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Mahr | Integruotas belaidis ryšysXXX

Platus asortimentas 
su integruotu belaidžiu 
duomenų perdavimu

„Mahr“ siūlo plačiausią matavimo prietaisų asortimentą su integruotu 
radijo duomenų perdavimu. Įvairios pritaikymo galimybės visose 
pramoninės gamybos ir kokybės kontrolės srityse. Naudodami 
„Mahr“ integruotą belaidžio ryšio technologiją, galite užtikrinti tikslius 
matavimo rezultatus, turėdami visišką judėjimo laisvę. Matuokite 
moderniai ir lengvai – neribojami laidinės technologijos.

Produktų grupės

Produktų

MarCal 16 EWRi

Skaitmeninis slankmatis

MarCal 18 EWRi

Skaitmeninis slankmatis 
dirbtuvėms

MarCal 25 EWRi

Universalus skaitmeninis 
slankmatisMarCal 30 EWRi

Skaitmeniniai gylmačiai
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MarCator 1087 Ri

Skaitmeniniai indikatoriai

Micromar 40 EWRi

Skaitmeniniai mikrometrai

Micromar 40 EWRi-L

Skaitmeniniai mikrometrai 
su nesisukančia matavimo 
ašimi ir „Quick-Drive“ greito 
nustatymo funkcija

„MarCator 1086 Ri“ su 3 taškų vidmačiu

Skaitmeninis indikatorius

MarCator 1086 Ri

Skaitmeniniai indikatoriai

„MarCator 1087 Ri“ su SM 60

Skaitmeninis indikatorius

„MarCator 1086 Ri“ su stovu

Skaitmeniniai indikatoriai
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Maksimalus našumas 
kiekviename žingsnyje

Efektyvios gamybos paslaptis – išmani ir naši kokybės kontrolė. 
Didelę svarbą turi ne tik paprastas ir tikslus matavimo verčių gavi-
mas, bet ir struktūrizuotas duomenų apdorojimas. „Mahr“ belaidžių 
matavimo prietaisų asortimentas suteiks Jums maksimalią judėjimo 
laisvę: galėsite matavimus atlikti greitai, tiksliai ir skaidriai.

Ekonomiška

Radijo ryšys leidžia sutaupyti išlaidų kabeliams. 
Įsigiję USB imtuvą („i-stick“) kompiuteriui 
galėsite naudoti iki aštuonių matavimo 
priemonių vienu metu ir sutaupysite išlaidų 
jungiamiesiems kabeliams.  
Nemokamai atsisiųskite adresu:  
www.mahr.com/marcom

Nemokama programinė įranga 

Pasinaudokite programinės įrangos „MarCom 
Professional“ pranašumais ir matavimo duomenis 
individualiai bei patogiai perduokite į „Windows“ 
programas ar į kokybės valdymo sistemas.

Integruotas siųstuvas

Išvenkite kabelių lūžių, nusitrynimo ir 
nusidėvėjimo pavojaus. Su integruota radijo 
technologija tai nenutiks.

Judėjimo laisvė 

Matavimus atliksite visiškai savarankiškai ir be 
jokių apribojimų. Belaidė, kompaktiška ir lengvai 
valdoma sistema suteikia galimybę „Mahr“ 
prietaisais atlikti ypač tikslius matavimus 
mašinose ar ant sunkiai prieinamų ruošinių.

„MarConnect“ | matavimo duomenų apdorojimasXXX
Integruota belaidė sąsaja – aukščiausios kokybės radijo ryšysXX
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4103400

4112571

4126755

4126751
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Kai jis taps didesnis

Versija su peilio tipo žiaunomis

Kompaktiškas ir patogus

visada kartu

Kodas Produktas Matavimo 
ribos

Padalos 
vertė 

Gylmačio 
strypas

Papildoma informacija Standartinė 
kaina

Akcijos kaina

  mm mm   EUR EUR
4103400 16 EWRi 0– 150 0,01 apvalus IP67, integruotas belaidis duomenų perdavimas 226,50 181,00
4103402 16 EWRi 0– 150 0,01 stačiakampis IP67, integruotas belaidis duomenų perdavimas 226,50 181,00
9105795 16 EWRi 0– 150 0,01 apvalus „Starter pack“: slankmatis + imtuvas „i-Stick“ 323,00 236,00
9105796 16 EWRi 0– 150 0,01 stačiakampis „Starter pack“: slankmatis + imtuvas „i-Stick“ 323,00 236,00
4112571 18 EWRi 0– 300 0,01  IP65, integruotas belaidis duomenų perdavimas 699,00 628,00
4112572 18 EWRi 0– 500 0,01  IP65, integruotas belaidis duomenų perdavimas 906,00 815,00
4112573 18 EWRi 0– 750 0,01  IP65, integruotas belaidis duomenų perdavimas 1210,00 1089,00
4112574 18 EWRi 0–1000 0,01  IP65, integruotas belaidis duomenų perdavimas 1465,00 1309,00
4126755 30 EWRi 0– 150 0,01 IP67, integruotas belaidis duomenų perdavimas 413,00 330,00
4126754 30 EWRi 0– 200 0,01 IP67, integruotas belaidis duomenų perdavimas 465,00 372,00
4126756 30 EWRi 0– 300 0,01 IP67, integruotas belaidis duomenų perdavimas 537,00 429,00
4126751 30 EWRi 0– 25 0,01 IP67, integruotas belaidis duomenų perdavimas 310,00 247,00

Matavimo prietaisų priedai su integruotu belaidžiu duomenų perdavimu
4102220 „i-Stick“ Radijo imtuvas belaidžiam duomenų perdavimui 97,00 78,00

„MarCal“ | skaitmeninis slankmatis
Integruota belaidė sąsaja – patogus duomenų perdavimasXXX

181,00 €
MarCal 16 EWRi

628,00 €
MarCal 18 EWRi

247,00 €
MarCal 30 EWRi

330,00 €
MarCal 30 EWRi
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Atsparus

Darbui gamyklose ir dirbtuvėse

Standartinio tipo 
prietaisas

dirbtuvėms

Kodas Produktas Matavimo ribos Padalos vertė Gylmačio 
strypas

Papildoma informacija Standartinė 
kaina

Akcijos kaina

  mm mm   EUR EUR
4103010 16 ER 0– 150 0,01 apvalus 113,50 83,00
4103012 16 ER 0– 150 0,01 stačiakampis 113,50 83,00
4103205 16 ER 0– 200 0,01 stačiakampis 178,00 134,00
4103207 16 ER 0– 300 0,01  be 222,50 167,00
4103300 16 EWR 0– 150 0,01  apvalus IP67 169,00 123,00
4103302 16 EWR 0– 150 0,01  stačiakampis IP67 169,00 123,00
4103304 16 EWR 0– 200 0,01  stačiakampis IP67 234,50 176,00
4103306 16 EWR 0– 300 0,01 be IP67 316,00 237,00

„MarCal“ | skaitmeninis slankmatis
Skaitmeninis slankmatis su nuliniu atskaitos tašku – saugus pasirinkimasXXX

123,00 €
MarCal 16 EWR

83,00 €
MarCal 16 ER
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„MARCAL“ | NONIJAUS SLANKMATIS
Patikimas ir tvirtas – analoginis prietaisas su skaleXXX

Kodas Produktas Matavimo ribos Padalos vertė Papildoma informacija Standartinė 
kaina

Akcijos kaina

  mm mm   EUR EUR
4126700 30 EWR 0– 150 0,01 IP67, su duomenų išvestimi 362,00 289,00
4126699 30 EWR 0– 200 0,01 IP67, su duomenų išvestimi 421,00 337,00
4126701 30 EWR 0– 300 0,01 IP67, su duomenų išvestimi 475,00 380,00

Kodas Produktas Matavimo ribos Padalos vertė Gylmačio strypas Papildoma informacija Standartinė 
kaina

Akcijos kaina

  mm mm   EUR EUR
4100400 16 FN 0– 150 – stačiakampis Nonijaus padala 0,05 31,00 24,00
4100401 16 FN 0– 200 – stačiakampis Nonijaus padala 0,05 81,50 62,00
4100402 16 FN 0– 300 – stačiakampis Nonijaus padala 0,05 199,00 149,00

„MarCal“ | skaitmeninis slankmatis
Gylmatis visiems atvejamsXXX

289,00 €
MarCal 30 EWR

24,00 €
MarCal 16 FN
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„Micromar“ | skaitmeniniai mikrometrai
Galite pasirinkti: su duomenų išvestimi arba su integruota belaide sąsajaXXX

134,00 €
Micromar 40 ER

155,00 €
Micromar 40 EWR

232,00 €
Micromar 40 EWRi
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 40 EWRi rinkinys 4157115
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Kodas Produktas Matavimo 
ribos

Padalos vertė Papildoma informacija Standartinė 
kaina

Akcijos kaina

  mm mm   EUR EUR
4157010 40 ER 0– 25 0,001 167,50 134,00
4157011 40 EWR 0– 25 0,001 IP65 208,50 155,00
4157012 40 EWR 25–50 0,001 IP65 283,00 205,00
4157100 40 EWRi 0– 25 0,001 IP65, integruota belaidė duomenų perdavimo sąsaja 290,00 232,00
4157101 40 EWRi 25– 50 0,001 IP65, integruota belaidė duomenų perdavimo sąsaja 341,00 273,00
4157115 40 EWRi 0– 100 0,001 IP65, integruota belaidė duomenų perdavimo sąsaja, 

4 mikrometrai rinkinyje
1520,00 1216,00

4157120 40 EWRi-L 0– 25 0,001 IP65, integruota belaidė duomenų perdavimo sąsaja, 
greitas nustatymas

360,00 288,00

4157121 40 EWRi-L 25– 50 0,001 IP65, integruota belaidė duomenų perdavimo sąsaja, 
greitas nustatymas

410,00 328,00

4157020 40 EWR-L 0– 25 0,001 IP65, duomenų išvestis, greitas nustatymas 350,00 280,00
4157021 40 EWR-L 25– 50 0,001 IP65, duomenų išvestis, greitas nustatymas 399,00 320,00

Matavimo prietaisų priedai su integruotu belaidžiu duomenų perdavimu ir kabelio jungtimi
4102603 DK-U1 Dvipusio duomenų perdavimo USB kabelis su srovės tiekimu 99,00 79,00 
4102606 DK-D1 Digimatic duomenų perdavimo kabelis 87,00 69,00 
4102220 „i-Stick“ Radijo imtuvas belaidžiam duomenų perdavimui 97,00 78,00

„Micromar“ | skaitmeniniai mikrometrai
Išorės mikrometrų rinkinys pagal jūsų pageidavimusXXX

1216,00 €
Micromar 40 EWRi
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Standartinio tipo 
mikrometras

dirbtuvėms

Kiaurymių matavimas

vienu judesiu

Micromar | mikrometrai
Naudodami mūsų išorės ir vidaus mikrometrus, jūs pasiruošę viskamXXX

43,00 €
Micromar 40 A

242,00 €
Micromar 40 SA/SET

1992,00 €
Micromar 844 AS/SET



M
ah

rli
gh

ts

4191162

4190352

Visi paveikslėliai, skaičiai ir kiti duomenys teikiami be jokių garantijų. Pirmiau nurodytos kainos – tai Mahr rekomenduojamos 
ir neįpareigojančios mažmeninės kainos. Grynosios kainos € su PVM galioja nuo 2021-04-08 iki 2021-05-31 Mahrlights I 2021 m. pavasaris  |  11

Kodas Produktas Matavimo 
ribos

Padalos 
vertė 

Skalės 
padala

Papildoma informacija Standartinė kaina Akcijos kaina

  mm mm mm   EUR EUR
4134000 40 A 0– 25 – 0,01 57,00 43,00
4134001 40 A 25– 50 – 0,01 86,50 65,00
4134050 40 SA/SET 0–100 – 0,01 4 mikrometrai rinkinyje 323,00 242,00
4487760 844 AS/SET 6–12 0,0005 – komplekte 8 ir 10 mm nustatymo žiedai 1895,00 1515,00
4487761 844 AS/SET 12–20 0,0005 – komplekte 16 mm nustatymo žiedas 1690,00 1352,00
4487762 844 AS/SET 20–50 0,0005 – komplekte 25 ir 40 mm nustatymo žiedai 2490,00 1992,00
4487763 844 AS/SET 50–100 0,0005 – komplekte 60 ir 85 mm nustatymo žiedai 3015,00 2412,00
4191160 44 EWR/SET 6– 12 0,001 – IP52, duomenų išvestis,  

komplekte 8 ir 10 mm nustatymo žiedai
1780,00 1424,00

4191161 44 EWR/SET 12– 20 0,001 – IP52, duomenų išvestis,  
komplekte 16 mm nustatymo žiedas

1550,00 1240,00

4191162 44 EWR/SET 20– 50 0,001 – IP52, duomenų išvestis,  
komplekte 25 ir 40 mm nustatymo žiedai

2405,00 1924,00

4191163 44 EWR/SET 50–100 0,001 – IP52, duomenų išvestis,  
komplekte 60 ir 85 mm nustatymo žiedai

2890,00 2312,00

4190350 44 AS/SET 6– 12 – 0,001 komplekte 8 ir 10 mm nustatymo žiedai 1080,00 864,00
4190351 44 AS/SET 12– 20 – 0,001 komplekte 16 mm nustatymo žiedas 831,00 664,00
4190352 44 AS/SET 20– 50 – 0,005 komplekte 25 ir 40 mm nustatymo žiedai 1880,00 1504,00
4190353 44 AS/SET 50–100 – 0,005 komplekte 60 ir 85 mm nustatymo žiedai 2235,00 1788,00

Micromar | vidmačiai
Analoginis ar skaitmeninis prietaisas – tikslumas garantuotasXXX

1924,00 €
Micromar 44 EWR/SET

1504,00 €
Micromar 44 AS/SET
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4306200

4308200
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Kodas Produktas Matavimo 
ribos

Skalės 
padala 

Papildoma informacija Standartinė 
kaina

Akcijos kaina

  mm mm   EUR EUR
4305200 800 S ± 0,4 0,01 Ciferblato skersmuo 28 mm, matavimo liestuko ilgis 14,5 mm 89,50 72,00
4307200 800 SG ± 0,4 0,01 Ciferblato skersmuo 38 mm, matavimo liestuko ilgis 14,5 mm 90,50 68,00
4308150 800 SM ± 0,1 0,002 Ciferblato skersmuo 28 mm, matavimo liestuko ilgis 14,5 mm 114,00 91,00
4308200 800 SGM ± 0,1 0,002 Ciferblato skersmuo 38 mm, matavimo liestuko ilgis 14,5 mm 126,00 101,00
4306200 800 SL ± 0,25 0,01 Ciferblato skersmuo 28 mm, matavimo liestuko ilgis 41,24 mm 142,50 114,00

„MarTest“ | svirtiniai indikatoriai
Didelio jautrumo matavimasXXX

Idealu

siauroms erdvėms

Idealu

kai jis turi pasiekti giliau

Idealu

kai jis turi būti labai tikslus

72,00 €
MarTest 800 S

101,00 €
MarTest 800 SGM

114,00 €
MarTest 800 SL
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4334000

4332000
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Kodas Produktas Matavimo 
ribos

Skalės padala Papildoma informacija Standartinė 
kaina

Akcijos kaina

  mm µm mm µm   EUR EUR
4311050 810 A 10 0,01 Aiškus ciferblatas 44,50 34,00
4335000 1002 ± 25 0,5 Didelis jautrumas ir tikslumas 364,00 291,00
4334000 1003 ± 50 1 Didelis jautrumas ir tikslumas 203,00 162,00
4334001 1003 XL ± 130 2 Didelis jautrumas ir tikslumas 203,00 162,00
4332000 1010 ± 0,25 0,01 Didelis jautrumas ir tikslumas 151,00 121,00

„MarCator“ ir „Millimess“ | laikrodinis indikatorius ir komparatorius
Didelis aiškus ciferblatas užtikrina greitą ir patikimą rodmenų nuskaitymąXXX

34,00 €
MarCator 810 A

121,00 €
Millimess 1010

162,00 €
Millimess 1003
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4337624

4336010

4337620

4337697
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„MarCator“ | skaitmeniniai indikatoriai
Paprastas valdymas ir praktiškos funkcijosXXX

117,00 €
MarCator 1075 R

439,00 €
MarCator 1086 R-HR

262,00 €
MarCator 1086 R

338,00 €
MarCator 1086 Ri



M
ah

rli
gh

ts

HR

4337663

4337695
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Kodas Produktas Matavimo 
ribos

Padalos vertė Papildoma informacija Standartinė 
kaina

Akcijos kaina

  mm mm   EUR EUR
4336010 1075 R 12,5 0,01 LOCK funkcija 157,00 117,00
4336020 1075 R 12,5 0,005 LOCK funkcija 212,50 159,00
4336030 1075 R 12,5 0,001 LOCK funkcija 317,00 248,00
4337130 1086 R 12,5 0,01 ABS, LOCK, Tol funkcijos 296,00 211,00
4337620 1086 R 12,5 0,0005 ABS, LOCK, Tol funkcijos 366,00 262,00
4337621 1086 R 25 0,0005 ABS, LOCK, Tol funkcijos 437,00 328,00
4337697 1086 R-HR 12,5 0,0001 ABS, LOCK, Tol funkcijos, didelė raiška 549,00 439,00
4337660 1087 R 12,5 0,0005 ABS, LOCK, TOL funkcijos, maks./min.//maks.-min. 459,00 345,00
4337661 1087 R 25 0,0005 ABS, LOCK, TOL funkcijos, maks./min.//maks.-min. 525,00 394,00
4337695 1087 R-HR 12,5 0,0001 ABS, LOCK, Tol funkcijos, didelė raiška 645,00 516,00
4337624 1086 Ri 12,5 0,0005 ABS, LOCK, TOL funkcijos, integruotas belaidis 

duomenų perdavimas
422,00 338,00

4337625 1086 Ri 25 0,0005 ABS, LOCK, TOL funkcijos, integruotas belaidis 
duomenų perdavimas

476,00 381,00

4337663 1087 Ri 12,5 0,0005 ABS, LOCK, TOL funkcijos, maks./min.//maks.-min., 
integruotas belaidis duomenų perdavimas

493,00 394,00

4337665 1087 Ri 25 0,0005 ABS, LOCK, TOL funkcijos, maks./min.//maks.-min., 
integruotas belaidis duomenų perdavimas

558,00 447,00

Matavimo prietaisų priedai su integruotu belaidžiu duomenų perdavimu ir kabelio jungtimi
4102220 „i-Stick“ Radijo imtuvas belaidžiam duomenų perdavimui 97,00 78,00

394,00 €
MarCator 1087 Ri

516,00 €
MarCator 1087 R-HR



M
ah

rli
gh

ts

4429031

4429011

Visi paveikslėliai, skaičiai ir kiti duomenys teikiami be jokių garantijų. Pirmiau nurodytos kainos – tai Mahr rekomenduojamos 
ir neįpareigojančios mažmeninės kainos. Grynosios kainos € su PVM galioja nuo 2021-04-08 iki 2021-05-31

16  |  Mahrlights I 2021 m. pavasaris

Digimar 816 CL  
Aukščio matavimo prietaisas

• Puikiai tinka tiksliems matavimams gamyboje ir dirbtuvėse

Digimar 817 CLM  
Aukščio matavimo prietaisas

• Su Quick Mode. Greiti maksimalaus 
tikslumo matavimai ir 2D režimu

„Digimar“ | aukščio matavimo ir žymėjimo prietaisai
Išsiskiria ypatingu pritaikomumu ir kokybeXXX

3900,00 €
Digimar 816 CL

4625,00 €
Digimar 817 CLM
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Priveržimo svirtis

kuria galima greitai 
užfiksuoti slankiklį

Tikslaus privedimo 
ratukas

kuriuo galima paprastai 
nustatyti padėtį ir matuoti

Digimar 814 SR  
Aukščio matavimo ir žymėjimo prietaisas

• Tikslus padėties nustatymas rankiniu būdu pasukant privedimo ratuką

Kodas Produktas Matavimo 
ribos

Padalos vertė Papildoma informacija Standartinė 
kaina

Akcijos kaina

  mm mm   EUR EUR
4429030 816 CL 0–350 0,01, 0,001 Leistina paklaida (2,8 + L/300) L, mm 4440,00 3460,00
4429031 816 CL 0–600 0,01, 0,001 Leistina paklaida (2,8 + L/300) L, mm 5000,00 3900,00
4429010 817 CLM 0–350 0,01, 0,005, 0,001, 

0,0005, 0,0001
Leistina paklaida (1,8 + L/600) L, mm 5830,00 4121,00

4429011 817 CLM 0–600 0,01, 0,005, 0,001, 
0,0005, 0,0001

Leistina paklaida (1,8 + L/600) L, mm 6435,00 4625,00

4429012 817 CLM 0–1000 0,01, 0,005, 0,001, 
0,0005, 0,0001

Leistina paklaida (1,8 + L/600) L, mm 9950,00 7462,00

4426100 814 SR 0–350 0,01 Skaitmenų aukštis 12 mm, tikslaus privedimo 
ratukas padėčiai nustatyti ir matuoti

636,00 504,00

4426101 814 SR 0–600 0,01 Skaitmenų aukštis 12 mm, tikslaus privedimo 
ratukas padėčiai nustatyti ir matuoti

1105,00 884,00

„Digimar“ | aukščio matavimo ir žymėjimo prietaisai 
Puikiai tinka dirbtuvėms. Tvirtas ir universalusXXX

504,00 €
Digimar 814 SR
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Suderinamumas:
M = Mahr
T = Tesa
U = Marposs

5312012

5323010
5313180
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MILLIMAR | duomenų vertinimo prietaisas ir matavimo liestukaiXXX
Išmanus ir universalusXXX

Kodas Produktas Skaitmenų 
rodmuo

Padalos vertė Papildoma informacija Standartinė 
kaina

Akcijos kaina

  µm µm   EUR EUR
5312012 Millimar  

C 1200 M
± 5000 0,1 Didelės raiškos aiškus spalvotas TFT ekranas 969,00 825,00

5312011 Millimar  
C 1200 T

± 5000 0,1 Didelės raiškos aiškus spalvotas TFT ekranas 969,00 825,00

Kodas Produktas Matavimo 
ribos

Matavimo jėga Papildoma informacija Standartinė 
kaina

Akcijos kaina

  mm N   EUR EUR
5323010 P 2004 M ± 2 0,75 Matavimo ašis įvorėje su guoliais 276,00 235,00
5323011 P 2004 T ± 2 0,75 Matavimo ašis įvorėje su guoliais 276,00 235,00
5323013 P 2004 U ± 2 0,75 Matavimo ašis įvorėje su guoliais 276,00 235,00
5313180 1318 - 0,3 . . . 1 0,25 +/-0,05 Svirtinis indukcinis liestukas 705,00 599,00

599,00 €
Millimar 1318

825,00 €
„Millimar“ C 1200 M

235,00 €
Millimar P 2004 M
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N 1702 M 
5331120

N 1701 PS 
5331133

N 1701 USB 
5331130

N 1704 I/O 
5331134

N 1704 M 
5331140
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Millimar N 1700

Visus „Millimar N 1700“ serijos RS-485 magistralės 
modulius galima sujungti. Moduliai yra tinkami visiems 
liestukams iš  „Mahr“ asortimento prijungti ir perkelti 
į programinę įrangą iki 4189 reikšmių per sekundę. 
Didelis duomenų perdavimo greitis žymiai sumažina 
matavimo neapibrėžtumą ir galima atlikti labai 
dinamiškus matavimus.

• Individualiai derinami moduliai

• Sinchroninė duomenų užklausa iš bet kokio prijungtų 
matavimo zondų skaičiaus

• Visų zondų tipų jungtis, suderinama per tą patį modulį

• Statinis, dinaminis ar daugiataškis matavimas 

• Kartu tiekiama: Naudojimo instrukcija

Kodas Produktas Energijos 
sąnaudos

Maitinimo 
šaltinis

Papildoma informacija Standartinė 
kaina

Akcijos kaina

  mA mA   EUR EUR
5331120 „Millimar N 1702 M“ 110 – Modulis 2-iems indukciniams liestukams 368,00 323,00
5331121 „Millimar N 1702 T“ 110 – Modulis 2-iems indukciniams liestukams 368,00 323,00
5331122 „Millimar N 1702 U“ 110 – Modulis 2-iems indukciniams liestukams 368,00 323,00
5331140 „Millimar N 1704 M“ 170 – Modulis 4-iems indukciniams liestukams 573,00 500,00
5331141 „Millimar N 1704 T“ 170 – Modulis 4-iems indukciniams liestukams 573,00 500,00
5331142 „Millimar N 1704 U“ 170 – Modulis 4-iems indukciniams liestukams 573,00 500,00
5331130 „Millimar N 1701 

USB“
– 430 USB jungties modulis 164,00 152,00

5331133 „Millimar N 1701 PS“ – 2000 Maitinimo šaltinio modulis 215,00 187,00
5331134 „Millimar N 1704“ 

įv./ išv.
70 – Įvesties / išvesties modulis 266,00 233,00

Papildiniai
5312865 „Millimar Cockpit“ programinė įranga, „MarWin 13“ 1065,00 938,00

Millimar | Moduliai Jūsų matavimo užduotims
Matavimo moduliai ir programinė įranga, skirta kliento matavimo užduotims atliktiXXX

Naudojimo pavyzdys:  
„Millimar“ moduliai su 
pramoniniu kompiuteriu 
(nepridedami)

323,00 €
„Millimar N 1702 M“
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Paprastas ir intuityvus valdymas 
kad būtų patogiau matuoti

Tobulas duomenų pateikimas 
ir įrašymas

PS 10 automatiškai ir be papildomų programų 
PDF formatu įrašo matavimo protokolą. 
Naudojant USB sąsają, šį protokolą galima 
paprastai perkelti į personalinį kompiuterį. 
Matavimo duomenis taip pat galima peržiūrėti 
šiurkščio matavimo programomis MarWin Easy 
Roughness arba MarCom programine įranga 
perkelti juos į Excel arba statistinių duomenų 
analizės (SPC) programą.

Puikus pritaikomumas 

Išėmus matavimo bloką ir papildomai įsigijus 
rankinę prizmę, prietaisą galima panaudoti 
siaurose vietose, pvz., išgręžtose kiaurymėse, 
arba matuojant smulkias dalis.

Visada kartu

Kalibravimo etalonas laikomas prietaise ir visada 
yra pasiekiamas naudotojui, kad būtų galima bet 
kuriuo metu patikrinti prietaisą.

Paprastas valdymas ir išsamus profilio 
atvaizdavimas 

4,3 colio didelės raiškos ir apšviečiamas TFT 
jutiklinis ekranas užtikrina lengvą prietaiso valdymą 
(panašiai kaip išmaniojo telefono) ir tikslų matavimo 
profilio atvaizdavimą

Mahr paviršių matavimo prietaisas stebina itin paprastu 
ir aiškiu valdymu. Esant poreikiui, vaizdą 4,3 colio 
dydžio TFT jutikliniame ekrane galima pasukti Kadangi 
poslinkio įtaisą galima išimti, MarSurf PS 10 – lanksčiai 
pritaikomas gamybos darbams. Prietaiso viduje 
integruotas kalibravimo etalonas, kurį galima išimti. 
Matavimo protokolus galima išsaugoti pačiame prietaise 
PDF formatu. Be to, duomenis galima perduoti naudojant 
MarCom.

„MarSurf“ | mobilieji šiurkščio matavimo prietaisaiXXX
Geriausi pasiūlymai mobiliųjų prietaisų rinkojeXXX



M
ah

rli
gh

ts

6910404

6910230

6910260

Visi paveikslėliai, skaičiai ir kiti duomenys teikiami be jokių garantijų. Pirmiau nurodytos kainos – tai Mahr rekomenduojamos 
ir neįpareigojančios mažmeninės kainos. Grynosios kainos € su PVM galioja nuo 2021-04-08 iki 2021-05-31 Mahrlights I 2021 m. pavasaris  |  21

Kodas Produktas Matavimo 
ribos

Liestukai Papildoma informacija Standartinė 
kaina

Akcijos kaina

  µm   EUR EUR
6910230 PS 10 350 Su šliaužikliu min. 3900 profilių, min. 500 000 rezultatų, 

min. 1500 PDF protokolų, atminį galima praplėsti 
iki 32 GB naudojant microSD kortele 

2470,00 1998,00

6910260 MarSurf  
M 310 rinkinys

350 Su šliaužikliu 
2 μm liestukas

Min. 1500 PDF matavimo protokolų ir 500 000 
matavimo rezultatų atmintį galima praplėsti iki 
32 GB su microSD kortele

4150,00 3900,00

6910267 MarSurf  
M 310 rinkinys su 

spausdintuvu

350 Su šliaužikliu 
2 μm liestukas

Papildomai su USB / Bluetooth spausdintuvu ir 
prijungimo stotele tiesioginiam profilių, MRK, ADK 
kreivių ir matavimo rezultatų spausdinimui atlikti 

4650,00 3900,00

6910404 M 400 +/– 250 (iki 
+/– 750, kai 

liestukas trigu-
bai ilgesnis)

Be šliaužiklio Daugiau kaip 50 paviršiaus parametrų R, P, W 
profiliams
Atitinka galiojančius ISO/JIS arba Motif 
(ISO 12085) standartus

9335,00 6100,00

Naudojimo pavyzdys:  
„MarSurf M 400“ su ST-G

1998,00 €
MarSurf PS 10

6100,00 €
MarSurf M 400

3900,00 €
MarSurf M 310 SET
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„MarSurf“ | šiurkščio matavimo taškasXXX
Universalus ir našus matavimo patalpoje ir laboratorijoje

Kompaktiška, patogu, ekonomiška, 
siekiant didesnio patogumo matuojant

• dėl unikalios Bluetooth technologijos, prireikus galima sukurti 
belaidę duomenų perdavimo sąsają tarp analizės ir matavimo 
bloko! Iki 4 m veikimo atstumas

• automatinė funkcija, leidžianti pasirinkti filtrą ir liečiamąją 
atkarpą pagal standartą

• ARC funkcija ir polinomų filtras formoms šalinti

• matavimo programų įrašymas

• tiesioginis duomenų perdavimas iš matavimo bloko į analizės 
bloką

• kalibravimo ir techninės priežiūros termino rodymas, 
dinamiška kalibravimo funkcija

Pagrindinės produkto savybės: MarSurf SD 26 matavimo bloko pranašumai:

• liestuko nulinės padalos nustatymas varikliu 7,5 mm atstumu

• galima naudoti BFW 250 liestuką be šliaužiklio

• galima matuoti iki 26 mm atkarpas

• nedidelis liekamasis Rz triukšmas

• matavimo greičiai 0,2 mm/s; 0,5 mm/s ir 1,0 mm/s

MarSurf XR 1. Prietaisas yra ekonomiškas ir 
puikiai tinka pradedantiems naudotis patogia 
paviršių matavimo technika. 
Prie personalinio kompiuterio jungiamas 
prietaisas iškart pateikia pagal tarptautinį 
standartą reikalingus parametrus ir profilius 
ne tik matavimo laboratorijoje, bet ir gamybos 
vietoje. MarSurf XR 1 yra į ateitį orientuota 
Mahr šiurkščio matavimo programinė įranga.

9900,00 €
MarSurf XR 1 su ST-G
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Daugiau informacijos rasite 
www.mahr.com

Naudojimo pavyzdys:  
MarSurf XR 1 su ST-G  
(prizmė, ruošinys ir monitorius 
į komplektą neįeina) 

Kodas Produktas Papildoma informacija Akcijos kaina
    EUR
9056373 MarSurf XR 1 Rinkinys su matavimo stovu ST-G, pavaros adapteriu SD 26 ir MarWin EasyRoughness 

programine įranga
9900,00

Pasirenkami priedai
6710529 MarSurf CT 120 X–Y padėties nustatymo stalas pagal 

paklausimą
9967510 Paleidimas MarSurf XR 1 paleidimas pagal 

paklausimą
9968079 1 lygio mokymai 1 dienos trukmės mokymai vietoje (turi būti vykdomi paleidus) pagal 

paklausimą
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Bazinis matavimo prietaisas 
paprastam ir itin tiksliam matavimui

• matavimo blokas CD 120 – tai didelio tikslumo ilgų 
atkarpų kontūrų matavimo blokas, skirtas spinduliams, 
atstumams, kampams ir kitiems kontūrų elementams 
iki 120 mm atkarpose matuoti. 

• MarSurf XC basic su valdymo įtaisu, programine įranga 
EasyContour su XC2 programinės įrangos funkcijomis ir 
naudojimo instrukcija

• Poslinkio įtaisas CD 120

• Ranka valdomas matavimo stendas su 800 x 330 mm 
aliuminine pagrindo plokšte ir 400 mm kolona aukščiui 
reguliuoti.

• Poslinkio įtaiso montavimas

• standartinė kalibravimo sfera

• mažas kryžminis stalas CT120

• kryžminio stalo CT120 kampo nustatymas

Pagrindinės produkto savybės:

MarSurf XC basic pranašumai:
• kompiuteriu valdoma matavimo mašina leidžia 

įvairiapusiškai ir greitai įvertinti matavimo rezultatus. 
Sutaupysite laiko kitoms užduotims atlikti.

• maža ir patogi matavimo mašina gali būti ir mobili – 
taip sutaupysite vietos ir padidinsite savo lankstumą.

• detalūs matavimo protokolai padidins jūsų matavimo 
rezultatų ir proceso eigos skaidrumą.

• Derindami matavimo ir analizės sistemą su 
matavimo bloku CD 120, galite atlikti iki 120 mm 
ilgio ir 50 mm aukščio kontūrų matavimus. 

• Liestukas išbandytas ir patentuotas, 
prireikus jį galima lengvai pakeisti

• Apsauga nuo susidūrimo

• Matavimo jėgą galima reguliuoti nuo 2 iki 120 mN

• Valdymas ir padėties nustatymas 
naudojant programinę įrangą

• Užprogramuota matavimo eiga

• Paprasta naudoti

„MarSurf“ | kontūrų matavimo taškasXXX
Susipažinimas su tiksliu kontūrų matavimuXXX
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Daugiau informacijos rasite 
www.mahr.com

Naudojimo pavyzdys: 
MarSurf XC basic  
(monitorius, klaviatūra ir pelė 
į kainą neįskaičiuoti) 

Kodas Produktas Papildoma informacija Akcijos kaina
    EUR
9036395 MarSurf XC basic MarSurf XC basic su valdymo bloku, kontūrų matavimo programine įranga,  

CT120 ir naudojimo instrukcija  
12900,00

Pasirenkami priedai
9960852 Mokymai 1 dieną trunkantys paleidimo darbai + baziniai mokymai pagal 

paklausimą

12900,00 €
MarSurf XC basic
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Greiti ir patikimi  
rezultatai
Kompaktiškas stalinis prietaisas su paprastu valdymu 
ir greitu kontrolės procedūrų vykdymu. Naudojant 
automatinį matavimą jis bus dar efektyvesnis. 
Inovatyvus ir ergonomiškas dizainas garantuoja, 
kad kiekvienas judesys bus tikslus. 

Valdymas viena ranka

Viena ranka ir be jokių įrankių nustatysite 
kameros ir šviesos šaltinio optimalų aukštį bei 
padėtį: Nulenkite svirtį, nustatykite aukštį – 
baigta. Valdymas paprastas, o dėl amortizavimo 
spyruoklės jis yra lengvesnis, itin patogus ir 
ergonomiškas.

Greitas ir patikimas duomenų 
rinkimas

Naši USB 3.0 kamera ir patikimas LED 
apšvietimas užtikrina, kad rodmenys bus 
nuskaityti sėkmingai: Net ir tada, kai bandinio 
skalė arba skaitmenys nėra pačiame vaizdo 
centre, sistema rodmenų vertes nuskaito 

• Sutaupysite daugiau kaip 60 % laiko

• Lengvas naudojimas ir valdymas be įrankių

• Lanksčiai pritaikomas su įvairiomis matavimo priemonėmis 

• Paprasta valdyti naudojant programinę įrangą

• Palaiko daug standartų 

• Dirbdami nepavargsite ir išlaikysite koncentraciją 

Precimar | indikatorių kontrolės prietaisasXXX
Efektyviai indikacinių matavimo priemonių patikrai atliktiXXX

25504,00 €
Precimar ICM 100 IP
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Užprogramuota įvairovė

Mahr programinėje įrangoje įdiegta daugiau 
kaip 266 matavimo priemonės. Pasiruošimo 
metu pasirinkite, kurį matavimo prietaisą norite 
patikrinti. Taip ne tik sutaupysite brangaus laiko, 
bet ir būsite užtikrinti, kad Jūsų ruošinys įdėtas 
tinkamai. Jūs taip pat galite naudoti jau esamus 
ir individualiai pridėtus ruošinių duomenų 
rinkinius. 

Paprastas įdiegimas

Programinė įranga ir atvaizdavimas realiuoju laiku 
užtikrina, jog matavimo prietaisas bus paruoštas 
naudoti vos per kelias minutes. Iškart matosi, ar kamera 
ir apšvietimas nustatyti tinkamai. Vaizdinis grįžtamasis 
ryšys realiuoju laiku užtikrina, kad visi jūsų atliekami 
veiksmai yra tikslūs. 

Rankinis režimas 

Norite ruošinius patikrinti rankiniu būdu? Tai galite 
itin paprastai atlikti tikslaus privedimo ratuku. 
Įjungę rankinį režimą kamerą galite naudoti 
kaip lupą. Matydami padidintą vaizdą realiuoju 
laiku lengviau nuskaitysite vertes, todėl dirbsite 
sparčiau ir patikimiau.  

Universalus ir patikimas 

Precimar ICM 100 IP grindžiamas laiko patikrinta 
Precimar ICM 100 laikrodinio indikatoriaus matavimo 
sistema, kuri dar žinoma kaip Optimar 100. Tai yra 
rinkoje itin vertinamas sprendimas, kurį galima 
universaliai panaudoti įvairių gamintojų analoginių ir 
skaitmeninių indikatorių bei komparatorių kontrolei. 
Užtikrinamas atsekamumas ir atitiktis standartams 
matvimo ribose iki 100 mm.  

Kodas Produktas Liestuko mata-
vimo ribos

Skaitmeninės 
padalos vertė

Papildoma informacija Akcijos kaina

  mm / coliai µm   EUR
5351010 Precimar  

ICM 100 IP
100 / 4 0,02 Inkrementinė skalė, USB 3.0 CMOS kamera. 

Kompiuteris, pelė, klaviatūra, monitorius ir parengiamieji darbai 
į kainą neįskaičiuoti

25504,00

Atnaujinimo įrangos priedai
5351050 skirti Precimar Optimar 100 (5320005) Parengiamieji darbai į kainą neįskaičiuoti pagal 

paklausimą
5351060 skirti Precimar ICM 100 (5351000) Parengiamieji darbai į kainą neįskaičiuoti pagal 

paklausimą
5351070 skirti Precimar ICM 100 (5351005) Parengiamieji darbai į kainą neįskaičiuoti pagal 

paklausimą
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Priveržimo varžtas

Tvirtinti ant atraminio 
stalo

Laikiklis

matavimo priemonėms 
(skaitmeniniams 
laikrodiniams indikatoriams, 
liestukams ir t. t.)

Priveržimo svirtis

liestukui užfiksuoti

Keliamoji svirtis,

kuria galima paprastai 
užfiksuoti liestuko padėtį

Naudojimo pavyzdys:  
Precimar SM 60 su MarCator 1086 R 

Kodas Produktas Matavimo 
ribos

Naudojimo sritis Laikiklio 
skersmuo

Papildoma informacija Standartinė 
kaina

Akcijos kaina

  mm mm mm   EUR EUR
5357360 SM 60 0–25 0–60 8 Stalo ø 60 mm, masė 9 kg 1670,00 1225,00

Tinkami laikrodiniai indikatoriai iš Marhlights asortimento
Kodas Produktas Matavimo 

ribos
Padalos vertė Papildoma informacija Standartinė 

kaina
Akcijos kaina

  mm mm   EUR EUR
4337621 1086 R 25 0,0005 ABS, LOCK, Tol funkcijos 437,00 328,00
4337625 1086 Ri 25 0,0005 ABS, LOCK, TOL funkcijos, integruotas belaidis 

duomenų perdavimas
476,00 381,00

Precimar | ilgio matavimo stendasXXX
Lengvai montuojamas gamybos vietoje dėl patvarios konstrukcijosXXX

1225,00 €
Precimar SM 60
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• Mastelio keitimas varikliu su automatiniu fokusavimu

•  3 ašių CNC valdymas

•  LED žiedinis šviestuvas su 4 įjungiamais reguliuojamo 
intensyvumo segmentais

•  Masyvus pagrindas iš kieto granito

•  Išskirtinis tikslumas ir patikimumas dėl optinės matavimo 
sistemos su pažingsniui veikiančia matavimo sistema

• Pasirinktinai:

•  Telecentrinis apšvietimas

• Bendraašis apšvietimas

• Liestuko parinktis TP20

• Priartinimo keitimas nuo 8x iki 116x, didelis matymo 
laukas su 5 MP kamera

•  23 colių jutiklinis ekranas su klaviatūra ir pele

•  Grafinis atvaizdavimas su dydžio reguliavimu

•  Koordinatinis / serijinis matavimas

•  Statistika (minimumas, maksimumas, užspaudimo plotis, 
standartinis nuokrypis, 6-sigma ir t. t.)

•  Sujungimas (kelių atskirų vaizdų sujungimas į vieną) 

• Pasirinktinai:

• DXF failų kūrimas ir nuskaitymas

• BESTFIT pritaikymas

• Sriegių matavimo modulis

• Kabelių izoliavimo modulis

Tikslu ir paprasta 
naudoti iškart

Išmatuokite geometrinius elementus naudodami 
automatinį briaunų aptikimą, pvz., ant štampuojamų ir 
lenkiamų dalių, plastikinių dalių ar elektronikos plokščių.

Kodas Produktas Matavimo ribos 
X/Y/Z

Priartinimas Papildoma informacija Standartinė 
kaina

Akcijos kaina

  mm   EUR EUR

4247601
MM 420,

Priartinantis 
objektyvas

200 / 100 35x–225x greitasis reguliavimas 21300,00 18900,00

4247701 MM 420
CNC 200 / 100 / 200 35x–225x Mastelio keitimas varikliu su automatiniu 

fokusavimu 33150,00 30500,00

CNC matavimo mikroskopas Indikacinis blokas su M3 programine įranga

MarVision | mikroskopai dirbtuvėmsXXX
Efektyvūs optiniai matavimo prietaisaiXXX

30500,00 €
MarVision MM 420 CNC
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• apvalumas (taip pat ir pjūvio)

• lygumas (pagal apskritimo pėdsaką)

• cilindriškumas

• bendraašiškumas

• radialinis mušimas

• ašinis mušimas

• priešingų apskritimų lygiagretumas

• apskaičiuotos ašies tiesumas

• Furjė / banguotumo analizė atliekama EasyForm

• pasirinktinai: guolių vibracijų greičio analizė

• pasirinktinai: plokštelių aukščio įvertinimas komutatoriams

Optimizuota dažniausioms formų matavimo užduotims:

Kartu su EasyForm – 
tobulas sprendimas

• Tikslūs ir greiti matavimo rezultatai

• Patikima, nes naudojami mechaniniai guoliai

• Mobilu: mažas svoris ir kompaktiški matmenys

• Greitas ruošinio krypties nustatymas kompiuteriu

• Z ir X skaitmeniniai davikliai matavimo 
padėtį perduoda tiesiogiai į programą

• Tinka dirbtuvėms, nes nereikia suspausto oro jungties

• Naudojant pasirenkamą jutiklinį ekraną 
nereikia klaviatūros ir pelės

„MarForm“ | formų matavimo įrenginysXXX
Kompaktiškas darbastaliui arba matavimo patalpaiXXX

13400,00 €
MarForm MMQ 100
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Naudojimo pavyzdys:  
MarForm MMQ 150  
(monitorius į kainą 
neįskaičiuotas) 

Kodas Produktas Papildoma informacija Akcijos kaina
    EUR
9056594 MarForm MMQ 100 „MarForm MMQ 100“ su programinės įrangos paketu „MarWin EasyForm“ ir kumšteliniu 

griebtuvu
13400,00

9056592 MarForm MMQ 150 „MarForm MMQ 150“ su programinės įrangos paketu „MarWin EasyForm“ ir kumšteliniu 
griebtuvu

23400,00

Pasirenkami priedai
MarForm MMQ 100 paleidimas, atliekamas išmokyto techninės priežiūros specialisto. pagal 

paklausimą
MarForm MMQ 150 paleidimas, atliekamas išmokyto techninės priežiūros specialisto. pagal 

paklausimą

Automatinis formų matavimo įrenginys, 
optimizuotas didelio tikslumo cilindriškumo matavimams

Paprastas ir intuityvus duomenų  
gavimas

MarWin pagrindu sukurtą EasyForm programinę įrangą 
paprasta ir lengva išmokti naudoti. Tam nereikia jokių 
programavimo žinių. Vos keliais žingsniais gausite išsamų 
matavimo protokolą.

Matavimo programas galima paleisti naudojant 32 lengvai pasiekiamus 
funkcinius mygtukus per EasyForm vartotojo sąsają arba 3 ekraniniais 
programos mygtukais MMQ 150 valdymo skydelyje. 

Visiškai automatizuota matavimo eiga
Dėl automatizuotų C, Z ir X ašių matavimo 
eiga gali būti vykdoma visiškai automatiškai 
ir nepriklausomai nuo naudotojo bei taip, 
kad ją būtų galima pakartoti. 23400,00 €

MarForm MMQ 150
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