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ROZWIĄZANIA POMIAROWE W PROMOCYJNEJ CENIE

 �Micromar. Duży zasięg roboczy dzięki Integrated Wireless

 �MarConnect. Technologia bezprzewodowa do pomiarów ręcznych 

 �MarSurf. Prosta, intuicyjna obsługa

To oznacza dla nas EXACTLY.  

Z PASJI DO PRECYZJI

Oprogramowanie MarWin Millimar 
Cockpit i moduły Millimar N 1700

Bardziej efektywna 
i łatwiejsza analiza 
danych pomiarowych



Mahrlights | wiosna 20182

N 1702 M N 1701 PS

N 1701 USB N 1704 I/O

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

MILLIMAR. DOWOLNA KONFIGURACJA KOMPUTERA 

POMIAROWEGO I MODUŁÓW POMIAROWYCH

• Bardzo prosta, intuicyjna obsługa
• Obsługa za pomocą elementów graficznych
• Równoczesna prezentacja wartości maks. 128 cech za pomocą 

wskaźnika liczbowego i skali
• Podłączenie modułów Millimar N 1700 w połączeniu z indukcyj-

nymi czujnikami pomiarowymi oraz urządzeniami pomiarowymi 
Mahr ze złączem USB

• Podłączenie przyrządów pomiarowych Mahr ze zintegrowaną 
łącznością bezprzewodową

• Poziomy obsługi chronione hasłem (3)
• Wizualizacja wartości pomiarowych na żywo
• Eksport danych do MS Excel lub formatu qs-STAT (format dfq, 

dfx lub dfd)
• Pomoc online (instrukcja obsługi) dostępna bezpośrednio z pro-

gramu

Komputer pomiarowy Millimar C 1700 PC

• Moduły magistrali RS485 z możliwością elastycznego łączenia
• Wydajne moduły przyłączeniowe do analizy czujników pomiaro-

wych
• Synchroniczne pobieranie danych z wielu podłączonych czujni-

ków pomiarowych
• Podłączanie modułów N 1700 przez złącze USB do inteligent-

nego, uniwersalnego oprogramowania do analizy i konfiguracji 
Millimar Cockpit

• Podłączanie wszystkich typów czujników pomiarowych o takiej 
samej kompatybilności za pomocą jednego modułu

• Szeroki wybór kombinacji produktów do realizacji indywidual-
nych zadań pomiarowych dopasowanych do potrzeb klienta

• Teoretyczna maks. prędkość transmisji danych 4189 wartości/s 
(zależnie od liczby podłączonych kanałów)

Moduły Millimar  N 1700 

Moduł zasilania elektrycznegoModuł indukcyjny

Moduł przyłączeniowy USB Moduł sterujący I/O
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Cena promocyjna

2589,– EUR
Nr kat. 5312801

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

Starannie dobrany sprzęt i oprogramowanie oraz łączność z urządzeniami pomiarowymi Mahr przez złącze USB lub system Integrated Wireless 

niezawodnie sprostają każdemu zadaniu. Inteligentne oprogramowanie Millimar Cockpit, wspomagane przez graficzne elementy obsługowe, 

zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę. 

MILLIMAR. INTELIGENTNE I UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE

Produkt  C 1700 PC Oprogramowanie Cockpit

Zakres dostawy

Oprogramowanie Millimar Cockpit z komputerem 
z ekranem dotykowym 10,1", fabrycznie zain-

stalowanym Windows 10 IoT Enterprise, kluczem 
licencyjnym Mahr License Key, nośnikiem danych do 
instalacji, pamięcią USB do odzyskiwania danych 16 
GB, instrukcją obsługi (pomoc online), zasilaczem 

wtyczkowym, uchwytem standardowym VESA 100

Klucz licencyjny Mahr, nośnik da-
nych do instalacji, instrukcja obsługi 

(pomoc online)

Wyświetlacz
Pionowy wskaźnik słupkowy, poziomy wskaźnik słupkowy, wskaźnik analogowy z podział-
ką okrągłą, wyświetlacz cyfrowy, możliwość dowolnej kombinacji sposobów prezentacji dla 

każdej cechy 

Rozdzielczość  µm 0,01

Wyświetlanie tolerancji  
Górna i dolna granica tolerancji (dla każdej cechy)

Górna i dolna granica ostrzegawcza (dla każdej cechy)
Zgodność  USB, Integrated Wireless, Millimar N 1700

Kombinacje pomiarów  
Wstępnie zdefiniowane formuły dla cech standardowych

Wprowadzanie powiązań za pomocą obszernego edytora formuł
Typy cech  Długość, kąt, bezwymiarowy

Funkcje dynamiczne  MAKS., MIN., MAKS.-MIN., MAKS.+MIN.

Klasyfikacja  maks. 20 klas

Liczba możliwych do podłączenia kanałów pomiarowych N 1700 32

Liczba możliwych do podłączenia odbiorników radiowych i-Stick  1

Liczba możliwych do podłączenia urządzeń z łącznością Integrated 
Wireless  8

Liczba możliwych do podłączenia przyrządów pomiarowych ze 
złączem USB  64

Eksportowanie danych  qs-Stat, Excel

Złącza sprzętu  

1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 2x COM port Full-PIN 
(RS232/485; 5 V/12 V), 2x COM 2x COM port 
3-PIN (RX, TX, GND; RS232/485 switchable), 
2× 10/100/1000 Mbit RJ45 Ports; 2x W-LAN 

connector, VGA, Display-port

–

Zasilanie  100-240 V ACDC; 12 V DC-Out –

Stopień ochrony IP  IP 65 (panel przedni) –

Języki  Niemiecki, angielski, chiński, francuski, rosyjski, czeski

Wymagania systemowe  2 wolne złącza USB 2.0 –

Nr kat. 5312801 5312800

Cena katalogowa EUR 2850,– 999,–

Cena promocyjna EUR 2589,– 899,–

Komputer pomiarowy Millimar C 1700 PC
Wygodny w użyciu komputer pomiarowy do kompleksowych 
pomiarów w środowisku produkcyjnym
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N 1702 M N 1701 PSN 1701 USB N 1704 I/O

Cena promocyjna

343,– EUR
Nr kat. 5331120

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

Elastyczny i przemyślany wybór kombinacji modułów pomiarowych i oprogramowania do realizacji indywidualnych zadań pomiarowych wy-

maganych przez klienta.

Moduły Millimar  N 1700 

Moduły dostosowane do Twoich potrzeb

• Moduły magistrali RS485 z możliwością elastycznego łączenia
• Wydajne moduły przyłączeniowe do analizy czujników 

pomiarowych
• Synchroniczne pobieranie danych z wielu podłączonych czujni-

ków pomiarowych
• Podłączanie modułów N 1700 przez złącze USB do inteligent-

nego, uniwersalnego oprogramowania do analizy i konfiguracji 
Millimar Cockpit

• Podłączanie wszystkich typów czujników pomiarowych o takiej 
samej kompatybilności za pomocą jednego modułu

• Szeroki wybór kombinacji produktów do realizacji indywidualnych 
zadań pomiarowych dopasowanych do potrzeb klienta

• Teoretyczna maks. prędkość transmisji danych 4189 wartości/s 
(zależnie od liczby podłączonych kanałów)

• Zakres dostawy: instrukcja obsługi.

Produkt  N 1702 M N 1701 USB N 1701 PS N 1704 I/O

Rozdzielczość  µm 0,1 – – –

Zakres pomiarowy czujnika 
indukcyjnego  µm ± 2000, ± 5000 – – –

Wejścia czujników  
Mahr 1340, półmostek 

Mahr, Mahr-LVDT,  
Mahr-VLDT

– – –

Prędkość przesyłu danych  wartości/s 4189 – – –

Błąd graniczny  0,3% (min. 0,2 µm) – – –

Złącza do przesyłu danych  RS485 RS485 RS485 RS485

Zasilanie  – – 230 V/115 V; 50/60 Hz –

Zasilanie elektryczne  mA – 430 2000 –

Pobór prądu  mA 110 – – 70

Wejścia sterujące  – – – 4 wejścia, 10 - 30 V

Wyjścia sterujące  – – –

4 wyjścia, 10 - 30 V 

z ochroną przed ESD, 

odporne na zwarcia

Nr kat. 5331120 5331130 5331133 5331134

Cena katalogowa EUR 360,– 150,– 205,– 260,–

Cena promocyjna EUR 343,– 138,– 187,– 238,–

MILLIMAR. MODUŁY DO POMIARÓW W OBSZARZE 

PRODUKCYJNYM
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Cena promocyjna

825,– EUR
Nr kat. 5312010

Cena promocyjna

229,– EUR
Nr kat. 5323010

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

Kompletne systemy metrologii przemysłowej od jednego dostawcy. Zakres produktów obejmuje dopasowane do siebie: przyrządy pomiarowe, 

urządzenia analizujące oraz wysoce precyzyjne komponenty mechaniczne i indywidualne rozwiązania do dosłownie każdego zastosowania 

w zakresie pomiarów długości.

Millimar C 1200 Kompaktowy przyrząd do 

pomiaru długości

Jedno wejście czujnika

Produkt Zakres wskazań Rozdzielczość Rozdzielczość Nr kat. Cena 
katalogowa

Cena 
promocyjna

Wyświetlacz 
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 924,– 825,–

• 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

Funkcje: ON/OFF, mm/cale, zmiana kierunku pomiaru, przełącza-
nie zakresu pomiarowego, TOL (wprowadzanie tolerancji), PRESET 
(wprowadzenie wartości zadanej), współczynnik (regulowany), 
DATA (transmisja danych), MAKS./MIN. pamięć do wyszukiwania 
punktu zwrotnego, TIR (MAX-MIN) do kontroli bicia promieniowe-
go i płaskości
• Czytelny, kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
• Płynna regulacja nachylenia wyświetlacza – łatwe ustawienie 

optymalnego kąta widzenia
• Niezwykle łatwa obsługa
• Możliwość zasilania sieciowego lub akumulatorowego
• Dzięki zasilaniu akumulatorowemu możliwe również zastosowa-

nie przenośne
• Kompaktowa obudowa
• Funkcje pomiaru dynamicznego: (Max, Min, Max-Min)
• Blokada menu
• Asymetryczny wskaźnik tolerancji

Produkt Zakres 
pomiarowy

Nacisk 
pomiarowy Powtarzalność Błąd histerezy Nr kat. Cena 

katalogowa
Cena 
promocyjna

fw fu

mm N µm µm EUR EUR

P2004 M ± 2 0,75 0,1 0,5 5323010 261,– 229,–

MILLIMAR. PRECYZJA JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZA

Millimar P2004 M Indukcyjny czujnik pomiarowy

Standardowy czujnik
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DIN
862

Ø1,5

Ø1,5

IP67
DIN
862

Cena promocyjna

119,– EUR
Nr kat. 4103300

Cena promocyjna

82,– EUR
Nr kat. 4103010

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

MarCal 16 ER Suwmiarka cyfrowa

Z dużym wyświetlaczem cyfrowym

Dzięki systemowi referencyjnemu firmy Mahr obsługa suwmiarki jest znacznie łatwiejsza i  bardziej komfortowa, ponieważ pozycję 

zerową ustawia się tylko raz. Ustawienie to zostaje zapamiętane dla wszystkich kolejnych 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 warunkach otoczenia.

MarCal 16 EWR Suwmiarka cyfrowa

Doskonale zabezpieczona przed pyłem, środkami chłodzącymi 
i smarami

Funkcje: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (wyzerowanie wskazania), 
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 lata
• Docierane prowadnice
• Suwak i szyna hartowane, nierdzewne

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

referencyjnemu
• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 3 lata
• Docierane prowadnice
• Suwak i szyna hartowane, nierdzewne

Produkt Zakres 
pomiarowy Rozdzielczość Głębokościomierz Wysokość cyfr Nr kat. Cena 

katalogowa
Cena 
promocyjna

mm (cale) mm/cale mm EUR EUR

16 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 11 4103300 167,– 119,–

16 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 11 4103302 167,– 119,–

16 EWR 0 – 200 (8") 0,01 / 0,0005 • 11 4103304 230,– 189,50

16 EWR 0 – 300 (12") 0,01 / 0,0005 11 4103306 312,– 245,–

Produkt Zakres 
pomiarowy Rozdzielczość Głębokościomierz Wysokość cyfr Nr kat. Cena 

katalogowa
Cena 
promocyjna

mm (cale) mm/cale mm EUR EUR

16 ER 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 11 4103010 112,– 82,–

16 ER 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 11 4103012 112,– 82,–

16 ER 0 – 200 (8") 0,01 / 0,0005 • 11 4103205 176,– 142,50

16 ER 0 – 300 (12") 0,01 / 0,0005 11 4103207 220,– 180,–

MARCAL. SUWMIARKI REFERENCYJNE
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Cena promocyjna

277,– EUR
Nr kat. 4126700

Cena promocyjna

418,– EUR
Nr kat. 4126523

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

MarCal 30 EWR-D Cyfrowy głębokościomierz 

suwmiarkowy

Do zastosowań specjalnych

Produkt Zakres pomiarowy Rozdzielczość Wyjście danych Nr kat. Cena 
katalogowa

Cena 
promocyjna

mm (cale) mm/cale EUR EUR

30 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 4126700 347,– 277,–

30 EWR 0 – 300 (12") 0,01 / 0,0005 • 4126701 455,– 358,–

30 EWR-D 0 – 200 (8") 0,01 / 0,0005 • 4126523 528,– 418,–

30 EWR-D 0 – 300 (12") 0,01 / 0,0005 • 4126524 672,– 531,–

MarCal 30 EWR Cyfrowe głębokościomierze 

suwmiarkowe

Łatwy pomiar głębokości

Funkcje: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (wyzerowanie wskazania), 
PRESET (wprowadzenie wartości zadanej), mm/cale, system referen-
cyjny, 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 lata
• Docierane prowadnice
• Suwak i szyna hartowane, nierdzewne

Pomiar szerokości i odległości rowków

Właściwości
jak MarCal 30 EWR
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Pakiet startowy

232,– EUR
Nr kat. 9105795

Cena promocyjna

191,50 EUR
Nr kat. 4103400

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

Produkt Zakres 
pomiarowy Rozdzielczość Głębokościo-

mierz Informacje dodatkowe Nr kat. Cena katalo-
gowa

Cena 
promocyjna

mm (cale) mm/cale EUR EUR

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • Interfejs danych:
Zintegrowana łączność bezprzewo-
dowa

4103400 221,50 191,50

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 4103402 221,50 191,50

MarCal 16 EWRi PAKIET STARTOWY

Suwmiarka cyfrowa z łącznością Integrated Wireless

Funkcje: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (zapamiętanie wartości po-
miarowej), RESET (wyzerowanie wskazania), PRESET (wprowadzenie 
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 hartowane, nierdzewne
• Oprogramowanie: MarCom Professional do 

bezpłatnego pobrania: 
www.mahr.com/marcom

System MarConnect zapewnia zawsze optymalne połączenie 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 EWRi świetnie nadaje się do zastosowania w trudnych warunkach otoczenia.

Produkt Zakres 
pomiarowy Rozdzielczość Głębokościo-

mierz Informacje dodatkowe Nr kat. Cena kata-
logowa

Cena 
promocyjna

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 5.2

9105795 314,50 232,–

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 9105796 314,50 232,–

MarCal 16 EWRi
Suwmiarka cyfrowa z łącznością Integrated Wireless

16 EWRi bez odbiornika radiowego i-Stick.  

Właściwości jak wyżej.

MARCAL. SUWMIARKA BEZPRZEWODOWA
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Cena promocyjna

89,– EUR
Nr kat. 4102230

Cena promocyjna

279,– EUR
Nr kat. 4102231

Cena promocyjna

86,– EUR
Nr kat. 4102220

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

W nowoczesnych zakładach produkcyjnych ogromne znaczenie ma rejestrowanie i analizowanie wyników pomiarów. Wyniki te są warto-

ściowymi wskaźnikami umożliwiającymi nie tylko kontrolę produktów, ale również ocenę i optymalizację procesów produkcyjnych. Dzięki 

nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie bezprzewodowej transmisji danych oferta firmy Mahr w  tym zakresie spełnia najwyższe 

wymagania. Nasza dewiza: prosto, niezawodnie i profesjonalnie!

MARCONNECT. BEZPRZEWODOWA TRANSMISJA DANYCH

MarConnect Moduł łączności bezprzewodowej e-Stick oraz i-Stick

Odbiornik radiowy do przyrządów pomiarowych z łącznością Integrated Wireless oraz ręcznych przyrządów z interfejsem 
danych

Produkt 16 EWe

Moduł nadawczy do odbiornika e-Stick

MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 30 EWR, 30 EWN
Digimar 814 SR
Micromar 40 EWR, 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR
MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR
MarSurf PS1, PS10

Nr kat. 4102231

Cena katalogowa EUR 313,–

Cena promocyjna EUR 279,–

MarConnect 16 EWe Moduł nadawczy

Moduł nadawczy do wszystkich ręcznych urządzeń pomiarowych Mahr z przewodowym interfejsem danych

Produkt e-Stick i-Stick

Pasmo częstotliwości MHz 2400

Liczba kanałów – 3

Długość sygnału  do 6 m
Liczba odbiorników radiowych, które można podłą-
czyć do komputera  1 4

Liczba możliwych do podłączenia urządzeń z łącz-
nością Integrated Wireless – 8 do jednego odbiornika

Liczba modułów nadawczych, które można podłą-
czyć do odbiornika radiowego  8 –

Do przyrządów pomiarowych  Moduły nadawcze 16 EWe, 2000 e,  
RS232 e z łącznością Integrated Wireless

Nr kat. 4102230 4102220

Cena katalogowa EUR 94,– 93,–

Cena promocyjna EUR 89,– 86,–

e-Stick i-Stick
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IP65

MarConnect
integrated
wireless

Cena promocyjna

1325,– EUR
Nr kat. 4157115

Cena promocyjna

249,– EUR
Nr kat. 4157100

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

Funkcje: RESET (wyzerowanie wskazania), ABS (możliwość wyzero-
wania wskazania bez utraty powiązania ze wstępnie ustawionymi 
wymiarami ORIGIN), mm/cale, ORIGIN (wprowadzenie wartości 
zadanej), funkcja LOCK (blokada klawiszy), TOL (wskazanie granic 
tolerancji i ostrzeżenia), DATA (transmisja danych), HOLD (zapamię-
tanie wartości pomiarowej)
• Wyświetlacz o wysokim kontraście
• Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości utwardzane i szlifo-

wane
• Wrzeciono pomiarowe i kowadełko pokryte węglikiem spiekanym
• Szybki przesuw
• Grzechotka wygięta
• Lakierowany kabłąk stalowy z izolacją termiczną
• Wysokość cyfr: 10 mm
• Interfejs danych: Integrated Wireless
• Oprogramowanie: MarCom Professional do bezpłatnego 

pobrania: 
www.mahr.com/marcom

Micromar 40 EWRi
Cyfrowe mikrometry kabłąkowe z łącznością Integrated 
Wireless

Produkt Zakres pomiarowy Rozdzielczość Skok wrzeciona Informacje dodatkowe Nr kat. Cena kata-
logowa

Cena 
promocyjna

mm (cale) mm/cale mm EUR EUR

40 EWRi 0 – 25 (0 –1") 0,001 / 0,00005 0,5 Interfejs danych: 
Integrated Wireless

4157100 267,– 249,–

40 EWRi 25 – 50 (1 –2") 0,001 / 0,00005 0,5 4157101 315,– 294,–

Zestaw 40 
EWRi 0 – 100 (0 –4") 0,001/0,00005 0,5

Interfejs danych:
Zintegrowana łączność 
bezprzewodowa

4157115 1420,– 1325,–

MICROMAR. MIKROMETR CYFROWY 
Mikrometr cyfrowy Micromar 40 EWRi z łącznością bezprzewodową Integrated Wireless daje użytkownikowi dużo większą swobodę ruchu. 

Zapewnia on wodoodporność i precyzję dla niezawodnych pomiarów w najbardziej wymagających warunkach pracy.

Odbiornik radiowy i-Stick, patrz str. 9

Odbiornik radiowy i-Stick, patrz str. 9
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Cena promocyjna

41,– EUR
Nr kat. 4134000

Cena promocyjna

178,– EUR
Nr kat. 4157011

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

Mikrometry – obok suwmiarek – należą do najczęściej używanych ręcznych przyrządów pomiarowych. Dzięki precyzyjnie oszlifowanym wrze-

cionom, powierzchniom pomiarowym wzmocnionym węglikiem spiekanym oraz wytrzymałej konstrukcji kabłąka nowoczesne mikrometry 

z serii Micromar zapewniają maksymalną precyzję i żywotność.

Micromar 40 ER/40 EWR Cyfrowy mikrometr kabłąkowy

Z grzechotką do obsługi jedną ręką

• Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi  
 referencyjnemu
• Wyświetlacz o wysokim kontraście, wysokość cyfr: 10 mm
• Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości utwardzane 

i szlifowane
• Szybki przesuw
• Grzechotka wygięta
• Lakierowany kabłąk stalowy z izolacją termiczną
• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 2 lat
•  Zakres dostawy: Instrukcja obsługi, bateria, wzorzec nastawczy 

(od zakresu pomiarowego 25– 50 mm), etui
Funkcje 40 ER: AUTO-ON/OFF, RESET (wyzerowanie wskazania), 
mm/cale, HOLD (zapamiętanie wartości pomiarowej), funkcja LOCK 
(blokada klawiszy).
Funkcje 40 EWR: jak w 40 ER plus dodatkowo: ABS (możliwość 
wyzerowania wskazania bez utraty powiązania ze wstępnie usta-
wionymi wartościami zadanymi), Origin (wprowadzenie wartości 
zadanej), system referencyjny, DATA (w połączeniu z kablem do 
transmisji danych). 

Micromar 40 A Mikrometr kabłąkowy

Klasyczny

•  Elementy obsługowe i wskaźnikowe są przeciwodblaskowe 
(chromowane matowo)

• Wrzeciono pomiarowe i kowadełko z hartowanej stali, powleka-
ne węglikiem spiekanym

• Okładziny termoizolacyjne
• Szybki przesuw wraz ze zintegrowanym sprzęgiełkiem przeciąże-

niowym
• Mechanizm blokujący

Produkt Zakres pomiarowy Rozdzielczość Skok wrzeciona Nr kat. Cena katalo-
gowa

Cena 
promocyjna

mm mm mm EUR EUR

40 A 0 – 25 0,01 0,5 4134000 50,50 41,–

Produkt Zakres 
pomiarowy Rozdzielczość Skok wrzeciona Stopień ochrony Nr kat. Cena katalo-

gowa
Cena 
promocyjna

mm (cale) mm/cale mm EUR EUR

40 ER 0 – 25 (0 –1") 0,001 / 0,00005 0,635 • 4157010 156,50 142,–

40 EWR 0 – 25 (0 –1") 0,001 / 0,00005 0,635 • 4157011 205,– 178,–

40 EWR 25 – 50 (1 –2") 0,001 / 0,00005 0,635 • 4157012 278,– 238,–

MICROMAR. WSZYSTKO KRĘCI SIĘ WOKÓŁ PRECYZJI
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Cena promocyjna od

1345,– EUR

Cena promocyjna od

1199,– EUR

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

Produkt Zakres 
pomiarowy Rozdzielczość Błąd 

graniczny Liczba Pierścienie 
wzorcowe Nr kat. Cena 

katalogowa
Cena 
promocyjna

śrub mikrome-
trycznych

mm mm/cale µm mm EUR EUR

44 EWR 6 – 12 0,001 / 0,00005 4 3 8, 10 4191160 1710,– 1415,–

44 EWR 12 – 20 0,001 / 0,00005 4 2 16 4191161 1490,– 1199,–

44 EWR 20 – 50 0,001 / 0,00005 4 4 25, 40 4191162 2315,– 1935,–

44 EWR 50 – 100 0,001 / 0,00005 5 4 60, 85 4191163 2785,– 2285,–

3-punktowe średnicówki mikrometryczne to przyrządy do szybkiego pomiaru otworów, nieodzowne w każdym procesie produkcji. 3-punkto-

we oparcie głowic pomiarowych w połączeniu z mechanicznie powtarzalnym, precyzyjnym naciskiem pomiarowym zapewnia automatyczne 

wyśrodkowanie przyrządu pomiarowego w otworze i tym samym wiarygodne i dokładne wyniki pomiarów.

Micromar 44 EWR  Samocentrujące cyfrowe 

średnicówki mikrometryczne w zestawie 

Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi 
referencyjnemu Funkcje: RESET (wyzerowanie wskazania), ABS (możliwość wyzero-

wania 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 po-

miarowymi rozmieszczonymi na obwodzie co 120°
• Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe pokryte 

węglikiem spiekanym
• Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe umożli-

wiające 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

Do szybkich pomiarów

• Gwintowane przyłącze do wymiany głowic pomiarowych
• Samocentrujące głowice pomiarowe z trzema końcówkami po-

miarowymi rozmieszczonymi na obwodzie co 120°
• Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe pokryte 

węglikiem spiekanym
• Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe umożli-

wiające 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 Pierścienie 

wzorcowe
Urządzenie 

wyświetlające Rozdzielczość Nr kat. Cena 
katalogowa

Cena 
promocyjna

głowice pomiaro-
wych 44 Ak

w zakresie 
dostawy

mm mm mm/cale EUR EUR

844 AS 6 – 12 3 8, 10

MarCator 1086 R

0,0005/0,00002 4487760 1815,– 1499,–

844 AS 12 – 20 2 16 0,0005/0,00002 4487761 1620,– 1345,–

844 AS 20 – 50 4 25, 40 0,0005/0,00002 4487762 2385,– 1985,–

844 AS 50 – 100 4 60, 85 0,0005/0,00002 4487763 2895,– 2395,–

ŚREDNICÓWKI MIKROMETRYCZNE MICROMAR
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Cena promocyjna

25,– EUR
Nr kat. 4100400

Cena promocyjna od

665,– EUR

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

Micromar 44 AS Zestaw samocentrujących średnicówek mikrometrycznych

Do pomiarów otworów przelotowych i nieprzelotowych

• Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowo
• Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości utwardzane i szlifo-

wane
• Szybki przesuw wraz z zintegrowanym sprzęgiełkiem przeciąże-

niowym
• Samocentrujące głowice pomiarowe z trzema końcówkami po-

miarowymi rozmieszczonymi na obwodzie co 120°
• Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe pokryte 

węglikiem spiekanym
• Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe umożli-

wiające 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 Pierścienie 
wzorcowe Nr kat. Cena 

katalogowa
Cena 
promocyjna

śrub mikrome-
trycznych

mm mm µm mm EUR EUR

44 AS 6 – 12 0,001 4 3 8, 10 4190350 1030,– 849,–

44 AS 12 – 20 0,001 4 2 16 4190351 798,– 665,–

44 AS 20 – 50 0,005 4 4 25, 40 4190352 1810,– 1515,–

44 AS 50 – 100 0,005 5 4 60, 85 4190353 2150,– 1825,–

MarCal 16 FN Suwmiarka z podziałką kreskową

Klasyczna precyzyjna suwmiarka analogowa
• Wszystkie elementy służące do odczytu wartości są przeciwodbla-

skowe (chromowane matowo)
• Suwak i szyna hartowane, nierdzewne
• 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 

katalogowa
Cena 
promocyjna

mm mm cale mm EUR EUR

16 FN 0 – 150 0,05 1/28 0,05 4100400 30,– 25,–

16 FN 0 – 200 0,05 1/28 0,05 4100401 79,50 62,50

16 FN 0 – 300 0,05 1/28 0,05 4100402 191,50 145,–
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Cena promocyjna

297,– EUR
Nr kat. 4337620

Cena promocyjna

116,– EUR
Nr kat. 4336010

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

Produkt Zakres pomiarowy Rozdzielczość Informacje dodatkowe Nr kat. Cena 
katalogowa

Cena 
promocyjna

mm (cale) mm/cale EUR EUR

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

Wysokość cyfr: 12 mm

4336010 151,– 116,–

1075 R  12,5 (0,5") 0,005/0,0001" 4336020 205,– 154,–

1075 R  12,5 (0,5") 0,001 / 0,00005" 4336030 305,– 238,–

MarCator 1075 R Cyfrowy czujnik zegarowy

Z dużym wyświetlaczem

Funkcje: ON/OFF, RESET (wyzerowanie wskazania), mm/cale, 
zmiana kierunku pomiaru, PRESET (wprowadzenie wartości 
zadanej), DATA (za pomocą kabla do transmisji danych), 
funkcja LOCK (blokada klawiszy), AUTO-ON/OFF
• Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście
• Osłona na końcu trzpienia pomiarowego
• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 3 lata

Funkcje: ON/OFF, RESET (wyzerowanie wskazania), mm/cale, 
zmiana kierunku pomiaru, PRESET (wprowadzenie wartości zada-
nej), TOL (wprowadzanie tolerancji), ABS (możliwość wyzerowania 
wskazania bez utraty powiązania ze wstępnie ustawionymi wymia-
rami), <0> (tryb wyświetlania tolerancji), DATA (za pomocą kabla do 
transmisji danych), współczynnik (regulowany), LOCK (indywidualna 
blokada klawiszy)
• Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście
• Część obsługowa i wskaźnikowa z możliwością obracania o 280°
• Zdejmowana nasadka na końcu trzpienia pomiarowego
• Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi refe-

rencyjnemu
• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 3 lata

Produkt Zakres pomiarowy Przełączana rozdzielczość Informacje dodatkowe Nr kat. Cena 
katalogowa

Cena 
promocyjna

mm (cale) mm (cale) EUR EUR

1086 R 12,5 (0,5") 0,01/0,0005" 4337130 285,– 234,–

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 352,– 297,–

1086 R 25 (1") 4337621 420,– 349,–

MarCator 1086 R Cyfrowy czujnik zegarowy

Rozdzielczość od 0,5 µm i wskaźnik tolerancji

Wyświetlanie tolerancji ze wskazaniami 
wartości pomiarowych.

Wyświetlanie informacji o tolerancji 
bez wskazań wartości pomiarowych. 

Nasze innowacyjne cyfrowe czujniki zegarowe wyposażone są w wysoce precyzyjne elektroniczne systemy pomiarowe. Zapewniają 

one dodatkowe, praktyczne funkcje pomiarowe. Dzięki prostej obsłudze, dużemu, czytelnemu wyświetlaczowi oraz możliwości szybkiego 

i prostego dalszego przetwarzania wszystkich wyników pomiarów spełniają wszelkie wymagania stawiane nowoczesnym przyrządom 

pomiarowym.

POMIARY CYFROWE PRZYRZĄDAMI MARCATOR
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Cena promocyjna

376,– EUR
Nr kat. 4337660

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

MarCator 1087 R Cyfrowe czujniki zegarowe

Rozdzielczość od 0,5 µm i dynamiczne funkcje maks./min.

Funkcje: ON/OFF, RESET (wyzerowanie wskazania), mm/cale, zmia-
na kierunku pomiaru, PRESET (wprowadzenie wartości zadanej), 
TOL (wprowadzanie tolerancji), pamięć MAKS./MIN. do wyszu-
kiwania punktu zwrotnego, TIR (MAKS.-MIN.) do kontroli bicia 
poprzecznego i płaskości, ABS (możliwość wyzerowania wskazania 
bez utraty powiązania ze wstępnie ustawionymi wymiarami), DATA 
(w połączeniu z kablem do transmisji danych), współczynnik (usta-
wialny), LOCK (indywidualna blokada klawiszy)
• Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście
• Część obsługowa i wskaźnikowa z możliwością obracania o 280°
• Zdejmowana nasadka na końcu trzpienia pomiarowego
• Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi refe-

rencyjnemu
• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 3 lata

Produkt Zakres pomiarowy Przełączana rozdzielczość Informacje dodatkowe Nr kat. Cena 
katalogowa

Cena 
promocyjna

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 442,– 376,–

1087 R 25 (1") 4337661 504,– 418,–
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Cena promocyjna

342,– EUR
Nr kat. 4337624

Cena promocyjna

406,– EUR
Nr kat. 4337663

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

Nasze wysoce precyzyjne czujniki zegarowe z systemem MarConnect gwarantują zawsze optymalne połączenie ze wszystkimi syste-

mami analizującymi – za pośrednictwem zintegrowanego nadajnika radiowego lub – w zależności od wyboru – kabla do transmisji danych. 

System referencyjny firmy  Mahr upraszcza obsługę cyfrowych czujników zegarowych. 

MarCator 1086 Ri Cyfrowe czujniki zegarowe

Rozdzielczość od 0,5 µm i wskaźnik tolerancji

Funkcje: ON/OFF, RESET (wyzerowanie wskazania), mm/cale, 
zmiana kierunku pomiaru, PRESET (wprowadzenie wartości zada-
nej), TOL (wprowadzanie tolerancji), ABS (możliwość wyzerowania 
wskazania bez utraty powiązania ze wstępnie ustawionymi wymia-
rami), DATA (za pomocą kabla do transmisji danych), współczynnik 
(regulowany), LOCK (indywidualna blokada klawiszy).
• Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście
• Część obsługowa i wskaźnikowa z możliwością obracania o 280°
• Zdejmowana nasadka na końcu trzpienia pomiarowego
• Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi refe-

rencyjnemu
• Zasilanie: bateria, żywotność ok. 3 lata
• Oprogramowanie: MarCom Professional do bezpłatnego pobra-

nia: 
www.mahr.com/marcom

Produkt Zakres 
pomiarowy Przełączana rozdzielczość Informacje dodatkowe Nr kat. Cena 

katalogowa
Cena 
promocyjna

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 405,– 342,–

1086 Ri 25 (1") 4337625 459,– 389,–

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

4337663 475,– 406,–

1087 Ri 25 (1") 4337665 537,– 459,–

Dodatkowe funkcje MarCator 1087 Ri

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

MarCator 1087 Ri Cyfrowe czujniki zegarowe

Rozdzielczość od 0,5 µm i dynamiczne funkcje maks./min.

MARCATOR. BEZPRZEWODOWY CZUJNIK ZEGAROWY

Odbiornik radiowy i-Stick, patrz str. 9
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DIN
878

Cena promocyjna

33,75 EUR
Nr kat. 4311050

Cena promocyjna od

172,50 EUR

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

MarCator 810 A Precyzyjny czujnik zegarowy

Klasyczny ze zdejmowaną nasadką

Marstand 815 MG Statyw pomiarowy z podstawką magnetyczną

Proste mocowanie jednym ruchem ręki

• Statyw pomiarowy 3D, możliwość ustawienia w dowolnej pozycji 
roboczej

• Proste pozycjonowanie wszystkich trzech przegubów, możliwość 
zamocowania jednym ruchem ręki

• Bezobsługowy mechaniczny system mocowania
• Elementy ramienia wykonane z wysokiej jakości stopu lekkiego, 

anodowanego na czarno
• Uchwyt czujnika zegarowego z otworem mocującym 8 mm i pro-

wadnicą typu „jaskółczy ogon” do czujników dźwigniowych
• Z precyzyjną, bezluzową regulacją
• Włączany/wyłączany magnes o dużej sile mocowania
• Dostawa nie obejmuje czujnika zegarowego

Produkt Zakres precyzera Wysokość 
całkowita

Wysięg (maks.) Pryzma dla 
wałków o średnicy

Przy-
czepność 
magne-
tyczna

Nr kat. Cena 
katalogowa

Cena 
promocyjna

mm mm mm mm N EUR EUR

815 MG

5

224 130

6 - 120

300 4420350 188,50 172,50

815 MG 316 200
800

4420360 207,50 189,–

815 MG 401 280 4420370 252,– 229,–

815 MG* 2 444 330 1000 4420380* 485,– 433,–

* Zaprojektowany specjalnie dla czujników o rozdzielczości mikronowej

Ze względu na wszechstronność zastosowań czujniki zegarowe należą do najczęściej stosowanych przyrządów 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.

• Duża, 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 

katalogowa
Cena 
promocyjna

mm mm mm EUR EUR

810 A 10 0,01 50 Nacisk pomiarowy: 0,7 - 1,3 N 4311050 41,25 33,75

MARCATOR WYZNACZA WŁAŚCIWY KIERUNEK
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SHOCK
PROOF

DIN
2270

SHOCK
PROOF

DIN
2270

Cena promocyjna

77,50 EUR
Nr kat. 4305200

Cena promocyjna

109,– EUR
Nr kat. 4308200

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

MarTest 800 S/SG/SGE
Czujnik dźwigniowo-zębaty – wersja standardowa

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

prowadnicami typu „jaskółczy ogon”.
• Antywstrząsowy mechanizm pomiarowy
• Wykonanie antymagnetyczne
• Automatyczne dostosowywanie do kierunku pomiaru zapewnia-

jące bezbłędny odczyt
• Podwójna dźwignia z łożyskiem kulkowym, zabezpieczenie przed 

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

Od 1936 roku  Mahr należy do czołowych producentów dźwigniowych urządzeń pomiarowych na świecie. Niezwykle czuły, zoptymalizowany 

komputerowo mechanizm pomiarowy zapewnia maksymalną wiarygodność wyników i precyzję. Z myślą o zastosowaniu w warunkach warsz-

tatowych wskaźniki przyrządów MarTest zostały uszczelnione i zabezpieczone przed wnikaniem wody.

MARTEST. WYSOCE PRECYZYJNE POMIARY

Z szybką z hartowanego szkła mineralnego, odpornego na 
pęknięcie i zarysowania

Z szybką z hartowanego szkła mineralnego, odpornego na 
pęknięcie i zarysowania

Produkt Zakres 
pomiarowy Rozdzielczość Średnica tarczy Długość trzpienia 

pomiarowego Nr kat. Cena 
katalogowa

Cena 
promocyjna

mm mm mm mm EUR EUR

800 S ± 0,4 0,01 28 14,5 4305200 86,50 77,50

800 SG ± 0,4 0,01 38 14,5 4307200 87,50 78,50

800 SGE ± 0,7 0,001 38 9,15 4308220 163,– 146,–

MarTest 800 SM/SGM/SL
Czujnik dźwigniowo-zębaty do pomiarów specjalnych

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

prowadnicami typu „jaskółczy ogon”.
• Antywstrząsowy mechanizm pomiarowy
• Wykonanie antymagnetyczne
• Automatyczne dostosowywanie do kierunku pomiaru zapewnia-

jące 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 
katalogowa

Cena 
promocyjna

mm mm mm mm EUR EUR

800 SM ± 0,1 0,002 28 14,5 4308150 110,– 99,–

800 SGM ± 0,1 0,002 38 14,5 4308200 122,– 109,–

800 SL ± 0,25 0,01 28 41,24 4306200 138,– 123,50
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ABSABS
System

Cena promocyjna

528,– EUR
Nr kat. 4426100

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

Digimar 814 SR Wysokościomierz pomiarowo-traserski

Precyzyjne pozycjonowanie za pomocą pokrętła

Funkcje: RESET (wyzerowanie wskazania), mm/cale, ABS (przełą-
czanie z pomiaru względnego na bezwzględny), blokowanie/od-
blokowanie 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
• Precyzer
• Śruba ustalająca
• Wymienne końcówki pomiarowe i trasujące, pokryte węglikiem 

spiekanym

Produkt Zakres pomiarowy Rozdzielczość Informacje dodatkowe Nr kat. Cena 
katalogowa

Cena 
promocyjna

mm (cale) mm/cale EUR EUR

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

4426100 615,– 528,–

814 SR 0 – 600 (0 – 24") 0,01/0,0005" 4426101 1080,– 944,–

Wyjątkowo stabilna i odporna 
na skręcanie kolumna 
o dużym przekroju, do 
precyzyjnych zadań traserskich 
i pomiarowych

Dźwignia zaciskowa do 
szybkiego mocowania 
jednostki suwaka

Pokrętło do łatwego 
pozycjonowania 
i przeprowadzania 
pomiarów

Ergonomiczna, 
stabilna stopa

W warsztacie bardzo ważna jest możliwość szybkiego pomiaru i kontroli obrabianych elementów. Do zadań tych idealnie nadaje się wysoko-

ściomierz pomiarowo-traserski firmy  Mahr.

IDEALNE DO WARSZTATU
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Cena promocyjna od

3650,– EUR

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

Digimar 816 CL Wysokościomierz

Idealny do precyzyjnych pomiarów w warunkach produkcyjnych

• Pomiary w zetknięciu od góry lub od dołu
• Pomiar szerokości kanałka lub grubości występu (półki) 

i wyznaczanie 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:
• Czytelny, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD
• Duże, przejrzyste przyciski funkcyjne
• 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 

urządzenia
• 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 N 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 4330,– 4905,–

Cena promocyjna EUR 3650,– 3999,–

Wysokościomierze Digimar gwarantują maksymalną elastyczność i  jakość. Nasze zmotoryzowane wysokościomierze Digimar wyróżniają się 

prostą obsługą, wygodnym dostępem do wszystkich funkcji podstawowych za pomocą skrótów klawiszowych, jak również maksymalnym 

komfortem i bezpieczeństwem pomiarów.

MIERZ WYSOKO
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2D

Cena promocyjna od

4950,– EUR

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

Digimar 817 CLM Wysokościomierz

Z trybem Quick Mode. Szybkie pomiary z najwyższą dokładnością

• 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 wartości pomiarowych
System pomiarowy:
• Niezwykła dokładność pomiarów i niezawodność dzięki optyczne-

mu liniałowi inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą
• Dynamiczny system pomiarowy zapewniający wysoką powtarzal-

ność
• 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 urzą-

dzenia
• Zintegrowany akumulator z możliwością ładowania, umożliwiają-

cy 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 N 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 5740,– 6325,– 10 625,–

Cena promocyjna EUR 4950,– 5390,– 9350,–
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Cena promocyjna

3790,– EUR
Nr kat. 6910401

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

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.

PRECYZYJNE POMIARY CHROPOWATOŚCI

• Automatyczne wykrywanie profilu i dobór odpowiedniego filtra 
i odcinka odwzorowania zgodnie z normami

•  Możliwość wyboru liczby odcinków elementarnych oraz skróco-
nego filtra

• Drukowanie profili R (ISO/ASME/JIS), profili P (MOTIF), krzywej 
udziału materiałowego, protokołu wyników

• Możliwość wyboru jednostek miary (μm/μin) i norm (ISO/JIS/
ASME/MOTIF)

Zakres dostawy M 300 SET:
• Urządzenie analizujące M 300
• mechanizm posuwowy RD 18 ze zintegrowanym wzorcem,
• standardowa głowica PHT 6-350/2 µm (zgodna z normami),
• wzorzec chropowatości PRN 10 ze świadectwem kalibracji 

Mahr,
• Regulacja wysokości, osłona głowicy, 2 x kabel USB (do połącze-

nia z komputerem), torba i inne elementy

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.) urządzenia analizującego  mm 190 x 140 x 75

Masa mechanizmu posuwowego  g ok. 300

Masa urządzenia analizującego  kg ok. 1

Zasada pomiaru  pomiar profilometryczny ze ślizgaczem
Głowica pomiarowa  indukcyjna głowica ślizgaczowa
Nacisk pomiarowy N 0,75 mN
Nr kat. 6910401

Cena katalogowa EUR 4470,–
Cena promocyjna EUR 3790,–

MarSurf M 300 SET Przenośny miernik chropowatości

Idealny do precyzyjnych pomiarów w warunkach produkcyjnych
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Cena promocyjna

3790,– EUR
Nr kat. 6910431

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

• Automatyczne wykrywanie profilu i dobór odpowiedniego filtra 
i odcinka odwzorowania zgodnie z normami

•  Możliwość wyboru liczby odcinków elementarnych oraz skróco-
nego filtra

• Drukowanie profili R (ISO/ASME/JIS), profili P (MOTIF), krzywej 
udziału materiałowego, protokołu wyników

• Możliwość wyboru jednostek miary (μm/μin) i norm (ISO/JIS/
ASME/MOTIF)

Zakres dostawy M 300 C SET:
• Urządzenie analizujące 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 kalibracji 

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

nia z komputerem), torba i inne elementy

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

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 ø26

Wymiary (dł. x szer. x wys.) urządzenia analizującego  mm 190 x 140 x 75

Masa mechanizmu posuwowego  g ok. 300

Masa urządzenia analizującego  kg ok. 1

Zasada pomiaru  pomiar profilometryczny ze ślizgaczem
Głowica pomiarowa  indukcyjna głowica ślizgaczowa
Nacisk pomiarowy N 0,75 mN
Nr kat. 6910431

Cena katalogowa EUR 4470,–
Cena promocyjna EUR 3790,–

Marsurf M 300 C SET Przenośny miernik chropowatości

Idealny do precyzyjnych pomiarów w warunkach produkcyjnych
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MicroSD������RS232C

Cena promocyjna

2095,– EUR
Nr kat. 6910230

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

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

na przyrządzie pomiarowym
• Operator może dodawać komentarze w protokole PDF bezpo-

średnio na przyrządzie MarSurf PS 10
•  Wykonywanie kopii zapasowych w plikach TXT, X3P, CSV i PDF
• Uniwersalność urządzenia: wyjmowany mechanizm posuwowy
• 31 parametrów: zakres funkcji jak w przypadku przyrządu labora-

toryjnego.

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, możliwość rozszerze-
nia 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 N 0,75 mN
Nr kat. 6910230
Cena katalogowa EUR 2430,–
Cena promocyjna EUR 2095,–

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

kabel USB,
• wzorzec chropowatości umieszczony w obudowie (wyjmowany), 

ze świadectwem kalibracji Mahr,
• osłonę głowicy, torbę z paskiem na ramię,
• przedłużacz do mechanizmu posuwowego,
• instrukcję obsługi.

MarSurf PS 10 Set Przenośny chropowatościomierz

Prosta, intuicyjna obsługa
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Cena promocyjna

786,– EUR
Nr kat. 4245001

Cena promocyjna

1570,– EUR
Nr kat. 9104848

Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

MarVision SM 150/SM 160 Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym

Badanie elementów podczas produkcji i kontroli jakości

 • Wysokiej jakości układ optyczny zapewniający jasne, ostre, trój-
wymiarowe obrazy

 • Regulacja powiększenia dzięki obiektywowi zmiennoogniskowe-
mu

 • Ustawianie ostrości za pomocą ergonomicznego pokrętła – z my-
ślą o osobach leworęcznych umieszczonego po obu stronach

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

 • Oświetlenie 12 V/15 W, zintegrowane oświetlenie odbite i prze-
chodzące, regulowane bezstopniowo (tylko SM 150) 

Optyczne przyrządy pomiarowe MarVision firmy Mahr zapewniają szybkie i niezawodne rozwiązania do różnych zadań pomiarowych 2D. 

Świetnie sprawdzają się przy pomiarach zarówno precyzyjnych wyrobów w przemyśle produkcyjnym i medycznym, jak i zminiaturyzowanych 

elementów elektronicznych. Bardzo wysoka dokładność przyrządów pomiarowych oraz funkcjonalne urządzenia obsługowe i  analizujące 

spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

NOWY WYMIAR METROLOGII

Produkt Powiększenie
Średnica pola 

widzenia
Kąt 

widzenia
Tubus 

optyczny
Odległość 
robocza

Maks. 
wysokość 
obiektu

Nr kat. Cena 
katalogowa

Cena 
promocyjna

mm µm mm mm EUR EUR

SM 150 płynnie regulowane 
7 - 45-krotne

28 - 5 45° Binokular 105 75
4245001 924,– 786,–

SM 160 4245003 1315,– 1130,–

• Wysokiej jakości układ optyczny zapewniający jasne, ostre, trój-
wymiarowe obrazy

 • Regulacja powiększenia dzięki obiektywowi zmiennoogniskowe-
mu

 • Ustawianie ostrości za pomocą ergonomicznego pokrętła – z my-
ślą o osobach leworęcznych umieszczonego po obu stronach

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

 • Oświetlenie 12 V/15 W, zintegrowane oświetlenie odbite i prze-
chodzące, regulowane bezstopniowo

MarVision SM 151 Mikroskop stereoskopowy z obiektywem zmiennoogniskowym i aparatem cyfrowym

Doskonały mikroskop stereoskopowy do dokumentowania, z wysokiej jakości układem optycznym

Produkt Powiększenie
Średnica pola 

widzenia
Kąt 

widzenia
Tubus 

optyczny
Odległość 
robocza

Maks. 
wysokość 
obiektu

Nr kat. Cena 
katalogowa

Cena 
promocyjna

mm µm mm mm EUR EUR

SM 151
płynnie regulowane 

7 - 45-krotne
28 - 5 45° Trinokular 105 75 9104848 1835,– 1570,–
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 

cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

ROZWIĄZANIA POMIAROWE, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ WIĘKSZĄ WYDAJNOŚĆ

Innowacyjne stanowiska pomiarowe do zastosowania w produkcji

MarShaft SCOPE 250 plus – w pełni zautomatyzowany pomiar elementów 

o symetrii obrotowej

• Kamera o dużej rozdzielczości 

z matrycą CMOS i 40 mm obrazem 

rejestrowanym na żywo

• Duża dokładność i niezwykle krót-

kie czasy pomiaru dzięki szybkiej 

rejestracji wartości pomiarowych 

(120 obrazów/s)

Zalety: Pomiar elementów czujnikiem 

optycznym w  ciągu zaledwie sekund. 

Bardzo przystępna cena za podstawowy 

sprzęt w segmencie małych, optycznych 

maszyn do pomiaru wałów.

MarVision MM 420 CNC – mikroskop pomiarowy do automatycznego po-

miaru CNC

• W pełni zautomatyzowane pomiary 

na osi Z, X oraz Y

• Wyjątkowa precyzja i niezawodność

• Czujnik optyczny pracuje szybko, 

precyzyjnie i bezstykowo

• Idealne rozwiązanie również do 

pomiarów paletowych

Zalety: Mikroskop pomiarowy to przy-

spieszenie i poprawa procesu zapewnia-

nia jakości – w zaskakująco atrakcyjnej 

cenie – a  także ograniczenie wpływu 

czynnika ludzkiego.

Precimar Optimar 100 – ekonomiczna kontrola przyrządów kontrolnych

• Kontrola czujników zegarowych, 

mikrokatorów, czujników dźwignio-

wych i średnicówek 2-punktowych 

oraz głowic pomiarowych

• Kontrole częściowo lub w pełni zau-

tomatyzowane

• Najwyższa dokładność pomiaru

Zalety: Przyrządy kontrolne sprawdza-

ne są szybciej i dokładniej, a  jednocze-

śnie optymalizowane są koszty ich za-

rządzania.

Seria MarSurf CD – pomiar konturu 25 x szybciej

• Duża prędkość wszystkich osi

• Zakres pomiarowy 100 mm 

• 200 mm/s z osią X 

• System mocowania z rastrem 50 mm 

• Automatyczne wykrywanie ramienia 

pomiarowego

Zalety: Przyspieszenie procesów, po-

prawa jakości produkcji, wydajniejsza, 

a więc i bardziej rentowna praca.
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Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter poglądowy. Wszystkie podane ceny są sugerowanymi 
cenami detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) obowiązują od 09.04.2018 do 31.05.2018

MarSolution – indywidualne stanowiska pomiarowe do zastosowania 

w produkcji

• Łatwy i szybki pomiar

• W otoczeniu produkcji lub na linii 

produkcyjnej

• W procesie półautomatycznym 

w całkowicie zautomatyzowanym

• Możliwość zintegrowania funkcji 

takich jak odważanie lub grawero-

wanie

Zalety: Rozwiązanie zawsze dopasowa-

ne do konkretnych zadań, ekonomiczne 

i  wykorzystujące standardowe kompo-

nenty programu Millimar.

Oprogramowanie MarCAD – programowanie offline na modelu 3D do 

formtestera

• Tworzenie kompletnego programu 

pomiarowego na modelu 3D CAD

• Automatyczne określanie najefek-

tywniejszej strategii pomiarowej

• Wykrywanie optymalnego zamoco-

wania

• Ułatwia zapewnienie jakości

Zalety: Programowanie offline znacznie 

redukuje czas konieczny do wykonywa-

nia dodatkowych czynności i  zabezpie-

cza cenny czas w procesie rozwoju.

Engineered Solutions – stanowiska pomiarowe dostosowane do potrzeb 

klienta

• Indywidualnie projektowane stano-

wiska pomiarowe odpowiednie do 

mierzenia danych elementów

• Wybór obejmuje nieskomplikowane 

stanowiska pomiarowe do obsługi 

ręcznej po całkowicie automatycz-

ne zrobotyzowane rozwiązania do 

pomiarów bezpośrednio na linii 

produkcyjnej

Zalety: Łatwy i efektywny pomiar w do-

skonałej relacji jakości do ceny.

MarForm MMQ 400 – w pełni zautomatyzowane uniwersalne maszyny do 

pomiaru kształtu

• Bardzo precyzyjna oś pomiarowa C, 

Z i X

• Do przedmiotów obrabianych 

o dużej dokładności, nieprzeciętnej 

długości lub masie

• Zautomatyzowane pomiary w pro-

dukcji w laboratorium pomiarowym

• Sterowanie torem dla konturu zada-

nego

Zalety: Ocena mierzonego elementu 

zgodnie z DIN ISO 1101 oraz zagwaran-

towanie i wzrost jakości produkcji.



  

Mahr GmbH
Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen / 
Reutlinger Str. 48, 73728 Esslingen

Telefon +49 551 7073-800, Fax +49 551 7073-888

info@mahr.de, www.mahr.com

Mahr Polska Sp. z o.o.

ul. Gimnazjalna 4, 01-364 Warszawa, Polska

Telefon +48 22 862 39 97, faks +48 22 862 39 97

mahr.polska@mahr.com, www.mahr.pl

Nowy wymiar produktywności

Rozwiązania przenośne i w pełni zautomatyzowane:

Zobacz nasze innowacje na targach Control.

Mahr na targach Control:  
Hala 3 · stoisko 3102 oraz 3202

Informacje dotyczące większej wydajności:

www.mahr.com/control

© Mahr GmbH

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian 
w naszych produktach, wynikających przede wszyst-
kim z ulepszeń technicznych i rozwoju produktów. 
Wszelkie ilustracje, dane liczbowe itp. mają charakter 
poglądowy.
Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami 
detalicznymi. Ceny netto w € (bez podatku VAT) 
obowiązują do 31.05.2018.
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