Papírtekercsek, szallagok, izzók
Festékszalagok
No.

Mennyiség Terméktípus Termék No.
MST201
178-121/921

995446

1

198728

5

MST301
DP-1HS

178-127/128
178-927/928
264-503

Papírtekercsek
No.
353535

Mennyiség
1

908353-1

2

011074

5

011046

10

09EAA082-5

5

12AAA802

10

225703
12AAN052

10
10

270004

10

270490

10

997471

10

997662
998698D

10
10

Terméktípus
Termék No.
MST501
178-961
MPK10
264-103
MPK100
264-xxx
MPK120
264-xxx
DP-1HS
264-503
MST201
178-121
MST301
178-127/178-128
MST4
178-911
DP1-VR
264-504-5D
DP1-VR (csak UK)
264-504-5E
LH-600B (hőnyomtató)
518-321-00
LH-600C (hőnyomtató)
518-331-20/518-332-20
LH-600D (hőnyomtató)
518-341-20/518-342-20
LHN450/600/900900
518-903/904/905
LH-600E/ LH-600EG
518-351D-21/518-352D-21
STP2
178-802
DP-1DX/1AT
264-501/502
Multifunkciós nyomtató
164-515
RA300
211-961/211-962
RA400
211-963/211-964
RA112/122
211-921/941
RA114
211-705
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A termékeinket a kereskedelmi ügyfeleink számára értékesítjük. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve
paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül. Az ajánlott kiskereskedelmi árakat a
katalógushoz tartozó külön árlista tartalmazza.

Papírtekercsek, szallagok, izzók
Izzók
No.
011315
02AKJ023D
101479
11BAC224
162151
19BAA095
200672
201131
383038D
510187

512305

512437

513614
513666

513667N

515557
515558
515559

Termékek

Megvilágítás

377-090-1DD
TM10
CF 10 (Halogén)
AVK-C
MVK-E3/-G/-VL
PJ250
PH350
PJ300
PV600
TM505/510
PV600
PH14
PH350H/353H/361H/600H (Halogén)
PJ251/321/2500/3000/300H(Halogén)
PJ311/PJ311 T4/Z1 (Halogén)
PV600/5000/350H/500H (Halogén)
PJH30/3000 (Halogén)
PJ250H/300H (Halogén)
PH350H (Halogén)
PV350H/500H (Halogén)
DR
DV4
SR (Halogén)
FS50/110 (Halogén)
TM/111/301/311/321/331
FS50F/50L/110 (Halogén)
MF200 (Halogén)
HV
TM111/301/311/321/331
MF505/510/1020/1030
MF505TH/510TH/1020TH/1030TH
TF510F/510FW/1020F
TM200
TM200
TM megvilágítás

Leírás
10,8V 30W
8W
6,3V
AVK-A
6V 10W
6V 15W (10 pcs)

Felső

10V 70W

Felső v. Alsó

12V 150W

Felső

24V 2W
10V 300W

Felső v. Alsó

24V 150W

Alsó

12V 100W

6V 10W
6V 20W

12V 50W

Alsó
Felső

8V 24W
8V 24W
8V 12W

MITUTOYO, ABSOLUTE, CARBstrato, CONTRACER, DIGIMATIC, Ko-ga-me, LEGEX, MACH, MCOSMOS, MiCAT, M-NanoCoord, MSURF,
OPTOEYE, QSPAK, QUANTUMIKE, QUICK SCOPE, QUICK VISION ACCEL, Quick Vision WLI, QVH, QVPAK, SCANPAK, STRATO-Apex,
SurfaceMeasure, SURFTEST és U-WAVE Mitutoyo Corp. által Japánban és további országokban/régiókban bejegyzett, regisztrált termékek és
elnevezések.
MeasurLink a Mitutoyo America Corp. által az USA-ban további országokban/régiókban bejegyzett, regisztrált termékek és elnevezések. Optifix a KOMEG Industrielle Meßtechnik GmbH által Németországban ls további országokban/régiókban bejegyzett, regisztrált termékek és
elnevezések.
Charmilles a Agie Charmilles New Technologies SA által bejegyezve. FANUC a FANUC Ltd által bejegyezve. GE a General Electric Co által
bejegyezve. Heidenhain a Dr. Johannes Heidenhain GmbH által bejegyezve. Honeywell a Honeywell International Inc. által bejegyezve. IBM
az International Business Corp által bejegyezve. MELDAS a Mitsubishi Electric Corp által bejegyezve. Microsoft, Excel, MS-DOS, Windows és
Windows Vista a Microsoft Corporation által az USA-ban és számos más országban bejegyezve. Mitsubishi a Mitsubishi Corp. által
bejegyezve. Panasonic, Matsushita és MINAS a Panasonic Corp. által bejegyezve. Power Mate a FANUC Corp. által bejegyezve. REVO a
RENISHAW PLC. által bejegyezve. ROLLS-ROYCE a Rolls-Royce Motor Cars Ltd. által bejegyezve. Siemens a Siemens AG. által bejegyezve.
System 3R a System 3R International AB. által bejegyezve. Turbomeca a Turbomeca által bejegyezve. Yaskawa Kabushiki Kaisha Yaskawa
Denki által bejegyezve.
További termékek, cégek és vállalatok csak azonosítási céllal kerülnek megnevezésre.

A termékeinket a kereskedelmi ügyfeleink számára értékesítjük. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve
paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül. Az ajánlott kiskereskedelmi árakat a
katalógushoz tartozó külön árlista tartalmazza.
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Mitutoyo Európában
Európa egy igen erős, integrált, nagy jelentőséggel bíró piaci régió.
Mitutoyo helyzete ezen a piacon igen jól pozícionált, amelyet a Mitutoyo
Europe GmbH által központilag felügyelt és irányított, 33 országban
elérhető, magas szinten képzett 85 képviseletének köszönhet.
Piacvezetőként a Mitutoyo ügyfelei teljeskörű, minden részletre kiterjedő
szolgáltatásban részesülnek. A magasszintű vevői elégedettség megtartása
ill. fokozása a legfontosabb feladatata az értékesítési és szolgáltatói
hálózatunknak. Ügyfeleink igénybe vehetik a kereskedelmi és konzultációs
szolgáltatásunkon kívül a helyszíni javításra és karbantartásra, az
integrált ellátási rendszerekre, energia menedzsmentre, raktározásra és a
flottakezelésre irányuló szolgáltatásainkat is.
Mitutoyo név garancia a telepítés, kalibrálás, beszabályozás és javítás
terén nyújtott szolgáltatásaik magas színvonalára. És ez igaz a legkisebb
tolómérőtől a csúcskategóriát képviselő koordináta mérőgépekre
egyaránt. Továbbá külföldi nyelveket beszélő kollégák állnak nemzetközi
ügyfeleink szolgálatára. Egy Japán cég Európában? Mitutoyo nyelvi
tréningek keretében képzi alkalmazottjait a japán nyelv elsajátítására. Új
képviselet Oroszországban? Mitutoyo teljeskörű támogatást biztosít orosz
kollégáiknak német nyelven. Mitutoyo mindenhol ott van, ahol Ön is!

Kutatás és Fejlesztés

Jelenlegi portfóliónk közel 5000 mérőeszközt tartalmaz, az analóg
mikrométerektől kezdve az ultra-pontosságú 3D koordináta mérőgépekig
bezárólag. Termékpalettánk és a Mitutoyo rendszermegoldásai szoros
szimbiózisban kötődnek egymáshoz. Mitutoyo megfelel a legszigorúbb
igényeknek és nemzetközi minőségügyi rendszereknek, mint pl. ISO 9001
és ISO / TS 16949 (autóipar) és AS9100 (repülőgépipar), ill. MSA R & R. És
ez változatan lesz a jövőben is.

Bizonyított minőség
A minőségbiztosítás csak azt biztosítja, ami biztosítható. A munkavégzés
során garanciákat várunk el azokra az eszközökre, amiket használunk.
Mitutoyo tanúsítványokkal igazolja és biztosítja a minőséget. Ezek közé
tartozik a TÜV minőségi pecsétje, nemzetközileg elismert kalibráló
laboratóriumok, garanciajegy az IP védelemre, EC dokumentációk, stb.
Eszközeinkkel a minőségbiztosításnak könnyű dolga van.

Testreszabott megoldások
Mitutoyo mögött kiemelkedő technológiai kompetencia, tanácsadói
hálózat, projekt- és műszaki menedzsment áll. Erre a legjobb példa az M3
Solutions koncepció. M3 jelentése Mitutoyo Measurement Metrology mely
olyan szolgáltatásunk, amely egyedi megoldásokat biztosít ügyfeleink
speciális igényeire.

A kutatás és fejlesztés a növekedés igen erős alappillére, ahol innovatív
megoldások sorozatával újítjuk meg portófliónkat. Az utóbbi évekeben a
Mitutoyo kivívta magának a Leginnovatívabb Méréstechnikai Szolgáltató
elismerést.

M3 Solutions feladatai között megjelennek a hagyományostól eltérő
mérési feladatok kikdolgozása, környezet tanulmány, megoldás fejlesztés,
költséghatékonyság-vizsgálat és szállítási ütemezés. Kiválóan képzett
kollégáink a garancia az optimális megoldások működőképességére.

Jelentős pénzügyi, technológia és humán erőforrás oldali beruházásainknak
köszönhetően a Mitutoyo folyamatosan fejlődik. Új koncepciók, elvek és
technológiák állnak a fejlesztések középpontjában. Ennek köszönhetően
teljesen új termékcsaládok születnek, ill. régiek újulnak meg.

Oktatás és képzés

Specifikus termékek
Ha mikrométer alatti tartományokban is pontos mérésre van igénye,
nem engedhet meg magának semmi féle hibaforrrást, legyen az mérési
bizonytalanság vagy akár megbízhatatlan mérőeszköz, vagy esetleg
kompatibilitási probléma. Mitutoyo felhasználók nem ismerik az interfészek
jelentette problémát, és pontosan tudják hogy vakon megbízhatnak
mérőeszközeinkben, hiszen szinte egyedüli szállítóként a Mitutoyo kínálja
a legszélesebb mérőeszköz portfóliót a világon.
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Többet szeretne tudni? A Mitutoyo-nál a legjobb helyen van. Oktató
és képzési MIM (Mitutoyo Institute of Metrology) központunkban
szoftverkezelői képzések és egyéni szemináriumok keretében állunk
rendelkezésükre a 3D koordináta méréstechnika, digitális képfeldolgozás
és optikai mérések, felületi érdességmérés, keménységmérés,
alakvizsgálatok és nem utolsó sorban kézi mérőeszközök témakörökben.

A termékeinket a kereskedelmi ügyfeleink számára értékesítjük. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve
paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül. Az ajánlott kiskereskedelmi árakat a
katalógushoz tartozó külön árlista tartalmazza.

Elvonatkoztatva a tudásbázisunktól, a MIM a párbeszéd alapú
kommunikációra összpontosít. Így nem csak standardizált témákban, fix
tematikával állunk szolgálatukra, hanem elsősorban a cég-specifikumokra
törekszünk.

Műszaki támogatás

egyedüláló helyzetben vannak a globális metrológia szakértelmet tekintve.
Mind a 15 laboratórium az ISO 17025 szerint akkreditált.
Az ISO / EC 17025 általános követelményeket fogalmaz meg azon kalibráló
laboratóriumok számára, akkor e szerinti akkreditált státuszra törekednek.

Mitutoyo magaszintű szolgáltatására a műszaki támogatás terén is nagy
hangsúlyt fektet. Minden téren lefedjük igényeit, legyen az rendszeres
karbantartás, helyszíni vagy belső javítások. Ügyfeleink már az első
telefonhívástól részesülhetnek ezen egyedülálló támogatásainkban, amely egy
hosszútávú együttműködésünk mérföldköve is egyben. Célunk, hogy a vevői

Kalibráló laboratóriumaink által nyújtott szolgáltatások teljes mértékben
harmonizáltak, így lehetővé téve a szolgáltatásaink közötti átjárhatóságot, és
professzionális működtetését.

igényeket minél hatékonyabban, optimális megoldásokkal elégítsük ki, azaz a
vevő azt kapja, amire valóban szüksége van. Tréningek és konzultációk széles
választékával igyekszünk a vevői elégedettségi szintet a lehető legmagasabb
szinten tartani. Javítások tekintetében egyedülálló javító hálózatunk biztosítja
a minimális kiesési időt, amíg a meghibásodott eszköz megjavításra nem
kerül. Munkánk minőségére a rendszeresen és központilag képzett kollégáink
a garancia.

Mitutoyo optimalizáció

Csak így lehet magas szakértelemmel és tapasztalattal felvértezve tanácsot
adni ügyfeleinknek a karbantartás, javítás és kalibrálás területein.

Kalibrálás a Mitutoyo által
Etalon az ügyfeleink számára

A Mitutoyo speciális szolgáltatási közé tartozik a vevői igények alapján történő
mérőprogram fejlesztés. Ezzel gyors, professzionális és teljesen automatikus
és akár interaktív mérőprogramokkal dolgozhat már a kezdetektől. Idő
tekintetében ez nagy fontos előny.
Szűk kapacitásainak kiterjesztésére a Mitutoyo bérmérési megoldásokkal is
szolgál. 3D nagypontosságú koordináta mérőgépeink igény szerint állnak
rendelkezésükre.
Konzultációk keretében helyszíni mérőprogram fejlesztésekben is
együttműködünk ügyfeleinkkel, legyen az programozás, műszaki specifikáció
értelmezés, stb..

Az akkreditált Mitutoyo kalibráló laboratórium hálózatunk unikum a
méréstechnika piacon. A 15 országban elérhető akkreditált laboratóriumaink
A termékeinket a kereskedelmi ügyfeleink számára értékesítjük. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve
paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül. Az ajánlott kiskereskedelmi árakat a
katalógushoz tartozó külön árlista tartalmazza.
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