskonałe ekranowanie elektromagnetyczne (EMC).
• Przy użyciu dołączonej nasadki wyjście kabla we wszystkich 

głowicach można zmienić z osiowego na promieniowe.
• Na zamówienie dostępne inne wersje standardowe, np. 

z odsuwaniem próżniowym lub posuwem pneumatycznym 
bądź o większym zakresie pomiarowym.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Nacisk 

 pomiarowy
Powtarzalność Błąd histerezy Nr kat.

Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

fw fu

mm mN µm µm EUR EUR

P2004 M ± 2 0,75 0,1 0,5 5323010 253,– 219,–

Teraz z dodatkowymi funkcjami

Standardowa głowica

Cechy
Funkcje: Funkcje: ON/OFF, mm/cale, zmiana kierunku pomia-
ru, przełączanie zakresu pomiarowego, TOL (wprowadzanie 
tolerancji), PRESET (wprowadzenie wartości zadanej), współ-
czynnik (regulowany), DATA (transmisja danych), MAKS./MIN. 
pamięć do wyszukiwania punktu zwrotnego, TIR (MAX-MIN) 
do kontroli bicia promieniowego i płaskości.
•  Czytelny, kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości.

• Płynna regulacja nachylenia wyświetlacza – łatwe ustawienie optymalnego kąta patrzenia.
• Niezwykle prosta obsługa.
• Możliwość zasilania sieciowego lub akumulatorowego.
• Dzięki zasilaniu akumulatorowemu możliwe również zastosowanie przenośne.
• Kompaktowa obudowa.

Nowe funkcje
• Funkcje pomiaru dynamicznego: (Max, Min, Max-Min).
• Blokada klawiszy.
• Asymetryczny wskaźnik tolerancji.
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

MIERZ WYSOKO
Wysokościomierze Digimar gwarantują maksymalną ela-
styczność i jakość. Nasze zmotoryzowane wysokościomie-
rze Digimar wyróżniają się prostą obsługą, wygodnym 

dostępem do wszystkich funkcji podstawowych za po-
mocą skrótów klawiszowych, jak również maksymalnym 
komfortem i bezpieczeństwem pomiarów.

DIGIMAR 817 CLM Wysokościomierz

Cechy
 Funkcje:
• Pomiary w zetknięciu od góry lub od dołu.
• Najwyższy lub najniższy punkt otworów/wałków.
• Obliczanie odległości i/lub symetrii.
• Funkcje pomiaru dynamicznego.
• Pomiar prostopadłości i prostoliniowości.
• Pomiary w trybie 2D.
• Programy pomiarowe.
• Analiza statystyczna.
• Przetwarzanie danych pomiarowych i wiele innych.

Panel pomiarowo-sterujący:
• Duże, przejrzyste przyciski funkcyjne.
• Czytelny, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD.
• Intuicyjne prowadzenie użytkownika za pomocą ikon.
• Aktualizacja oprogramowania.
• Możliwość ustawienia funkcji automatycznego wyłączenia bez utraty warto-

ści pomiarowych.

System pomiarowy:
• Niezwykła dokładność pomiarów i niezawodność dzięki optycznemu liniałowi 

inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą.
• Dynamiczny system pomiarowy zapewniający wysoką powtarzalność.
• System łożysk powietrznych zapewniający łatwy, płynny przesuw.
• Precyzyjne prowadzenie głowicy pomiarowej na prowadnicach ze stali 

nierdzewnej.
• Proste pomiary dzięki zmotoryzowanym saniom pomiarowym.
• Stała końcówki zostaje zapamiętana także po wyłączeniu.
• Zintegrowany akumulator z możliwością ładowania, umożliwiający długą 

pracę bez podłączenia do sieci.
• Kompensacja temperatury przy użyciu wewnętrznego czujnika temperatury.

Produkt  817 CLM

Zakres  pomiarowy mm 0 – 350 0 – 600 0 – 1000

Zakres zastosowań od . . . do mm 170 . . . 520 170 . . . 770 170 . . . 1170

Rozdzielczość mm 0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001

Błąd graniczny  (1,8 + L/600) L w mm

Powtarzalność pomiarów otworów µm 1

Powtarzalność pomiarów płaszczyzny µm 0,5

Odchyłka prostopadłości µm 5 6 10

Maks. czas pracy h 10

Nacisk pomiarowy mN 1,0 +/– 0,2 N

Wzgl. wilgotność powietrza bez kondensacji % 65

Temperatura robocza °C 20

Temperatura eksploatacji °C 10 – 40

Nr kat. 4429010 4429011 4429012

Cena katalogowa EUR 5 570,– 6 140,– 10 315,–

Cena promocyjna EUR 4 810,– 5 325,– 8 975,–

Z trybem Quick Mode. Szybkie pomiary z najwyższą dokładnością

Cena promocyjna
od

4810,00 EUR
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DIGIMAR 816 CL Wysokościomierz

Cechy
 Funkcje:
•  Pomiary w zetknięciu od góry lub od dołu.
•  Pomiar szerokości kanałka lub grubości występu (półki) i wy-

znaczanie ich środka symetrii.
•  Średnica otworu wzgl. wałka oraz środek otworu wzgl. 

wałka.
•  Najwyższy lub najniższy punkt otworów/wałków.
•  Obliczanie odległości i/lub symetrii.
•  Funkcje pomiaru dynamicznego.
•  Program pomiarowy.
•  Przetwarzanie danych pomiarowych.

Panel pomiarowo-sterujący:
• Duże, przejrzyste przyciski funkcyjne.
• Czytelny, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD.
• Intuicyjne prowadzenie użytkownika za pomocą ikon.
• Możliwość szybkiego ustawienia dodatkowego punktu zerowego.
• Pamięć dla 99 wartości pomiarowych.

System pomiarowy:
• Niezwykła dokładność pomiarów i niezawodność dzięki optycznemu liniałowi 

inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą.
• Dynamiczny system pomiarowy zapewniający wysoką powtarzalność.
• System łożysk powietrznych zapewniający łatwy, płynny przesuw.
• Precyzyjne prowadzenie głowicy pomiarowej na prowadnicach ze stali 

nierdzewnej.
• Proste pomiary dzięki zmotoryzowanym saniom pomiarowym.
• Stała końcówki zostaje zapamiętana także po wyłączeniu.
• Zintegrowany akumulator z możliwością ładowania, umożliwiający długą pracę 

bez podłączenia do sieci.
• Kompensacja temperatury przy użyciu wewnętrznego czujnika temperatury.

Produkt  816 CL

Zakres  pomiarowy mm 0 – 350 0 – 600

Zakres zastosowań od . . . do mm 170 . . . 520 170 . . . 770

Rozdzielczość mm 0,01, 0,001

Błąd graniczny  (2,8 + L/300) L w mm

Powtarzalność pomiarów otworów µm 3

Powtarzalność pomiarów płaszczyzny µm 2

Odchyłka prostopadłości µm 15 20

Maks. czas pracy h 10

Nacisk pomiarowy mN 1,0 +/– 0,2 N

Wzgl. wilgotność powietrza bez kondensacji % 65

Temperatura robocza °C 20

Temperatura eksploatacji °C 10 – 40

Nr kat. 4429030 4429031

Cena katalogowa EUR 4 200,– 4 760,–

Cena promocyjna EUR 3 565,– 3 995,–

Idealny do precyzyjnych pomiarów w warunkach produkcyjnych

Cena promocyjna
od

3565,00 EUR
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

Cena promocyjna

507,00 EUR
Nr kat. 4426100

DIGIMAR 814 SR Wysokościomierz pomiarowo-traserski

Cechy
Funkcje: RESET (wyzerowanie wskazania), mm/cale, ABS (prze-
łączanie z pomiaru względnego na bezwzględny), blokowanie/
odblokowanie odniesienia, PRESET (wprowadzenie wartości 
zadanej), DATA (za pomocą kabla do transmisji danych), 
AUTO-ON/OFF.
• Żywotność baterii ok. 3 lat.
• Prędkość przesuwu 1,5 m/s (60"/s).
• Ergonomiczna, stabilna stopka.
• Hartowana, docierana powierzchnia nośna zapewniająca 

łatwy i płynny przesuw.
• Suwak i prowadnica z hartowanej stali nierdzewnej.
• Pokrętło do pozycjonowania i pomiarów.
• Regulacja precyzyjna.
• Śruba ustalająca.
• Wymienna końcówka pomiarowa i trasująca, pokryta węgli-

kiem spiekanym.

Produkt
Zakres 

 pomiarowy
Rozdzielczość Informacje dodatkowe Nr kat.

Cena kata-
logowa

Cena pro-
mocyjna

mm (cale) mm/cale EUR EUR

814 SR 0 – 350 (0 – 14") 0,01 / 0,0005"
Wysokość cyfr: 12 mm

4426100 615,– 507,–

814 SR 0 – 600 (0 – 24") 0,01 / 0,0005" 4426101 1 080,– 918,–

Precyzyjne pozycjonowanie za pomocą pokrętła

Wyjątkowo stabilna i od-
porna na skręcanie kolum-
na o dużym przekroju, do 
precyzyjnych zadań traserskich 
i pomiarowych

Dźwignia zaciskowa 
do szybkiego mo-
cowania jednostki 
suwaka

Pokrętło do łatwe-
go pozycjonowania 
i przeprowadzania 
pomiarów

Ergonomiczna, stabil-
na stopa

IDEALNE DO WARSZTATU
W warsztacie bardzo ważna jest możliwość szybkiego po-
miaru i kontroli obrabianych elementów. Do zadań tych 
idealnie nadaje się wysokościomierz pomiarowo-traserski 
firmy Mahr.
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

PRECYZYJNE POMIARY CHROPOWATOŚCI
Staranna kontrola ma ogromne znaczenie wszędzie tam, 
gdzie struktura powierzchni wpływa na działanie, obróbkę 
lub wygląd elementów i produktów. 

Jakość gwarantowana przez Mahr, specjalistyczna 
wiedza oraz nasze know-how sprawiają, że MarSurf jest 
idealnym rozwiązaniem dla wszystkich zadań związanych 
z pomiarami powierzchni.

Cechy
• Prosta, intuicyjna obsługa: tak prosta jak obsługa smartfona.
• Duży, podświetlany ekran dotykowy TFT 4,3".
• Tworzenie gotowych protokołów w formacie PDF bezpo-

średnio na przyrządzie pomiarowym.
• Operator może dodać komentarze w protokole PDF bezpo-

średnio na przyrządzie MarSurf PS 10.
•  Wykonywanie kopii zapasowych w plikach TXT, X3P, CSV 

i PDF.
• Elastyczność: wyjmowany mechanizm posuwowy.
• 31 parametrów: zakres funkcji jak w przypadku przyrządu 

laboratoryjnego.

Produkt  PS 10
Zakres  pomiarowy µm 350

Parametry  
Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) odpow. Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm 

(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, 
ASME) odpow. Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx

Końcówka stykowa  µm 2
Funkcja kalibracji  dynamiczna, Ra, Rz, Rsm

Pamięć  
min. 3900 profili, min. 500 000 wyników, min. 1500 protokołów PDF, moż-
liwość rozszerzenia przy użyciu karty microSD do 32 GB (320 razy większa 

pojemność)

Złącza do przesyłu danych USB, MarConnect (RS232), slot kart microSD/ SDHC do 32 GB
Akumulator bateria litowo-jonowa, 3,7 V, pojemność 11,6 Wh, min. 1200 pomiarów
Zasada pomiaru  pomiar profilometryczny ze ślizgaczem
Głowica pomiarowa  indukcyjna głowica ślizgaczowa
Nacisk pomiarowy mN 0,75 
Nr kat. 6910230
Cena katalogowa EUR 2 310,–
Cena promocyjna EUR 1 990,–

Zakres dostawy obejmuje:
• mechanizm posuwowy (wyjmowany),
• 1 standardową głowicę, zgodną z normami,
• wbudowany akumulator, ładowarkę/3 adaptery sieciowe, 

kabel USB,
• zintegrowany, wyjmowany wzorzec chropowatości, ze świa-

dectwem wzorcowania Mahr,
• osłonę głowicy, torbę z paskiem na ramię,
• przedłużacz do mechanizmu posuwowego,
• instrukcję obsługi.

MARSURF PS 10 SET Chropowatościomierz przenośny

Prosta, intuicyjna obsługa

Cena promocyjna

1990,00 EUR
Nr kat. 6910230
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

MARSURF M 300 SET Chropowatościomierz przenośny

Cechy
• Automatyczne wykrywanie profilu i dobór odpowiedniego 

filtra i odcinka odwzorowania zgodnie z normami.
•  Możliwość wyboru liczby odcinków elementarnych oraz 

skróconego cut-off.
• Drukowanie profili R (ISO/ASME/JIS), profili P (MOTIF), krzy-

wej udziału materiałowego, protokołu wyników.
• Możliwość wyboru jednostek miary (μm/μin) i norm (ISO/JIS/

ASME/MOTIF).

Zakres dostawy M 300 SET:
• jednostka oceniająca M 300,
• mechanizm posuwowy RD 18 ze zintegrowanym wzorcem,
• standardowa głowica PHT 6-350 / 2 µm (zgodna z normami)
• regulacja wysokości, osłona głowicy, 2 x kabel USB, torba 

i inne elementy,
• świadectwo wzorcowania Mahr.

Idealny do precyzyjnych pomiarów w warunkach produkcyjnych

Produkt  M 300 
Zakres  pomiarowy µm 350

Parametry  
Ra, Rz (Ry (JIS) odpow. Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm 

(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, 
ASME) odpow. Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv

Końcówka stykowa  µm 2 µm
Funkcja kalibracji  dynamiczna
Pamięć  zintegrowana pamięć dla maks. 40 000 wyników, maks. 30 profili
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mechanizmu posuwowego  mm 130 x 70 x 50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) jednostki oceniającej  mm 190 x 140 x 75
Masa mechanizmu posuwowego  g ok. 300
Masa jednostki oceniającej  kg ok. 1
Zasada pomiaru  pomiar profilometryczny ze ślizgaczem
Głowica pomiarowa  indukcyjna głowica ślizgaczowa
Nacisk pomiarowy mN 0,75 
Nr kat. 6910401
Cena katalogowa EUR 4 400,–
Cena promocyjna EUR 3 790,–

M 300 Cena promocyjna

3790,00 EUR
Nr kat. 6910401



- +

29

������

C
EN

Y
 P

R
O

M
O

C
Y

JN
E

MAHRLIGHTS WIOSNA 2017

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

MARSURF M 300 C SET Chropowatościomierz przenośny

Cechy
• Automatyczne wykrywanie profilu i dobór odpowiedniego 

filtra i odcinka odwzorowania zgodnie z normami.
•  Możliwość wyboru liczby odcinków elementarnych oraz 

skróconego cut-off.
• Drukowanie profili R (ISO/ASME/JIS), profili P (MOTIF), krzy-

wej udziału materiałowego, protokołu wyników.
• Możliwość wyboru jednostek miary (μm/μin) i norm (ISO/JIS/

ASME/MOTIF).

Zakres dostawy M 300 C SET:
• jednostka oceniająca M 300 lub M 300 C,
• cylindryczny mechanizm posuwowy RD 18 C,
• standardowa głowica PHT 6-350 / 2 µm (zgodna z normami)
• wzorzec chropowatości PRN 10 ze świadectwem wzorcowa-

nia Mahr,
• regulacja wysokości, osłona głowicy, 1 x kabel USB (do połą-

czenia z komputerem), torba i inne elementy.

Cena promocyjna

3790,00 EUR
Nr kat. 6910431

Idealny do precyzyjnych pomiarów w warunkach produkcyjnych

Produkt  M 300 C
Zakres  pomiarowy µm 350

Parametry  
Ra, Rz (Ry (JIS) odpow. Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm 

(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, 
ASME) odpow. Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv

Końcówka stykowa  µm 2 µm
Funkcja kalibracji  dynamiczna
Pamięć  zintegrowana pamięć dla maks. 40 000 wyników, maks. 30 profili
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mechanizmu posuwowego  mm 139 x 26
Wymiary (dł. x szer. x wys.) jednostki oceniającej  mm 190 x 140 x 75
Masa mechanizmu posuwowego  g ok. 300
Masa jednostki oceniającej  kg ok. 1
Zasada pomiaru  pomiar profilometryczny ze ślizgaczem
Głowica pomiarowa  indukcyjna głowica ślizgaczowa
Nacisk pomiarowy mN 0,75 
Nr kat. 6910431
Cena katalogowa EUR 4 400,–
Cena promocyjna EUR 3 790,–

Uwaga: dostępny jest osobny mechanizm posuwowy MarSurf 
RD 18 C2 do pomiarów poprzecznych do M 300 C!

M 300 C
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
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Cena promocyjna

1595,00 EUR
Nr kat. 9104848

MARVISION SM 151 Mikroskop stereoskopowy z obiektywem zmiennoogniskowym i aparatem cyfrowym

Cechy
 • Wysokiej jakości układ optyczny zapewniający jasne, ostre, 

trójwymiarowe obrazy.
• Płynna regulacja powiększenia dzięki obiektywowi 

zmiennoogniskowemu.
• Ustawianie ostrości za pomocą ergonomicznego pokrętła – 

z myślą o osobach leworęcznych umieszczonego po obu 
stronach.

• Głowica pochylona pod kątem 45°, obracana o 360°, regu-
lacja rozstawu źrenic (54 – 76 mm) z korekcją dioptryjną.

• Oświetlenie 12 V /15 W, zintegrowane oświetlenie odbite 
i przechodzące, regulowane bezstopniowo.

Cena promocyjna

771,00 EUR
Nr kat. 4245001

MARVISION SM 150 / SM 160 Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym

Cechy
 • Wysokiej jakości układ optyczny zapewniający jasne, ostre, 

trójwymiarowe obrazy.
• Płynna regulacja powiększenia dzięki obiektywowi 

zmiennoogniskowemu.
• Ustawianie ostrości za pomocą ergonomicznego pokrętła – 

z myślą o osobach leworęcznych umieszczonego po obu 
stronach.

• Głowica pochylona pod kątem 45°, obracana o 360°, regu-
lacja rozstawu źrenic (54 – 76 mm) z korekcją dioptryjną.

• Oświetlenie 12 V /15 W, zintegrowane oświetlenie odbite 
i przechodzące, regulowane bezstopniowo (tylko SM 150).

Produkt Powiększenie Zakres pola 
widzenia

Kąt 
widzenia

Tubus 
optyczny

Odległość 
robocza

Maks. 
wysokość 
obiektu

Nr kat. Cena kata-
logowa

Cena 
promocyjna

EUR EUR

SM 150 bezstopniowo 
 7 – 45-krotne

28 – 5 mm 45 ° binokular 105 mm 75 mm
4245001 903,– 771,–

SM 160 4245003 1 285,– 1 115,–

Produkt Powiększenie Zakres pola 
widzenia

Kąt 
widzenia

Tubus 
optyczny

Odległość 
robocza

Maks. 
wysokość 
obiektu

Nr kat. Cena kata-
logowa

Cena 
promocyjna

EUR EUR

SM 151
płynnie regulo-

wane 7–45-krotne
28 – 5 mm 45 ° trinokular 105 mm 75 mm 9104848 1 834,– 1 595,–

Badanie elementów podczas produkcji i kontroli jakości

Doskonały mikroskop stereoskopowy do dokumentowania, z wysokiej jakości układem optycznym 

NOWY WYMIAR METROLOGII
Optyczne przyrządy pomiarowe MarVision firmy Mahr za-
pewniają szybkie i niezawodne rozwiązania dla róż-
nych zadań pomiarowych 2D. Świetnie sprawdzają się 
przy pomiarach zarówno precyzyjnych wyrobów w przemy-
śle produkcyjnym i medycznym, jak i zminiaturyzowanych 

elementów elektronicznych. Bardzo wysoka dokładność 
przyrządów pomiarowych oraz funkcjonalne urządze-
nia obsługowe i analizujące spełnią oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających użytkowników.
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Cena promocyjna

17 655,00 EUR
Nr kat. 9106534

MARVISION MM 420 / MM 420 CNC Warsztatowy mikroskop pomiarowy z przetwarzaniem obrazu

Cechy
• Zintegrowana kamera kolorowa.
 • Obiektyw zmiennoogniskowy, opcjonalnie 

zmotoryzowany.
 • Oświetlenie pierścieniowe LED: 1 pierścień 

i 4 strefy, osobno włączane i przyciemniane.
 • Światło przechodzące LED: przyciemniane.
 • Stabilna podstawa granitowa.
 • Stabilny, stalowy stolik krzyżowy, z precyzyjnym 

łożyskowaniem.
 • Szybkie i precyzyjne pozycjonowanie osi.
 • Wysoka dokładność pomiarów i niezawodność dzięki optycznym 

liniałom inkrementalnym.
 • Wskaźnik laserowy do ustalania pozycji.
Komputer AOI z oprogramowaniem M3 i ekranem doty-
kowym
 • Ekran dotykowy 23" z klawiaturą i myszą.
 • Z systemem Windows 10 – możliwość instalacji innych programów.
 • Obsługa za pomocą ekranu dotykowego lub klawiatury i myszki.
 • Duży obraz wideo.
 • Analiza wartości zadanych/rzeczywistych z podaniem zakresu 

tolerancji.
 • Wydruk protokołu z logo firmowym.
 • Prezentacja graficzna z wymiarami
 • Automatyczne wykrywanie krawędzi nawet w przypadku elemen-

tów o słabym kontraście.
 • Funkcje statystyczne (minimum, maksimum, rozstęp, odchyłka stan-

dardowa, 6 sigma itd.)
 • Stitching (łączenie kilku pojedynczych obrazów w jeden duży – pro-

stokątny, dowolny).

MAHRLIGHTS WIOSNA 2017

Zastosowanie:
 • Pomiary i obliczanie elementów geometrycznych (punkt, 

prosta, okrąg, odległość, punkt przecięcia itd.) dzięki au-
tomatycznemu wykrywaniu krawędzi, np. na częściach 
wykrawanych wytłaczanych i giętych, elementach z two-
rzywa sztucznego i płytkach obwodów drukowanych.

Komputer All-in-One (AIO) 
z ekranem dotykowym 

i  oprogramowaniem M3MM 420

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. 
Ceny netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

Proste, ale wydajne funkcje pomiarowe
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Osprzęt do mikroskopów: patrz katalog ogólny, rozdział 18 - MarVision

Produkt MM 420 MM 420 MM 420 CNC
Obiektyw stałoogniskowy zmiennoogniskowy zmiennoogniskowy zmotoryzowany
Powiększenie  mm do wyboru 40x, 60x, 100x 0,7x - 4,5x 6,5:1
Zakres  pomiarowy X/Y  mm 200 / 100
Przedłużenie kolumny Z o 200 mm  mm 315 / 220
Wymiary stolika  mm 370 x 210
Maksymalne obciążenie stolika  kg 20
System pomiarowy  wbudowany liniał inkrementalny
Rozdzielczość systemu pomiarowego  µm 0,001
System pomiarowy - E1 X/Y w µm  1,9 + (L/100)
System pomiarowy - E2 XY w µm  2,9 + (L/100)
Odległość robocza  mm 115
maks. wysokość mierzonego elementu 0,5x  mm 20
Oświetlenie  odbite i przechodzące LED, regulowane
Wymiary wys. x szer. x gł.  mm 700 x 480 x 430 700 x 650 x 550 700 x 650 x 550
Nr kat. 9106534 4247601 4247701

Cena katalogowa EUR 19 545,– 20 500,– 31 725,–
Cena promocyjna EUR 17 655,– 18 805,– 29 200,–



© by Mahr GmbH 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych produk-

tach wynikających przede wszystkim z ulepszeń technicznych i rozwo-

ju produktów. Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter 

poglądowy. 

Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Ceny 

netto w j (bez podatku VAT) obowiązują od 1.04.2017 do 31.05.2017.

Mahr Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 5/4
02-515 Warszawa, Polska
tel./fax +48 862 39 97
mahr.polska@mahr.com, www.mahr.pl

MarGear MarSolution MarSolution MarSolution Usługi

MarForm Precimar Precimar Precimar MarShaft

Millimar Digimar MarVision MarSurf

MarSurf MarSurf MarSurf MarSurf MarForm

Ręczne przyrządy pomiarowe

www.mahr.pl
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