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Aby nasi klienci zawsze mieli dostęp do najnowocześniejszych 
technologii pomiarowych, stale inwestujemy w innowacje.
To oznacza dla nas EXACTLY!
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Wysoce dokładne pomiary długości do zastosowania 
w przemyśle i w kalibracji badanych elementów.
To oznacza dla nas EXACTLY!

Precimar PLM 1000‑E firmy Mahr wyznacza nowy standard w zakresie wysoce dokładnych pomiarów długości: stanowisko pomiarowe oferuje 

wyższą prędkość i większy komfort pomiaru elementów o długości do 1000 mm. Nowy sterownik, nowy stół pomiarowy o zwiększonej 

dokładności w osi Z, zmotoryzowana oś Y i zmotoryzowana oś uchylna (TB) przyspieszają pomiary i kalibrację w pomieszczeniach i laboratoriach 

pomiarowych. Więcej informacji: strona 22
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Nr kat. Typ produktu Zakres 
pomiarowy

Rozdzielczość Błąd 
graniczny

Norma Głębokościomierz Kółko 
cierne

  mm mm/cale mm    

4103304 16 EWR 0 – 200 0,01 / 0,0005" 0,03 DIN 862 prostokątny  

4103305 16 EWR 0 – 200 0,01 / 0,0005" 0,03 DIN 862 prostokątny •

4103306 16 EWR 0 – 300 0,01 / 0,0005" 0,04 Norma fabryczna   

4103307 16 EWR 0 – 300 0,01 / 0,0005" 0,04 Norma fabryczna  •

4103205 16 ER 0 – 200 0,01 / 0,0005" 0,03 DIN 862 prostokątny  

4103206 16 ER 0 – 200 0,01 / 0,0005" 0,03 DIN 862 prostokątny •

4103207 16 ER 0 – 300 0,01 / 0,0005" 0,04 Norma fabryczna   

4103208 16 ER 0 – 300 0,01 / 0,0005" 0,04 Norma fabryczna  •

Nr kat. a b c d e

 mm mm mm mm mm

4103304 10 50 19 285 16

4103305 10 50 19 285 16

4103306 14 64 19 388 16

4103307 14 64 19 388 16

4103205 10 50 19 285 16

4103206 10 50 19 285 16

4103207 14 64 19 388 16

4103208 14 64 19 388 16

Nr kat. Do przyrządu pomiarowego Nazwa produktu Typ produktu

    

4102020 16 ER, 16 ER, 16 ER, 16 ER, 
16 EWR, 16 EWR, 16 EWR, 16 EWR

Mostek do pomiaru głębokości 
(75 x 7 mm)

16 Em

4102520 16 ER, 16 ER, 16 ER, 16 ER, 
16 EWR, 16 EWR, 16 EWR, 16 EWR

Bateria 3 V, CR 2032  

MarCal 16 EWR / 16 ER. Suwmiarka cyfrowa

 

Dane techniczne

Akcesoria

Funkcje 16 EWR:

• ON/OFF
• AUTO‑ON / OFF
• RESET (wyzerowanie wskazania)
• PRESET (wprowadzenie wartości 

zadanej)
• Zmiana kierunku
• mm/cale
• Funkcja LOCK (blokada klawiszy)

Funkcje 16 ER:

• ON/OFF
• AUTO‑ON / OFF
• RESET (wyzerowanie wskazania)
• mm/cale
• Funkcja LOCK (blokada klawiszy)

• Wyświetlacz cyfr o wysokim 
kontraście

• Śruba ustalająca górna
• Docierane prowadnice
• Ostrza pomiarowe do pomiarów 

wewnętrznych
• Suwak i szyna hartowane, 

nierdzewne
• Funkcja pomiarów stopniowych
• Natychmiastowa gotowość do 

pomiaru dzięki systemowi 
referencyjnemu

• Podwyższone prowadnice do 
ochrony skali

• Znakomita odporność na pył, 
substancje chłodzące i smarujące

• Zgarniacz brudu w suwaku

Właściwości 16 EWR:

• Wysokość cyfr: 11 mm
• Zasilanie: Bateria, żywotność 

ok. 3 lat
• Stopień ochrony IP: IP 67
• Zakres dostawy: Bateria, 

instrukcja obsługi, etui

Właściwości 16 ER:

• Wysokość cyfr: 11 mm
• Zasilanie: Bateria, żywotność 

ok. 3 lat
• Zakres dostawy: Bateria, 

instrukcja obsługi, etui
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Nr kat. Typ produktu Zakres pomiarowy Rozdzielczość Błąd graniczny Norma

  mm mm/cale mm  

4126754 30 EWRi 0 – 200 0,01 / 0,0005" 0,03 Norma fabryczna

4126699 30 EWR 0 – 200 0,01 / 0,0005" 0,03 Norma fabryczna

Nr kat. a b

 mm mm

4126754 284 100

4126699 284 100

Nr kat. Do przyrządu 
pomiarowego

Nazwa produktu Typ produktu

    

4102220 30 EWRi Moduł łączności bezprzewodowej i‑Stick

4102357 30 EWR Kabel do transmisji danych USB (2 m) 16 EXu

4102410 30 EWR Kabel do transmisji danych RS232C (2 m) 16 EXr

4102520 30 EWR, 30 EWRi Bateria 3 V, CR 2032  

4102915 30 EWR Kabel do transmisji danych Digimatic (2 m) 16 EWd

4125611 30 EWR, 30 EWRi Długość wkładki pomiarowej (4 mm) 30 ESa

4126510 30 EWR, 30 EWRi Przedłużacz stopy głębokościomierza (300 mm) 30 EXm

4126511 30 EWR, 30 EWRi Przedłużacz stopy głębokościomierza (200 mm) 30 EXm

MarCal 30 EWRi / 30 EWR. Głębokościomierze suwmiarkowe cyfrowe

 

Dane techniczne

Akcesoria

Funkcje 30 EWRi:

• ON/OFF
• AUTO‑ON / OFF
• RESET (wyzerowanie wskazania)
• mm/cale
• PRESET (wprowadzenie wartości 

zadanej)
• Funkcja LOCK (blokada klawiszy)
• HOLD (zapamiętanie wartości 

pomiarowej)
• Zmiana kierunku
• DATA (transfer danych)

Funkcje 30 EWR:

• AUTO‑ON / OFF
• DATA (w połączeniu z kablem do 

transmisji danych)
• ON/OFF
• PRESET (wprowadzenie wartości 

zadanej)
• RESET (wyzerowanie wskazania)
• mm/cale
• Funkcja LOCK (blokada klawiszy)

• Wyświetlacz cyfr o wysokim 
kontraście

• Śruba ustalająca górna
• Docierane prowadnice
• Powierzchnie pomiarowe ze stali 

nierdzewnej, hartowanej
• Suwak i szyna hartowane, 

nierdzewne
• Natychmiastowa gotowość do 

pomiaru dzięki systemowi 
referencyjnemu

• Podwyższone prowadnice do 
ochrony skali

• Znakomita odporność na pył, 
substancje chłodzące i smarujące

• Zgarniacz brudu w suwaku
• Oprogramowanie: MarCom 

Professional do bezpłatnego 
pobrania: 
www.mahr.com/marcom 
(tylko z kablem do transmisji 
danych Mahr oraz systemami 
radiowymi z interfejsami USB 
i RS232)

Właściwości 30 EWRi:

• Wysokość cyfr: 11 mm
• Interfejs danych: Integrated 

wireless
• Zasilanie: Bateria, żywotność 

ok. 3 lat (z aktywnym 
nadajnikiem ok. 0,5 roku)

• Stopień ochrony IP: IP 67
• Zakres dostawy: Bateria, 

instrukcja obsługi, etui

Właściwości 30 EWR:

• Wysokość cyfr: 8,5 mm
• Interfejs danych: USB, Opto 

RS232C, Digimatic
• Stopień ochrony IP: IP 67
• Zakres dostawy: Bateria, 

instrukcja obsługi, etui
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41 Hi‑Stick

Nr kat. Typ produktu Zakres 
pomiarowy

Rozdzielczość Błąd graniczny Skok wrzeciona Nacisk 
pomiarowy

  mm mm/cale µm mm N

4157100 40 EWRi 0 – 25 0,001 / 0,00005" 2 0,5 5 – 10

4157101 40 EWRi 25 – 50 0,001 / 0,00005" 2 0,5 5 – 10

4157102 40 EWRi 50 – 75 0,001 / 0,00005" 3 0,5 5 – 10

4157103 40 EWRi 75 – 100 0,001 / 0,00005" 3 0,5 5 – 10

Nr kat. a b c

 mm mm mm

4157100 24 9,5 32

4157101 36 11 57

4157102 45 13 82

4157103 57 13 107

Nr kat. Nazwa produktu Typ produktu

   

4102220 Moduł łączności bezprzewodowej i‑Stick

4102520 Bateria 3 V, CR 2032  

4158000 Uchwyt, do mocowania mikrometrów kabłąkowych 41 H

Micromar 40 EWRi. Cyfrowy mikrometr kabłąkowy

Funkcje
• RESET (wyzerowanie wskazania)
• ABS (możliwość wyzerowania 

wskazania przy zachowaniu 
wcześniejszych ustawień)

• mm/cale
• ORIGIN (wprowadzenie wartości 

zadanej)
• Funkcja LOCK (blokada klawiszy)
• TOL (wskazanie granic tolerancji 

i ostrzeżenia)
• DATA (transfer danych)
• HOLD (zapamiętanie wartości 

pomiarowej)

• Wyświetlacz cyfr o wysokim 
kontraście

• Wrzeciono pomiarowe 
nierdzewne, w całości 
utwardzane i szlifowane

• Wrzeciono pomiarowe 
i kowadełko powlekane 
węglikiem spiekanym

• Szybki przesuw
• Grzechotka wygięta
• Lakierowany kabłąk stalowy, 

izolowany termicznie
• Oprogramowanie: MarCom 

Professional do bezpłatnego 
pobrania: 
www.mahr.com/marcom 
(tylko z kablem do transmisji 
danych Mahr oraz systemami 
radiowymi z interfejsami USB 
i RS232)

• Wysokość cyfr: 10 mm
• Interfejs danych: Integrated 

wireless
• Stopień ochrony IP: IP 65
• Zakres dostawy: Instrukcja 

obsługi, bateria, wzorzec 
nastawczy (od zakresu 
pomiarowego 25– 50 mm), etui

 

Dane techniczne

Akcesoria
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41 Hi‑Stick

Nr kat. Typ produktu Zakres 
pomiarowy

Rozdzielczość Skok wrzeciona Nacisk pomiarowy Liczba śrub 
pomiarowych

  mm mm/cale mm N  

4157115 40 EWRi 0 – 100 0,001 / 0,00005" 0,5 5 – 10 4

Nr kat. Nazwa produktu Typ produktu

   

4102220 Moduł łączności bezprzewodowej i‑Stick

4102520 Bateria 3 V, CR 2032  

4158000 Uchwyt, do mocowania mikrometrów kabłąkowych 41 H

Micromar 40 EWRi. Zestaw cyfrowych mikrometrów kabłąkowych

Funkcje
• RESET (wyzerowanie wskazania)
• ABS (możliwość wyzerowania 

wskazania przy zachowaniu 
wcześniejszych ustawień)

• mm/cale
• ORIGIN (wprowadzenie wartości 

zadanej)
• Funkcja LOCK (blokada klawiszy)
• TOL (wskazanie granic tolerancji 

i ostrzeżenia)
• DATA (transfer  danych)
• HOLD (zapamiętanie wartości 

pomiarowej)

• Wyświetlacz cyfr o wysokim 
kontraście

• Wrzeciono pomiarowe 
nierdzewne, w całości 
utwardzane i szlifowane

• Wrzeciono pomiarowe 
i kowadełko powlekane 
węglikiem spiekanym

• Szybki przesuw
• Grzechotka wygięta
• Lakierowany kabłąk stalowy, 

izolowany termicznie
• Oprogramowanie: MarCom 

Professional do bezpłatnego 
pobrania: 
www.mahr.com/marcom 
(tylko z kablem do transmisji 
danych Mahr oraz systemami 
radiowymi z interfejsami USB 
i RS232)

• Wysokość cyfr: 10 mm
• Interfejs danych: Integrated 

wireless
• Stopień ochrony IP: IP 65
• Zakres dostawy: Instrukcja 

obsługi, bateria, wymiary 
nastawcze, etui

 

Dane techniczne

Akcesoria
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Nr kat. Typ produktu Zakres 
pomiarowy

Rozdzielczość Błąd 
graniczny

Skok 
wrzeciona

Nacisk 
pomiarowy

Norma

  mm mm/cale µm mm N  

4157011 40 EWR 0 – 25 0,001 / 0,00005" 2 0,5 5 – 10 Norma fabryczna

4157012 40 EWR 25 – 50 0,001 / 0,00005" 2 0,5 5 – 10 Norma fabryczna

4157013 40 EWR 50 – 75 0,001 / 0,00005" 3 0,5 5 – 10 Norma fabryczna

4157014 40 EWR 75 – 100 0,001 / 0,00005" 3 0,5 5 – 10 Norma fabryczna

Nr kat. a b c

 mm mm mm

4157011 24 9,5 32

4157012 36 11 57

4157013 45 13 82

4157014 57 13 107

Micromar 40 EWR. Cyfrowy mikrometr kabłąkowy

Funkcje
• RESET (wyzerowanie wskazania)
• ABS (możliwość wyzerowania 

wskazania przy zachowaniu 
wcześniejszych ustawień)

• mm/cale
• PRESET (wprowadzenie wartości 

zadanej)
• Funkcja LOCK (blokada klawiszy)
• HOLD (zapamiętanie wartości 

pomiarowej)

• Wyświetlacz cyfr o wysokim 
kontraście

• Wrzeciono pomiarowe 
nierdzewne, w całości 
utwardzane i szlifowane

• Wrzeciono pomiarowe 
i kowadełko powlekane 
węglikiem spiekanym

• Szybki przesuw
• Grzechotka wygięta
• Lakierowany kabłąk stalowy, 

izolowany termicznie
• Wysokość cyfr: 10 mm
• Stopień ochrony IP: IP 65
• Zakres dostawy: Instrukcja 

obsługi, bateria, wymiar 
nastawczy (od zakresu 
pomiarowego 25– 50 mm), etui

 

Dane techniczne
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41 H

Nr kat. Typ produktu Zakres 
pomiarowy

Rozdzielczość Granica 
błędu

Skok 
wrzeciona

Nacisk 
pomiarowy

Norma

  mm mm/cale µm mm N  

4157010 40 ER 0 – 25 0,001 / 0,00005" 2 0,5 5 – 10 Norma fabryczna

Nr kat. a b c

 mm mm mm

4157010 24 9,5 32

Nr kat. Nazwa produktu Typ produktu

   

4102520 Bateria 3 V, CR 2032  

4158000 Uchwyt, do mocowania mikrometrów kabłąkowych 41 H

Micromar 40 ER. Cyfrowy mikrometr kabłąkowy

Funkcje
• RESET (wyzerowanie wskazania)
• mm/cale
• HOLD (zapamiętanie wartości 

pomiarowej)
• Funkcja LOCK (blokada klawiszy)

• Wyświetlacz cyfr o wysokim 
kontraście

• Wrzeciono pomiarowe 
nierdzewne, w całości 
utwardzane i szlifowane

• Wrzeciono pomiarowe 
i kowadełko powlekane 
węglikiem spiekanym

• Szybki przesuw
• Grzechotka wygięta
• Lakierowany kabłąk stalowy, 

izolowany termicznie
• Wysokość cyfr: 10 mm
• Stopień ochrony IP: IP 40
• Zakres dostawy: Instrukcja 

obsługi, bateria, etui

 

Dane techniczne

Akcesoria
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Nr kat. 4337666

Typ produktu  1087 R

Zakres pomiarowy mm 50

Rozdzielczość mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Rozdzielczość cale 0,00002", 0,00005", 0,0001", 0,0002", 0,0005"

Wartości podziałki skali mm 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05

Zakres wskazań skali mm ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Błąd graniczny mm 0,007

Błąd graniczny powyżej 
50 jednostek rozdzielczości

mm 0,002

Powtarzalność mm 0,001

Nacisk pomiarowy N 1,25 – 2,7

Norma  Norma fabryczna

Zdejmowana nasadka na końcu 
sworznia pomiarowego

 •

Nr kat. a b c Trzpień chwytowy

 mm mm mm mm

4337666 267,3 40 52 8

Nr kat. Nazwa produktu Typ produktu

   

4884464 Bateria 3 V, typ CR 2450  

4102357 Kabel do transmisji danych USB (2 m) 16 EXu

4102915 Kabel do transmisji danych Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 Kabel do transmisji danych RS232C (2 m) 16 EXr

4375004 Nasadka ochronna do 1075 R / 1086 R / 1087 R 1086 s

4337421 Ścianka tylna z uchwytem 1086 b

4336230 Podnoszenie pneumatyczne (50 + 100 mm) 1082 p

4310103 Tuleja do adaptera (0,375" / 8 mm) 940

MarCator 1087 R. Cyfrowy czujnik zegarowy

Funkcje
• ON/OFF
• RESET (wyzerowanie wskazania)
• mm/cale
• Zmiana kierunku
• PRESET (wprowadzenie wartości 

zadanej)
• TOL (wprowadzanie tolerancji)
• MAX/MIN pamięć do 

wyszukiwania punktu zwrotnego
• TIR (MAX‑MIN) do kontroli bicia 

promieniowego i płaskości
• ABS (możliwość wyzerowania 

wskazania przy zachowaniu 
wcześniejszych ustawień)

• DATA (w połączeniu z kablem do 
transmisji danych)

• Współczynnik (regulowany)
• LOCK (indywidualna blokada 

klawiszy)

• Wyświetlacz LCD o wysokim 
kontraście

• Tarcza z wyświetlaczem obracana 
do 280°.

• Natychmiastowa gotowość do 
pomiaru dzięki systemowi 
referencyjnemu

• Zdejmowana nasadka na końcu 
trzpienia pomiarowego 
chroniąca przed pyłem

• Trzpienie chwytowe i sworznie 
pomiarowe z nierdzewnej, 
hartowanej stali

• Oprogramowanie: MarCom 
Professional do bezpłatnego 
pobrania: 
www.mahr.com/marcom 
(tylko z kablem do transmisji 
danych Mahr oraz systemami 
radiowymi z interfejsami USB 
i RS232)

• Wysokość cyfr: 8,5 mm
• Interfejs danych: Opto RS232C, 

Digimatic, USB
• Zasilanie: Bateria, czas pracy ok. 

3 lata
• Stopień ochrony IP: IP 42
• Zakres dostawy: Instrukcja 

obsługi, bateria

 

Dane techniczne

Akcesoria
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Nr kat. 4337667

Typ produktu  1087 Ri

Zakres pomiarowy mm 50

Rozdzielczość mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Rozdzielczość cale 0,00002", 0,00005", 0,0001", 0,0002", 0,0005"

Wartości podziałki skali mm 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05

Zakres wskazań skali mm ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Błąd graniczny mm 0,007

Błąd graniczny powyżej 
50 jednostek rozdzielczości

mm 0,002

Powtarzalność mm 0,001

Nacisk pomiarowy N 1,25 –2,7

Norma  Norma fabryczna

Zdejmowana nasadka na końcu 
sworznia pomiarowego

 •

Nr kat. a b c Trzpień chwytowy

 mm mm mm mm

4337667 267,3 40 52 8

Nr kat. Nazwa produktu Typ produktu

   

4884464 Bateria 3 V, typ CR 2450  

4102357 Kabel do transmisji danych USB (2 m) 16 EXu

4102915 Kabel do transmisji danych Digimatic (2 m) 16 EWd

4102410 Kabel do transmisji danych RS232C (2 m) 16 EXr

4375004 Nasadka ochronna do 1075 R / 1086 R / 1087 R 1086 s

4337421 Ścianka tylna z uchwytem 1086 b

4336230 Podnoszenie pneumatyczne (50 + 100 mm) 1082 p

4310103 Tuleja do adaptera (0,375" / 8 mm) 940

MarCator 1087 Ri. Cyfrowy czujnik zegarowy

Funkcje
• 0 (wyzerowanie wskaźnika 

analogowego)
• ABS (możliwość wyzerowania 

wskazania przy zachowaniu 
wcześniejszych ustawień)

• AUTO‑ON / OFF
• DATA (w połączeniu z kablem do 

transmisji danych)
• Współczynnik (regulowany)
• LOCK (indywidualna blokada 

klawiszy)
• MAX/MIN pamięć do 

wyszukiwania punktu zwrotnego
• ON/OFF
• PRESET (wprowadzenie wartości 

zadanej)
• RANGE (przełączanie zakresu 

pomiarowego i wartości 
podziałki skali)

• RESET (wyzerowanie wskazania)
• TIR (MAX‑MIN) do kontroli bicia 

promieniowego i płaskości
• TOL (wprowadzanie tolerancji)
• Zmiana kierunku
• mm/cale

 

• Oprogramowanie: MarCom 
Professional do bezpłatnego 
pobrania: 
www.mahr.com/marcom 
(tylko z kablem do transmisji 
danych Mahr oraz systemami 
radiowymi z interfejsami USB 
i RS232)

• Wysokość cyfr: 8,5 mm
• Interfejs danych: Digimatic, 

Opto RS232C, USB, Integrated 
wireless

• Zasilanie: Tryb baterii
• Stopień ochrony IP: IP 42
• Zakres dostawy: Instrukcja 

obsługi, bateria

 

Dane techniczne

Akcesoria
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Millimar C 1700 PC. Komputer pomiarowy

Nr kat. 5312801

Typ produktu  C 1700 PC

Wyświetlacz  Pionowy wskaźnik słupkowy
Poziomy wskaźnik słupkowy

Wskaźnik analogowy z podziałką okrągłą
Wskaźnik cyfrowy

Możliwość dowolnej kombinacji sposobów prezentacji dla każdej cechy 
Zakres wskazań wskaźnika 
cyfrowego

mm ± 1000

Zakres wskazań skali µm ± 10000, ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 500, ± 200, ± 100, ± 50, ± 20, ± 10

Rozdzielczość µm 0,01

Jednostki długości  mm, µm, cale

Jednostki kąta  Stopień, radian

Wskaźnik tolerancji  Górna i dolna granica tolerancji (dla każdej cechy)
Górna i dolna granica ostrzegawcza (dla każdej cechy)

Zgodność  USB, Integrated Wireless, Millimar N 1700

Kombinacje pomiarów  Wstępnie zdefiniowane formuły dla cech standardowych
Wprowadzanie powiązań za pomocą obszernego edytora formuł

Cechy  128

Typy cech  Długość, kąt, bezwymiarowy

Funkcje dynamiczne  MAX, MIN, MAX‑MIN, MAX+MIN

Klasyfikacja  maks. 20 klas

Zakres pomiarowy mm Zależne od przyrządu pomiarowego

Liczba możliwych do 
podłączenia modułów łączności 
bezprzewodowej i‑Stick

 1

Liczba możliwych do podłączenia 
przyrządów pomiarowych 
z Integrated Wireless

 8

Liczba możliwych do podłączenia 
przyrządów pomiarowych ze 
złączem USB

 64

Eksportowanie danych  qs‑Stat, Excel

Złącza sprzętu  1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 2x COM port Full‑PIN (RS232/485; 5 V/12 V), 
2x COM 2x COM port 3‑PIN (RX, TX, GND; RS232/485 switchable), 

2× 10/100/1000 Mbit RJ45 Ports; 2x W‑LAN connector, VGA, Display‑port
Zasilanie:  100– 240 V ACDC active switching; 12 V DC‑Out

Pobór mocy [W]  18

Stopień ochrony IP:  IP 65 (panel przedni)

Języki:  niemiecki, angielski, chiński, francuski, rosyjski, czeski

Wymagania systemowe:  2 wolne złącza USB 2.0

Masa produktu kg 2,00

• Interaktywne oprogramowanie, 
obsługa dotykowa

• Bardzo prosta, intuicyjna obsługa
• Proste tworzenie zadań 

pomiarowych
• Bardzo prosta obsługa dzięki 

dostępowi do wstępnie 
zdefiniowanych formuł

• Zarządzanie zadaniami 
pomiarowymi (funkcja 
zapisywania i ładowania)

• Przypisanie obrazów lub 
rysunków do zadania 
pomiarowego

• Statyczna i dynamiczna 
rejestracja wartości pomiarowych

• Obsługa za pomocą elementów 
graficznych

• Wizualizacja wartości 
pomiarowych na żywo

• Równoczesna prezentacja 
wartości maks. 128 cech za 
pomocą wskaźnika liczbowego 
i skali

• Możliwość podłączenia 
cyfrowych czujników 
pomiarowych (USB) oraz 
przyrządów pomiarowych Mahr 
ze złączem USB

• Możliwość podłączenia 
przyrządów pomiarowych Mahr 
ze zintegrowaną łącznością 
bezprzewodową

• Eksport danych do MS Excel lub 
formatu qs‑STAT (format dfq, dfx 
lub dfd)

• Poziomy obsługi chronione 
hasłem (3)

• Pomoc online (instrukcja obsługi) 
dostępna bezpośrednio 
z programu

• Zakres dostawy: 
Oprogramowanie Millimar 
Cockpit z komputerem 
z ekranem dotykowym 10,1", 
fabrycznie zainstalowanym 
Windows 10 IoT Enterprise, 
kluczem licencyjnym Mahr 
License Key, nośnikiem danych 
do instalacji, pamięcią USB do 
odzyskiwania danych 16 GB, 
instrukcją obsługi (pomoc 
online), zasilaczem wtyczkowym, 
uchwytem standardowym 
VESA 100

Zastosowanie:

Wygodny w użyciu komputer pomiarowy z inteligentnym i uniwersalnym 
oprogramowaniem przeznaczonym do kompleksowych pomiarów 
w środowisku produkcyjnym

Dane techniczne
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N 1704 I/ON 1701 USBN 1701 PSN 1702 M

Nr kat. Nazwa produktu Typ produktu

   

5331130 Moduł przyłączeniowy USB N 1701 USB

5331120 Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych N 1702 M

5331133 Moduł zasilania elektrycznego N 1701 PS

5331134 Moduł wejścia / wyjścia N 1704 I/O

4102220 Moduł łączności bezprzewodowej i‑Stick

4102357 Kabel do transmisji danych USB (2 m) 16 EXu

4346023 Kabel do transmisji danych USB (2 m) 2000 usb

4305121 Kabel do transmisji danych USB (2 m) 800 EWu

4102331 Kabel przejściowy RS232‑USB (1 m) Millimar ‑ USB

4102330 Kabel przejściowy RS232‑USB (1 m) Opto usb

4102333 Kabel przejściowy RS232‑USB (1 m) 817 usb

Millimar C 1700 PC. Komputer pomiarowy

Akcesoria

Mahr | Nowości 2017 11



Millimar Cockpit. Oprogramowanie pomiarowe

Nr kat. 5312800

Typ produktu  Cockpit

Wyświetlacz  Pionowy wskaźnik słupkowy
Poziomy wskaźnik słupkowy

Wskaźnik analogowy z podziałką okrągłą
Wskaźnik cyfrowy

Możliwość dowolnej kombinacji sposobów prezentacji dla każdej cechy 
Zakres wskazań wskaźnika 
cyfrowego

mm ± 1000

Zakres wskazań skali µm ± 10000, ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 500, ± 200, ± 100, ± 50, ± 20, ± 10

Rozdzielczość µm 0,01

Jednostki długości  mm, µm, cale

Jednostki kąta  Stopień, radian

Wskaźnik tolerancji  Górna i dolna granica tolerancji (dla każdej cechy)
Górna i dolna granica ostrzegawcza (dla każdej cechy)

Zgodność  USB, Integrated Wireless, Millimar N 1700

Kombinacje pomiarów  Wstępnie zdefiniowane formuły dla cech standardowych
Wprowadzanie powiązań za pomocą obszernego edytora formuł

Cechy  128

Typy cech  Długość, kąt, bezwymiarowy

Funkcje dynamiczne  MAX, MIN, MAX‑MIN, MAX+MIN

Klasyfikacja  maks. 20 klas

Zakres pomiarowy mm Zależne od przyrządu pomiarowego

Liczba możliwych do 
podłączenia modułów łączności 
bezprzewodowej i‑Stick

 1

Liczba możliwych do podłączenia 
przyrządów pomiarowych 
z Integrated Wireless

 8

Liczba możliwych do podłączenia 
przyrządów pomiarowych ze 
złączem USB

 64

Eksportowanie danych  qs‑Stat, Excel

Języki:  niemiecki, angielski, chiński, francuski, rosyjski, czeski

Wymagania systemowe:  MS Windows 10, MS Windows 8, MS Windows 7, 2 wolne złącza USB 2.0

• Interaktywne oprogramowanie, 
obsługa dotykowa

• Bardzo prosta, intuicyjna obsługa
• Proste tworzenie zadań 

pomiarowych
• Bardzo prosta obsługa dzięki 

dostępowi do wstępnie 
zdefiniowanych formuł

• Zarządzanie zadaniami 
pomiarowymi (funkcja 
zapisywania i ładowania)

• Przypisanie obrazów lub 
rysunków do zadania 
pomiarowego

• Statyczna i dynamiczna 
rejestracja wartości pomiarowych

• Obsługa za pomocą elementów 
graficznych

• Wizualizacja wartości 
pomiarowych na żywo

• Równoczesna prezentacja 
wartości maks. 128 cech za 
pomocą wskaźnika liczbowego 
i skali

• Możliwość podłączenia 
cyfrowych czujników 
pomiarowych (USB) oraz 
przyrządów pomiarowych Mahr 
ze złączem USB

• Możliwość podłączenia 
przyrządów pomiarowych Mahr 
ze zintegrowaną łącznością 
bezprzewodową

• Eksport danych do MS Excel lub 
formatu qs‑STAT (format dfq, dfx 
lub dfd)

• Poziomy obsługi chronione 
hasłem (3)

• Pomoc online (instrukcja obsługi) 
dostępna bezpośrednio 
z programu

• Zakres dostawy: Klucz 
licencyjny Mahr, nośnik danych 
do instalacji, instrukcja obsługi 
(pomoc online)

Zastosowanie:

Inteligentne i uniwersalne oprogramowanie 
przeznaczone do kompleksowych pomiarów 
w środowisku produkcyjnym

Dane techniczne
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N 1704 I/ON 1701 USBN 1701 PSN 1702 M

i‑Stick

Nr kat. Nazwa produktu Typ produktu

   

5331130 Moduł przyłączeniowy USB N 1701 USB

5331120 Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych N 1702 M

5331133 Moduł zasilania elektrycznego N 1701 PS

5331134 Moduł wejścia / wyjścia N 1704 I/O

4102220 Moduł łączności bezprzewodowej i‑Stick

4102357 Kabel do transmisji danych USB (2 m) 16 EXu

4346023 Kabel do transmisji danych USB (2 m) 2000 usb

4305121 Kabel do transmisji danych USB (2 m) 800 EWu

4102331 Kabel przejściowy RS232‑USB (1 m) Millimar ‑ USB

4102330 Kabel przejściowy RS232‑USB (1 m) Opto usb

4102333 Kabel przejściowy RS232‑USB (1 m) 817 usb

Millimar Cockpit. Oprogramowanie pomiarowe

Akcesoria
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Millimar N 1702 M. Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych

Nr kat. 5331120

Typ produktu  N 1702 M

MAKS. temperatura 
przechowywania

°C 60

MIN. temperatura 
przechowywania

°C – 10

Rozdzielczość µm 0,1

Zakres pomiarowy głowicy 
indukcyjnej

µm ± 2000, ± 5000

Wejścia głowic  2

Zgodność  Mahr, Mahr 1340, półmostek Mahr, Mahr‑LVDT, Mahr‑VLDT

Prędkość przesyłu danych Wartości na 
sekundę

4189

Błąd graniczny  0,3% (min. 0,2 μm)

Interfejs danych:  RS485

Pobór prądu mA 110

Temperatura robocza MIN. °C 10

Temperatura robocza MAKS. °C 35

Temperatura eksploatacji MIN. °C 0

Temperatura eksploatacji MAKS. °C 40

• Możliwość elastycznego łączenia 
z modułami magistrali RS485

• Wydajne moduły przyłączeniowe 
do analizy czujników 
pomiarowych

• Synchroniczne pobieranie danych 
z wielu podłączonych głowic 
pomiarowych

• Podłączanie modułów N 1700 
przez złącze USB do 
inteligentnego, uniwersalnego 
oprogramowania do analizy 
i konfiguracji Millimar Cockpit

• Podłączanie wszystkich typów 
głowic pomiarowych o takiej 
samej kompatybilności za 
pomocą jednego modułu

• Szeroki wybór kombinacji 
produktów do realizacji 
indywidualnych zadań 
pomiarowych dopasowanych do 
potrzeb klienta.

• Teoretyczna maks. prędkość 
transmisji danych 
4189 wartości/s (zależnie od 
liczby podłączonych kanałów)

• Zakres dostawy: Instrukcja 
obsługi

Zastosowanie:

Szeroki wybór kombinacji modułów i oprogramowania do realizacji 
indywidualnych zadań pomiarowych dopasowanych do potrzeb klienta.

Dane techniczne
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1303 1304 K13181340

P1300 MAP1300 MA  
bez kabla

P1300 MBP1300 MB  
bez kabla

P2004 P2004 A P2004 B P2010P2010 A

P2010 BP2104 AP2104 B

P2001

Nr kat. Nazwa produktu Typ produktu

   

5313010 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 1 mm 1301

5313030 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 1 mm 1303

5313049 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 1 mm 1304 K

5313180 Indukcyjna głowica pomiarowa, – 0,3 . . . 1 mm 1318

5313400 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 2 mm 1340

4400180 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 2 mm P1300 MA

4400182 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 2 mm P1300 MA bez kabla

4400181 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 2 mm P1300 MB

4400183 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 2 mm P1300 MB bez kabla

5323040 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 0,5 mm P2001 M

5323010 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 2 mm P2004 M

5323020 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 2 mm P2004 MA

5323030 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 2 mm P2004 MB

5324010 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 5 mm P2010 M

5324020 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 5 mm P2010 MA

5324030 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 5 mm P2010 MB

5324070 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 2 mm P2104 MA

5324080 Indukcyjna głowica pomiarowa, ± 2 mm P2104 MB

Millimar N 1702 M. Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych

Akcesoria
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Millimar N 1701 PS. Moduł zasilania elektrycznego

Nr kat. 5331133

Typ produktu  N 1701 PS

Interfejs danych:  RS485

Zasilanie:  230 V/115 V; 50/60 Hz

Zasilanie elektryczne mA 2000

• Możliwość elastycznego łączenia 
z modułami magistrali RS485

• Wydajne moduły przyłączeniowe 
do analizy czujników 
pomiarowych

• Synchroniczne pobieranie danych 
z wielu podłączonych głowic 
pomiarowych

• Podłączanie modułów N 1700 
przez złącze USB do 
inteligentnego, uniwersalnego 
oprogramowania do analizy 
i konfiguracji Millimar Cockpit

• Podłączanie wszystkich typów 
głowic pomiarowych o takiej 
samej kompatybilności za 
pomocą jednego modułu

• Szeroki wybór kombinacji 
produktów do realizacji 
indywidualnych zadań 
pomiarowych dopasowanych do 
potrzeb klienta.

• Teoretyczna maks. prędkość 
transmisji danych 
4189 wartości/s (zależnie od 
liczby podłączonych kanałów)

• Zakres dostawy: Zasilacz 
wtyczkowy, instrukcja obsługi

Zastosowanie:

Szeroki wybór kombinacji modułów i oprogramowania do realizacji 
indywidualnych zadań pomiarowych dopasowanych do potrzeb klienta.

Dane techniczne
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Millimar N 1701 USB. Moduł przyłączeniowy USB

Nr kat. 5331130

Typ produktu  N 1701 USB

Interfejs danych:  RS485

Zasilanie elektryczne mA 430

Nr kat. Nazwa produktu Typ produktu

   

4102058 Wyłącznik nożny do zapisywania wartości pomiarowych 16 ESf

• Możliwość elastycznego łączenia 
z modułami magistrali RS485

• Wydajne moduły przyłączeniowe 
do analizy czujników 
pomiarowych

• Synchroniczne pobieranie danych 
z wielu podłączonych głowic 
pomiarowych

• Podłączanie modułów N 1700 
przez złącze USB do 
inteligentnego, uniwersalnego 
oprogramowania do analizy 
i konfiguracji Millimar Cockpit

• Podłączanie wszystkich typów 
głowic pomiarowych o takiej 
samej kompatybilności za 
pomocą jednego modułu

• Szeroki wybór kombinacji 
produktów do realizacji 
indywidualnych zadań 
pomiarowych dopasowanych do 
potrzeb klienta.

• Teoretyczna maks. prędkość 
transmisji danych 
4189 wartości/s (zależnie od 
liczby podłączonych kanałów)

• Zakres dostawy: Moduł 
przyłączeniowy, instrukcja 
obsługi, kabel USB

Zastosowanie:

Szeroki wybór kombinacji modułów i oprogramowania do realizacji 
indywidualnych zadań pomiarowych dopasowanych do potrzeb klienta.

Dane techniczne

Akcesoria
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Millimar N 1704 I/O. Moduł wejścia / wyjścia

Nr kat. 5331134

Typ produktu  N 1704 I/O

Interfejs danych:  RS485

Wejścia sterujące  4 wejścia, 10 – 30 V

Wyjścia sterujące  4 wyjścia, 10 – 30 V
z ochroną przed ESD, odporne na zwarcia

Pobór prądu mA 70

• Możliwość elastycznego łączenia 
z modułami magistrali RS485

• Wydajne moduły przyłączeniowe 
do analizy czujników 
pomiarowych

• Synchroniczne pobieranie danych 
z wielu podłączonych głowic 
pomiarowych

• Podłączanie modułów N 1700 
przez złącze USB do 
inteligentnego, uniwersalnego 
oprogramowania do analizy 
i konfiguracji Millimar Cockpit

• Podłączanie wszystkich typów 
głowic pomiarowych o takiej 
samej kompatybilności za 
pomocą jednego modułu

• Szeroki wybór kombinacji 
produktów do realizacji 
indywidualnych zadań 
pomiarowych dopasowanych do 
potrzeb klienta.

• Teoretyczna maks. prędkość 
transmisji danych 
4189 wartości/s (zależnie od 
liczby podłączonych kanałów)

• Zakres dostawy: Listwy 
wtykowe, instrukcja obsługi

Zastosowanie:

Szeroki wybór kombinacji modułów i oprogramowania do realizacji 
indywidualnych zadań pomiarowych dopasowanych do potrzeb klienta.

Dane techniczne
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844 Sph844 Neb844 em844 Sf 844 Sp

Nr kat. 4503500 4503501 4503502

Typ produktu  844 S

Zakres dla pomiarów wewnętrznych od mm 0

Zakres dla pomiarów zewnętrznych od mm 400 1150 2180

Nr kat. Nazwa produktu Typ produktu

   

4503510 Ramię płaskie T 20 mm do głębokości pomiaru maks. 40 mm 844 Sp

4503511 Bloki dystansowe wys. 30 mm do zwiększania głębokości pomiaru 844 Sph

4474080 Mostek kalibracyjny (70 x 12 mm), dla zakresu pomiarowego 18 – 250 mm 844 Neb

4474081 Mostek kalibracyjny (165 x 17 mm), dla zakresu pomiarowego 18 – 400 mm 844 Neb

4470095 Szczęki pomiarowe (60 x 9,5 x 9 mm), dla zakresu pomiarowego 18 – 800 mm 844 em

4503512 Stopa do ustawienia pionowego, ze śrubami i 2 zaciskami stołowymi 844 Sf

4474082 Mostek kalibracyjny (320 x 20 mm), dla zakresu pomiarowego 18 – 800 mm 844 Neb

Multimar 844 S. Urządzenie nastawcze

• Prosta obsługa dzięki dźwigni 
zaciskowo‑mocującej

• Pewne ustawianie wartości 
nominalnej dzięki kombinacji 
płytek wzorcowych

• Ustawienia w położeniu 
poziomym (ustawienia 
w położeniu pionowym możliwe 
z opcjonalną podstawą 844 Sf)

• Stabilna podstawa 
z anodyzowanego aluminium 
do układania płytek 
wzorcowych, a dzięki temu 
możliwość zastosowania 
zarówno stacjonarnego, jak 
i przenośnego, w produkcji 
i pomieszczeniach pomiarowych 

• Zakres dostawy: Urządzenie 
podstawowe 844 S, instrukcja 
obsługi

Zastosowanie:

Do ustawiania urządzeń do wewnętrznych i zewnętrznych przyrządów 
pomiarowych, takich jak Multimar 844 T i Marameter 844 N na dowolny 
wymiar nominalny. Jako wysoce dokładne odniesienie stosowane są płytki 
wzorcowe.

Dane techniczne

Akcesoria
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Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: www.mahr.pl  

 826 PC

Zakres aplikacji [mm] 0,5 do 170

Bezpośredni zakres pomiarowy [mm] 0,2

Powtarzalność [µm] ± 0,01

Masa [kg] 37

Dane techniczne

Akcesoria
• Oprogramowanie QMSOFT®/QM‑Block do kalibracji 

i zarządzania danymi płytek wzorcowych i zestawów 
płytek wzorcowych

• Program analizujący pracuje z Win 7 Ultimate.
• Bardzo dobra termoizolacja dzięki osłonięciu 

ekranem ze szkła akrylowego
• Przyrząd do podnoszenia 826 Va HS do szybkiego 

i cichego podnoszenia pneumatycznego czujnika 
indukcyjnego za pomocą przełącznika nożnego

• Kompensacja temperatury
• Szczypce drewniane, ssawka do podnoszenia płytek 

wzorcowych, płytka szklana, termometr stykowy

Zastosowania
• Szybka, bardzo precyzyjna i łatwa kontrola europej‑

skich i amerykańskich płytek wzorcowych do 
170 mm długości wg ISO 3650

Precimar 826 PC. Przyrząd pomiarowy do sprawdzania płytek wzorcowych

Przyrząd pomiarowy do płytek 
wzorcowych 826 PC jest szybki, 
niezawodny i bardzo precyzyjny. 
Otwarty i niezwykle sztywny 
statyw w kształcie litery L tworzy 
podstawę dla dwóch współpracu‑
jących ze sobą bardzo dokładnych 
czujników pomiarowych oraz 
idealnie wypoziomowanego stołu 
pomiarowego.

• Sztywny odlewany statyw 
zapewnia stabilność 
temperaturową i termoizolacyjność

• Sanie pionowe z górnym 
czujnikiem, z szybką regulacją

• Bardzo ergonomiczna i wygodna 
obsługa jedną ręką przy 
umieszczaniu płytki wzorcowej 
pod czujnikiem pomiarowym

• Precyzyjna regulacja za pomocą 
zabezpieczonych przed 
skręceniem sprężyn ułożonych 
w równoległobok

• Elektropneumatyczny układ 
podnoszenia czujnika 
pomiarowego

• Płynne uruchomienie 
manipulatora dzięki bardzo 
dokładnym prowadnicom 
kulkowym

• Brak wpływu nacisku ręki na 
pomiar

• Łatwe przesuwanie 
sprawdzanych płytek 
wzorcowych na stole 
pomiarowym dzięki okrągłym 
trzpieniom z węglika spiekanego

• Obliczanie ustawionej wartości 
za pomocą zapisanego wymiaru 
rzeczywistego porównawczej 
płytki wzorcowej, przez co nie 
ma konieczności ustawiania 
punktu zerowego 

Z oprogramowaniem QM‑Block:
• Korekcja spłaszczenia
• Korekcja przy różnych 

współczynnikach rozszerzalności
• Obliczanie wartości średnich
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Dane techniczne

Zastosowania
• Kalibracja czujników zegarowych, dźwigniowych 

czujników i precyzyjnych czujników wskazówkowych
• System oprogramowania QMSOFT® przejmuje sterowanie 

przyrządem do sprawdzania czujników zegarowych, 
analizę obrazu z kamery (wskazania na skali/cyfrowe 
na elemencie badanym) i referencyjnych wartości 
pomiarowych przyrządu do sprawdzania czujników 
zegarowych, a także inne, powiązane procesy dotyczące 
elementu badanego.

• Badanie może przebiegać na podstawie przepisów DIN, 
VDI, DKD lub DAkkS, różnych norm międzynarodowych, 
a także ustaleń wewnątrzzakładowych.

• Odchyłki badanych elementów są przedstawiane graficznie 
bezpośrednio podczas badania.

• Optimar 100 z opcją 
rozpoznawania obrazu to 
ekonomiczne stanowisko 
kontrolne do częściowo 
zautomatyzowanej lub w pełni 
automatycznej kontroli 
analogowych i cyfrowych 
czujników zegarowych, 
precyzyjnych przyrządów 
wskazówkowych oraz czujników 
dźwigniowo‑zębatych. 
Zestaw przezbrojeniowy 
z rozpoznawaniem obrazu 
umożliwia rozszerzenie 
stanowiska Optimar 100 
o możliwość w pełni 
automatycznego odczytu 
wartości wskazywanych 
na badanych elementach 
(wskazówki i wyświetlacze 
cyfrowe) za pomocą kamery, 
a także o możliwość obróbki 
obrazu, co znacząco ułatwia 
przeprowadzanie badań. 

• Najprostsza obsługa
• Szybkie rozpoznawanie obrazu 

za pomocą kamery USB 3.0
• Kompaktowa konstrukcja
• Bezpośredni odczyt 

z rozpoznawaniem cyfr
• Stabilne, niezależne od światła 

dziennego oświetlenie LED
• Nie jest wymagane połączenie 

kablowe
• Odciąża operatora dzięki pracy 

w trybie automatycznym 

• Zakres dostawy:
• Zestaw przezbrojeniowy do 

stanowiska dla czujników 
zegarowych Optimar 100 z opcją 
rozpoznawania obrazu składa się 
z następujących elementów:

• Statyw
• Kamera USB 3.0 z kablem, 

obiektywem i sterownikiem
• Oświetlenie wraz z zasilaczem
• Oprogramowanie QMSOFT/QM‑

DIAL Image Processing

Precimar Optimar 100 BV. Stanowisko do sprawdzania czujników

 Optimar 100 BV

Zakres pomiarowy 0 – 100 mm

Błąd graniczny dopuszczalny MPEE1  
(L w mm) [µm]

≤ (0,2 + L/250)

Cyfrowa rozdzielczość [µm] 0,02

Mahr | Nowości 2017 21



Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: www.mahr.pl  

Dane techniczne

Akcesoria
Liczne zestawy akcesoriów i komponenty w sys‑
temach modułowych do realizacji najróżniej‑
szych zadań, np. pomiaru:

• sprawdzianów do gwintów,
• sprawdzianów do gwintów stożkowych,
• kół zębatych,
• skoków gwintów.

Zastosowania
Kalibracja

• gładkich sprawdzianów trzpieniowych i pierścieniowych,
• pierścieni nastawczych,
• sprawdzianów szczękowych,
• średnicówek,
• płytek wzorcowych,
• sprawdzianów do gwintów,
• sprawdzianów do gwintów stożkowych,
• sprawdzianów do kół zębatych,
• czujników zegarowych,
• precyzyjnych przyrządów wskazówkowych,
• średnicówek 2‑punktowych,
• mikrometrów kabłąkowych,
• średnicówek mikrometrycznych 2‑punktowych,
• przy precyzyjnych pomiarach długości,
• przy pomiarach elementów cienkościennych lub zdefor‑

mowanych.

Precimar PLM 1000‑E. Precyzyjny długościomierz

Precyzyjny długościomierz PLM‑E 
to komparator Abbego z łożem 
poziomym (twardy granit o dużej 
homogeniczności i sztywności)

• Stół precyzyjnie regulowany w 5 
osiach, o obciążalności do 35 kg

• Wspomagany komputerowo, 
wieloosiowy układ sterowania 
maszyny ze stanowiskiem kom‑
puterowym i oprogramowaniem 
podstawowym 828 WIN „Pomiar 
swobodny”

• Prosta obsługa dzięki saniom 
pomiarowym z regulowanym 
naciskiem pomiarowym i stero‑
waniem za pomocą joysticka, 
z progresywną charakterystyką 
wychylenia i automatycznym 
rozpoznaniem zetknięcia

• Samoczynne wykrywanie pomia‑
rów zewnętrznych i wewnętrz‑
nych oraz komputerowo wspo‑
magane wyszukiwanie punktów 
zwrotnych 

• Zmotoryzowane sanie pomiaro‑
we umożliwiają duże prędkości 
przesuwu

• Sterowana CNC regulacja piono‑
wa i pozioma uniwersalnego 
stołu pomiarowego umożliwia 
bardzo efektywne pomiary

• Najnowocześniejszy układ stero‑
wania (MarEcon)

• Rejestracja, przetwarzanie, pro‑
tokołowanie i transfer danych 
pomiarowych przy użyciu funk‑
cjonalnego oprogramowania 
z obsługą z użyciem menu

• Kompensacja termicznych od‑
chyłek wymiaru przez oprogra‑
mowanie

• Bardzo łatwe ustawianie nacisku 
pomiarowego z użyciem opro‑
gramowania

• Niska niepewność pomiaru dzięki 
prowadnicom aerostatycznym 
wszystkich sań osadzonych na 
łożu maszyny

• Elektroniczna regulacja nacisku 
pomiarowego i automatyczny 
pomiar

• Maksymalna eliminacja wpływu 
czynników zewnętrznych i za‑
pobieganie przypadkowym koli‑
zjom z mierzonym elementem.

• Automatyczny pomiar otworu 
i gwintów wewnętrznych

• Automatyczna regulacja osi TY: 
Wyjątkową cechą urządzenia jest 
zachowanie możliwości ręcznej 
regulacji osi TY

• Zmotoryzowane osie uchylne 
(TB) do poziomowania. Pozio‑
mowanie z użyciem pulpitu do 
obsługi manualnej lub poprzez 
oprogramowanie 828 WIN. 

• Dla Precimar PLM‑E dostępna 
jest kalibracja fabryczna lub 
kalibracja DAkks/DKD

 PLM 1000‑E

Bezpośredni zakres pomiarowy [mm] 200

Zakres pomiarowy pomiaru 
zewnętrznego [mm]

0 do 1000

Zakres pomiarowy pomiaru 
wewnętrznego [mm]

0,5 do 845

Błąd graniczny dopuszczalny MPEE1  
(L w mm) [µm]

≤ (0,085 + L/1500)

Odchyłka pozycjonowania/błąd 
graniczny (L w mm) [µm] *

≤ (0,07 + L/2000)

Powtarzalność [µm] ≤ 0,05

Naciski pomiarowe [N] 0 do 13,9

Długość urządzenia [mm] 2110

Masa [kg] 535

* Zaświadczenie wydaje się opcjonalnie w siedzibie firmy w Göttingen
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MarSurf PS 10 C2. Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości

Zastosowanie:

• Do pomiaru poprzecznego np. wałów korbowych i wałów krzywkowych

Dane techniczne

„SMAHRT Surf” – proste, inteli‑
gentne i przenośne rozwiązanie 

• Poręczne przenośne urządzenie do 
pomiaru chropowatości

• Prosta, intuicyjna obsługa: Tak 
prosta jak obsługa smartfona

• Duży, podświetlany wyświetlacz 
dotykowy TFT 4,3"

• Obracany ekran
• Przycisk Start pełniący równocze‑

śnie funkcję przycisku Home 
umożliwiającego bezpośrednie 
przejście do ekranu głównego

• Wykonywanie kopii zapasowych 
w plikach TXT, X3P, CSV i PDF

• Tworzenie gotowych protokołów 
w formacie PDF bezpośrednio na 
przyrządzie pomiarowym

• Operator może dodać komentarze 
w protokole PDF bezpośrednio na 
przyrządzie MarSurf PS 10

• Praca niezależna od sieci: Ponad 
1200 pomiarów bez konieczności 
ponownego ładowania urządzenia

• Rozwiązanie all‑in‑one. Małe wy‑
miary i niewielka masa (ok. 500 g)

• Uniwersalność urządzenia: Wyjmo‑
wany mechanizm posuwowy

• Pomiar w każdym położeniu: 
poziomo, pionowo, w pozycji 
odwróconej

• 31 parametrów: Zakres funkcji jak 
w przypadku przyrządu laborato‑
ryjnego.

• Bezbłędna praca: dzięki zintegro‑
wanemu, wyjmowanemu wzorco‑
wi chropowatości

• Szybki dostęp do wybranych funk‑
cji za pomocą skrótów na wyświe‑
tlaczu

• Bardzo krótki czas włączania, 
wynik dostępny jest już po kilku 
sekundach

• Automatyczny wybór odcinka 
elementarnego: gwarantuje 
właściwe wyniki pomiaru również 
operatorowi bez wiedzy z zakresu 
techniki pomiarowej

• Zakres dostawy
• Urządzenie podstawowe MarSurf 

PS 10
• Mechanizm posuwowy RD18C2 

(wyjmowany)
• Ręczna nasadka pryzmatyczna
• 1 czujnik standardowy, zgodny 

z normą
• Wbudowany akumulator
• Wzorzec chropowatości zabudo‑

wany w obudowie (wyjmowany), 
ze świadectwem kalibracji Mahr

• Osłona czujnika/uchwyt pryzmowy
• Ładowarka/3 adaptery sieciowe
• Instrukcja obsługi
• Torba z paskiem naramiennym
• Kabel USB
• Przedłużacz kablowy do mechani‑

zmu posuwowego
• Regulacja wysokości (zintegro‑

wana)

Nr kat. 6910235

Typ produktu  PS 10 C2

Parametry  Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) odpow. Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), 
Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) odpow. 

Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx
Końcówka stykowa  2 µm

Funkcja kalibracji  dynamiczna; Ra, Rz, Rsm

Możliwość zapisu do pamięci  min. 3900 profili, min. 500 000 wyników, min. 1500 protokołów PDF, 
możliwość rozszerzenia przy użyciu karty microSD do 32 GB (320 razy 

większa pojemność)
Języki:  niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, holenderski, 

szwedzki, rosyjski, polski, czeski, japoński, chiński, koreański, węgierski, 
turecki, rumuński

Pozostałe  Blokada/ochrona hasłem, data/godzina

Interfejs danych:  USB, MarConnect (RS232), slot kart microSD/ SDHC do 32 GB

Stopień ochrony  IP 40

Akumulator  bateria litowo‑jonowa, 3,7 V, pojemność 11,6 Wh, min. 1200 pomiarów

Zasilacz uniwersalny  100 do 264 V

Wymiary wys. x szer. x gł. mm 160 mm x 77 mm x 50 mm

Masa kg 0,49

Zasada pomiaru  pomiar profilometryczny ze ślizgaczem

Głowica pomiarowa  indukcyjna głowica ślizgaczowa

Zakres pomiarowy mm 0,350

Rozdzielczość profili  8 nm

Filtr wg ISO/JIS  Filtr Gaussa wg ISO 16610– 21 (wcześniej ISO 11562), filtr specjalny 
wg DIN EN ISO 13565– 1, filtr ls wg DIN EN ISO 3274 (wymienny)

Odcinek elementarny Ic  
wg ISO/JIS

 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatyczne wykrywanie filtra

Liczba n pojedynczych odcinków 
pomiarowych wg ISO/JIS

 do wyboru: 1 do 16

Skrócony odcinek elementarny 
wg ISO/JIS

 do wyboru

Odcinek pomiarowy Lt wg ISO/JIS  1,5 mm, 4,8 mm, N x Lc, zmienny, automatyczny

Odcinek pomiarowy wg ISO 
12085 (MOTIF)

 1 mm, 2 mm, 4 mm

Całkowity odcinek In wg ISO/JIS  1,25 mm, 4,0 mm

Nacisk pomiarowy N 0,00075
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ST‑DST‑FST‑G

814 Sh814 SR16 EWee‑Stick

PHT 6– 350

Nr kat. Nazwa produktu Typ produktu

   

6850738 Tuleje zaciskowe do RD 18 C2 / PFM–2 do ø 5 – 80 mm RD 18 C2

6111520 Czujnik standardowy 2 µm PHT 6– 350

6111526 Czujnik standardowy 5 µm PHT 6– 350/ 5 µm

6111527 Czujnik standardowy 10 µm PHT 6– 350/ 10 µm

6111521 Czujnik do otworów od 3 mm PHT 3– 350

6111524 Czujnik do rowków PHT 11– 100

6820420 Wzorzec chropowatości ze świadectwem wzorcowania Mahr, 
głębokość profilu 10 µm

PRN 10

6820602 Wzorzec geometryczny z sinusoidalnym profilem rowkowym, 
głębokość profilu 1,5 µm

PGN 1

6820601 Wzorzec geometryczny z sinusoidalnym profilem rowkowym, 
głębokość profilu 3 µm

PGN 3

6820605 Wzorzec geometryczny z sinusoidalnym profilem rowkowym, 
głębokość profilu 10 µm

PGN 10

9027715 Świadectwo wzorcowania Mahr dla PGN PGN

6980102 Świadectwo wzorcowania DKD dla PGN PGN

4102357 Kabel do transmisji danych USB 16 EXu

4102410 Kabel do transmisji danych RS232C 16 EXr

4102231 Moduł nadawczy 16 EWe

4102230 Moduł łączności bezprzewodowej e‑Stick

6910209 Uchwyt do mechanizmu MarSurf PS 10 na statywie pomiarowym ST ST‑a3

6710803 Statyw pomiarowy 300 mm ze stopą żeliwną ST‑D

6710806 Statyw pomiarowy 300 mm z płytą granitową ST‑F

6710807 Statyw pomiarowy 300 mm z płytą granitową i rowkiem T ST‑G

2247086 Uchwyt uchylny na Digimar 814 SR 814 Sh

4426100 Wysokościomierz pomiarowo‑traserski 814 SR

4426101 Wysokościomierz pomiarowo‑traserski 814 SR

6910435 RD 18 C / PS 10 uchwyt do cylindrycznego mechanizmu posuwowego 
na statywie pomiarowym ST, Ø 8 mm

ST‑a2

4413000 Statyw pomiarowy z podstawą 815 GN

4413001 Statyw pomiarowy z podstawą 815 GN

4413005 Statyw pomiarowy z podstawą 815 GN

4416000 Statyw pomiarowy ze stopą magnetyczną 815 MA

6299054 Program analizujący SW XR 20

MarSurf PS 10 C2. Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości

Akcesoria
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GMX 400 W

Zakres pomiarowy (mm), oś X 200

Zakres pomiarowy (mm), oś Y 200

Zakres pomiarowy (mm), oś Z 320

Średnica maks.* [mm] 400

Długość 1560

Szerokość 600

Wysokość 1787

Masa [kg] 700

Maks. masa badanego elementu [kg] 60 (80 na specjalne zamówienie)

Dokładność Klasa dokładności I do pomiarów kół zębatych wg VDI/VDE 2612/2613 
grupa 1 przy 20°C ± 2°C

Odchyłka bicia osiowego  
(µm+µm/mm promienia pomiarowego)

0,11 µm + 0,0008 µm/mm

Odchyłka bicia promieniowego  
(µm w wysokości stołu)

≤ 0,11 µm

* maks. średnica kół walcowych

Dane techniczne

Akcesoria
• Aktywny system amortyzacji drgań
• Współbieżny kieł przeciwny
• Data Matrix Scanner
• Uchwyt zaciskowy 70 mm
• Uchwyt zaciskowy 200 mm
• Zestaw wybijaków
• Konik oporowy 450 mm lub 700 mm

Zastosowania
• Podstawowe stanowisko pomiarowe z modu‑

łem oprogramowania Advanced Form
• Jako stanowisko do pomiaru kół zębatych 

z QE Cylindrical Gear

MarGear GMX 400 W. Uniwersalne centrum pomiarowe do kół zębatych

Wysoce precyzyjna i w pełni auto‑
matyczna kontrola kół zębatych 
i narzędzi do kół zębatych o śred‑
nicy zewnętrznej do 400 mm. 

•  Pomiary kół zębatych oraz 
różnych cech kształtu i położenia 
jeszcze nigdy nie były tak proste! 

• Sprzedany w ponad 6000 
egzemplarzy zestaw MarWin 
umożliwia dzięki opcji uczenia 
łatwe programowanie oraz 
przejrzystą prezentację 
kompletnych programów. 

• Zwiększa to efektywność 
programowania i zmniejsza 
ryzyko niewłaściwej obsługi. 

• Sprawdzony system korekcji 
błędów maszyny w czasie 
rzeczywistym jest 
wykorzystywany w nowym 
układzie sterowania MarEcon 
również do pozycjonowania, 
dzięki czemu cała sekwencja 
pomiaru i przesuwu przebiega 
niezwykle szybko i precyzyjnie!  

• Pomiary kół zębatych 
i kształtu wykonywane 
są na jednym przyrządzie 
pomiarowym.

• Bardzo dokładny czujnik 
skanowania 3D w połączeniu 
z osią C o bezpośrednim 
napędzie gwarantują precyzję 
i efektywność 

Sterowanie
• Sterowanie w 5 osiach 

Opcjonalny długi konik oporo‑
wy umożliwia mocowanie wałów 
skrzyni biegów do 700 mm. 

Parametry kontroli

• Koła walcowe o zębach prostych 
i skośnych

• Złącza GDE do uzębień 
wewnętrznych i zewnętrznych

• Eksportowanie danych do 
QS‑STAT

• Pomiar kształtu i położenia
• Geometrie 3D, np. odległości, 

kąty stożka, … 

Dokładność
MarGear GMX 400 W
Przyrząd o klasie dokładności 1 do 
pomiarów kół zębatych wg VDI/
VDE 2612/2613 grupa 1 przy 
20°C ± 2 K
(Oś obrotu o dokładności urządze‑
nia Formtester)
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GMX 400 ZLW

Zakres pomiarowy (mm), oś X 200

Zakres pomiarowy (mm), oś Y 200

Zakres pomiarowy (mm), oś Z 650

Średnica maks.* [mm] 400

Długość 1560

Szerokość 600

Wysokość 2147

Masa [kg] 750

Maks. masa badanego elementu [kg] 60 (80 na specjalne zamówienie)

Dokładność Klasa dokładności I do pomiarów kół zębatych wg VDI/VDE 
2612/2613 grupa 1 przy 20°C ± 2°C

Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego) 0,11 µm + 0,0008 µm/mm

Bicie promieniowe (µm w wysokości stołu) ≤ 0,11 µm

* maks. średnica kół walcowych

Dane techniczne

Akcesoria
• Aktywny system amortyzacji drgań
• Współbieżny kieł przeciwny
• Data Matrix Scanner
• Uchwyt zaciskowy 70 mm
• Uchwyt zaciskowy 200 mm
• Zestaw wybijaków

Zastosowania
• Podstawowe stanowisko pomiarowe z modu‑

łem oprogramowania Advanced Form
• Jako stanowisko do pomiaru kół zębatych 

z QE Cylindrical Gear

MarGear GMX 400 ZLW. Uniwersalne centrum pomiarowe do kół zębatych

Wysoce precyzyjna i w pełni auto‑
matyczna kontrola kół zębatych 
i narzędzi do kół zębatych o śred‑
nicy zewnętrznej do 400 mm. 

•  Pomiary kół zębatych oraz 
różnych cech kształtu i położenia 
jeszcze nigdy nie były tak proste! 

• Sprzedany w ponad 6000 
egzemplarzy zestaw MarWin 
umożliwia dzięki opcji uczenia 
łatwe programowanie oraz 
przejrzystą prezentację 
kompletnych programów. 

• Zwiększa to efektywność 
programowania i zmniejsza 
ryzyko niewłaściwej obsługi. 

• Sprawdzony system korekcji 
błędów maszyny w czasie 
rzeczywistym jest 
wykorzystywany w nowym 
układzie sterowania MarEcon 
również do pozycjonowania, 
dzięki czemu cała sekwencja 
pomiaru i przesuwu przebiega 
niezwykle szybko i precyzyjnie! 

• Pomiary kół zębatych 
i kształtu wykonywane 
są na jednym przyrządzie 
pomiarowym.

• Bardzo dokładny czujnik 
skanowania 3D w połączeniu 
z osią C o bezpośrednim 
napędzie gwarantują precyzję 
i efektywność 

Sterowanie
• Sterowanie w 5 osiach 

Opcjonalny długi konik oporo‑
wy umożliwia mocowanie wałów 
skrzyni biegów  
do 700 mm. 

Parametry kontroli

• Koła walcowe o zębach prostych 
i skośnych

• Złącza GDE do uzębień 
wewnętrznych i zewnętrznych

• Eksportowanie danych do 
QS‑STAT

• Pomiar kształtu i położenia
• Geometrie 3D, np. odległości, 

kąty stożka, … 

Dokładność
MarGear GMX 400 ZLW
Przyrząd o klasie dokładności 1 do 
pomiarów kół zębatych wg VDI/
VDE 2612/2613 grupa 1 przy 
20°C ± 2 K
(Oś obrotu o dokładności urządze‑
nia Formtester)

Mahr | Nowości 201726



Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: www.mahr.pl  

 

MarGear. Rozwiązania programowe MarWin

• Nowe oprogramowanie oferuje 
oprócz łatwej obsługi także 
różne złącza umożliwiające 
prostą automatyzację 
procesów pomiarowych. Także 
podczas importu danych koła 
zębatego, np. w formacie GDE, 
prezentowany jest model 3D 
koła zębatego w celu kontroli 
optycznej i dokonywana 
jest kontrola prawidłowości 
geometrii zębów. Pozwala to 
jeszcze bardziej zminimalizować 
błędy obsługi!

Szczególne zalety 
oprogramowania

• Przejrzysty interfejs użytkownika 
„QE Cylindrical Gear” oferuje 
różne złącza do importu 
i eksportu danych.

• Złącze QEP (profil Quick&Easy) 
umożliwia komfortową 
archiwizację danych profili 
i wyników pomiaru koła 
zębatego w formacie MarWin 
oraz ich późniejsze pobranie 
w celu analizy.

• Nowy moduł „QE Cylindrical 
Gear” rozszerza paletę modułów 
pomiarowych platformy MarWin 
o kolejny element. Umożliwia to 
np. szybkie i proste połączenie 
modułów Q&E z zestawu 
MarWin w kompletny program 
do pomiaru wałów skrzyni 
biegów.

Mahr | Nowości 2017 27



Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: www.mahr.pl  

 

MarShaft SCOPE 250 plus

Zakres pomiarowy – długość (Z) (mm) 250

Zakres pomiarowy – średnica (X) (mm) 40

Rozdzielczość – długość/średnica (mm) 0,01...0,0001

Rozdzielczość kątowa (°) 0,01...0,0001

Błąd graniczny pomiaru długości (Z) (µm) ≤ (3,0+l/125) L w mm

Błąd graniczny pomiaru średnicy (X) (µm) ≤ (1,5+l/40) L w mm

Optyka Precyzyjny obiektyw telecentryczny
Kamera CMOS o dużej rozdzielczości

Zastosowania
Najważniejsze parametry mierzone za pomocą maszyny

• Długość
• Średnica
• Tolerancja kształtu i położenia
• Odsadzenie
• Szerokość rowka
• Szerokość fazy
• Załamanie krawędzi
• Punkty przecięcia
• Położenie punktów przecięcia 
• Kąt obrotu
• Położenie promieni
• Długość stożka
• Kąt pochylenia linii śrubowej
• Skok gwintu
• Podcięcia pod klucz
• Gwint zewnętrzny

Dane techniczne

MarShaft SCOPE 250 plus

• Liczba zadań stawianych 
przyrządom pomiarowym 
stosowanym w produkcji stale 
zwiększa się wraz ze wzrostem 
innowacji w technologiach 
produkcyjnych. Ze względu na 
stale rosnące wymagania dot. 
dokładności i coraz krótsze czasy 
cykli w produkcji (toczenie, 
frezowanie, szlifowanie itd.) 
nieodzowny jest szybki pomiar 
bezpośrednio przy maszynie 
produkcyjnej. Pomiar musi 
być wykonywany w miejscu 
powstawania produktu, 
z szybkim komunikatem 
zwrotnym do procesu 
produkcji, aby uniknąć 
produkcji wybrakowanego 
towaru. Uniwersalna maszyna 
do pomiaru wałów MarShaft 
SCOPE 250 plus firmy 
Mahr stanowi odpowiednie 
rozwiązanie zapewniające 
szybki, precyzyjny i w pełni 
automatyczny pomiar 
elementów obrotowo‑
symetrycznych w produkcji.

• Maszyna MarShaft 
SCOPE 250 plus wyposażona 
jest w wysoce precyzyjną oś 
pomiaru okrągłości (C) i pionową 
oś pomiarową (Z) o zakresie 
pomiarowym 250 mm. 
Centralnym elementem jest 
nowoczesna kamera z matrycą 
CMOS (obraz na żywo), 
o wysokiej rozdzielczości 1088 
x 2048 pikseli. Bardzo duża 
szybkość rejestracji obrazu, 
wynosząca 120 klatek na 
sekundę, umożliwia niezwykle 
szybki pomiar. Funkcje zoomu 
umożliwiają pomiar wszystkich 
szczegółów, trudnych lub 
niemożliwych do sprawdzenia 
dotychczasowymi metodami. 

Przegląd parametrów:
• Nowa kamera o wysokiej 

rozdzielczości z matrycą CMOS 
i polem obrazu o wielkości 
40 mm z transmisją na żywo 
umożliwia szybkie skanowanie 
ponad 120 klatek na sekundę

• Wysoka dokładność pomiaru 
średnicy i długości

• Wyjątkowo krótki czas pomiaru 
dzięki dużej prędkości pomiaru 
sięgającej 200 mm/s

• Dzięki zastosowaniu platformy 
oprogramowania MarWin 
firmy Mahr użytkownik 
może korzystać z naszego 
doświadczenia w zakresie 
pomiaru długości, kształtu, 
położenia i konturów

• Bardzo przystępna cena za 
podstawowy sprzęt w segmencie 
małych, optycznych maszyn do 
pomiaru wałów
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MarShaft SCOPE 600 plus 3D

Zakres pomiarowy – długość (Z) (mm) 600

Zakres pomiarowy – średnica (X) (mm) 120

Masa badanego elementu (maks.) w kg 15

Rozdzielczość – długość/średnica (mm) 0,01 do 0,0001

Rozdzielczość kątowa (°) 0,01 do 0,0001

Błąd graniczny pomiaru długości (Z) (µm) (2 + L/125) L w mm (przy 20°C ± 1°C, wzorzec odniesienia)

Błąd graniczny pomiaru średnicy (X) (µm) (1,0 + L/125) L w mm (przy 20°C ± 1°C, wzorzec odniesienia)

Napęd Serwomotory

Optyka Precyzyjny obiektyw telecentryczny, matryca CCD o dużej rozdzielczości

Zastosowania
• Kompletne pomiary wałów krzywkowych 

 
Mierzone elementy

• Wały krzywkowe
• Wały mimośrodowe
• Wały z wpustami pasowanymi lub otworami nieprzelotowymi

Dane techniczne

MarShaft. Scope 600 plus 3D

• Firma Mahr, specjalista 
w dziedzinie praktycznych 
zastosowań, oferuje nowe 
stanowisko do pomiaru wałów 
krzywkowych MahrShaft 
SCOPE 600 plus 3D, z całkowicie 
nową metodą pomiaru: 
Połączenie czujników optycznych 
i stykowych po raz pierwszy 
umożliwia pełną funkcjonalność 
3D, a dzięki temu kompletną 
kontrolę elementu mierzonego 
w jednym zamocowaniu. Mahr 
rozwija również swoje odnoszące 
sukcesy stanowisko pomiarowe 
MahrShaft SCOPE 750 plus. 
Od teraz wyposażone jest ono 
w nowy system pomiarowy 2D, 
napędzany konik oporowy oraz 
kalibrację osi liniowych. Kamera 
matrycowa w ciągu kilku sekund 
dokonuje optycznego pomiaru 
cech, takich jak np. średnica, 
długość, promień, kształt, cechy 
położenia, kąt krzywki oraz skok 
krzywki. Dodatkowa głowica 
2D mierzy cechy niemożliwe 
do zarejestrowania optycznie, 
np. kształt wklęsły krzywki, 
bicie osiowe oraz elementy 
odniesienia w kierunku osiowym, 
np. otwory osiowe. Systemy 
stykowy oraz optyczny są przy 
tym skalibrowane w układzie 
współrzędnych. Stanowisko 
pomiarowe współpracuje 
z platformą programową 
MarWin; połączenie to zapewnia 
pełną funkcjonalność 3D.

Najważniejsze cechy przyrządu:

• Kompletne pomiary wałów 
krzywkowych, wraz z kątem 
krzywki i wszystkimi dostępnymi 
kształtami krzywek

• Pomiar elementów konturu
• Bez użycia zabieraków
• Bezpośredni pomiar odniesienia 

(np. 2. płaszczyzny lub wpustu 
pasowanego)

• Pomiar wpustów pasowanych
• Pomiary otworów 

nieprzelotowych
• 100% funkcjonalności 3D dzięki 

nowej głowicy 2D
• Dodatkowa oś pomiarowa Y
• Kalibracja specjalna osi liniowych 

(Z‑X‑Y)
• MarShaft Professional
• Pulpit do ręcznej obsługi

Opcje:

• Skaner kodów kreskowych
• Lampki sygnalizacyjne
• Powlekany kieł (nie jest 

konieczny zabierak)
• System izolacji drgań
• Kompensacja temperatury
• Pomiar gwintów
• Pomiar wałka turbosprężarki
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