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Mahr zawsze zapewnia odpowiednie rozwiązanie, dostarczając
niezbędne urządzenia pomiarowe.

To oznacza dla nas EXACTLY!

METROLOGIA PRODUKCYJNA NOWOŚCI



MarSurf seria CD
NOWY  WYMIAR POMIARU KONTURU
• Innowacyjne mocowanie mierzonego 
  elementu
• Szybki pomiar
• Automatyczne rozpoznawanie ramienia 
  pomiarowego 
To oznacza dla nas EXACTLY!
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Micromar. Mikrometr cyfrowy Micromar 40 EWRi-L
Wodoszczelny mikrometr cyfrowy z systemem Integrated Wireless oraz szybkim 
posuwem liniowym wrzeciona
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Integrated Wireless daje 
użytkownikowi dużo większą 
swobodę ruchu. Kabel nie 
ogranicza użytkownika na 
stanowisku pomiarowym, 
podczas wykonywania pomiaru 
na maszynie lub przy niej ani w 
przypadku dużych przedmiotów.

Duża swoboda ruchu

Mikrometr cyfrowy Micromar 40 EWRi
Reference posiada funkcję blokady klawiszy.
Blokada klawiszy pozwala zachować pozycję 
zerową i zapobiega nieprawidłowej obsłudze.

Z systemem Integrated Wireless oraz darmowym 
oprogramowaniem MarCom, istnieje możliwość 
blokowania wybranych funkcji.

Bezpieczeństwo dzięki funkcji Lock

Znacznie skrócony czas pomiarów dzięki szybkiej regulacji
Wrzeciono pokonuje drogę pomiarową wynoszącą 5 mm podczas jednego obrotu. 10-krotnie 
większa prędkość wrzeciona, w porównaniu z tradycyjnymi mikrometrami, znacznie skraca czas 
wykonywanych pomiarów.

Nieobrotowe wrzeciono zapobiega przed porysowaniem delikatnych oraz precyzyjnie obrobionych 
powierzchni.

Conventional

40 EWRi-L
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

40 EWR(i)-L Conventional
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Znakomita odporność na pył, substancje chłodzące i smarująceIP65

Kod
literowy IP Stopień ochrony

Pierwsza
cyfra 6 Pyłoszczelność

Druga
cyfra 5 Ochrona przed strumieniem 

wody z dowolnego kierunku

Funkcja tolerancji z granicami ostrzegawczymi
 Mierzona wartość w zakresie tolerancji

 Górne granica ostrzegawcza: migająca strzałka,
 po przekroczeniu górnej granicy ostrzegawczej 

 Dolna granica ostrzegawcza: migająca strzałka,
 po przekroczeniu dolnej granicy ostrzegawczej 

    Mierzona wartość poza tolerancją

Najbardziej kompaktowy bęben pomiarowy z szybką regulacją

• Ergonomiczna budowa umożliwia szybki pomiar jedną ręką
• Największy wyświetlacz wśród mikrometrów Mahr
• Bezbłędny odczyt, nawet przy niekorzystnych warunkach
 oświetleniowych

Ergonomiczna budowa

Nieograniczone użycie

Konkurent A

Konkurent B

Znakomita odporność na pył, substancje chłodzące i smarująceIP65

Kod
literowy IP Stopień ochrony

Pierwsza
cyfra 6 Pyłoszczelność

Druga
cyfra 5 Ochrona przed strumieniem 

wody z dowolnego kierunku

Funkcja tolerancji z granicami ostrzegawczymi
 Mierzona wartość w zakresie tolerancji

 Górne granica ostrzegawcza: migająca strzałka,
 po przekroczeniu górnej granicy ostrzegawczej 

 Dolna granica ostrzegawcza: migająca strzałka,
 po przekroczeniu dolnej granicy ostrzegawczej 

    Mierzona wartość poza tolerancją

Najbardziej kompaktowy bęben pomiarowy z szybką regulacją

• Ergonomiczna budowa umożliwia szybki pomiar jedną ręką
• Największy wyświetlacz wśród mikrometrów Mahr
• Bezbłędny odczyt, nawet przy niekorzystnych warunkach
 oświetleniowych

Ergonomiczna budowa

Nieograniczone użycie

Konkurent A

Konkurent B
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Nr  
zamówie-
nia

Typ  
produktu

Zakres 
pomiaro-

wy

Rozdzielczość Błąd 
graniczny

Równoległość Płaskość Skok 
wrzeciona

Nacisk 
pomiaro-

wy

Norma

  mm mm/cale µm µm µm mm N  

4157120 40 EWRi-L 0 – 25 0,001 / 
,00005“

2 2 0,6 5 5 – 10 Norma 
zakładowa

4157121 40 EWRi-L 25 – 50 0,001 / 
,00005“

2 2 0,6 5 5 – 10 Norma 
zakładowa

4157122 40 EWRi-L 50 – 75 0,001 / 
,00005“

3 3 0,6 5 5 – 10 Norma 
zakładowa

4157123 40 EWRi-L 75 – 100 0,001 / 
,00005“

3 3 0,6 5 5 – 10 Norma 
zakładowa

Nr zamów. a b c

 mm mm mm

4157120 24 9,5 32

4157121 36 11 57

4157122 45 13 82

4157123 57 13 107

Nr zamów. Opis produktu Typ 
produktu

   

4102220 Odbiornik i-Stick

4102520 Bateria 3 V, CR 2032  

4158000 Statyw do mocowania mikrometrów 
kabłąkowych

41 H

Micromar 40 EWRi-L. Mikrometr cyfrowy

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

bez utraty powiązania z 
wartością zadaną ORIGIN)

• mm/cale
• ORIGIN (do wprowadzania 

wartości zadanej)
• Funkcja LOCK (blokada klawiszy)
• TOL (tolerancje i granice 

ostrzegawcze)
• DATA (przesył danych)
• HOLD (zapamiętanie wartości 

pomiarowej)

• Szybki przesuw (5 mm na obrót)
• Wyświetlacz o wysokim 

kontraście
• Wrzeciono ze stali nierdzewnej, 

utwardzane i szlifowane
• Wrzeciono i kowadełko 

powlekane węglikiem spiekanym
• Grzechotka zintegrowana z 

bębnem pomiarowym
• Mocny, lakierowany kabłąk 

stalowy
• Oprogramowanie: MarCom 

Professional do bezpłatnego 
pobrania: www.mahr.com/
marcom (tylko z kablem do 
transmisji danych Mahr oraz 
urządzeniami bezprzewodowymi  
z interfejsem USB lub RS232)

• Wysokość cyfr: 10 mm
• Wyjście danych: Integrated 

wireless
• Zasilanie: bateria, żywotność  

ok. 2 lat (ok. 0,5 roku 
przy włączonym trybie 
bezprzewodowym)

• Stopień ochrony IP: IP 65
• Zakres dostawy: instrukcja 

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

 

Dane techniczne

Akcesoria

Mahr | Nowości 20184

 

 



10

c

b 3

a
4

108

ø6
,5

ø2
5

Digimatic������ TOL

0

ABSABS
IP65

Nr 
zamówie-
nia

Typ 
produktu

Zakres 
pomiarowy

Rozdzielczość Błąd 
graniczny

Równoległość Płaskość Skok 
wrzeciona

Nacisk 
pomiaro-

wy

Norma

  mm mm/cale µm µm µm mm N  

4157020 40 EWR-L 0 – 25 0,001 / 
,00005“

2 2 0,6 5 5 – 10 Norma 
zakładowa

4157021 40 EWR-L 25 – 50 0,001 / 
,00005“

2 2 0,6 5 5 – 10 Norma 
zakładowa

4157022 40 EWR-L 50 – 75 0,001 / 
,00005“

3 3 0,6 5 5 – 10 Norma 
zakładowa

4157023 40 EWR-L 75 – 100 0,001 / 
,00005“

3 3 0,6 5 5 – 10 Norma 
zakładowa

Nr zamów. a b c

 mm mm mm

4157020 24 9,5 32

4157021 36 11 57

4157022 45 13 82

4157023 57 13 107

Nr zamów. Opis produktu Typ 
produktu

   

4102520 Bateria 3 V, CR 2032  

4102603 Kabel USB dwukierunkowy (2 m) DK-U1

4102606 Kabel Digimatic (2 m) DK-D1

4158000 Statyw do mocowania mikrometrów 
kabłąkowych

41 H

Micromar 40 EWR-L. Mikrometr cyfrowy

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

bez utraty powiązania z 
wartością zadaną ORIGIN)

• mm/cale
• ORIGIN (do wprowadzania 

wartości zadanej)
• Funkcja LOCK (blokada klawiszy)
• TOL (tolerancje i granice ostrze-

gawcze)
• DATA (przesył danych za pomocą 

kabla)
• HOLD (zapamiętanie wartości 

pomiarowej)

• Szybki przesuw (5 mm na obrót)
• Wyświetlacz o wysokim 

kontraście
• Wrzeciono ze stali nierdzewnej, 

utwardzane i szlifowane
• Wrzeciono i kowadełko powle-

kane węglikiem spiekanym
• Mocny, lakierowany kabłąk 

stalowy
• Oprogramowanie: MarCom 

Professional do bezpłatnego 
pobrania: www.mahr.com/
marcom (tylko z kablem do 
transmisji danych Mahr oraz 
urządzeniami bezprzewodowymi 
z interfejsem USB lub RS232)

• Wysokość cyfr: 10 mm
• Wyjście danych: USB, 

Digimatic
• Zasilanie: bateria, żywotność  

ok. 2 lat
• 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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Nr 
zamówie-
nia

Typ 
produktu

Zakres 
pomiaro-

wy

Rozdzielczość Błąd 
graniczny

Równoległość Płaskość Skok 
wrzecio-

na

Nacisk 
pomiaro-

wy

Norma

  mm mm/cale µm µm µm mm N  

4157100 40 EWRi 0 – 25 0,001 / 
,00005“

2 2 0,6 0,5 5 – 10 Norma 
zakładowa

4157101 40 EWRi 25 – 50 0,001 / 
,00005“

2 2 0,6 0,5 5 – 10 Norma 
zakładowa

4157102 40 EWRi 50 – 75 0,001 / 
,00005“

3 3 0,6 0,5 5 – 10 Norma 
zakładowa

4157103 40 EWRi 75 – 100 0,001 / 
,00005“

3 3 0,6 0,5 5 – 10 Norma 
zakładowa

4157104 40 EWRi 100 – 125 0,001 / 
,00005“

6 3 0,6 0,5 5 – 10 DIN 863– 1

4157105 40 EWRi 125 – 150 0,001 / 
,00005“

6 3 0,6 0,5 5 – 10 DIN 863– 1

4157106 40 EWRi 150 – 175 0,001 / 
,00005“

7 4 0,6 0,5 5 – 10 DIN 863– 1

4157107 40 EWRi 175 – 200 0,001 / 
,00005“

7 4 0,6 0,5 5 – 10 DIN 863– 1

Nr zamów. a b c

 mm mm mm

4157100 24 9,5 32

4157101 36 11 57

4157102 45 13 82

4157103 57 13 107

4157104 73 13 132

4157105 82 13 157

4157106 95 13 182

4157107 106 13 207

Nr zamów. Opis produktu Typ 
produktu

   

4102220 Odbiornik i-Stick

4102520 Bateria 3 V, CR 2032  

4158000 Statyw do mocowania mikrometrów 
kabłąkowych

41 H

Micromar 40 EWRi. Mikrometr cyfrowy

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

bez utraty powiązania z 
wartością zadaną ORIGIN)

• mm/cale
• ORIGIN (do wprowadzania 

wartości zadanej)
• Funkcja LOCK (blokada klawiszy)
• TOL (tolerancje i granice 

ostrzegawcze)
• DATA (przesył danych)
• HOLD (zapamiętanie wartości 

pomiarowej) 

• Wyświetlacz o wysokim 
kontraście

• Wrzeciono ze stali nierdzewnej, 
utwardzane i szlifowane

• Wrzeciono i kowadełko 
powlekane węglikiem spiekanym

• Szybki przesuw
• Grzechotka zintegrowana z 

bębnem pomiarowym
• Mocny, lakierowany kabłąk 

stalowy
• Oprogramowanie: MarCom 

Professional do bezpłatnego 
pobrania: www.mahr.com/
marcom (tylko z kablem do 
transmisji danych Mahr oraz 
urządzeniami bezprzewodowymi 
z interfejsem USB lub RS232)

• Wysokość cyfr: 10 mm
• Wyjście danych: Integrated 

wireless
• Zasilanie: bateria, żywotność  

ok. 2 lat (ok. 0,5 roku 
przy włączonym trybie 
bezprzewodowym)

• 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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Nr 
zamówie-
nia

Typ 
produktu

Zakres 
pomiarowy

Rozdzielczość Błąd 
graniczny

Równoległość Płaskość Skok 
wrzeciona

Nacisk 
pomiaro-

wy

Norma

  mm mm/cale µm µm µm mm N  

4157000 40 EWR 0 – 25 0,001 / 
,00005“

2 2 0,6 0,5 5 – 10 Norma 
zakładowa

4157001 40 EWR 25 – 50 0,001 / 
,00005“

2 2 0,6 0,5 5 – 10 Norma 
zakładowa

4157002 40 EWR 50 – 75 0,001 / 
,00005“

3 3 0,6 0,5 5 – 10 Norma 
zakładowa

4157003 40 EWR 75 – 100 0,001 / 
,00005“

3 3 0,6 0,5 5 – 10 Norma 
zakładowa

4157004 40 EWR 100 – 125 0,001 / 
,00005“

6 3 0,6 0,5 5 – 10 DIN 863– 1

4157005 40 EWR 125 – 150 0,001 / 
,00005“

6 3 0,6 0,5 5 – 10 DIN 863– 1

4157006 40 EWR 150 – 175 0,001 / 
,00005“

7 4 0,6 0,5 5 – 10 DIN 863– 1

4157007 40 EWR 175 – 200 0,001 / 
,00005“

7 4 0,6 0,5 5 – 10 DIN 863– 1

Nr zamów. a b c

 mm mm mm

4157000 24 9,5 32

4157001 36 11 57

4157002 45 13 82

4157003 57 13 107

4157004 73 13 132

4157005 82 13 157

4157006 95 13 182

4157007 106 13 207

Nr zamów. Opis produktu Typ 
produktu

   

4102520 Bateria 3 V, CR 2032  

4102603 Kabel USB dwukierunkowy (2 m) DK-U1

4102606 Kabel Digimatic (2 m) DK-D1

4158000 Statyw do mocowania mikrometrów 
kabłąkowych

41 H

Micromar 40 EWR. Mikrometr cyfrowy

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

bez utraty powiązania z 
wartością zadaną ORIGIN)

• mm/cale
• ORIGIN (do wprowadzania 

wartości zadanej)
• Funkcja LOCK (blokada klawiszy)
• TOL (tolerancje i granice ostrze-

gawcze)
• DATA (przesył danych za pomocą 

kabla)
• HOLD (zapamiętanie wartości 

pomiarowej)

• Wyświetlacz o wysokim 
kontraście

• Wrzeciono ze stali nierdzewnej, 
utwardzane i szlifowane

• Wrzeciono i kowadełko 
powlekane węglikiem spiekanym

• Szybki przesuw
• Grzechotka zintegrowana z 

bębnem pomiarowym
• Mocny, lakierowany kabłąk 

stalowy
• Oprogramowanie: MarCom 

Professional do bezpłatnego 
pobrania: www.mahr.com/
marcom (tylko z kablem do 
transmisji danych Mahr oraz 
urządzeniami bezprzewodowymi 
z interfejsem USB lub RS232)

• Wysokość cyfr: 10 mm
• Wyjście danych: USB, 

Digimatic
• Zasilanie: bateria, żywotność  

ok. 2 lat
• 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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Nr 
zamówie-
nia

Typ 
produktu

Zakres 
pomiarowy

Rozdzielczość Skok 
wrzeciona

Nacisk 
pomiarowy

Norma Liczba 
suwmia-

rek
  mm mm/cale mm N   

4157015 40 EWR 0 – 100 0,001 / ,00005“ 0,5 5 – 10 Norma 
zakładowa

4

Nr zamów. Opis produktu Typ 
produktu

   

4102520 Bateria 3 V, CR 2032  

4102603 Kabel USB dwukierunkowy (2 m) DK-U1

4102606 Kabel Digimatic (2 m) DK-D1

4158000 Statyw do mocowania mikrometrów 
kabłąkowych

41 H

Micromar 40 EWR. Mikrometr cyfrowy

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

bez utraty powiązania z 
wartością zadaną ORIGIN)

• mm/cale
• ORIGIN (do wprowadzania 

wartości zadanej)
• Funkcja LOCK (blokada klawiszy)
• TOL (tolerancje i granice ostrze-

gawcze)
• DATA (przesył danych za pomocą 

kabla)
• HOLD (zapamiętanie wartości 

pomiarowej)

• Wyświetlacz o wysokim 
kontraście

• Wrzeciono ze stali nierdzewnej, 
utwardzane i szlifowane

• Wrzeciono i kowadełko 
powlekane węglikiem spiekanym

• Szybki przesuw
• Grzechotka zintegrowana z 

bębnem pomiarowym
• Mocny, lakierowany kabłąk 

stalowy
• Oprogramowanie: MarCom 

Professional do bezpłatnego 
pobrania: www.mahr.com/
marcom (tylko z kablem do 
transmisji danych Mahr oraz 
urządzeniami z interfejsem USB 
lub RS232)

• Wysokość cyfr: 10 mm
• Wyjście danych: USB, 

Digimatic
• Zasilanie: bateria, żywotność  

ok. 2 lat
• Stopień ochrony IP: IP 65
• Zakres dostawy: instrukcja 

obsługi, bateria, wzorce 
nastawcze, etui

 

Dane techniczne

Akcesoria
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Nr zamówienia 4305205 4307205

Typ produktu  800 S-R 800 SG-R

Zakres pomiarowy mm ± 0,4

Działka elementarna mm 0,01

Powierzchnia pomiarowa  Rubinowa

Średnica tarczy mm 28 38

Typ tarczy  40– 0– 40

Kolor tarczy  żółty

Nacisk pomiarowy N 0,15

Zakres na obrót mm 0,8

Błąd wskazań fe µm 10

Błąd wskazań w całym zakresie  
fges

µm 13

Histereza fu µm 3

Lokalny błąd wskazań ft µm 5

Powtarzalność fw µm 3

Norma  DIN 2270

Nr zamów. a b c d e f Dł. trzpienia

 mm mm mm mm mm mm mm

4305205  30 13,6 17,8 75 99 14,5

4307205 40,5  13,6 17,8 75 99 14,5

MarTest 800 S-R / 800 SG-R. Czujniki dźwigniowo-zębate z kulką rubinową

Wersja standardowa

• Czytelna tarcza uszczelniona 
pierścieniem typu O-ring

• Szybka z hartowanego szkła 
mineralnego odporna na 
pęknięcia, zarysowania, gorące 
wióry, zapewniająca optymalną 
ochronę przed rozpuszczalnikami

• Chromowana matowo obudowa 
z 3 zintegrowanymi 
prowadnicami typu „jaskółczy 
ogon“

• Wstrząsoodporny mechanizm 
pomiarowy

• Wykonanie antymagnetyczne
• Automatyczne dostosowanie do 

kierunku pomiaru zapewniające 
bezbłędne wskazanie

• Podwójna dźwignia z łożyskiem 
kulkowym

• Zabezpiecznie przed 
przeciążeniem za pomocą 
sprzęgła poślizgowego

• Zakres dostawy: etui, 
instrukcja obsługi, klucz do 
wymieniania trzpieni, trzpień 
pomiarowy z kulką ø 2 mm, 
trzpień mocujący 800a8

Zastosowanie:

• Pomiary bicia, ustawienia, równoległości i płaskości
• Centrowanie wałków i otworów
• Ustawienie równoległe lub prostopadłe powierzchni części

Dane techniczne
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Nr zamówienia 4308205

Typ produktu  800 SGM-R

Zakres pomiarowy mm ± 0,1

Działka elementarna mm 0,002

Powierzchnia pomiarowa  Rubinowa

Średnica tarczy mm 38

Typ tarczy  100– 0– 100

Kolor tarczy  żółty

Nacisk pomiarowy N 0,15

Zakres na obrót mm 0,2

Błąd wskazań fe µm 3

Błąd wskazań w całym zakresie 
fges

µm 4

Histereza fu µm 2

Lokalny błąd wskazań ft µm 2

Powtarzalność fw µm 1,5

Norma  DIN 2270

Nr zamów. a c d e f Dł. trzpie-
nia

 mm mm mm mm mm mm

4308205 40,5 13,6 17,8 75 99 14,5

Nr zamów. Opis produktu Typ pro-
duktu

   

4305870 Trzpień z kulką z węglika ø 1,0 mm, l = 14,5 mm 800 ts

4305850 Trzpień z kulką z węglika ø 2,0 mm, l = 14,5 mm 800 ts

4305871 Trzpień z kulką z węglika ø 3,0 mm, l = 14,5 mm 800 ts

4309051 Trzpień z kulką rubinową ø 2,0 mm, l = 14,5 mm 800 tsr

4305868 Klucz  

d

l

M
2

 

MarTest 800 SGM-R. Czujniki dźwigniowo-zębate z kulką rubinową

Do bardzo precyzyjnych pomiarów

• Czytelna tarcza uszczelniona 
pierścieniem typu O-ring

• Szybka z hartowanego szkła 
mineralnego odporna na 
pęknięcia, zarysowania, gorące 
wióry, zapewniająca optymalną 
ochronę przed rozpuszczalnikami

• Chromowana matowo obudowa 
z 3 zintegrowanymi 
prowadnicami typu „jaskółczy 
ogon“

• Wstrząsoodporny mechanizm 
pomiarowy

• Wykonanie antymagnetyczne
• Automatyczne dostosowanie do 

kierunku pomiaru zapewniające 
bezbłędne wskazanie

• Podwójna dźwignia z łożyskiem 
kulkowym

• Zabezpiecznie przed 
przeciążeniem za pomocą 
sprzęgła poślizgowego

• Zakres dostawy: etui, 
instrukcja obsługi, klucz do 
wymieniania trzpieni, trzpień 
pomiarowy z kulką ø 2 mm, 
trzpień mocujący 800a8

Zastosowanie:

• Pomiary bicia, ustawienia, równoległości i płaskości
• Centrowanie wałków i otworów
• Ustawienie równoległe lub prostopadłe powierzchni części
• Kulki rubinowe stosowane są do pomiarów powierzchni wrażliwych na zadrapania  
• Kulki rubinowe idealnie nadają się do użytku przy obrabiarkach erozyjnych, ponieważ rubin nie przewodzi 

prądu elektrycznego

Dane techniczne

Akcesoria
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Millimar C 1700 PC. Komputer pomiarowy

• Interaktywne, obsługiwane 
dotykowo oprogramowanie

• Bardzo prosta, intuicyjna obsługa
• Łatwa konfiguracja zadań 

pomiarów
• Bardzo prosta obsługa dzięki 

dostępowi do wstępnie 
zdefiniowanych formuł

• Zarządzanie zadaniami 
pomiarowymi (funkcja 
zapisywania i ładowania)

• Możliwość dołączenia zdjęć lub 
obrazków do zadań 
pomiarowych

• Statyczna oraz 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 
podziałki

• Możliwość podłączenia modułów 
N 1700 w połączeniu z 
indukcyjnymi czujnikami 
pomiarowymi oraz urządzeniami 
pomiarowymi Mahr z przesyłem 
danych

• 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 wraz z komputerem 
dotykowym 10,1“ , 
zainstalowany Windows 10 loT 
Enterprise, licencja Mahr, dysk 
instalacyjny, dysk odzyskiwania 
USB 16 GB, instrukcja obsługi 
(pomoc online), zasilacz, statyw 
VESA 100

Zastosowanie:

Wygodny w użyciu komputer pomiarowy do kompleksowych pomiarów w 
środowisku produkcyjnym

 

Nr zamówienia 5312801
Typ produktu  C 1700 PC
Wyświetlacz  Pionowy wskaźnik słupkowy

 Poziomy wskaźnik słupkowy
 Wskazania analogowe lub okrągła podziałka

 Wskazania cyfrowe
 Możliwość dowolnej kombinacji sposobów prezentacji dla każdej cechy

Zakres wskazań analogowych µm ± 10000, ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 500, ± 200, ± 100, ± 50, ± 20, ± 10
Rozdzielczość µm 0,01
Jednostki długości  mm, µm, cale
Jednostki kątowe  stopnie, radiany
Wyświetlanie 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
Liczba cech  128
Typy cech  Długość, kąt, bezwymiarowo
Funkcje dynamiczne  MAX, MIN, MAX-MIN, MAX+MIN
Klasyfikacja  maks. 20 klas
Zakres pomiarowy mm Zależny od przyrządu pomiarowego
Liczba możliwych do podłączenia 
odbiorników radiowych i-Stick

 1

Liczba możliwych do podłączenia 
urządzeń z łącznością Integrated 
Wireless

 8

Liczba możliwych do podłączenia 
przyrządów pomiarowych ze 
złączem USB

 64

Eksport danych  qs-Stat, Excel
Języki  Niemiecki, angielski, chiński, francuski, rosyjski, czeski
Wymagania systemowe  2x port USB 2.0
Złącza sprzętu  1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 2x COM port Full-PIN (RS232/485; 5V/12V), 

2x COM 2x COM port 3-PIN (RX, TX, GND; RS232/485 switchable), 2× 
10/100/1000Mbit RJ45 Ports; 2x W-LAN connector, VGA, Display port

Zasilanie  100– 240V ACDC; 12V DC-Out
Stopień ochrony IP  IP 65 (Panel przedni)

Dane techniczne

Akcesoria

Nr zamów. Opis produktu Typ produktu
   
5312802 Opcja oprogramowania: Historia pomiarów Cockpit
5331130 Moduł przyłączeniowy USB N 1701 USB
5331120 Moduł dla czujników indukcyjnych N 1702 M
5331133 Moduł zasilający N 1701 PS
5331134 Moduł I/O N 1704 I/O
4102220 Odbiornik i-Stick
4102357 Kabel 16 EXu (2 m) 16 EXu
4346023 Kabel 2000 USB (2 m) 2000 USB

4102331 Millimar - USB Adapter  RS232-USB (0,2 m) Millimar - USB
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Dane techniczne

Zastosowanie:

Inteligentne, uniwersalne oprogramowanie do 
złożonych zadań pomiarowych w sektorze 
produkcyjnym

• Interaktywne, obsługiwane 
dotykowo oprogramowanie 

• Bardzo prosta, intuicyjna obsługa
• Łatwa konfiguracja zadań 

pomiarów
• Bardzo prosta obsługa dzięki 

dostępowi do wstępnie 
zdefiniowanych formuł

• Zarządzanie zadaniami 
pomiarowymi (funkcja 
zapisywania i ładowania)

• Możliwość dołączenia zdjęć lub 
obrazków do zadań 
pomiarowych

• Statyczna oraz 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 modułów 
N 1700 w połączeniu z 
indukcyjnymi czujnikami 
pomiarowymi oraz urządzeniami 
pomiarowymi Mahr z przesyłem 
danych

• 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, dysk 
instalacyjny, instrukcja obsługi 
(pomoc online)

Millimar Cockpit. Oprogramowanie pomiarowe

Nr zamów. 5312800
Typ produktu  Cockpit
Wyświetlacz  Pionowy wskaźnik słupkowy

 Poziomy wskaźnik słupkowy
 Wskazania analogowe lub okrągła podziałka

 Wskazania cyfrowe
Możliwość dowolnej kombinacji sposobów prezentacji dla każdej cechy

Zakres wskazań analogowych µm ± 10000, ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 500, ± 200, ± 100, ± 50, ± 20, ± 10
Rozdzielczość µm 0,01
Jednostki długości  mm, µm, cale
Jednostki kąta  stopnie, radiany
Wyświetlanie 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
Liczba cech  128
Typy cech  Długość, kąt, bezwymiarowo
Funkcje dynamiczne  MAX, MIN, MAX-MIN, MAX+MIN
Klasyfikacja  maks. 20 klas
Zakres pomiarowy mm Zależny od przyrządu pomiarowego
Liczba możliwych do podłączenia 
odbiorników radiowych i-Stick

 1

Liczba możliwych do podłączenia 
urządzeń z łącznością Integrated 
Wireless

 8

Liczba możliwych do podłączenia 
przyrządów pomiarowych ze 
złączem USB

 64

Eksport danych  qs-Stat, Excel
Języki  Niemiecki, angielski, chiński, francuski, rosyjski, czeski
Wymagania systemowe  MS Windows 10, MS Windows 8, MS Windows 7, 2x gniazdo USB 2.0

Mahr | Nowości 201812



Akcesoria

Millimar Cockpit. Oprogramowanie pomiarowe

Nr zamów. Opis produktu Typ produktu

   

5312802 Opcja oprogramowania: Historia pomiarów Cockpit

5331130 Moduł przyłączeniowy USB N 1701 USB

5331120 Moduł dla czujników indukcyjnych N 1702 M

5331133 Moduł zasilający N 1701 PS

5331134 Moduł I/O N 1704 I/O

4102220 Odbiornik i-Stick

4102357 Kabel 16 EXu (2 m) 16 EXu

4346023 Kabel 2000 USB (2 m) 2000 USB

4102331 Millimar - USB adapter ( RS232-USB) (0,2 m) Millimar - USB

     

Mahr | Nowości 2018 13



Dane techniczne

Nr zamów. 5331120

Typ produktu  N 1702 M

Rozdzielczość µm 0,1

Zakres pomiarowy czujnika in-
dukcyjnego

µm ± 2000, ± 5000

Wejścia czujników  2

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

Szybkość przesyłu danych Wartości na 
sekundę

4189

Błąd graniczny  0,3 % (min. 0,2 μm)

Złącza do przesyłu danych  RS485

Pobór prądu mA 110

Zastosowanie:

Inteligentne i elastyczne kombinacje modułów i 
oprogramowania w celu rozwiązania każdego zadania 
pomiarowego.

• Możliwość elastycznego łączenia 
z modułami magistrali RS485

• Wydajne moduły przyłączeniowe 
do oceny czujników 
pomiarowych

• Jednoczesne zbieranie 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

Millimar N 1702 M. Moduł do czujników indukcyjnych

 

    

 

  

 

 

 

 

 

Akcesoria

Nr zamów. Typ produktu g

   

5313010 1301  

5313030 1303  

5313049 1304 K  

5313180 1318  

5313400 1340  

4400180 P1300 MA  

4400182 P1300 MA bez kabla  

4400181 P1300 MB  

4400183 P1300 MB bez kabla  

5323040 P2001 M  

5323010 P2004 M M 2,5

5323020 P2004 MA M 2,5

5323030 P2004 MB M 2,5

5324010 P2010 M M 2,5

5324020 P2010 MA M 2,5

5324030 P2010 MB M 2,5

5324070 P2104 MA M 2,5

5324080 P2104 MB M 2,5
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N 1701 PS Millimar
Electrical and Pneumatic Length Measu-

ring Instruments
Power supply module

Millimar N 1701 PS. Moduł zasilania

• Możliwość elastycznego łączenia 
z modułami magistrali RS485

• Wydajne moduły przyłączeniowe 
do oceny czujników 
pomiarowych

• Jednoczesne zbieranie 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 
takiejsamej 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, 
instrukcja obsługi

Zastosowanie:

Inteligentne i elastyczne kombinacje modułów i 
oprogramowania w celu rozwiązania każdego zadania 
pomiarowego.

Dane techniczne

Nr zamów. 5331133

Typ produktu  N 1701 PS

Złącza do przesyłu danych  RS485

Pobór prądu mA 2000

Zasilacz  230 V/115 V; 50/60 Hz
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Millimar N 1701 USB. Moduł USB

• Możliwość elastycznego łączenia 
z modułami magistrali RS485

• Wydajne moduły przyłączeniowe 
do oceny czujników 
pomiarowych

• Jednoczesne zbieranie 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 
końcowy, instrukcja obsługi, 
kabel USB

Zastosowanie:

Inteligentne i elastyczne kombinacje modułów i 
oprogramowania w celu rozwiązania każdego zadania 
pomiarowego.

Dane techniczne

Nr zamów. Opis produktu Typ produk-
tu

   

4102058 Przycisk nożny do wyzwalania przesyłu 
danych

16 ESf

Akcesoria

Nr zamów. 5331130

Typ produktu  N 1701 USB

Złącze do przesyłu danych  RS485

Pobór prądu mA 430
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Millimar N 1704 I/O. I/O moduł

• Możliwość elastycznego łączenia 
z modułami magistrali RS485

• Wydajne moduły przyłączeniowe 
do oceny czujników 
pomiarowych

• Jednoczesne zbieranie 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 
takiejsamej 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: złącza, 
instrukcja obsługi

Zastosowanie:

Przemyślane i elastyczne kombinacje modułów i 
oprogramowania w celu rozwiązania każdego zadania 
pomiarowego.

Dane techniczne

Nr zamów. 5331134

Typ produktu  N 1704 I/O

Złącze do przesyłu danych  RS485

Pobór prądu mA 70

Złącza wejścia  4 wejścia, 10 – 30 V

Złącza wyjścia  4 wyjścia, 10 – 30 V
ochrona ESD, ochrona przeciwzwarciowa
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Nowy wymiar pomiaru konturu

Nowe stanowiska pomiarowe 
MarSurf z serii CD firmy Mahr 
wyznaczają nowe standardy w 
pomiarach konturów. Dzięki 
nowym stanowiskom MarSurf 
serii CD zakłady produkcyjne 
zyskują nowoczesne narzędzia, 
pozwalające osiągnąć niezawodną 
jakość produkcyjną mierzonych 
elementów zarówno w 
pomieszczeniu pomiarowym, jak i 
w warunkach produkcyjnych.
Nowe stanowisko pomiarowe łączy 
w sobie szybkość, dokładność 
oraz uniwersalność. Celem jest 
zwiększenie korzyści płynących z  
systemu pomiarowego dla Twojej 
firmy.

Innowacyjne technologie:

 Szybkie osie
• Prędkość pozycjonowania do 

200 mm/s w osi X
• 25 krotnie szybszy niż 

poprzednicy MarSurf PCV i 
MarSurf CD 120

• Osie Z w MarSurf  serii CD mogą 
pracować w trybie CNC 

• Osie Z są prawie dwa razy 
szybsze niż osie dotychczas 
oferowane przez Mahr

• Osie Z są 5-krotnie szybsze od 
innych osi dostępnych aktualnie 
na rynku

 
Wysoce dynamiczny, inteligenty 
system ramion pomiarowych
• Rozpoznawanie ramienia dzięki 

wbudowanym czipom 
• Standardowy zakres pomiaru do 

70 mm; maks. 100 mm z 
ramieniem pomiarowym 490 
mm

• Magnetyczne mocowanie 
ramienia, wymiana ramion bez 
użycia narzędzi

• Ramię stykowe łączy w sobie 
solidność i dynamikę

• Opcja dodatkowa: Rozszerzenie 
do pomiarów chropowatości

Innowacyjny system mocowania 
mierzonych elementów
• Płyta do mocowania 390 x 430 

mm z otworami co 50 mm
• Zintegrowana regulacja TY 60 

mm
• Połączenie płyty do mocowania 

oraz zintegrowanej regulacji 
TY eliminuje potrzebę użycia 
dodatkowego stolika XY

• Niskie mocowanie części daje 
krótki układ pomiarowy, co 
pozytywnie wpływa na wyniki 
pomiarów

MarSurf CD 140 / 280. Stanowisko do pomiaru konturu

Dane techniczne

MarSurf CD 140 / 280

Zakres pomiarowy 70 mm (ramię pomiarowe 350 mm)
maks. 100 mm (ramię pomiarowe 490 mm)

Nacisk pomiarowy 4 mN do 30 mN, Z+ i Z-, regulacja za pomocą oprogramowania

Rozdzielczość maks. 6 nm (ramię pomiarowe 210 mm)

Odchyłka prostoliniowości kolumny 0,125 µm / 60 mm
0,3 µm / 140 mm

Prędkość pomiaru 0,1– 10 mm/s

Prędkość pozycjonowania 0,1– 200 mm/s

Długość ramienia pomiarowego 210 mm; 350 mm; 490 mm

Po więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową: www.mahr.pl

Zastosowania
Budowa maszyn
• łożyska, gwinty, trzpienie gwintowane, gwinty toczne, wałki, listwy zębate

Pomiary blisko produkcji 
• Półautomatyczny pomiar konturu

Przemysł samochodowy
• Układ kierowniczy, system hamowania, skrzynia biegów, wał korbowy, wałek 

rozrządu, głowica cylindra

Technologie medyczne
• Kontur endoprotezy biodra oraz kolana, kontur śrub medycznych, kontur im-

plantów dentystycznych
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MarSurf GD: Nowe referencyjne 
stanowisko do pomiaru 
chropowatości i falistości 

Nowe stanowisko pomiarowe firmy 
Mahr z serii MarSurf GD  
wyznacza nowe standardy. Oprócz 
pomiaru chropowatości, możliwe 
jest również przeprowadzenie 
pomiaru profilu i falistości. Dzięki 
nowym stanowiskom MarSurf 
serii GD zakłady produkcyjne 
zyskują nowoczesne narzędzia, 
pozwalające osiągnąć niezawodną 
jakość produkcyjną mierzonych ele-
mentów zarówno w pomieszczeniu 
pomiarowym, jak i w warunkach 
produkcyjnych. 
 
Nowe stanowisko pomiarowe łączy 
w sobie szybkość, dokładność 
oraz uniwersalność. Celem jest 
zwiększenie korzyści płynących z  
systemu pomiarowego dla Twojej 
firmy.

Stanowisko pomiarowe jest stero-
wane przy użyciu przejrzystego 
oprogramowania MarWin (MarWin 
EasyRoughness lub MarWin Profe- 
ssionalRoughness)

Innowacyjne technologie:

Szybkie osie
• Prędkość pozycjonowania do 

200 mm/s w osi X
• 40 x szybsze niż poprzednik 

MarSurf GD 120
• Osie Z w MarSurf  serii CD mogą 

pracować w trybie CNC
• Osie Z są prawie dwa razy 

szybsze niż osie dotychczas 
oferowane przez Mahr

• Osie Z są 5-krotnie szybsze od 
innych osi dostępnych aktualnie 
na rynku

• Stykanie oraz zerowanie poprzez 
oś Z 

Nowy uniwersalny system  
mocowania ramion z systemem 
BFW
• Prosta wymiana oraz ochrona 

ramienia pomiarowego dzięki 
mocowaniu magnetycznemu

• Uchwyt ramion pomiarowych 
pozwala na zmianę z pomiarów 
standardowych do pomiarów po-
przecznych bez użycia narzędzi 
ani adapterów

• Możliwość zastosowania 
przedłużek do ramion pomiaro-
wych

MarSurf GD 140 / 280. Stanowisko do pomiaru chropowatości

Dane techniczne

MarSurf GD 140 / 280

Zakres pomiarowy 500 µm (±250 µm) dla ramienia pomiarowego 45 mm
1500 µm (±750 µm) dla ramienia pomiarowego 135 mm

Rozdzielczość Zakres pomiarowy 1: 7,6 nm 
Zakres pomiarowy 2: 0,76 nm

Odchyłka prostoliniowości  
kolumny

0,07 µm / 20 mm 
0,2 µm /  60 mm 
0,4 µm / 140 mm

Prędkość pomiaru Do 10 mm/s

Prędkość pozycjonowania 0,02 – 200 mm/s (X)

Długość ramienia pomiarowego 45 mm (x 1) 
67,5 mm (x 1,5) 

90 mm (x 2) 
112,5 mm (x 2,5) 

135 mm (x 3)

Po więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową: www.mahr.pl  

Zastosowania
Budowa maszyn
• łożyska, gwinty, trzpienie gwintowane, gwinty toczne, wałki, listwy zębate

Pomiary blisko produkcji 
• Półautomatyczny pomiar konturu

Przemysł samochodowy
• Układ kierowniczy, system hamowania, skrzynia biegów, wał korbowy, wałek 

rozrządu, głowica cylindra

Technologie medyczne
• Kontur endoprotezy biodra oraz kolana, kontur śrub medycznych,  

kontur implantów dentystycznych

Innowacyjny system mocowania mierzonych 
elementów
• Płyta do mocowania 390 x 430 mm z otworami co 

50 mm
• Zintegrowana regulacja TY 60 mm
• Kombinacja płyty do mocowania oraz zintegrowanej 

regulacji TY eliminuje potrzebę użycia dodatkowego 
stolika XY

• Niskie mocowanie części daje krótki układ 
pomiarowy, co pozytywnie wpływa na wyniki 
pomiarów
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Łatwa zmiana między pomiarami 
chropowatości i konturu 

W zależności od zadania pomiaro-
wego operator może zmienić sys-
tem głowic pomiarowych (głowice 
do pomiaru chropowatości BFW 
lub głowice do pomiaru konturu 
C11). Zmiana bez konieczności 
wyłączania maszyny.
Nowy system oferuje możliwość 
łączenia wysoce dynamicznego 
systemu C 11 głowic do pomia-
ru konturu z bardzo dokładnym 
systemem BFW głowic do pomiaru 
chropowatości, który jest przez-
naczony przede wszystkich do 
dokładnych powierzchni.

Nowe stanowisko pomiarowe łączy 
w sobie szybkość, dokładność 
oraz uniwersalność. Celem jest 
zwiększenie korzyści płynących z  
systemu dla Twojej firmy.

Stanowisko pomiarowe jest stero-
wane przy użyciu przejrzystego 
oprogramowania MarWin (MarWin 
EasyRoughness & Contour lub 
MarWin ProfessionalRoughness & 
Contour).
Innowacyjne technologie:
Szybkie osie
• Prędkość pozycjonowania do 

200 mm/s w osi X
• 25x szybszy niż poprzednicy 

MarSurf PCV i MarSurf CD 120
• 40 x szybsze niż poprzednik 

MarSurf GD 120
• Osie Z pracują w trybie CNC
• Osie Z są prawie dwa razy 

szybsze niż osie dotychczas 
oferowane przez Mahr

• Osie Z są 5-krotnie szybsze od 
innych osi dostępnych aktualnie 
na rynku

Dwa referencyjne systemy rami-
on do Twoich zadań pomiaro-
wych 

System głowic konturowych C 
11
• Rozpoznawanie ramienia dzięki 

wbudowanym czipom
• Standardowy zakres pomiaru do 

70 mm; maks. 100 mm z 
ramieniem pomiarowym 490 
mm

• Magnetyczne mocowanie ramie-
nia, wymiana ramion bez użycia 
narzędzi 

• Ramię stykowe łączy w sobie 
solidność i dynamikę 

• Optional: Possibility to extend 
the roughness value determina-
tion to contours

MarSurf VD 140 / 280. Stanowisko do pomiaru chropowatości i konturu

Po więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową: www.mahr.pl  

System BFW z głowicą do pomiaru chropowatości

• Prosta wymiana oraz ochrona ramienia pomiarowego dzięki mocowaniu magnetycznemu
• Uchwyt ramion pomiarowych pozwala na zmianę z pomiarów standardowych do pomiarów po-

przecznych bez użycia narzędzi ani adapterów
• Możliwość zastosowania przedłużek do ramion pomiarowych

Innowacyjny system mocowania mierzonych elementów
• Płyta do mocowania 390 x 430 mm z otworami co 50 mm
• Zintegrowana regulacja TY 60 mm
• Kombinacja płyty do mocowania oraz zintegrowanej regulacji TY eliminuje potrzebę użycia 

dodatkowego stolika XY
• Niskie mocowanie części daje krótki obwód pomiarowy, co pozytywnie wpływa na wyniki 

pomiarów

Zastosowania
Budowa maszyn
• łożyska, gwinty, gwintowane trzpienie, wrzeciona kulkowe, wałki, listwy zębate
 
Pomiary blisko produkcji 
• Półautomatyczny pomiar konturu 
 
Przemysł samochodowy
• Układ kierowniczy, system hamowania, skrzynia biegów, wał korbowy, wałek rozrządu, głowica cylindra 
 
Technologie medyczne
• Kontur endoprotezy biodra oraz kolana, kontur śrub medycznych,  kontur implantów dentystycznych

Dane techniczne

MarSurf VD 140 / 280
Zakres pomiarowy z systemem ramion BFW 250

500 µm (±250 µm) dla ramienia pomiarowego 45 mm 
1500 µm (±750 µm) dla ramienia pomiarowego 135 mm 

z systemem ramion C 11 
70 mm z ramieniem pomiarowym 350 mm

maks. 100 mm  ramieniem pomiarowym 490 mm
Odchyłka prostoliniowości kolumny 0,07 µm / 20 mm ( systemem ramion BFW 250)

0,35 µm / 60 mm
0,4 µm / 140 mm

Prędkość pomiaru Do 10 mm/s
Prędkość pozycjonowania 0,02 – 200 mm/s (X)
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GMX 600 W

Droga pomiarowa X (mm) 300

Droga pomiarowa Y (mm) 600

Droga pomiarowa Z (mm) 700

Maks. średnica* [mm] 600

Odległość między kłami [mm] 1000

Masa [kg] 2250

Maks. masa mierzonego przedmiotu 
[kg]

300 (na nieruchomej podstawie)100 (na stole obrotowym)

Dokładność I klasa dokładności według VDI/VDE 2612/2613 Grupa 1 w temp. 20°C ±2°C

Bicie osiowe (µm+µm/mm romienia 
pomiarowego)

0,07 µm + 0,0008 µm/mm

Bicie promieniowe (µm w wysokości 
stołu)

≤ 0,1 µm

*maks. średnica przekładni zębato czołowej

Dane techniczne

MarGear GMX 600 W. Uniwersalne stanowisko do pomiaru uzębień

Nowa, współrzędnościowa 
maszyna GMX 600 W do pomiaru 
wałków 

Udane połączenie pomiaru 
średnicy, uzębienia oraz kształtu 
za jednym mocowaniem pozwala 
zaoszczędzić na dodatkowych 
inwestycjach, kosztach utrzymania 
oraz czasie. 
Pełna funkcjonalność jako 
współrzędnościowa maszyna 
do pomiaru wałków oraz 
okrągłościomierz do 600 mm 
średnicy zewnętrznej. 

MarGear GMX 600 W, jako pełne 
rozwiązanie, może również 
zostać użyte do pomiarów części 
hydraulicznych, wałów korbowych, 
wałków rozrządu oraz tłoków.

Połączenie pomiarów uzębienia z 
różnymi cechami średnicy, kształtu 
i pozycji nigdy nie było tak 
łatwe. Dzięki wysoce dokładnym 
podziałkom oraz płynnym 
mechanizmom posuwowym 
możliwy jest nawet pomiar konturu 
oraz falistości.

Z ponad 6000 sprzedanymi 
sztukami, środowisko MarWin 
umożliwia przejrzyste i łatwe 
tworzenie pełnych programów w 
trybie Teach In. 

Usprawnia to programowanie oraz 
zmniejsza możliwość 
nieporządanego sposobu użycia. 

Sprawdzona korekcja błędu GMX 
w czasie rzeczywistym jest 
również używana z nową 
jednostką MarEcon, co gwarantuje 
maksymalną prędkość i precyzję 
przez całą sekwencję pomiarów i 
pozycjonowania. 

Wysoce precyzyjny sensor do 
skanowania 3D połączony z w 
pełni automatyczną jednostką 
obrotową prowadzi do wysokiej 
uniwersalności.

Zastosowanie zgodnego ze 
standardem interfejsu umożliwia 
uniwersalną komunikację zgodną 
z przemysłem 4.0. Możliwe są 
następujące interfejsy:
• Interfejs GDE dla uzębienia 

wewnętrznego i zewnętrznego
• Eksport danych do QS-STAT
• ASCII

Zastosowania
W pełni automatyczne pomiary:
• Średnicy i odległości
• Przekładnie walcowe o zębach prostych i 

śrubowych
• Przekładnie synchronizujące
• Kształtu i położenia ( również na stole obrotowym)
• Geometrie 3D takie jak kształt linii
• Opcjonalnie : wały korbowe, wałki rozrządu oraz 

tłoki

Akcesoria
• Zmieniarka ramion pomiarowych (4 sloty)
• System antywibracyjny
• Stół XXL do centrowania oraz poziomowania (centrowa-

nie aż do ± 72 mm ! )

Po więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową: www.mahr.pl  
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• Pakiet rozszerzający o pomiar i analizę chropowatości uzębień

• W dziedzinie pomiarów uzębień, Mahr oferuje wysoce dokładny 
system referencyjny, który łączy pomiary uzębień z pomiarami 
średnicy oraz kształtu. Jednocześnie osiągneliśmy perfekcję w 
dziedzinie pomiarów powierzchni metodą stykową.

• Co może być bardziej oczywiste niż pomiar oraz dokumentacja 
parametrów chropowatości takich jak Ra i Rz podczas sprawdzania 
części na stanowisku do pomiaru uzębień?

• Jako specjalista w zakresie czujników indukcyjnych, Mahr łączy zalety 
uniwersalnej sondy 3D własnej produkcji z precyzją sprawdzonej 
głowicy PHT do pomiaru chropowatości. Pomiary uzębień oraz 
chropowatości idą w parze.

• Połącz pomiar analityczny uzębień z monitorowaniem właściwości 
chropowatości na stanowiskach MarGear GMX. Jednoczeście zapisuj 
typowe parametry chropowatości takie jak Ra i Rz podczas inspekcji, 
bez konieczności mocowania mierzonego elementu na innym 
stanowisku pomiarowym. Nadrzędna dokładność pozycjonowania 
systemu MarGear GMX połączona z nową zmotoryzowaną osią 
obrotową  głowicy do pomiaru chropowatości MarGear zapewnia 
maksymalną powtarzalność. 

Zalety: 

• Zminiaturyzowana głowica do pomiaru chropowatości uzębienia od 
modułu 0.8 

• Środowisko MarWin pozwala na użycie znanego na całym świecie 
oprogramowania do pomiaru chropowatości z dziedziny metrologii 
powierzchni Mahr na stanowisku do pomiaru uzębienia

• Automatyczna oś obrotowa pozwala na pomiar powierzchni nawet 
na kołach zębatych śrubowych.

• Wartości charakterystyczne  np. według ISO 4287 lub ISO 13565– 2

MarGear GRP1. Głowica do pomiaru chropowatości

Po więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową: www.mahr.pl  
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Po więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową: www.mahr.pl  Po więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową: www.mahr.pl  

MarShaft MAN Przyrządy do pomiaru wałków

• Elektronika MarCheck plus została zaprojektowana do współpracy 
wyłącznie z przyrządami MarShaft MAN (rozmiary 400 mm do 
2400 mm) z oprogramowaniem do pomiarów oraz oceny MarWin 
EasyShaft MAN. Elektronika jest dostępna w wersji podstawowej (4 
kanały) lub w wersji premium (9 kanałów). Wersja Premium posiada 
dwa dodatkowe połączenia do czujników temperatury wymaganych 
do opcjonalnej kompensacji temperaturowej.

• Z nowym oprogramowaniem MarWin EasyShaft MAN, po raz 
kolejny, Mahr wyznacza nowe standardy w technologii ręcznych 
pomiarów wałków, dostępnej na rynku.

• Koncepcja oprogramowania została w dużym stopniu oparta na 
sprawdzonym oprogramowaniu optycznych maszyn Mahr do 
pomiaru wałków z linii MarShaft SCOPE plus.

• Bardzo prosta oraz intuicyjna obsługa zmniejsza wymagania 
szkolenia. Oprogramowanie MarWin EasyShaft MAN może zostać 
opanowane do perfekcji w bardzo krótkim czasie. Solidny panel PC 
z 15.6“ dotykowym ekranem (wraz z uchwytem) jest przystosowany 
do użytku w warunkach produkcyjnych. 

Cechy
• Solidny panel PC przystosowany do użytku w warunkach 

produkcyjnych z ekranem dotykowym 15,6“ (wraz ze stojakiem)
• Stopień ochrony IP54 (Odporny na pył i bryzgi wody z dowolnego 

kierunku)
• Ekran dotykowy TFT 15.6“
• i5 CPU 3337U, 1.8GHz, DDR3 SO-DIMM maks. 8GB, SSD SATA 2.5 

„256GB, RAM4GB
• System operacyjny Windows 10
• 4 kanały pomiarowe (MarCheck basic) i 9 kanałów pomiarowych 

(MarShaft premium)
• Przeznaczone do ręcznych maszyn do pomiaru wałków MarShaft (od 

MAN 400 do MAN 2400)
• Może zostać użyty do unowocześnienia wszystkich maszyn MarShaft 

MAN

Funkcje pomiarowe oraz programowe
• Bardzo prosta obsługa
• Szybkie pomiary bez pisania programu
• Programowanie Teach-In
• Możliwość połączenia z systemem kodów kreskowych
• Eksport danych do programów statystycznych rozszerza 

zastosowania,
•  QS-Stat i QS-Stat plus
• Interfejs Windows® zapewnia krótki czas przetwarzania
• Uniwersalne oprogramowanie Mahr do wszystkich produktów (np. 

MarWin EasyShaft Scope lub MarWin EasyForm)
• Przegląd struktury poprzez widok okienkowy
• Prosta obsługa dzięki dotykowemu ekranowi
• Wiele funkcji może zostać wybranych bezpośrednio poprzez ikony
• Wygodne oraz najwyższej klasy zarządzanie programami 

pomiarowymi
• Precyzyjne raporty - czarnobiałe lub kolorowe - na wszystkich 

drukarkach Windows®
• Przyszłościowa - pracuje z systemem Windows 10
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