AZ ÚJ CRYSTA-APEX V
IGAZOLT ÚTMUTATÓ ÉS MEGBÍZHATÓSÁG TÁRSÍTVA OKOS
GYÁRTÁSI FUNKCIÓKKAL!

CSERÉLJE LE A
RÉGI MÉRŐGÉPÉT!
GYÁRTÓRA TEKINTET NÉLKÜL!
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MITUTOYO CNC CMM
PROMÓCIÓ 2020

OKOS ÜZLET, OKOS CMM, OKOS DÖNTÉS

A CRYSTA-Apex V SOROZAT
500/700/900 Sorozat
Koncentrálva a pontosságra, sebességre, és sokoldalúságra
bemutatjuk az új CNC koordináta mérőgép sorozatunkat.
Büszkén mutatjuk be a CRYSTA-Apex V Sorozatunkat,
gyorsabb mérések végrehajtásához anélkül, hogy csökkene a
mérőgép pontossága. Támogatja a különféle formájú

munkadarabok, például öntvények vagy lapátkerekek
mérését is. A CRYSTA-Apex V Sorozat a CNC koordináta
mérőgépek új generációja amely az IoT-t használja a
termelés és minőségi információk fejlett kezelésével
bármilyen gyárból okos gyárat csinál.
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CNC koordináta
mérőgép

MeasurLink
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Szerver

Kimeneti információ
・ Megtett távolság
・ Hőmérséklet naplózás
・ Number of probe inputs

Megelőző karbantartás az
állapot figyelés révén

Az állapot kezeléstől a megelőző karbantartásig,
beindítja az intelligens gyártást a vizualizáláson keresztül.
A Mitutoyo új funkciókat fejlesztett ki, amelyek hálózatot használnak a gyártási folyamatok központi kezelésére.
A MeasurLink a hibákat előre jelzi a mérőgép adatainak valós időben történő összegyűjtésével és elemzésével. Az stárusz
monitor (Smart Measuring System, vagy SMS), amely jelzi a mérőgép működési állapotát, és az állapot monitor, amely jelzi
a gép állapotát, segít fenntartani a mérések pontosságát, növeli a termelékenységet, és fejleszti a karbantartást.

CSERÉLJE LE
RÉGI CMM-jét!
Gyártóra tekintet nélkül**
ÉRVÉNYES 2020. DECEMBER 28-IG.
C RY S TA - A p e x V 5 4 4
Mérési tartomány
x: 500 mm
y: 400 mm
z: 400 mm
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Above-mentioned prices are Mitutoyo’s suggested retail prices. All products to be sold to commercial customers. Therefore VAT is not included. Product illustrations are
without obligation. Product descriptions, in particular any and all technical specifications, are only binding when explicitly agreed upon.

A kisméretű munkadaraboktól a középméretekig, a CRYSTA-Apex V sorozat mindent lefed.
A pontosság, a sebesség és a sokoldalúság előrelépése
valóban a 3 sorozat és a 10 modell széles választékában
rejlik, amelyeket az Apex V kínál. Merész színekkel

Köszönjük szépen hogy a Mitutoyo koordináta
mérőgépeit választotta és reméljük hogy elégedett a
hosszú és megbízható szolgáltatással a BN, BHN, Euro-C,
Euro-C Apex vagy Crysta-Apex C sorozat biztosít Önnek
évek óta. Azonban, minden jó dolognak vége szakad és
ugyanez a helyzet ezekkel a rendkívül tartós mérőgépekkel is, amelyek elérik azt a kort, amenynél sajnos az alkatrész utánpótlás megszűnt, vagy hamarosan megszűnik.
** Az ajánlat minden versenytárs CNC
CMM modellre és Mitutoyo CNC CMM
modellre érvényes
(CRYSTA-Apex C modellek és régebbi).

ellátott alváz, a vadonatúj kialakítás élvonalbeli
képességeket és kreativitást mutat, amely illeszkedik egy
precíziós mérőgépben az IoT korban.

Nagyon megértjük hogy az Ön számára ez aggasztó
lehet a minőség ellenőrzési képesség szempontjából,
ezért szeretnénk egy vonzó ajánlatot tenni hogy frissítse koordináta mérőgépét a legújabb CRYSTA-Apex
V 500/700/900 Sorozat modelljére. Az ajánlat minden
részletéért amely a legújabb termelékenységet fokozó
technológiát nyújtja a lehető legalacsonyabb áron és nagy
mérési teljesítményt biztosít a jövőben, kérjük vegye fel
a kapcsolatot a Mitutoyo-val és a kollégánk részletesen
bemutatja a lehetőségeket.

Az ajánlatunk Önnek:

C RY S TA - A p e x V 7 7 6
Mérési tartomány
x: 700 mm
y: 700 mm
z: 600 mm

C RY S TA - A p e x V 9 1 0 6
Mérési tartomány
x: 900 mm
y: 1000 mm
z: 600 mm
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Koordináta mérőgépek

Képfeldolgozó rendszerek

Alakmérés

Optikai mérés

Bármilyen kihívással is kelljen szembenéznie,
a Mitutoyo támogatja Önt az elejétől a végéig.
A Mitutoyo egy olyan cég, amely nemcsak kiváló
minőségű mérőeszközöket gyárt, hanem szakképzett
támogatást is nyújt az eszköz élettartamának teljes
idejére és olyan teljes körű szolgáltatásokat is,
amelyek biztosítják, hogy Ön és a kollégái számára ez
a befektetés a lehető leghasznosabb legyen.

Érzékelő rendszerek

Vizsgáló berendezések és
földrengésjelző rendszerek

Digital Scale útmérő
rendszerek és DRO rendszerek

Kézi mérőeszközök
és Adatkezelés

A kalibrálási és javítási szolgáltatásokon kívül,
a Mitutoyo termék-, és metrológiai képzést is kínál,
valamint informatikai támogatást nyújt a modern
precíziós mérés technológiában használatos
szoftverekhez. Igény szerint személyre szabott mérési
megoldásokat is tervezünk, kiépítünk és tesztelünk.
Amennyiben azt költséghatékonynak találjuk, az Ön
kritikus mérési nehézségeit is megoldjuk házon belül.

Keresse további termékleírásainkat és
termékkatalógusunkat.
www.mitutoyo.hu

Megjegyzés: A termék illusztrációk nem kötelező jellegűek. A termék leírása, illetve műszaki jellemzői csak akkor kötelező erejűek,
ha erről kifejezett megállapodás született.
MITUTOYO és MCOSMOS a Mitutoyo Corp. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei Japánban és/vagy más országokban/régiókban.
RENISHAW a RENISHAW PLC. bejegyzett védjegye. Egyéb termék-, cég- és márkanév itt említett azonosítási célt szolgálnak,
és védjegyei lehetnek a megfelelő tulajdonosoknak.

Mitutoyo Hungária Kft.
Záhony utca 7/D.
1031 Budapest
Magyarország
Tel. +36 (1) 214-1447
Fax +36 (1) 214-1448
info@mitutoyo.hu
www.mitutoyo.hu

