
   

 
 

 

SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az árak netto eurós árak.

Amennyiben Forintos számlát kér, a megrendelt termékek árát az áru beérkezése napján
az aktuális MNB deviza árfolyamon tudjuk átszámítani forintra.
Nettó 30.000 Ft / 100 € alatti rendelés esetében egyszeri, nettó 2700 Ft / 9 €-os szállítási
költséget számítunk fel, nettó 30.000 HUF / 100 € felett a szállítás ingyenes. 

A kiadvány információs anyag, ezért hivatalos árajánlatnak nem minősül.
A kiadványainkban szereplő képek illusztrációk, így előfordulhat, hogy eltérhetnek az eredeti árútól.
A feltüntetett műszaki paraméterek módosulhatnak a termék továbbfejlesztés, termék változás és típusváltás miatt.

Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.
Telefon: + 36 96 417 494 - Fax: + 36 96 527 994
E-mail: info@rothermetal.hu
Web: https://rothermetal.com

 

 

Akció érvényessége: Amíg a készlet tart!

Mitutoyo ABSOLUTE! AOS! digitális tolómérő 

• különösen alkalmas a durva bevetésre munka közben az elektromágneses induktív AOS
   (Advanced Onsite Sensor)-mérési eljárásnak köszönhetően, amely nem érzékeny a mérőműszerre 
   kerülő szennyeződésre és nedvességre
• ABSOLUTE-mérőléc a nulla pozíció egyszeri beállításához
• kontrasztos LCD-kijelző 9 mm nagyságú számjegyekkel
• akkumulátor élettartama kb. 18 000 óra
• Funkciók: BE/KI, nullapont akkumulátorcsere esetén (ORIGIN), tetszőleges nullázás (ZERO/ABS),
   akkumulátorfelügyelet
• szállítás SR 44 akkumulátorral (Nr. 500534 0001) és gyári tanúsítvánnyal
• Speciális tartozék: Digimatic kábel, C típus (Nr. 563100 0021, 1 m), (Nr. 563100 0022, 2 m), 
    USB-kábel, C-USB típus (Nr. 563110 0003)

Mitutoyo Digitális tolómérő IP67 

• ABSOLUTE-mérőléc
• induktív működési elv
• 20 perc inaktivitást követően automatikusan kikapcsol
• új, kontrasztosabb kijelző
• 9 mm nagyságú számjegyek
• akkumulátor élettartama kb. 5 év (300 mm = 5000 óra)
• az akkumulátor cseréje nem igényel csavarhúzó-használatot
• Funkciók: ZERO/ORIGIN, automatikus BE/KI, akkumulátorfelügyelet
• szállítás SR 44 akkumulátorral, Nr. 500534 0001
• Speciális tartozékok: A típusú Digimatic kábel, Nr. 563100 0001 (1 m), Nr. 563100 0002 (2 m),
    A-USB típusú USB-kábel, Nr. 563110 0001

    

    

Méréstartomány
mm

Pofahossz
mm

Mélységmérő Adatkimenet   
 Cikkszám 

Régi ár
€  €

150 40    lapos nem 500560 0150 110,—

Kalibrálás
Cikkszám  

070101 0001 7,50

hajtógörgő nélkül
Akciós ár

€

82,90,—

    

    

Méréstartomány
mm

Pofahossz
mm

Mélységmérő Adatkimenet   
 Cikkszám 

Régi ár
€  €

150 40    lapos nem 500514 7150 163,-

Kalibrálás
Cikkszám  

070101 0001 7,50

Akciós ár
€

129,—


