AKČNÍ CENY PLATNÉ OD 1. ÚNORA DO 15. března 2016

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA 40 LET VÝŠKOMĚRŮ DIGIMAR 817

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

Využijte naší mimořádné nabídky a pořiďte si vysoce přesný a uživatelsky příjemný výškoměr
Digimar 817 CLM za velmi atraktivní akční ceny.
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Na nejvyšší úrovni
Akční ceny

pohodlnou obsluhou všech základních funkcí prostřednictvím rychlých ovládacích tlačítek a maximální
mírou pohodlí a bezpečnosti při měření.

Výškoměry Digimar zaručují maximální flexibilitu a kvalitu. Naše motorizované výškoměry Digimar přesvědčí
své uživatele nejjednodušším možným ovládáním,

Digimar 817 CLM Výškoměr
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S režimem Quick Mode. Rychlé měření s nejvyšší přesností

RS232C

Vlastnosti



 unkce:
F
• Dotyk dole, resp. nahoře
• Průměr a úvrať otvoru / hřídele
• Výpočet vzdáleností, resp. symetrie
• Dynamické měřicí funkce
• Měření kolmosti / přímosti
• Měření v 2D režimu
• Měřicí programy
• Statistické vyhodnocení
• Zpracování naměřených dat a mnoho dalšího
Ovládací a zobrazovací jednotka:
• Velká a přehledná funkční tlačítka
• Dobře čitelný, grafický LCD displej s podsvícením
• Vedení obsluhy pomocí snadno pochopitelných ikon
• Jednoduchá možnost aktualizace softwaru
• Nastavitelná funkce automatického vypnutí, bez ztráty
naměřených hodnot
Měřicí systém:
• Vynikající přesnost a spolehlivost měření díky optickému
inkrementálnímu měřicímu systému s dvojitou čtecí hlavou
• Dynamický snímací systém s vysokou opakovatelností
• Systém vzduchových ložisek pro snadné posunování bez
trhavých pohybů
• Přesné vedení měřicí hlavy, vodicí dráhy z ušlechtilé oceli
• Snadné průběhy měření díky motorizovaným měřicím saním
• Kalibrační hodnota snímače zůstává po vypnutí uložena
• Integrovaný, nabíjecí akumulátor s dlouhou dobou provozu
pro měření bez napájecí sítě
• Teplotní kompenzace prostřednictvím int. teplotního snímače

Rychlé měření rukou (bez použití tlačítek).
Snadná ovladatelnost díky funkci „Quick mode“,
jedinečné řešení firmy Mahr (patentováno).

1. Posuňte měřícími saněmi
rukou ve směru měření.

2. Motor provede měření
automaticky.

Snadná volba všech
měřicích funkcí díky
jasným symbolům na
tlačítkách.

Produkt



817 CLM

Rozsah měření

mm

0 – 350

0 – 600

0 – 1000

Rozšířený rozsah použití od . . . do

mm

170 . . . 520

170 . . . 770

170 . . . 1170

Rozlišení

mm

0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001



(1,8 + L/600) L in mm

µm

1

Mezní chyba
Opakovatelnost (otvor)
Opakovatelnost (rovina)

µm

Odchylka kolmosti v µm

µm

Doba provozu max.

0,5
5

6

h

10

Měřicí síla

N

1,0 +/– 0,2 N

Rel. vlhkost vzduchu nekondenzující

%

65

Pracovní teplota

°C

20

Provozní teplota

°C

10 – 40

Obj. č.

10

4429010

4429011

4429012

Katalogová cena

EUR

5.295,--

5.835,--

9.810,--

Akční cena

EUR

4.550,–

4.990,–

8.330,–

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení.
Ceny v j bez DPH jsou platné od 01. 02. 2016 do 15. 03. 2016

+

1976
Digitální výškoměr Digimar 817
z roku 1980.
První výškoměr s integrovaným
mikropočítačem a digitálním
displejem.

1990
Digitální výškoměr Digimar
817 CI z roku 1990.
Programovatelný výškoměr
s datovým rozhraním pro
vyhodnocovací přístroje.

Rozsah měření

Katalogová cena
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CHRONOLOGIE
VÝŠKOMĚRŮ DIGIMAR
1996
Digitální výškoměr Digimar CX1
z roku 1996.
Programovatelný výškoměr s
provozem na baterii, ovládací a
vyhodnocovací jednotka DX1.

0 - 350 mm

5.295,--

Akční cena

4.550,– EUR
Obj. č. 4429010
Rozsah měření

0 - 1000 mm

Katalogová cena

9.810,--

Akční cena

8.330,– EUR
Obj. č. 4429012
Rozsah měření

Katalogová cena

0 - 600 mm

5.835,--

Akční cena

4.990,– EUR
Obj. č. 4429011

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení.
Ceny v j bez DPH jsou platné od 01. 02. 2016 do 15. 03. 2016

Akční ceny
cena
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MarCal

Millimar

Digimar

MarVision

MarSurf

MarSurf

MarSurf

MarSurf

MarSurf

MarForm

MarForm

Precimar

Precimar

Precimar

MarShaft

MarGear

MarSolution

MarSolution

MarSolution

Služby

www.mahr.cz

© by Mahr GmbH
Změny našich výrobků zejména v důsledku technického rozvoje a
dalšího vývoje jsou vyhrazeny. Veškeré obrázky a číselné údaje atd.
jsou proto bez záruky.
Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení.
Čisté ceny v j bez DPH jsou platné od 01. 02. 2016 do 15. 03. 2016.
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