
MARCAL 16 EWRi
Posuvné měřítko s integrovaným 
vysílačem ve startovacím balíčku 
se softwarem MarCom Std. Viz 
strana 9

ČÍSELNÍKOVÉ ÚCHYLKOMĚRY 
MARCATOR
Nyní s přepínatelným rozlišením 
od 0,0005 mm!  
Viz strana 16 a další

MARSURF - ZÁKLADY
Informace o problematice měření 
drsnosti najdete na straně 6

ČASOPIS ZASVĚCENÝ DETAILU 2 | 2016

MARSURF PS 10 - "SMAHRT SURF" – JEDNODUŠE, CHYTŘE A  
MOBILNĚ
Základní přístroj pro vstup do oblasti měření drsnosti povrchu společnosti Mahr přesvědčí své uživatele 
svým mimořádně jednoduchým a intuitivním ovládáním. Díky vyjímatelné posuvové jednotce je použití 
MarSurf PS 10 ve výrobě ještě flexibilnější. Viz strana 24
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VÝROBNÍ MĚŘICÍ TECHNIKA 
SE ZKUŠENOSTMI, INOVACE-
MI A ZÁPALEM PRO VĚC.

MAHRLIGHTS PODZIM 2016
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MĚŘICÍ TECHNIKA JE STÁLE VÍCE SMAHRT!
Vážení přátelé se smyslem pro detail,

hesla jako "Průmysl 4.0", "Industry 4.0", "Internet věcí", 
"Továrna budoucnosti" nebo "Smart Factory" slyšíme 
neustále. Přesné pochopení těchto výrazů však stále 
není úplně jasné. Společnost Mahr, jako Váš partner 
pro měřicí techniku, Vám v tomto vydání představí po-
hled společnosti Mahr na fenomén Smart Factory a po-
skytne Vám základní orientaci v diskusi o budoucnosti 
měření.

Měřicí technika je stále chytřejší - smart!  
Jak by se měl chápat výraz smart, a co je ještě důleži-
tější, jak vám taková "smart" měřicí technika pomáhá?

Pod pojmem SMAHRT Metrology si společnost Mahr 
představuje vybavení měřicích přístrojů lokální inteli-
gencí a schopností snadné komunikace. Jednoduchou 
komunikaci umožňují standardizovaná rozhraní a ne-
komplikovaný přenos dat. SMAHRT Metrology Vám 
tím pomáhá přejít rychleji, spolehlivěji a snadněji od 
měření k vyhodnocení naměřených údajů.

 
V tomto vydání Vám představíme SMAHRT Surf 
PS 10. Na straně 4 a 24 naleznete informace o 
tom, jak jednoduché je měření drsnosti a jak rych-
le dojdete k plně automatickému protokolování 
Vámi naměřených údajů. Další SMAHRT produk-
ty, jako například posuvné měřítko MarCal 16EWRi, 
číselníkový úchylkoměr MarCator 1086i a vy-

hodnocovací software MarCom Professional 5.1,  
naleznete na stranách 9, 16 a 20.

 
SMAHRT produkty zjednodušují a urychlují cestu od 
měření k vyhodnocení naměřených údajů. Přesto jsou 
stále potřeba důkladné znalosti o parametrech měře-
ní a o "správném" postupu měření. Z tohoto důvodu 
naleznete na stranách 6 a 7 naše doporučení k výbě-
ru "správného" filtru při měření drsnosti. Další know-
-how ohledně parametrů, tipů k měření, Průmyslu 4.0 
atd. naleznete na webových stránkách Mahr v rubrice 
Know-how.

Vážení čtenáři se smyslem pro přesnost a preciznost, 
Začtěte se opět do dalšího vydání Mahrlights. Vyplatí se to!  
Společnost Mahr, Váš partner pro měřicí techniku, Vám 
zajistí náskok v měřicí technice na základě SMAHRT 
Metrology!

NAVŠTIVTE NAŠE NOVĚ PŘEPRACOVANÉ WEBOVÉ 
STRÁNKY WWW.MAHR.COM

MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Heiko Kern, ředitel divize ruční měřicí technika 

SMAHRT Surf PS 10 – jednoduše, chytře, mobilně

I SMAHRT Metrology vyžaduje odborné znalosti týka-
jící se měření.
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MARSURF PS 10:  
"SMAHRT SURF" – JEDNO-
DUŠE, CHYTŘE A MOBILNĚ

MARSURF PS 10
Všude tam, kde má struktura povrchu vliv na funkci, 
zpracování nebo vzhled konstrukčních součástí nebo 
výrobků, má pečlivá kontrola značný význam. Ale jak 
je možné povrchy kontrolovat? Na počátku 20. století 
byli odborníci ještě odkázáni na svůj zrak a hmat. Zku-
šeným zrakem lze rozpoznat charakteristické znaky v 
řádu μm a také často zpochybňovaná kontrola pomo-
cí nehtu poskytovala v zásadě spolehlivé výsledky. V 
současnosti, v době zaměnitelnosti dílů, přesného líco-
vání a internacionalizace, tyto subjektivní zkoušky již 
nedostačují.

DŘÍVE SE POUŽÍVALA ZKOUŠKA NEHTEM. DNES 
JE ZDE MARSURF

Dnes již objektivní údaje poskytují počítačově řízené 
měřicí přístroje. Komfort měření a vyhodnocení enorm-
ně vzrostl. Tomuto celosvětovému vývoji udává tempo 
již mnohá desetiletí společnost Mahr. Součinnost sní-
mače, posuvové a vyhodnocovací jednotky

výrazně ovlivňuje výsledky měření drsnosti. Zde leží 
klíčové Know-how společnosti Mahr. Četné inovace a 
patentovaná řešení jsou toho nejlepším důkazem. Do-
tykovou metodu, která se mezitím rozšířila celosvěto-
vě, jsme dovedli k dokonalosti. 

Špičková kvalita, vysoká kompetence a perfektní 
know-how - to vše nabízí měřicí přístroje MarSurf 
pro měření drsnosti povrchu.

Mobilním přístrojem pro měření drsnosti MarSurf PS 
10 přináší společnost Mahr na trh měřicí zařízení nové 
generace: povrch lze kontrolovat rychle a s minimální-
mi nároky na obsluhu. Uživatel ovládá tento inovativní 
drsnoměr prostřednictvím jasně podsvíceného TFT do-
tykového displeje o velikosti 4,3" stejně snadno, jako 
svůj chytrý telefon. Obsluha může zobrazení otáčet a 
tlačítko Start zajistí vždy návrat na výchozí obrazovku. 

MAHRLIGHTS PODZIM 2016
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Díky volitelnému obsazení tlačítek na displeji má 
obsluha přímý přístup k vybraným, často využíva-
ným funkcím.

Vedle mobilního použití lze toto zařízení připevnit také 
k měřicímu stojanu a tím je možné vytvořit stacionární 
měřicí pracoviště, např. pro měření menších dílů.

Mobilita

MarSurf PS 10 slouží ve výrobním prostředí k rych-
lému měření hodnot drsnosti obrobku přímo ve stro-

ji. Používá se při kontrole kvality frézovaných a sou-
stružených dílů, broušených a leštěných obrobků, 
u velkých strojů, velkých obrobků nebo při vstupní 
kontrole dílů. Jako jediné mobilní zařízení na trhu s 
volbou Auto-Cutoff zaručuje MarSurf PS 10 i laikům 
v oboru měření drsnosti vždy správné výsledky mě-
ření a tím i potřebnou jistotu měření celému podniku. 
 

Komfort

Komfort měření zvyšuje možnost vyjmout posuvovou 
jednotku z drsnoměru a ustavit ji i na obtížně dostup-
ném místě. Uživatel tak dostává možnost měřit ještě 
flexibilněji, např. ve vyvrtaných otvorech. Ruční prizma 
(opce) pak pomáhá při měřeních malých dílců. Dalším 
doplňkem jsou snímače pro různé měřicí úlohy umož-
ňující měření např. ozubených kol, hluboko položených 
míst, drážek nebo měření v malých otvorech. 

Zpracování naměřených dat

Naměřené údaje lze ukládat ve formátech TXT, X3P, 
CSV a PDF. Není potřeba žádný dodatečný software, 
protože kompletní protokol ve formátu PDF je vytvořen 
přímo v MarSurf PS 10. Bezchybné měření zaručuje 
integrovaný a vyjímatelný kalibrační etalon. Kalibrační 
list Mahr je součástí rozsahu dodávky.

MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Špičková kvalita, vysoká kompetence a perfektní know-how - to vše nabízí měřicí přístroje MarSurf pro měření 
drsnosti povrchu. 
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Jestliže dráhy rozběhu a doběhu mají každá délku 
mezní vlnové délky lc, je snímaná délka měření drs-
nosti dlouhá celkem 7 mezních vlnových délek.

Tato vlastnost je ale specifická pro konkrétní zařízení: 
Jsou také přístroje na měření povrchů, jako například 
MarSurf PS 10, u kterých snímaná délka pro měření 
drsnosti činí pouze 6 mezních vlnových délek. A to 
v případě, když rozběh a doběh obnáší vždy pouze po-
lovinu mezní vlnové délky.

Tato závislost snímané délky na měřicím přístroji není 
v rozporu s danou normou, neboť norma stanovuje 
pouze délku dráhy měření, nikoli snímanou délku.

MARSURF 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 
O MĚŘENÍ DRSNOSTI

VÝBĚR SPRÁVNÉHO 
FILTRU
Norma ISO 4288 vyžaduje, aby se při výběru mezní 
vlnové délky profilového filtru rozlišovalo mezi perio-
dickými a neperiodickými profily povrchu.  
 
Doporučuje se následující postup:

• Zkušební měření s lc = 0,8 mm k stanovení para-
metrů RSm, Rz a Ra

• Posouzení profilu
• V případě jasně rozpoznatelného periodického 

profilu: volba mezní vlnové délky podle parametru 
RSm a tabulky na obrázku

• V jiném případě: volba mezní vlnové délky lc podle 
Rz nebo Ra

 
Jestliže již volba lc = 0,8 vede ke správnému výsledku, 
musí se ještě ověřit, zda také nejbližší nižší hodnota lc 
nezajistí shodu s údaji stanovenými normou:

Pro nastavení filtru podle normy je vždy třeba zvolit 
nejmenší možnou hodnotu lc, která odpovídá hod-
notám v tabulkách podle ISO 4288. 

MAHRLIGHTS PODZIM 2016
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Snímaná délka – dráha měření – mezní vlnová délka 
(= Cut-off)

MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Doporučení k volbě mezní vlnové délky lc

• Vizuální kontrola nebo kontrola nehtem
 –  Je kontrolovaná plocha čistá, periodická nebo 

neperiodická?
• Automatická volba lc, pokud je to možné 
 –  V jiném případě: volba lc podle vizuální kontroly, 

zjištění zadaných tolerancí
• Příp. korekce lc podle tabulky ISO 
• Opakování měření s nejbližší menší hodnotou c 
 – Důležité zvláště při překročení zadané tolerance!

Přesné údaje k výběru mezní vlnové délky lc podle 
normy pro periodické a neperiodické profily povrchu 
naleznete v normě ISO 4288.

Význam parametrů:

Nejpozději od vydání normy DIN EN ISO 4287 je k dis-
pozici velké množství doplňujících parametrů vlastnos-
tí povrchů. Různé parametry drsnosti mají v praxi velmi 
rozdílné významy. Mezi parametry drsnosti jsou také 
takové, které jsou používány spíše zřídka a kterým se 
dostalo jen malého mezinárodního rozšíření.

Význam nejčastěji používaných parametrů:

Střední hloubka drsnosti Rz 

Střední hloubka drsnosti Rz představuje aritmetický 
průměr jednotlivých hloubek drsnosti: Součet hodnot 
Rz se vydělí počtem naměřených jednotlivých drah 
měření lr.

Na příkladu: Rz = ∑ Rzi / 5 

Stejně jako Rmax je také Rz mírou projevu drsnosti po-
vrchu kolmou ke kontrolované ploše. Rz ale méně než 
Rmax závisí na jednotlivých (dílčích) znacích profilu: 
Při opakovaném měření je rozptyl hodnot Rz užší než 
u hodnot Rmax.

Střední hodnoty drsnosti Ra, Rq

Aritmetická střední hodnota drsnosti Ra je aritmetic-
kým průměrem součtu všech hodnot profilu drsnosti. 
Ra je celosvětově zřejmě nejčastěji používaný para-
metr drsnosti. Tuto hodnotu lze snadno měřit, při opa-
kovaných měřeních ji lze dobře reprodukovat, ale ne-
přináší téměř žádnou informaci o jednotlivých znacích 
profilu drsnosti. Může být použita k posouzení funkce 
povrchu obrobku pouze v kombinaci s jinými, v tomto 
dokumentu popsanými, parametry drsnosti.

Maximální hloubka drsnosti Rmax

Jednotlivá hloubka drsnosti Rzi je součet výšky nejvyš-
šího vrcholu profilu a hloubky největší prohlubně profilu 
v rámci profilu drsnosti R na jednotlivé dráze měření lr.

Maximální hloubka drsnosti Rmax představuje největ-
ší hodnotu jednotlivé hloubky drsnosti v rámci celkové 
délky měření.

Rmax je mírou pro projevu drsnosti povrchu kolmou 
ke kontrolované ploše. Ze všech, v praxi používaných, 
kolmých parametrů k posouzení drsnosti je nejvíce 
závislá na jednotlivých znacích profilu (znak = vrchol 
nebo prohlubeň profilu, resp. mimořádná hodnota). Je 
možné ji používat – stejně jako střední hloubku drsnosti 
Rz – jako náhradu za dnes již nepoužívanou hloubku 
drsnosti Rt.

Důležitá informace: Parametr Rmax je v rámci norem 
ISO zmiňován pouze ve všeobecné normě ISO 4288 
a označován jako Rz1max. (Německé sdružení auto-
mobilového průmyslu VDA však používání parametru 
Rz1max od-
mítá a dopo-
ručuje nadá-
le označení 
"Rmax".)
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MARCAL. POSUVNÉ MĚŘÍTKO S ELEKTRONIKOU 
"REFERENCE SYSTEM"
Díky elektronice "Reference system" od společ-
nosti Mahr je měření s posuvným měřítkem podstat-
ně jednodušší a pohodlnější, neboť nastavení nu-
lové polohy se provádí pouze jednou. Pro veškerá 

další měření zůstává toto nastavení uložené. Díky 
vysokému stupni ochrany IP67 je MarCal 16 EWR 
chráněno proti prachu, chladicím kapalinám a ma-
zivům, a je tak ideálně vhodné k použití v nároč-

Akční cena
116,50 EUR
Obj. č. 4103300

Akční cena
81,– EUR
Obj. č. 4103010

MARCAL 16 EWR Digitální posuvné měřítko

MARCAL 16 ER Digitální posuvné měřítko

Vlastnosti
Funkce: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (vynulování 
displeje), mm/inch, elektronika "Reference system", funkce 
LOCK (zámek klávesnice)
• Okamžitě připravené k měření díky elektronice 

"Reference system"
• Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám 

a mazivům: Druh krytí IP67
• Napájení: baterie, doba provozu cca 3 roky
• Lapované vodicí plochy
• Jezdec a vodicí lišta z kalené nerezové oceli

Vlastnosti
Funkce: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (vynulování 
displeje), mm/inch, elektronika "Reference system", funkce 
LOCK (zámek klávesnice)
• Okamžitě připravené k měření díky elektronice 

"Reference system"
• Napájení: baterie, doba provozu cca 3 roky
• Lapované vodicí plochy
• Jezdec a vodicí lišta z kalené nerezové oceli

Produkt Rozsah měření Rozlišení Hloubkoměr Datový výstup Výška číslic Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm (inch) mm/inch mm EUR EUR

16 ER 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 11 4103010 109,50 81,–
16 ER 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 11 4103012 109,50 81,–
16 ER 0 – 200 (8") 0,01 / .0005 • • 8,5 4103018 186,– 139,50
16 ER 0 – 300 (12") 0,01 / .0005 • 8,5 4103020 237,– 178,–

A
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Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

Produkt Rozsah měření Rozlišení Hloubkoměr Datový výstup Výška číslic Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm (inch) mm/inch mm EUR EUR

16 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 11 4103300 164,– 116,50
16 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 11 4103302 164,– 116,50
16 EWR 0 – 200 (8") 0,01 / .0005 • • 8,5 4103068 233,– 175,–
16 EWR 0 – 300 (12") 0,01 / .0005 • 8,5 4103070 305,– 230,–

MAHRLIGHTS PODZIM 2016

S velkým číslicovým displejem

Maximálně chráněno proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům

MarCal 16 ER, 200 mm, obj. č. 4103018

MarCal 16 EWR, 200 mm, obj. č. 4103068
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Produkt Rozsah měření Rozlišení Datový výstup Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm (inch) mm/inch EUR EUR

30 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 4126700 334,– 252,–
30 EWR 0 – 300 (6") 0,01 / .0005 • 4126701 439,– 329,–
30 EWR 0 – 500 (20") 0,01 / .0005 • 4126702 531,– 399,–

Startovací balíček
201,50 EUR
Obj. č. 9105795

MARCAL 16 EWRi Digitální posuvné měřítko

A
K

Č
N
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E

N
Y

Vlastnosti
Funkce: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (přidržení naměřené 
hodnoty), RESET (vynulování displeje), PRESET (předna-
stavení rozměru), mm/inch, elektronika "Reference system", 
funkce LOCK (zámek klávesnice), DATA (přenos dat)
• Integrovaný bezdrátový vysílač
• Okamžitě připravené k měření díky 

elektronice "Reference system"
• Vynikající odolnost proti prachu, chladicím 

kapalinám a mazivům: Druh krytí IP67
• Napájení: Baterie, doba provozu cca 3 roky 

(0,5 roku s aktivovaným bezdrátovým přeno-
sem)

• Lapované vodicí plochy
• Jezdec a vodicí lišta z kalené nerezové oceli

Produkt Rozsah měření Rozlišení Hloubkoměr Detaily Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm (inch) mm/inch EUR EUR

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • Datové rozhraní:  
Integrated wireless

4103400 210,– 173,50
16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 4103402 210,– 173,50
16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • Startovací balíček: vč. bezdrátového 

přijímače i-Stick a MarCom Standard 5.1
9105795 288,50 201,50

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 9105796 288,50 201,50

MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Akční cena
252,– EUR
Obj. č. 4126700

MARCAL 30 EWR Digitální posuvný hloubkoměr

Vlastnosti
Funkce: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (vynulování dis-
pleje), PRESET (přednastavení rozměru), mm/inch, elektro-
nika "Reference system", funkce LOCK (zámek klávesnice), 
DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)
• Okamžitě připravené k měření díky elektronice 

"Reference system"
• Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám 

a mazivům: Druh krytí IP67
• Napájení: baterie, doba provozu cca 3 roky
• Lapované vodicí plochy
• Jezdec a vodicí lišta z kalené nerezové oceli

integrated wireless (integrované bezdrátové) rozhraní

Pro jednoduché měření hloubek

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

ných podmínkách výrobního prostředí.

V případě potřeby sběru dat, nabízí technologie Mar-
Connect optimální připojení ke všem vyhodnoco-

 Startovací balíček
16 EWRi vč. bezdrátového přijímače i-Stick  
a MarCom Standard 5.1, viz obj. č. 9105795 a 9105796 

vacím systémům s možností použití integrovaného 
rádiového spojení nebo spojení přes datový kabel.
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MARCAL. ODLEHČENÁ KONSTRUKCE
Naše posuvná měřítka 18 EWR mají lehkou kon-
strukci díky úzkému profilu vodítka (od 500 mm 
navíc s dodatečnými odlehčovacími otvory v měřicích 
ramenech) pro optimální manipulaci při měření.
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Akční cena
349,– EUR
Obj. č. 4112704

MARCAL 18 EWR Digitální posuvné měřítko

Vlastnosti
Funkce: AUTO-ON/OFF, DATA (ve spojení s propojovacím 
datovým kabelem), ON/OFF, PRESET (přednastavení roz-
měru), RESET (vynulování displeje), elektronika "Referen-
ce system", funkce LOCK (zámek klávesnice), mm/inch
• Okamžitě připravené k měření díky elektronice 

"Reference system"
• Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám 

a mazivům: Druh krytí IP65
• Napájení: baterie, doba provozu cca 3 roky
• Výška číslic: 10 mm (300 mm), 12,5 mm (500 mm)

Produkt Rozsah měření Rozlišení Detaily Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm (inch) mm/inch EUR EUR

18 EWR 300 (12") 0,01 / .0005
s měřicími břity pro vnější rozměry

4112704 422,– 349,–
18 EWR 500 (20") 0,01 / .0005 4112712 807,– 669,–
18 EWR 300 (12") 0,01 / .0005

bez měřicích břitů pro vnější rozměry
4112705 389,– 322,–

18 EWR 500 (20") 0,01 / .0005 4112713 717,– 594,–

MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

Odlehčená konstrukce

Akční cena
23,50 EUR
Obj. č. 4100400

MARCAL 16 GN Posuvné měřítko s noniem

Vlastnosti
• Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehli-

vé odečítání
• Jezdec a vodicí lišta z kalené nerezové oceli
• Měřicí plochy z nerezové oceli, kalené
• Měřicí břity pro měření vnitřních rozměrů
• Možnost stupňovitého (výškového) měření
• Zvýšené vodicí dráhy k ochraně stupnice

Produkt Rozsah měření Nonius Nonius Mezní chyba Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm mm inch mm EUR EUR

16 FN 0 – 150 0,05 1/28 0,05 4100400 28,– 23,50
16 FN 0 – 200 0,05 1/28 0,05 4100401 77,– 57,–
16 FN 0 –300 0,05 1/28 0,05 4100402 185,50 138,–

Klasické provedení s noniem

MarCal 18 EWR, 300 mm, Obj. č. 4112705
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Ø1,5

16 Eea

16 Eei

16 Eea

16 Eei

Akční cena
417,– EUR
Obj. č. 4118807

MARCAL 16 EWR-V Digitální univerzální posuvné měřítko

Vlastnosti
Funkce: AUTO-ON/OFF, DATA (ve spojení s propojovacím 
datovým kabelem), HOLD (přidržení naměřené hodnoty), 
ON/OFF, PRESET (přednastavení rozměru), RESET (vy-
nulování displeje), elektronika "Reference system", funkce 
LOCK (zámek klávesnice), mm/inch
• Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Referen-

ce system"
• Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám 

a mazivům: Druh krytí IP67
• Napájení: baterie, doba provozu cca 3 roky
• Lapované vodicí plochy
• Jezdec a vodicí lišta z kalené nerezové oceli
• Rozsah dodávky: vč. standardního příslušenství

A
K

Č
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Y

Produkt Rozsah měření Rozlišení Hloubkoměr Detaily Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm (inch) mm/inch EUR EUR

16 EWR-V 0 – 200 (8") 0,01 / .0005 • Výška číslic: 8,5 mm 4118807 504,– 417,–

MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Měřicí doteky 
pro měření vněj-
ších rozměrů

Měřicí doteky 
pro měření vnitř-
ních rozměrů

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

Pro speciální měřicí úlohy

MARCAL. PRO SPECIÁLNÍ MĚŘICÍ ÚLOHY
16 EWR-V - Univerzální posuvné měřítko pro všech-
na těžko dostupná místa měření, jako jsou zápichy, 
drážky atd. Speciální měřicí doteky se používají podle 
příslušné měřicí úlohy.
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NovinkaMICROMAR 40 EWR Digitální třmenové mikrometry ve speciálním provedení.

MICROMAR. VŠE SE TOČÍ KOLEM PŘESNOSTI
Mikrometry patří vedle posuvných měřítek k nejčas-
těji používaným ručním měřicím přístrojům. S přesně 
broušenými měřicími vřeteny, tvrdokovovými měřicími 

plochami a robustní třmenovou konstrukcí disponu-
jí moderní mikrometry z řady Micromar maximální 
úrovní přesnosti a životnosti.
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MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Akční cena
153,– EUR
Obj. č. 4151721

MICROMAR 40 ER / 40 EWR Digitální třmenový mikrometr

Vlastnosti
Funkce: RESET (vynulování displeje), ABS (zobrazení lze 
nastavit na nulovou hodnotu, aniž by došlo ke ztrátě vztahu 
k přednastavené hodnotě), mm/inch, PRESET (předna-
stavení rozměru), elektronika "Reference system", funkce 
LOCK (zámek klávesnice), DATA (ve spojení s propojova-
cím datovým kabelem)
• Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Refe-

rence system"
• Kontrastní číslicový displej 
• Měřicí vřeteno a pevný dotek osazeny tvrdokovem
• Rychloposuv
• Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
• Napájení: baterie, doba provozu cca 2 roky

Produkt Rozsah měření Rozlišení Stoupání vřetene Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm (inch) mm/inch mm EUR EUR

40 ER 0 – 25 (0 –1") 0,001 / .00005 0,635 • 4151601 151,– 122,50
40 EWR 0 – 25 (0 –1") 0,001 / .00005 0,635 • 4151721 197,50 153,–
40 EWR 0 – 25 (0 –1") 0,001 / .00005 0,635 • • 4151705 250,– 190,–
40 EWR 
Sada 0 – 100 (0 –4") 0,001 / .00005 0,635 • • 4151709 1 330,– 1 015,–

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

S předsazenou řehtačkou pro měření jednou rukou

Digitální třmenové mikrometry 
40 EWR v sadě (4 mikrometry), 
Obj. č. 4151709

4 provedení pro speciální použití, měření v následujících apli-
kacích 

– Drážky a drážkové hřídele
– Výšky krimpování konektoru
– Zápichy
– Tloušťky stěn trubek 

Informujte se na našich webových stránkách:
www.mahr.com

Další dotazy Vám rádi zodpoví naši techničtí poradci.

S měřicími plochami uzpůsobenými pro speciální měřicí úlohy 

40 EWR-B

40 EWR-K

40 EWR-R

40 EWR-S
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Akční cena
39,50 EUR
Obj. č. 4134000

MICROMAR 40 A Třmenový mikrometr
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Vlastnosti
• Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro 

spolehlivé odečítání
• Měřicí vřeteno i pevný dotek z kalené oceli, osazené 

tvrdokovem
• Tepelně izolovaný třmen
• Rychloposuv s integrovanou řehtačkou
• Aretační páčka

Produkt Rozsah měření Dělení stupnice Stoupání vřetene Detaily Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm mm mm EUR EUR

40 A 0 – 25 0,01 0,5
Ocelový třmen s vypalo-
vaným lakem

4134000 48,– 39,50

MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

Klasický mikrometr

Akční cena
1.440,– EUR
Obj. č. 4190352

MICROMAR 44 AS Samostředicí třídotykové dutinoměry v sadě

Vlastnosti
 • Ovládací a zobrazovací prvky matně chromované
• Měřicí vřeteno nerezové, kompletně kalené a brouše-

né
• Rychloposuv s integrovanou řehtačkou
• Samostředicí měřicí hlavice s radiálně vystupujícími 

měřicími doteky s rozestupem 120°
• Měřicí doteky od 12 mm osazeny tvrdokovem
• Od 12 mm měřicí doteky pro měření ke dnu otvorů
• Od 40 mm je měřicí hlavice pro snížení hmotnosti  

z hliníku

Produkt Rozsah měření Dělení stupnice Mezní chyba Počet měřicích hlavic Nastavovací kroužky Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm mm µm mm EUR EUR

44 AS 6 – 12 0,001 4 3 8, 10 4190350 998,– 816,–
44 AS 12 – 20 0,001 4 2 16 4190351 775,– 636,–
44 AS 20 – 50 0,005 4 4 25, 40 4190352 1 760,– 1 440,–
44 AS 50 – 100 0,005 5 4 60, 85 4190353 2 090,– 1 715,–

Měření až u dna otvoru
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Produkt Rozsah měření Dělení stupnice Mezní chyba Počet měřicích hlavic Nastavovací kroužky Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm mm/inch µm mm EUR EUR

44 EWR 6 – 12 0,001 / .00005 4 3 8, 10 4191160 1 665,– 1 335,–
44 EWR 12 – 20 0,001 / .00005 4 2 16 4191161 1 450,– 1 160,–
44 EWR 20 – 50 0,001 / .00005 4 4 25, 40 4191162 2 255,– 1 790,–
44 EWR 50 – 100 0,001 / .00005 5 4 60, 85 4191163 2 710,– 2 165,–

MICROMAR SAMOSTŘEDICÍ TŘÍDOTYKOVÉ DUTINOMĚRY
Třídotekové dutinoměry pro měření vnitřních rozměrů jsou pohotovými přístroji pro měření otvorů v každém 
výrobním provozu. Usazení měřicích hlavic ve třech bodech zajišťuje, společně s mechanicky přesně opa-
kovatelnou a definovanou měřicí silou, automatické vystředění měřicího přístroje a tím i bezpečné a přesné 
výsledky měření.
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MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Akční cena
1.790,– EUR
Obj. č. 4191162

MICROMAR 44 EWR Samostředicí digitální  
třídotykové dutinoměry v sadě

Vlastnosti
Funkce: RESET (vynulování displeje), ABS (zobrazení 
lze nastavit na nulovou hodnotu, aniž by došlo ke ztrátě 
vztahu k přednastavené hodnotě), mm/inch, PRESET 
(přednastavení rozměru), elektronika "Reference 
system", funkce LOCK (zámek klávesnice), DATA (ve 
spojení s propojovacím datovým kabelem)
• Připojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
• Samostředicí měřicí hlavice s radiálně vystupujícími 

měřicími doteky s rozestupem 120°
• Měřicí doteky od 12 mm osazeny tvrdokovem
• Od 12 mm měřicí doteky pro měření ke dnu otvorů
• Od 40 mm je měřicí hlavice pro snížení hmotnosti 

z hliníku

Akční cena
1.845,– EUR
Obj. č. 4487762

MICROMAR 844 AS Samostředicí měřicí 
pistole v sadě, vč. úchylkoměru MarCator 1086 R

Vlastnosti
• Připojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
• Samostředicí měřicí hlavice s radiálně vystupujícími 

měřicími doteky s rozestupem 120°
• Měřicí doteky od 12 mm osazeny tvrdokovem
• Od 12 mm měřicí doteky pro měření ke dnu otvorů
• Od 40 mm je měřicí hlavice pro snížení hmotnosti 

z hliníku
• Digitální číselníkový úchylkoměr otočný do jakékoliv 

měřicí polohy

Produkt Rozsah měření Počet měřicích 
hlavic 44 Ak

Nastavovací kroužky Úchylkoměr součás-

tí rozsahu dodávky
Rozlišení Obj. č. Katalogová cena Akční cena

mm mm mm/inch EUR EUR
844 AS 6 – 12 3 8, 10

MarCator 1086 R

0,0005 / .00002 4487760 1 750,– 1 405,–
844 AS 12 – 20 2 16 0,0005 / .00002 4487761 1 560,– 1 250,–
844 AS 20 – 50 4 25, 40 0,0005 / .00002 4487762 2 300,– 1 845,–
844 AS 50 – 100 4 60, 85 0,0005 / .00002 4487763 2 795,– 2 240,–

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

Okamžitě připravené k měření díky elektronice  
"Reference system"

Pro rychlé měření
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Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

Akční cena
171,50 EUR
Obj. č. 4420360

MARSTAND 815 MG Měřicí stojan s magnetickým podstavcem

Vlastnosti
 • 3D měřicí stojan, je dosažitelná jakákoli poloha v akčním 

rádiusu
• Snadné polohování všech tří kloubů, kompletní aretace 

jediným utažením
• Bezúdržbový mechanický systém upínání
• Černě eloxované díly ramen vyrobené z vysoce kvalitního 

lehkého kovu
• Držák číselníkového úchylkoměru s upínacím otvorem 8 

mm a rybinovým vedením pro páčkové úchylkoměry
• Včetně jemného nastavení
• Zapínatelný a vypínatelný magnet s velmi vysokou silou
• Rozsah dodávky: bez číselníkového úchylkoměru

Produkt Rozsah jemného 
nastavení

Celková výška Vyložení 
(max.)

Prizma pro prů-
měr hřídele

Magnetic-
ká síla

Obj. č. Katalogová 
cena

Akční cena

mm mm mm mm N EUR EUR
815 MG

5
224 130

6 - 120

300 4420350 175,– 153,50
815 MG 316 200

800
4420360 196,– 171,50

815 MG 401 280 4420370 238,– 208,50
815 MG 2 444 330 1000 4420380* 449,– 393,–

* Speciálně vyvinut pro měřicí přístroje s rozlišením 0,001 mm

Kompletní aretace jediným utažením

MARCATOR VÁM UKÁŽE VÝSLEDEK
Číselníkové úchylkoměry náleží díky svým mno-
hostranným možnostem použití k nejčastěji používa-
ným měřidlům. Stejně tak i naše řada MarCator. Naše 
mechanické číselníkové úchylkoměry jsou osazeny 

koly a pastorky s přesným ozubením pro zajištění ma-
ximální přesnosti. Jsou k dispozici také v nárazuvzdor-
ném a voděodolném provedení.

DIN
878

Akční cena
30,– EUR
Obj. č. 4311050

MARCATOR 810 A Mechanický číselníkový úchylkoměr

Vlastnosti
 • Kontrastní číselník
• Nastavitelné barevné značky tolerancí s optimálním kon-

trastem
• Chromovaný kovový plášť
• Pohodlná zvedací krytka s funkcí ochrany proti prachu
• Přesná ozubená kola a pastorky

Produkt Rozsah měření Dělení stupnice ø číselníku Detaily Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm mm mm EUR EUR

810 A 10 0,01 50 Měřicí síla: 0,7 - 1,3 N 4311050 39,– 30,–

Klasický úchylkoměr se zdvihací krytkou



- +

16

����������
����������
��������

������������������

���������

����TOL

0

ABSABS

Produkt Rozsah měření Rozlišení Detaily Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm (inch) mm/inch EUR EUR

1075 R  12,5 (.5") 0,01 / .0005"
Výška číslic: 12 mm

4336010 146,50 110,50
1075 R  12,5 (.5") 0,005 / .0001" 4336020 194,50 147,–
1075 R  12,5 (.5") 0,001 / .00005" 4336030 300,– 224,50

DIGITÁLNÍ ÚCHYLKOMĚRY MARCATOR“
Naše inovativní digitální číselníkové úchylkoměry 
obsahují vysoce přesné elektronické měřicí systé-
my. Mají nadstandardní, praxí prověřené měřicí funk-
ce. Díky jednoduchému ovládání, velkému, bezpečně 

čitelnému displeji a možnosti rychlého a snadného 
zpracování výsledků měření splňují veškeré nároky 
na moderní měřicí přístroje.
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MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016
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Akční cena
110,50 EUR
Obj. č. 4336010

MARCATOR 1075 R Digitální číselníkový úchylkoměr

Vlastnosti
Funkce: ON/OFF, RESET (vynulování displeje), mm/inch, 
změna směru odečítání, PRESET (přednastavení rozměru), 
DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem), funkce 
LOCK (zámek klávesnice), AUTO-ON/OFF
• Kontrastní LCD displej
• Ochranná krytka na konci měřicího čepu
• Napájení: baterie, doba provozu cca 3 roky

S velkým displejem

MARCATOR 1086 R / Ri / WR / WRi
Digitální číselníkové úchylkoměry

Vlastnosti
Funkce: ON/OFF, RESET (vynulování displeje), mm/inch, změna 
směru odečítání, PRESET (přednastavení rozměru), TOL (zadání 
tolerancí), ABS (zobrazení lze nastavit na nulovou hodnotu, aniž 
by došlo ke ztrátě vztahu k přednastavené hodnotě), <0> (režim 
zobrazení tolerance), DATA (ve spojení s propo-
jovacím datovým kabelem), faktor (nastavitelný), 
LOCK (individuální zámek klávesnice)
• Kontrastní LCD displej
• Ovládací a zobrazovací jednotka otočná o 280°
• Krytka pro zvedání na konci měřicího čepu
• Okamžitě připravené k měření díky elektroni-

ce "Reference system"
• Napájení: baterie, doba provozu cca 3 roky

Produkt Rozsah měření Přepínatelné rozlišení Detaily Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm (inch) mm (inch) EUR EUR

1086 R 12,5 (.5") 0,01 / .0005" 4337130 276,– 217,50
1086 R 12,5 (.5") 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 

0,01 mm
(.00002" / .00005" / .0001" / 

.0002" / .0005")

4337620 341,– 273,–
1086 R 25 (1") 4337621 402,– 324,–
1086 Ri 12,5 (.5") Další datová rozhraní:  

Integrated wireless
4337624 381,– 315,–

1086 Ri 25 (1") 4337625 432,– 355,–

Akční cena
315,– EUR
Obj. č. 4337624

Rozlišení od 0,5 µm a zobrazení tolerance



- +

17

����������
����������
��������

�������
�����

���

���

�

MAX
MIN

TOL

0
MAX
MINABSABS

������������������

���������

����

MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

Akční cena
345,– EUR
Obj. č. 4337660

MARCATOR 1087 R / 1087 Ri 
Digitální číselníkové úchylkoměry

Vlastnosti
Funkce: ON/OFF, RESET (vynulování displeje), mm/inch, 
změna směru odečítání, PRESET (přednastavení rozměru), 
TOL (zadání tolerancí), MAX/MIN paměť pro vyhledávání 
vratného bodu, TIR (MAX-MIN) pro kontrolu obvodového 
házení a rovinnosti, ABS (zobrazení lze nastavit na nulovou 
hodnotu, aniž by došlo ke ztrátě vztahu k přednastavené 
hodnotě), DATA (ve spojení s propojovacím datovým 
kabelem), faktor (nastavitelný), LOCK (individuální zámek 
klávesnice)
• Kontrastní LCD displej
• Ovládací a zobrazovací jednotka otočná o 280°
• Krytka pro zvedání na konci měřicího čepu
• Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Refe-

rence system"
• Napájení: baterie, doba provozu cca 3 roky

Produkt Rozsah měření Přepínatelné rozlišení Detaily Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm (inch) mm/inch EUR EUR

1087 R 12,5 (.5") 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 
/ 0,01 mm

(.00002" / .00005" / .0001" / 
.0002" / .0005")

4337660 418,– 345,–
1087 R 25 (1") 4337661 475,– 390,–
1087 Ri  12,5 (.5") Další datová rozhraní:  

Integrated wireless
4337663 447,– 372,–

1087 Ri 25 (1") 4337665 504,– 419,–

Akční cena

372,– EUR
Obj. č. 4337663

Rozlišení od 0,5 µm a dynamické funkce Max/Min
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Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

MARTEST. VYSOCE CITLIVÁ MĚŘENÍ
Od roku 1936 patří společnost Mahr k celosvětově 
předním dodavatelům páčkových úchylkoměrů. Cit-
livý, počítačově optimalizovaný měřicí mechanis-
mus zajišťuje maximální spolehlivost a přesnost. 

Pro použití v dílenských podmínkách je číselník u páč-
kových úchylkoměrů MarTest utěsněn proti vniknutí 
kapalin.

Akční cena
67,– EUR
Obj. č. 4305200

MARTEST 800 S / SG 
Páčkový úchylkoměr - standardní provedení

Vlastnosti
• Kontrastní číselník, utěsněný pomocí O-kroužku
• Matně chromovaný ochranný kryt s 3 integrovanými rybi-

novými vedeními
• Měřicí ústrojí chráněné proti nárazům
• Antimagnetické provedení
• Automatické přizpůsobení směru měření, díky tomu bez-

chybný odečet
• Dvojitá páčka v kuličkovém ložisku, ochrana proti přetíže-

ní pomocí kluzné spojky
• Měřicí dotek s kuličkou z tvrdokovu ø 2 mm

Produkt Rozsah měření Dělení stupnice ø číselníku Délka měřicího doteku Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm mm mm mm EUR EUR

800 S
± 0,4 0,01

28
14,5

4305200 82,– 67,–
800 SG 38 4307200 85,50 70,50

Akční cena
94,50 EUR
Obj. č. 4308200

MARTEST 800 SGM / SL Páčkové úchylkoměry pro speciální 
měřicí úlohy

Vlastnosti
• Kontrastní číselník, utěsněný pomocí O-kroužku
• Matně chromovaný ochranný kryt s 3 integrovanými rybi-

novými vedeními
• Měřicí ústrojí chráněné proti nárazům
• Antimagnetické provedení
• Automatické přizpůsobení směru měření, díky tomu bez-

chybný odečet
• Dvojitá páčka v kuličkovém ložisku, ochrana proti přetíže-

ní pomocí kluzné spojky
• Měřicí dotek s kuličkou z tvrdokovu ø 2 mm

Produkt Rozsah měření Dělení stupnice ø číselníku Délka měřicího doteku Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm mm mm mm EUR EUR

800 SGM ± 0,1 0,002 38 14,5 4308200 116,50 94,50
800 SL ± 0,25 0,01 28 41,24 4306200 131,50 107,–

Tvrzené minerální sklo, odolné proti prasknutí a po-
škrábání

Tvrzené minerální sklo, odolné proti prasknutí a po-
škrábání
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MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

MILLIMAR. MAXIMÁLNÍ PŘESNOST
Celý svět výrobní měřicí techniky od jediného výrob-
ce. Produktová řada Millimar obsahuje různé induktivní 
snímače, vyhodnocovací jednotky a přesné stavebni-

cové komponenty pro zákaznické řešení doslova jaké-
koliv délkové měřicí úlohy.

Akční cena
768,– EUR
Obj. č. 5312010

MILLIMAR C1200 Kompaktní délkoměr

Vlastnosti
Funkce: ON/OFF, mm/inch, změna směru odečítání, 
přepínání rozsahu měření, TOL (zadání tolerancí), PRE-
SET (přednastavení rozměru), faktor (nastavitelný), DATA 
(přenos dat)
• Kontrastní barevný displej TFT s vysokým rozlišením
• Displej plynule sklopitelný pro optimální zorný úhel
• Maximálně snadné ovládání
• Možnost provozu na síťové nebo bateriové napájení
• Díky bateriovému provozu vhodné také pro mobilní použití
• Kompaktní kryt
• Možnost montáže na stěnu

Produkt Rozsah zobrazení Rozlišení Dělení stupnice Obj. č. Katalogová cena Akční cena
Zobrazení číslic Zobrazení stupnice

µm µm µm µm EUR EUR

C1200 ± 5000 

± 5000 , ± 2000 ,  
± 1000 , ± 300 ,  
± 100 , ± 30 ,  

± 10 , ± 3 

0,1 500, 200 , 100 , 20 ,  
10 , 2 , 1, 0,2 5312010 873,– 768,–

Akční cena
216,50 EUR
Obj. č. 5323010

MILLIMAR P2004 M Indukční snímač

Vlastnosti
• Měřicí čep uložený v kuličkovém vedení
• Vysoká linearita v celém rozsahu měření
• Vynikající elektromagnetické odstínění (EMC – elektro-

magnetická kompatibilita)
• Všechny snímače mohou být pomocí dodávané čepičky 

přestavěny z axiálního na radiální vývod kabelu
• Další standardní provedení, např. s vakuovým zdvihem 

nebo s pneumatickým přítlakem, popř. s větším měřicím 
rozsahem k dispozici na vyžádání.

Produkt Rozsah měření Měřicí síla Opakovatelnost Hystereze měřených hodnot Obj. č. Katalogová cena Akční cena
fw fu

mm N µm µm EUR EUR
P2004 M ± 2 0,75 0,1 0,5 5323010 246,– 216,50

Nová generace zobrazovací jednotky

Standardní snímač
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MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

UNIVERZÁLNÍ DATOVÉ PŘENOSY
V moderním výrobním prostředí je nezbyt-
né, aby docházelo k ukládání a vyhodnocová-
ní výsledků měření. Tyto výsledky neslouží pou-
ze ke kontrole samotných výrobků, ale také k 

vyhodnocení a optimalizaci výrobních procesů. 
Společnost Mahr splňuje, v podobě svých aktuálních 
řešení pro bezdrátový přenos dat, ta nejvyšší měřítka.  
Náš cíl: jednoduše, spolehlivě a profesionálně!

Akční cena
69,– EUR
Obj. č. 4102220

MARCONNECT i-Stick Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s integrovaným  
bezdrátovým přenosem dat

Vlastnosti
• Měření bez nutnosti jakýchkoliv dalšich modulů
• Velká volnost pohybu, dosah bezdrátového spo-

jení až 6 m
• Bezpečný a snadný přenos dat
• Dlouhá životnost baterií
• Příznivá cena
• Software MarCom Std. 5.1 součástí rozsahu 

dodávky
Produkt i-Stick
Počet kanálů  3
Počet připojitelných měřicích zařízení s integrovaným bezdrátovým rozhraním 1 na jeden i-Stick 8 na jeden e-Stick
Frekvenční pásmo MHz 2400
Pro měřicí přístroj  MarCal 16 EWRi / 30 EWRi

MarCator 1086 Ri / 1087 Ri / 1087 BRi
Obj. č. 4102220 4102222
Rozsah dodávky i-Stick + MarCom Standard i-Stick + MarCom Professional
Katalogová cena EUR 78,50 299,–
Akční cena EUR 69,– 256,–

Produkt  MarCom Professional 5.1
Počet připojitelných bezdrátových přijímačů i-Stick  4
Počet připojitelných měřicích zařízení s i-wi rozhraním  32
Počet připojitelných bezdrátových přijímačů e-Stick  1
Počet připojitelných vysílacích modulů na e-Stick  8
Počet připojitelných bezdrátových přijímačů FM 2  1
Počet připojitelných vysílacích modulů na bezdrátový přijímač FM 2  100
Počet připojitelných měřicích zařízení s rozhraním USB  128
Počet připojitelných nožních spínačů USB  128
Počet připojitelných měřicích zařízení s rozhraním RS232C  2
Počet virtuálních Inteface boxů (8 vstupů) 4
Obj. č. 4102212
Katalogová cena EUR 258,–
Akční cena EUR 225,50

Akční cena
225,50 EUR
Obj. č. 4102212

MARCOM PROFESSIONAL 5.1 Softwarové rozhraní

Vlastnosti
• Integrované virtuální Interface boxy
• Možnost připojení k SPC softwaru prostřednic-

tvím virtuálního interface boxu
• Kombinovatelný přenos dat (e-Stick, i-Stick,  

FM 2, USB, RS232)
• Příznivá cena

Bezdrátový přijímač i-Stick vč. softwarového rozhraní

Zpracování naměřených dat

Produkt Název Obj. č. Katalogová cena Akční cena
  EUR EUR
MC-R Dálkové ovládání pro MarCom 4102221 84,50 72,–
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MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

Akční cena
490,– EUR
Obj. č. 4426100

DIGIMAR 814 SR výškoměr a orýsovací přístroj

Vlastnosti
Funkce: RESET (nulování zobrazení), mm/inch, ABS (pře-
pnutí z relativního na absolutní měření), zámek Reference, 
PRESET (přednastavení rozměru), DATA (ve spojení s 
propojovacím datovým kabelem), AUTO-ON/OFF
• Provozní doba baterie až 3 roky
• Rychlost posuvu 1,5 m/s (60"/s)
• Ergonomický, stabilní podstavec
• Kalený, leštěný podstavec umožňující plynulý pohyb 

popříměrné desce.
• Jezdec i vodítko z kalené nerezové oceli
• Ruční kolo k nastavení polohy a měření
• Jemné nastavení
• Aretační šroub
• Výměnný měřicí a orýsovací hrot, osazený tvrdokovem

Produkt Rozsah měření Rozlišení Detaily Obj. č. Katalogová cena Akční cena
mm (inch) mm/inch EUR EUR

814 SR 0 – 350 (0 – 14") 0,01 / .0005"
Výška číslic: 12 mm

4426100 597,– 490,–
814 SR 0 – 600 (0 – 24") 0,01 / .0005" 4426101 1 050,– 891,–

Přesné nastavení polohy pomocí ručního kola

Mimořádně stabilní a tuhý 
sloup s velkým průřezem pro 
přesné měřicí úlohy a orýso-
vání obrobků

Upínací páka pro 
rychlou aretaci  
posuvové jednotky

Ruční kolo k snadné-
mu nastavení polohy 
a měření

Snadno uchopitelný, 
stabilní podstavec

IDEÁLNÍ PRO DÍLENSKÉ PROSTŘEDÍ
Ve výrobě má mimořádnou důležitost rychlé měření 
a kontrola obrobků. V těchto případech představuje 
výškoměr a orýsovací přístroj od společnosti Mahr ide-
álního pomocníka.
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Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
Výškoměry Digimar zaručují maximální flexibilitu a kva-
litu. Naše motorizované výškoměry Digimar přesvěd-
čí své uživatele nejjednodušším možným ovládáním, 

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

Akční cena
5.325,– EUR
Obj. č. 4429011

DIGIMAR 817 CLM Výškoměr

Vlastnosti
 Funkce:
• Dotyk dole, resp. nahoře
• Vratný bod v otvoru / Vratný bod na hřídeli (nahoře, resp. dole)
• 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 na-

měřených 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
• Motorizované měřicí saně zjednodušující měření.
• Kalibrační hodnota doteku zůstává po vypnutí uložena
• Integrovaný, nabíjecí akumulátor s dlouhou dobou provozu 

pro měření bez napájecí sítě
• Teplotní kompenzace prostřednictvím int. teplotního snímače

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
Mezní chyba  (1,8 + L/600) L v mm
Opakovatelnost (otvor) µm 1
Opakovatelnost (rovina) µm 0,5
Odchylka kolmosti v µm µm 5 6 10
Doba provozu max. 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. 4429010 4429011 4429012
Katalogová cena EUR 5 430,– 5 985,– 10 060,–
Akční cena EUR 4 810,– 5 325,– 8 975,–

S režimem Quick Mode. Rychlé měření s nejvyšší přesností
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Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

Akční cena
3.890,– EUR
Obj. č. 4429031

DIGIMAR 816 CL Výškoměr

Vlastnosti
 Funkce:
• Dotyk dole, resp. nahoře
• Šířka plošek, resp. drážek vč. středů plošek, resp. drážek
• Průměry otvorů, resp. hřídelí vč. středů otvorů, resp. hřídelí
• Vratný bod v otvor / Vratný bod na hřídeli (nahoře, resp. dole)
• Výpočet vzdáleností, resp. symetrie
• Dynamické měřicí funkce
• Měřicí program
• Zpracování naměřených dat
Ovládací a zobrazovací jednotka:
• Dobře čitelný, grafický LCD displej s podsvícením
• Přehledná funkční tlačítka
• Jazykově neutrální vedení obsluhy pomocí snadno pochopi-

telných symbolů
• Rychlé nastavení nulového bodu
• Paměť na naměřené hodnoty až do 99 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 doteku zůstává po vypnutí uložena
• Integrovaný, nabíjecí akumulátor s dlouhou dobou provozu 

pro měření bez napájecí sítě
• Teplotní kompenzace prostřednictvím int. teplotního snímače

Produkt  816 CL
Rozsah měření mm 0 – 350 0 – 600
Rozšířený rozsah použití od . . . do mm 170 . . . 520 170 . . . 770
Rozlišení mm 0,01, 0,001
Mezní chyba  (2,8 + L/300) L v mm
Opakovatelnost (otvor) µm 3
Opakovatelnost (rovina) µm 2
Odchylka kolmosti v µm µm 15 20
Doba provozu max. 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. 4429030 4429031
Katalogová cena EUR 4 095,– 4 640,–
Akční cena EUR 3 475,– 3 890,–

Ideální pro přesné měření ve výrobě
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Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

MAXIMÁLNÍ PŘESNOST
Základní přístroj pro vstup do oblasti měření drsnosti 
povrchu společnosti Mahr přesvědčí své uživatele svým 
mimořádně jednoduchým a intuitivním ovládáním. Zob-
razení na TFT dotykovém displeji velikosti 4,3" lze li-

bovolně otáčet. Díky vyjímatelné posuvové jednotce 
je MarSurf PS 10 velmi flexibilně použitelný ve výrobě.  
Novinkou je integrovaný a vyjímatelný kalibrační 
etalon. Protokoly lze ukládat přímo v zařízení jako 

MARSURF PS 10 - SADA Mobilní drsnoměr

Jednoduché a intuitivní ovládání

Vyjímatelná posuvová jednotka umožňuje flexibilní pou-
žití i na obtížně přístupných místech, jako např. uvnitř 
otvorů nebo při měření malých dílců, a to prostřednictvím 
volitelně dodávaného ručního prizma.

Flexibilní použití 

Podsvícený TFT dotykový displej velikosti 4,3" s vysokým 
rozlišením umožňuje intuitivní ovládání (podobně jako 
u chytrého telefonu) a precizní zobrazení naměřeného 
profilu

Maximálně snadné ovládání a detailní zobrazení profilu

Akční cena
1.990,– EUR
Obj. č. 6910230
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Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

Měření drsnosti přímo ve výrobě. Měření ve 
výrobním procesu pomocí MarSurf PS 10

Další příklady použití MarSurf PS 10

soubor ve formát PDF. Alternativně se nabízí možnost 
datového přenosu pomocí MarCom.

PS 10 vyhotoví automaticky a bez dodatečného softwaru 
protokol o měření v podobě souboru ve formátu PDF. 
Přes rozhraní USB je poté možné vytvořený protokol 
jednoduše přenést do počítače. Alternativně je možné 
naměřené údaje vyhodnotit také v softwaru MarSurf XR 
1 a XR 20 nebo naměřené údaje přenést prostřednictvím 
softwaru MarCom do aplikace Excel nebo do SPC.

Dokonalé vyhodnocení a dokumentace výsledků

Kalibrační etalon je uložen přímo v drsnoměru a je uživa-
teli stále k dispozici pro případnou kontrolu přístroje.

Vždy při ruce

Mahr	GmbH MarSurf	PS	10

1.00-12

Erstellungsdatum: 18.05.2016			14:46

Gerät: MarSurf	PS	10	(1126)

Taster: PHT	350

Lt: 4,8	mm

Ls: 2,5	µm

VB: +/-	200,0	µm

Vt: 1,0	mm/s

Punkte: 9600

0

20,0

-20,0

µm

R[LC	ISO	16610-21	0,8	mm]

Ver	10,0	µm/Skt;	Hor	0,8	mm/Skt; 4,0	mm

R[LC	ISO	16610-21	0,8	mm]R[LC	ISO	16610-21	0,8	mm]

Ra 2,513 µm 0,000 5,400

Rz 18,292 µm 0,000 8,000

Rmax 24,525 µm 0,000 12,000

Rp 6,169 µm 0,000 8,000

Rv 12,123 µm 0,000 13,000

Rt 25,510 µm 0,000 27,000
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MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

MAXIMÁLNÍ PŘESNOST
Všude tam, kde má kvalita povrchu vliv na funkci, zpra-
cování nebo vzhled konstrukčních součástí nebo vý-
robků, má pečlivá kontrola značný význam. 

Špičková kvalita, nejvyšší kompetence a perfektní 
know-how - to vše nabízí přístroje MarSurf pro měření 
povrchu!

Vlastnosti
• Jednoduché a intuitivní ovládání: stejně jednoduché jako 

ovládání chytrého telefonu
• Velký, podsvícený TFT dotykový displej velikosti 4,3"
• Tlačítko Start slouží současně jako tlačítko k přímému 

přechodu na výchozí obrazovku
•  Ukládání dat jako soubor ve formátu TXT, X3P, CSV a 

PDF
• Flexibilita přístroje: Vyjímatelná posuvová jednotka
• 31 parametrů: Stejný rozsah parametrů jako laboratorní 

přístroj.

Produkt  PS 10
Rozsah měření µm 350

Parametry  
Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) odp. Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm 

(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, 
ASME) odp. Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx

Snímací hrot  µm 2
Funkce kalibrace  dynamicky, Ra, Rz, Rsm

Možnost uložení  
min. 3900 profilů, min. 500 000 výsledků, min. 1500 protokolů ve formátu 
PDF, možnost rozšíření kartou microSD do kapacity 32 GB (zvyšuje 320x 

kapacitu paměti)

Datové rozhraní USB, MarConnect (RS232), microSD slot pro SD / SDHC karty do kapacity 32 GB
Akumulátor Lithium-iontový akumulátor, 3,7 V, jmenovitá kapacita 11,6 Wh, min. 1200 měření
Princip měření  dotyková metoda
Snímač  indukční snímač s patkou
Měřicí síla N cca 0,7 mN
Obj. č. 6910230
Katalogová cena EUR 2 250,–
Akční cena EUR 1 990,–

Rozsah dodávky:
• Posuvová jednotka (vyjímatelná)
• 1 standardní snímač, normovaný
• Vestavěný akumulátor, nabíječka / 3 síťové adaptéry, 

USB kabel
• Etalon drsnosti, integrován v krytu (vyjímatelný), vč. kalib-

račního listu
• Kryt snímače, přenosná brašna s popruhem na rameno
• Prodlužovací kabel posuvové jednotky
• Návod k obsluze

MARSURF PS 10 - SADA Mobilní drsnoměr

Jednoduché a intuitivní ovládání

Akční cena
1.990,– EUR
Obj. č. 6910230
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MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

MARSURF M 300 - SADA Mobilní drsnoměr

Vlastnosti
• Funkce rozpoznání profilu a automatické volby snímané 

délky a filtru pro měření odpovídajícímu normě
•  Volitelné dílčí dráhy měření a zkrácený filtr
• Tisk profilu R (ISO/ASME/JIS), profilu P (MOTIF), křivky 

materiálového podílu, výsledkového protokolu
• Měrné jednotky (μm/μinch) a normy (ISO/JIS/ASME/MO-

TIF) lze volit

Rozsah dodávky v rámci sady M 300:
• Vyhodnocovací jednotka M 300
• Posuvová jednotka RD 18 s integrovaným etalonem
• Standardní snímač PHT 6-350 / 2 µm (normovaný),
• Nastavení výšky, kryt snímače, 2x USB kabel, přenosná 

brašna a další
• Včetně kalibračního protokolu (etalonu drsnosti)

Ideální pro přesné měření ve výrobě

Produkt  M 300 
Rozsah měření µm 350

Parametry  
Ra, Rz (Ry (JIS) odp. Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm 

(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, 
ASME) odp. Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv

Snímací hrot  µm 2 µm
Funkce kalibrace  dynamicky
Možnost uložení  integrovaná paměť pro max. 40 000 výsledků, max. 30 profilů
Rozměry (D x Š x V) posuvové jednotky  mm 130 x 70 x 50
Rozměry (D x Š x V) vyhodnocovací jednotky  mm 190 x 140 x 75
Hmotnost posuvové jednotky  g cca 300
Hmotnost vyhodnocovací jednotky  kg cca 1
Princip měření  dotyková metoda
Snímač  indukční snímač s patkou
Měřicí síla N cca 0,7 mN
Obj. č. 6910401
Katalogová cena EUR 4 290,–
Akční cena EUR 3 695,–

M 300 Akční cena
3.695,– EUR
Obj. č. 6910401
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MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

MARSURF M 300 C - SADA Mobilní drsnoměr

Vlastnosti
• Funkce rozpoznání profilu a automatické volby snímané 

délky a filtru pro měření odpovídajícímu normě
•  Volitelné dílčí dráhy měření a zkrácený filtr
• Tisk profilu R (ISO/ASME/JIS), profilu P (MOTIF), křivky 

materiálového podílu, výsledkového protokolu
• Měrné jednotky (μm/μinch) a normy (ISO/JIS/ASME/MO-

TIF) lze volit

Rozsah dodávky v rámci sady M 300 C:
• Vyhodnocovací jednotka M 300, resp. M 300 C
• Posuvová jednotka RD 18 C
• Standardní snímač PHT 6-350 / 2 µm (normovaný)
• Etalon povrchu PRN 10 s kalibračním listem Mahr
• Nastavení výšky, kryt snímače, 1 x USB kabel (k připojení 

k počítači), přenosná brašna a další

Akční cena
3.695,– EUR
Obj. č. 6910431

Ideální pro přesné měření ve výrobě

Produkt  M 300 C
Rozsah měření µm 350

Parametry  
Ra, Rz (Ry (JIS) odp. Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm 

(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp 
(JIS, ASME) odp. Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv

Snímací hrot  µm 2 µm
Funkce kalibrace  dynamicky
Možnost uložení  integrovaná paměť pro max. 40 000 výsledků, max. 30 profilů
Rozměry (D x Š x V) posuvové jednotky  mm 139 x 26
Rozměry (D x Š x V) vyhodnocovací jednotky  mm 190 x 140 x 75
Hmotnost posuvové jednotky  g cca 300
Hmotnost vyhodnocovací jednotky  kg cca 1
Princip měření  dotyková metoda
Snímač  indukční snímač s patkou
Měřicí síla N cca 0,7 mN
Obj. č. 6910431
Katalogová cena EUR 4 290,–
Akční cena EUR 3 695,–

Informace: Pro M 300 C je k dispozici samostatná posuvová 
jednotka MarSurf RD 18 C2 pro snímání v příčném směru!

M 300 C
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Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

Akční cena
1.595,– EUR
Obj. č. 9104848

MARVISION SM 151 Stereomikroskop se zoomem vč. CamSet

Vlastnosti
 • Vysoce kvalitní optika pro jasné, ostré, trojrozměrné zob-

razení
• Nastavitelné zvětšení pomocí objektivu s proměnným 

ohniskem (zoomem)
• Ostření pomocí ergonomického ručního kola umístěného 

pro leváky i praváky z obou stran
• Prizmatická hlava (náklon 45°), otočná o 360° s nasta-

vitelnou mezioční vzdáleností (54 - 76 mm), dioptrická 
korekce

• Integrovaný horní i spodní osvit, plynule regulovatelný
• Osvětlení 12 V /15 W, horní i spodní, regulovatelné

Akční cena
771,– EUR
Obj. č. 4245001

MARVISION SM 150 / SM 160 Stereomikroskopy se zoomem

Vlastnosti
 • Vysoce kvalitní optika pro jasné, ostré, trojrozměrné zob-

razení
• Nastavitelné zvětšení pomocí objektivu s proměnným 

ohniskem (zoomem)
• Ostření pomocí ergonomického ručního kola umístěného 

pro leváky i praváky z obou stran
• Prizmatická hlava (náklon 45°), otočná o 360° s nasta-

vitelnou mezioční vzdáleností (54 - 76 mm), dioptrická 
korekce

• Integrovaný horní i spodní osvit, plynule regulovatelný
• Osvětlení 12 V /15 W, horní i spodní, regulovatelné (pou-

ze SM 150)

Produkt Zvětšení Zorné pole - 
průměr

Úhel 
náklonu

Okulár Pracovní 
vzdálenost

Max. výška 
objektu

Obj. č. Katalogová cena Akční cena
EUR EUR

SM 150 plynule 
 7 – 45x 28 – 5 mm 45 ° Binokulár 105 mm 75 mm

4245001 903,– 771,–
SM 160 4245003 1 285,– 1 115,–

Produkt Zvětšení Zorné pole 
průměr

Úhel 
náklonu

Okulár Pracovní 
vzdálenost

Max. výška 
objektu

Obj. č. Katalogová cena Akční cena
EUR EUR

SM 151 plynule  
7 - 45krát 28 – 5 mm 45 ° Trinokulár 105 mm 75 mm 9104848 1 834,– 1 595,–

Kontrola obrobků a kvality ve výrobě

Stereomikroskop s vynikající optikou a s dokumentací výsledků 

DRUHÝ ROZMĚR V MĚŘICÍ TECHNICE
V podobě optických měřicích zařízení produktové řady 
MarVision nabízí společnost Mahr rychlé a spolehlivé 
řešení různorodých 2D měřicích úloh. Nezáleží 
na tom, zda měříte přesné a miniaturní dílce ve 

strojírenství, zdravotní technice nebo v elektronickém 
průmyslu. Maximální přesnost měřicích přístrojů a 
rovněž výkonné ovládací a vyhodnocovací jednotky 
jsou základem pro uspokojení vašich vysokých nároků.
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Akční cena
17.225,– EUR
Obj. č. 4247800

MARVISION QM 300 Dílenský měřicí kamerový mikroskop vč. M3 softwaru s počítačem a dotykovou obrazovkou

Vlastnosti
 • Telecentrický pevný objektiv
• Integrovaná USB barevná kamera
• Prstencový LED osvit, regulovatelný
• Spodní LED podsvit, regulovatelný
 • Měřicí stůl s výškovým nastavením
 • Automatické rozpoznávání dílů
 • Automatické měření všech charakteristik dílu uvnitř zorné-

ho pole
 • Bezproblémový průběh programu díky grafickému navá-

dění
 • Automatické rozpoznávání hran i u nekontrastních dílů
 • M3 software v několika jazycích vč. češtiny

Ovládací a zobrazovací jednotka, M3 software 
s počítačem a dotykovou obrazovkou
• 23" dotyková obrazovka s klávesnicí a myší
 • Operační systém Windows 8, proto je možná instalace 

dalšího softwaru
 • Obsluha pomocí dotykového monitoru nebo myší a kláves-

nicí
 • Velký video-obraz
 • Vyhodnocení jmenovité/skutečné hodnoty se zadanými 

tolerancemi
 • Tisk protokolu s firemním logem
 • Grafické zobrazení s kótami
 • Statistika (minimum, maximum, rozpětí, standardní od-

chylka, 6-Sigma atd.)
 • Porovnání měření s výkresem CAD pomocí funkce DXF

MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Produkt QM 300
Rozsah měření X/Y mm 32 x 24*
Zdvih v ose Z mm 30
Měřicí systém E2 XY v µm µm 4,0+L/50 (L v mm)
Kamera 5 megapixelů USB 3
Osvětlení: Horní osvit LED prstenec
Osvětlení: Spodní osvit LED, telecentrický
Rozměry V x Š x H mm 618 x 196 x 325
Obj. č. 4247800
Katalogová cena EUR 18 760,–
Akční cena EUR 17 225,–
* další velikosti (57 mm x 42 mm, 96 mm x 72 mm) k dispozici na vyžádání.

Příslušenství pro mikroskopy viz katalog Výrobní měřicí technika, kapitola 18 - MarVision

M3 software v několika jazycích vč. češtiny

Lisované dílce Ozubená kolečka Pryžová těsnění

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

Přímé srovnání kontury s CAD výkresem

Příklady typických dílců:
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Akční cena
18.805,– EUR
Obj. č. 4247601

MARVISION MM 420 / MM 420 CNC Dílenský měřicí mikroskop se zpracováním obrazu

Vlastnosti
• Integrovaná barevná kamera
 • Objektiv s proměnným ohniskem (zoomem), 

volitelně motorickým
 • LED prstenec: 1 prstenec se 4 segmenty 

s možností samostatného spínání a regulace 
intenzity

 • Spodní LED podsvit, regulovatelný
 • Masivní základna z granitu
 • Stabilní ocelový křížový stůl, s přesným vedením
 • Rychloposuv i jemné nastavení obou os
 • Vynikající přesnost a spolehlivost měření díky optickému 

inkrementálnímu měřicímu systému
 • Laserové ukazovátko pro snadné polohování
Ovládací a zobrazovací jednotka, M3 software s počí-
tačem a dotykovou obrazovkou
 • 23" dotyková obrazovka s klávesnicí a myší
 • Operační systém Windows 8, proto je možná instalace další-

ho softwaru
 • Obsluha pomocí dotykového monitoru nebo myší a klávesnicí
 • Velký video-obraz
 • Vyhodnocení jmenovité/skutečné hodnoty se zadanými tole-

rancemi
 • Tisk protokolu s firemním logem
 • Grafické zobrazení s kótami
 • Automatické rozpoznávání hran i u nekontrastních dílů
 • Statistika (minimum, maximum, rozpětí, standardní odchylka, 

6-Sigma atd.)
 • Stiching (spojování více dílčích obrazů do jednoho velkého 

(pravoúhlé spojování, volné spojování)

MAHRLIGHTS PODZIM 2016

Použití:

 • Měření, resp. snímání geometrických prvků (bod, přímka, 
kružnice, vzdálenost, průsečík atd.) prostřednictvím 
automatického rozpoznávání hran, např. lisovaných, 
ohýbaných a plastových dílů a desek plošných spojů s 
elektrosoučástkami.

M3 software v několika 
jazycích vč. češtiny

MM 420

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016

Jednoduchá obsluha a výkonné měřicí funkce
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Příslušenství pro mikroskopy viz katalog Výrobní měřicí technika, kapitola 18 - MarVision

Produkt MM 420 MM 420 MM 420 CNC
Objektiv Pevný Zoom Motorizovaný zoom
Zvětšení  mm volitelně 40x, 60x, 100x 0,7x - 4,5x 6,5:1
Rozsah měření X/Y  mm 200 / 100
Zdvih v ose Z  mm 150 / (350 s prodlouženou Z osou – opce)
Velikost stolu  mm 370 x 210
Maximální zatížení stolu  kg 20
Měřicí systém  vestavěná inkrementální pravítka
Měřicí systém - rozlišení  µm 0,001
Měřicí systém - E1 X/Y v µm  1,9 + (L/100)
Měřicí systém - E2 XY v µm  2,9 + (L/100)
Pracovní vzdálenost cca  mm od 65 - 85 (podle opce)
Max. výška dílce  mm od 80 do více než 280 (podle opce)
Osvětlení  LED horní a spodní osvit, individuálně regulovatelný
Rozměry V x Š x H  mm 700 x 480 x 430 700 x 650 x 550 700 x 650 x 550
Obj. č. 9106534 4247601 4247701
Katalogová cena EUR 19 065,– 20 500,– 31 725,–
Akční cena EUR 17 220,– 18 805,– 29 200,–
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MarGear MarSolution MarSolution MarSolution Služby

MarForm Precimar Precimar Precimar MarShaft

Millimar Digimar MarVision MarSurf

MarSurf MarSurf MarSurf MarSurf MarForm

Ruční měřicí technika

© 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 j bez DPH jsou platné od 15. 09. 2016 do 15. 11. 2016 37
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