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SURFTEST SJ-210! 
FRÅN 1 FEBRUARI TILL 31 MARS, 2017
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Kompakt system med integrerad 
motorenhet

Önskar ni högre prestanda? Behöver ni bättre fuktionalitet?

Byt in er gamla batteridrivna mobila ytjämnhetsmätare 
mot en ny Mitutoyo SURFTEST SJ-210!

Gäller alla märken.   

Tillvalet S-typ för tvärgående mätning, 
t.e.x. tillämpning för vevaxel

Fulländade egenskaper 
Den användarvänliga Mitutoyo Surftest SJ-210 har en 6 cm 
bakgrundsbelyst färgdisplay för enkel avläsning av de uppmätta 
parametrarna och profilerna. Avläsning av profiler i realtid och 
direkt åtkomst till grafer ger en mycket snabb utvärdering av 
testresultaten.

Applikation 
med höjdritsmått

SURFTEST SJ-210 uppfyller de flesta standarder, såsom EN ISO, VDA, 
JIS, MOTIF och ANSI likväl som äldre analoga filter och parametrar. 
Mätspetsvinkel på 60° och 2µm mätradie enligt ISO-standarden.

Ett stort utbud av tillbehör hjälper er
att klara av många olika slags 
mätningar.

Olika anslutningar såsom USB, RS232C, 
Digimatic etc.

Programvara USB Communication Tool

Scanna QR koden 
med din mobil 
och titta på våra 
produktvideos på 
YouTube
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Släpskosystem med användarvänlig och  
intuitiv menynavigering

Batteridrivet, portabelt system

6 cm bakgrundsbelyst LCD display i färg 

Uppfyller många standarder såsom EN ISO, 
VDA, ANSI, JIS samt anpassade inställningar

Flera olika, löstagbara motorenheter breddar 
användningsområdet

Visning av kalkylerade resultat, erhållna profi-
ler, BAC kurva och ADC kurva 

Stödjer 16 olika språk, däribland svenska

Mätspetsgeometri  
2 μm / 60 grader / Släpskoradie 40mm

ISO anpassat mättryck 0.75mN

Utvärderingslängd X-axel 17.5 mm,  
mätområde 16 mm

Släpskons mättryck <400 mN

Cut off-längd (mm): 0.08 / 0.25 / 0.8 / 2.5 

FÖRDELAR MED 
       SURFTEST SJ-210:
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Mätstativ

Extern 
skrivare

Pickupförlängare 50mm
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OBEGRÄNSAD MÄTNING: 
SJ-210 UTBUD AV
SPECIALTILLBEHÖR
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Mitutoyo Scandinavia AB

Släntvägen 6 • Box 712

SE-194 27 Upplands Väsby

Tel. 08-594 109 50 
Fax 08-590 924 10

kontakt@mitutoyo.se 
www.mitutoyo.se
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Kampanjen gäller från den 1 februari till den 31 mars, 2017. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar och uppdateringar. Dessa 
priser gäller ändast företagskunder. Samtliga priser är nettopriser i SEK + moms - ytterligare information finns tillgänglig på www.mitutoyo.se.
Tillgång och priser på angivna produkter gäller så långt lagret räcker. Tekniska ändringar, felaktigheter och tryckfel kan förekomma.

Notera: Produktillustrationerna är utan förpliktelser. Produktbeskrivningar, framför allt samtliga tekniska beskrivningar, är endast bindande 
när det uttryckligen överenskommits. MITUTOYO är ett registrerat varumärken som tillhör Mitutoyo Corp. i Japan och / eller i andra länder / 
regioner. YouTube är ett registrerat varumärken som tillhör Google Inc. Namn på andra produkter, företag och varumärken som nämns häri är 
endast för identifiering och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. 

Oavsett vilka dina utmaningar är hjälper 
Mitutoyo dig från början till slut.

Mitutoyo är inte bara en tillverkare av högkvalitativa 
mätutrustningar, utan erbjuder även kvalificerad 
support under produktens livstid, uppbackat av 
omfattande tjänster som säkerställer att din personal 
kan få ut det allra bästa från investeringen.

Förutom kalibrering och reparation, erbjuder Mitutoyo 
produkt- och metrologiutbildningar, samt IT-support 
för den avancerade programvaran som används inom 
modern mätteknik. Vi kan också utforma, bygga, 
testa och leverera skräddarsydda mätlösningar och 
även, om så bedöms kostnadseffektivt, utföra dina 
viktigaste och mest utmanande mätningar internt 
som legouppdrag.

Koordinatmätmaskiner Visionmätsystem

Testutrustning och seismometrar

Formmätning

Digitalskalor och DRO-system

Optisk mätning

Handmätdon och
DataöverföringssystemSensorsystem

Hitta ytterligare produktlitteratur
samt vår produktkatalog

www.mitutoyo.se


