
ACTIUNE MITUTOYO TOP LINE 

Valabila: pana la 30.06.2023 

 IN
ST

RU
M

EN
TE

 D
E 

M
ĂS

U
RĂ

 Ș
I 

DE
 G

ES
TI

O
N

AR
EA

 D
AT

EL
O

R

PARTENERUL TĂU,  
DISTRIBUITOR 

OFICIAL :



2

531-101

Pret lista: € 53,-

2046AB
Pret lista:  € 46,-

Ceas comparator mecanic 0-10 / 0,01 mm
2046AB

Interval de măsurare 10 mm

Seria 2
Calibre metrice de tip standard, gradare 0,01 mm, dimensiune exterioară Ø 57 mm

543-781B
Pret lista:  € 177,-

Ceas comparator digital 0-12,7 / 0,01 mm
543-781B

Seria 543
Model de comparator de bază cu utilizare simplă, fiabilă. 
Caracteristicile contorului ABSOLUTE Digimatic ID-S:

– Setarea punctului zero este necesară o singură 

dată, aceasta va fi păstrat până la următoarea 
schimbare a bateriei.

– Precizia de măsurare chiar și la viteză mare.

– Afișaj mare pentru o citire mai ușoară.

293-821-30
Pret lista:  € 184,-

Micrometru digital 0-25 mm

293-821-30
Seria 293

Caracteristici standard ale micrometrului Digimatic:

 -Funcționalitate simplă

-Clichetul și tamburul cu frictiune asigură o forță de 
 măsurare constantă.

 -Fără ieșire de date

CALIBRAREA APARATELOR IN LABORATORUL MITUTOYO UNGARIA 
acreditat NAH (echivalent RENAR)

CALIBRARE

€ 15,-

€ 18,-

€ 15,-

€ 21,-

Subler digital ABSOLUTE AOS Digimatic 500-181-30 / 

500-184-30
Domeniu de masura 0-150 mm
Endcoder Digimatic pentru măsurare fiabilă si precisă
Caracteristici:
-Model standard cu aplicabilitate largă, măsurare absolută și incrementală

-Inoxidabil, suprafață de măsurare tratată și acoperită pentru  măsurători externe/interne

-Fără ieșire de date.

-Afișaj mare de caractere: 9 mm (contrast ridicat pe afișajul LCD) 

-Scala ABS (absolută) nu necesită ajustare permanentă a punctului zero

-Durată de viață crescută a bateriei 

-Cu tijă de adâncime rotundă (500-184-30)
530-101

Pret lista: € 37,-

500-181-30

Pret lista: € 130,-

Subler cu vernier 0-150 mm 
530-101 / 531-101
Domeniu de măsurare 0-150 mm Seria 530

-Vernier standard

-Suprafata de masurare si vernier cromat mat.

-Capacitate bună de alunecare.

500-184-30

Pret lista: € 130,-

€ 25,-

CALIBRARE

CALIBRARE

CALIBRARE

CALIBRARE

Pentru o gamă mai mare de instrumente de măsură, vă invităm să vizitați noul nostru magazin online: e-AMC.ro

€ 99,- € 99,-

€ 43,-€ 29,-

€ 142,-

€ 147,-

€ 38,-

Subler digital ABSOLUTE Digimatic, domeniu 0-450mm / 0.01mm

500-500-10
Măsurare fiabilă si precisă exterior, canale si interior (ciocuri intoarse ca la modele mai mici)
Caracteristici:
-Model standard cu aplicabilitate largă, măsurare absolută și incrementală

-Inoxidabil, suprafață de măsurare tratată și acoperită pentru  măsurători externe/interne

-Fără ieșire de date.

-Afișaj mare de caractere: 10 mm (contrast ridicat pe afișajul LCD) 

-Scala ABS (absolută) nu necesită ajustare permanentă a punctului zero

500-500-10
Pret lista: € 987,-

€ 645,-

https://www.e-amc.ro/



