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MarSurf. Nová generace mobilních drsnoměrů.
MARSURF PS 10

Intuitivní a snadná obsluha: stejně jednoduchá, jako u chytrého telefonu.

MarSurf. Akce výměna 2017

• Volitelné natočení 
zobrazení

• Měřicí protokol v PDF 
formátu je tvořen přímo v 
drsnoměru, není potřeba 
žádný další software

• Tlačítko start slouží zároveň 
k návratu na domovskou 
obrazovku (home)

• Data jsou ukládána přímo v 
drsnoměru jako např. TXT, 
X3P, CSV nebo PDF soubor

• Mobilní měření: vestavěná 
dobíjecí baterie vydrží na 1 
nabití až 1200 měření

• Snadná manipulace. Malý 
drsnoměr o hmotnosti cca 
500g

• Vyšší flexibilita díky 
odpojitelné posuvové 
jednotce

• Vyhodnocení nejběžnější 
parametrů (resp. seznamů 
parametrů) podle ISO/JIS 
norem

• 31 parametrů: stejný rozsah 
parametrů jako laboratorní 
přístroj

• Integrovaný a zároveň 
vyjímatelný etalon drsnosti 
pro kalibraci standardního 
snímače

Vlastnosti

• Přístup k oblíbeným funkcím 
přímo z domovské obrazovky

• Automatický výběr Cutoff 
(patentováno) zaručuje 
správné výsledky měření 
(DIN-ISO/JIS/ASME /MOTIF )

• Fázově korekční profilový 
filtr (Gaussův filtr) dle DIN 
EN ISO 16610-21 (dříve DIN 
EN ISO 11562), speciální filtr 
dle DIN EN ISO 13565-1, 
ls-filtr dle DIN EN ISO 3274 
(deaktivovatelný)

• Individuální volba měřicích 
drah a zkráceného Cutoff

• Nastavení nesymetrických 
hladin pro výpočet počtu 
špiček

• Monitorování tolerancí
• Zámek a možná ochrana 

heslem
• Datum a čas měření
• Integrovaná paměť pro 

uložení cca 500000 
výsledků, 3900 profilů 
a 150 pdf protokolů, 
možnost rozšíření paměti 
microSD kartou

• Přenos hodnot do PC 
prostřednictvím USB 
rozhraní nebo microSD 
kartou

• Vyjímatelná válcová 
posuvová jednotka s 
prizmatickou podložkou a 
krytkou snímače

• Vestavěná baterie s 
řízeným dobíjením

• Integrovaný a zároveň 
vyjímatelný etalon drsnosti 

• 4,3" velký a podsvícený 
TFT dotykový displej
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*Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení.  
Uvedené ceny jsou bez DPH jsou platné od 16. ledna 2017 do 10. března 2017.

• Jednoduchá obsluha šetří čas pro zaškolení
•  Rychlý přístup k často používaným funkcím přímo přímo  

na 4,3" podsvíceném TFT displeji
•  Měření odpovídající nejnovějším normám pro kontaktní měření
• Výškové nastavení je integrováno přímo v krytu
•  Ukládání výsledků přímo v PDF formátu - není zapotřebí žádný 

další software
•  Bezchybná obsluha díky standardizovanému nastavení, 

automatický Cutoff zaručuje správné výsledky pro každého 
uživatele

•  MaSurf PS 10 je USB rozraním automaticky rozpoznán jako 
paměťový disk. To umožňuje ukládat vaše měření rychle a 
pohodlně i do PC. Volitelně je možné je ukládat i na microSD 
kartu s kapacitou do 32 GB.

Důvody proč přejít na nový MarSurf PS 10 ještě DNES:

AKCE VÝMĚNA

Starší drsnoměry často neodpovídají aktuálním DIN/ISO normám. Nejčastějším 
příčinou je nastavení filtrů (dříve RC filtry, nyní Gaussův filtr) a geometrie snímacího 
hrotu. Chcete-li měřit podle aktuální normy, doporučujeme Vám výměnu starého 
drsnoměru za aktuální model.

Využijte této možnosti a vyměňte výhodně váš starý drsnoměr MarSurf, 
Petrhometer nebo obdobný drsnoměr (libovolného výrobce) za nový a 
kvalitní drsnoměr MarSurf PS 10.

Podrobné informace:
www.mahr.com
WebCode 21820

MarSurf. Akce výměna 2017

• Základní jednotka MarSurf 
PS 10

• Posuvová jednotka 
(odpojitelná)

• 1 standardní snímač PHT
6-350 (odpovídající 

normám)
• Vestavěná Li-ion baterie
• Etalon drsnosti 

integrovaný (vyjímatelný) 
do krytu vč. Mahr 
kalibračního protokolu

• Krytka snímače

Rozsah dodávky

• Dobíječka se 3 adaptéry
• Návod k obsluze (v češtině)
• Brašna s ramenním  

popruhem
• USB kabel
• Prodlužovací kabel  

k posuvové jednotce
• Výškové nastavení  

(integrované)

Ceníková cena Cena za výměnu
CZK CZK
61.875,–  50.875,–

Obj. číslo. 6910230

Cena za výměnu

50.875,– CZK 
Obj. číslo 6910230



www.mahr.com

Mahr GmbH
Standort Esslingen
Reutlinger Straße 48, 73728 Esslingen, Germany
Tel. +49 711 9312 600, Fax +49 711 9312 725
mahr.es@mahr.de, www.mahr.com

MarGear MarSolution MarSolution MarSolution Service

MarForm Precimar Precimar Precimar MarShaft

Millimar Digimar MarVision MarSurf

MarSurf MarSurf MarSurf MarSurf MarForm

Handmesstechnik
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© 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. Netto ceny v € bez DPH jsou platné od 16. ledna 

2017 do 10. března 2017.

BBBOOOSSS HHHKKK aaa...sss...

Přítkovská 152, 41712 Proboštov
tel. +420 417 560 721-4, info@bos-teplice.cz

Braunova 902/11, 15095 Praha 5 - Smíchov
tel. +420 251 555 193, info@bos-praha.cz

Tř.Tomáše Bati 399, 76302 Zlín
tel. +420 577 101 315, info@bos-zlin.cz


