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Mahr | Wireless integradoXXX

Gama de produtos abrangente 
com Wireless integrado

A Mahr oferece uma ampla variedade de instrumentos de medição 
com transmissão de dados sem fios integrada. As inúmeras 
aplicações podem ser usadas em todas as áreas da produção 
industrial e do controlo de qualidade. Com a gama Integrated Wireless 
da Mahr assegura resultados de medição precisos com toda a 
liberdade de movimentos. Medição moderna e simples – sem os 
limites da tecnologia com fios.

Famílias de produtos

Produtos

MarCal 16 EWRi

Paquímetros digitais

MarCal 18 EWRi

Paquímetros digitais de fábrica

MarCal 25 EWRi

Paquímetros digitais universais
MarCal 30 EWRi

Paquímetros digitais de profundidade
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MarCator 1087 Ri

Comparadores digitais

Micromar 40 EWRi

Micrómetros digitais

Micromar 40 EWRi-L

Micrómetros digitais com 
ajuste rápido Quick-Drive

MarCator 1086 Ri com pistola 3 pts

Comparador digital

MarCator 1086 Ri

Comparadores digitais

MarCator 1087 Ri com SM 60

Comparador digital

MarCator 1086 Ri com base

Comparadores digitais
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Desempenho máximo  
em todas as etapas

A chave para um fabrico de sucesso é um controlo de qualidade 
inteligente e eficiente. Aqui é importante uma aquisição de dados 
simples e precisa, bem como um processamento estruturado dos 
dados. O Portfolio dos aparelhos de medição da Mahr oferece-lhe 
máxima liberdade de movimentos, proporcionando-lhe medições 
rápidas e direcionadas - com total transparência.

Económico

Usufrua da ligação sem fios ao preço dum 
cabo. Através da aquisição de uma pen USB 
(i-Stick) para o seu computador, consegue 
utilizar até oito instrumentos de medição 
ao mesmo tempo, poupando assim custos 
adicionais em cabos de ligação.  
Download gratuito: www.mahr.com/marcom

Software grátis 

Aproveite o software da interface MarCom 
Professional e transfira os dados de medição 
de forma individual e confortável para as suas 
aplicações Windows ou outro Software QAC.

Transmissor integrado

Elimine os riscos, como a rotura ou o desgaste 
dos cabos. Com a tecnologia sem fios 
integrada estes estão totalmente excluídos.

Total liberdade de movimentos 

Meça de forma autónoma e sem limitações. 
Através do prático sistema sem cabos, 
os instrumentos de medição da Mahr permitem 
uma medição exata - em especial na máquina 
ou em peças de trabalho de difícil acesso.

MARCONNECT | Processamento de dados de mediçãoXXX
Wireless integrado – ligação sem fios de alto nívelXX
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4103400

4112571

4126755

4126751
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Quando as dimensões aumentam

Versão com lâminas

Pequeno e prático

sempre à mão

Ref. Produto Gama de 
medição

Resolução Vareta de 
profundidade

Detalhes Preço de 
catálogo

Preço 
promocional

  mm mm   EUR EUR
4103400 16 EWRi 0 – 150 0,01 circular IP67, com Wireless Integrado 226,50 181,00
4103402 16 EWRi 0 – 150 0,01 retangular IP67, com Wireless Integrado 226,50 181,00
9105795 16 EWRi 0 – 150 0,01 circular O pack inclui i-Stick 323,00 236,00
9105796 16 EWRi 0 – 150 0,01 retangular O pack inclui i-Stick 323,00 236,00
4112571 18 EWRi 0 – 300 0,01  IP65, com Wireless Integrado 699,00 628,00
4112572 18 EWRi 0 – 500 0,01  IP65, com Wireless Integrado 906,00 815,00
4112573 18 EWRi 0 – 750 0,01  IP65, com Wireless Integrado 1210,00 1089,00
4112574 18 EWRi 0 – 1000 0,01  IP65, com Wireless Integrado 1465,00 1309,00
4126755 30 EWRi 0 – 150 0,01 IP67, com Wireless Integrado 413,00 330,00
4126754 30 EWRi 0 – 200 0,01 IP67, com Wireless Integrado 465,00 372,00
4126756 30 EWRi 0 – 300 0,01 IP67, com Wireless Integrado 537,00 429,00
4126751 30 EWRi 0 – 25 0,01 IP67, com Wireless Integrado 310,00 247,00

Acessórios para instrumentos com Wireless Integrado
4102220 i-Stick Recetor para instrumentos de medição com Wireless Integrado 97,00 78,00

MARCAL | Paquímetro digital
Wireless integrado – Transmissão de dados confortávelXXX

181,00 €
MarCal 16 EWRi

628,00 €
MarCal 18 EWRi

247,00 €
MarCal 30 EWRi

330,00 €
MarCal 30 EWRi
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4103300

Não se garante a exatidão das figuras e das informações quantitativas fornecidas. Todos os preços mencionados são preços 
de venda recomendados. Os preços são líquidos em €, acrescidos de IVA, válidos de 8.04.2021 a 31.05.2021
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O resistente

para a produção e oficina

A standard

na oficina

Ref. Produto Gama de 
medição

Resolução Vareta de 
profundidade

Detalhes Preço de 
catálogo

Preço 
promocional

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

MARCAL | Paquímetro digital
Digital com sistema de referência – uma escolha seguraXXX

123,00 €
MarCal 16 EWR

83,00 €
MarCal 16 ER
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4126700
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MARCAL | Paquímetro analógico
Fiável e resistente – analógico com indicador de escalaXXX

Ref. Produto Gama de 
medição

Resolução Detalhes Preço de 
catálogo

Preço 
promocional

  mm mm   EUR EUR
4126700 30 EWR 0 – 150 0,01 IP67, com saída de dados 362,00 289,00
4126699 30 EWR 0 – 200 0,01 IP67, com saída de dados 421,00 337,00
4126701 30 EWR 0 – 300 0,01 IP67, com saída de dados 475,00 380,00

Ref. Produto Gama de 
medição

Resolução Vareta de pro-
fundidade

Detalhes Preço de 
catálogo

Preço 
promocional

  mm mm   EUR EUR
4100400 16 FN 0 – 150 – retangular Valor do nônio 0,05 31,00 24,00
4100401 16 FN 0 – 200 – retangular Valor do nônio 0,05 81,50 62,00
4100402 16 FN 0 – 300 – retangular Valor do nônio 0,05 199,00 149,00

MARCAL | Paquímetro digital
O paquímetro de profundidades para todas as aplicaçõesXXX

289,00 €
MarCal 30 EWR

24,00 €
MarCal 16 FN
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4157011
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MICROMAR | Micrómetros digitais
A escolha é sua: saída de dados por cabo ou Wireless IntegradoXXX

134,00 €
Micromar 40 ER

155,00 €
Micromar 40 EWR

232,00 €
Micromar 40 EWRi
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 Conjunto 40 EWRi 4157115
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Ref. Produto Gama de 
medição

Resolução Detalhes Preço de 
catálogo

Preço 
promocional

  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, Wireless Integrado 290,00 232,00
4157101 40 EWRi 25 – 50 0,001 IP65, Wireless Integrado 341,00 273,00
4157115 40 EWRi 0 – 100 0,001 IP65, Wireless Integrado, conjunto de 4 micrómetros 1520,00 1216,00
4157120 40 EWRi-L 0 – 25 0,001 IP65, Wireless Integrado, ajuste rápido 360,00 288,00
4157121 40 EWRi-L 25 – 50 0,001 IP65, Wireless Integrado, ajuste rápido 410,00 328,00
4157020 40 EWR-L 0 – 25 0,001 IP65, saída de dados, ajuste rápido 350,00 280,00
4157021 40 EWR-L 25 – 50 0,001 IP65, saída de dados, ajuste rápido 399,00 320,00

Acessórios para instrumentos de medição com Wireless Integrado e ligação de cabo de dados
4102603 DK-U1 Cabo de dados USB bidirecional com alimentação de corrente c99.00 79,00 
4102606 DK-D1 Cabo de dados Digimatic 87,00 69,00 
4102220 i-Stick Recetor para instrumentos de medição com Wireless Integrado 97,00 78,00

MICROMAR | Micrómetros digitais
Conjuntos de micrómetros de acordo com as suas necessidadesXXX

1216,00 €
Micromar 40 EWRi
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4134050

4487762

Não se garante a exatidão das figuras e das informações quantitativas fornecidas. Todos os preços mencionados são preços 
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O básico

para a oficina

Medir furos

com uma mão

MICROMAR | Micrómetros
Bem equipado com os nossos micrómetros de interiores e exterioresXXX

43,00 €
Micromar 40 A

242,00 €
Micromar 40 SA/SET

1992,00 €
Micromar 844 AS/SET
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4191162

4190352

Não se garante a exatidão das figuras e das informações quantitativas fornecidas. Todos os preços mencionados são preços 
de venda recomendados. Os preços são líquidos em €, acrescidos de IVA, válidos de 8.04.2021 a 31.05.2021 Mahrlights I Primavera de 2021 | 11

Ref. Produto Gama de 
medição

Resolução Resolução Detalhes Preço de 
catálogo

Preço 
promocional

  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 Conjunto com 4 micrómetros 323,00 242,00
4487760 844 AS/SET 6 – 12 0,0005 – inclui anéis padrão de 8 mm e 10 mm 1895,00 1515,00
4487761 844 AS/SET 12 – 20 0,0005 – inclui anel padrão de 16 mm 1690,00 1352,00
4487762 844 AS/SET 20 - 50 0,0005 – inclui anéis padrão de 25 mm e 40 mm 2490,00 1992,00
4487763 844 AS/SET 50 - 100 0,0005 – inclui anéis padrão de 60 mm e 85 mm 3015,00 2412,00
4191160 44 EWR/SET 6 – 12 0,001 – IP52, saída de dados,  

inclui anéis padrão de 8 mm e 10 mm
1780,00 1424,00

4191161 44 EWR/SET 12 – 20 0,001 – IP52, saída de dados,  
inclui anel padrão de 16 mm

1550,00 1240,00

4191162 44 EWR/SET 20 – 50 0,001 – IP52, saída de dados,  
inclui anéis padrão de 25 mm e 40 mm

2405,00 1924,00

4191163 44 EWR/SET 50 – 100 0,001 – IP52, saída de dados,  
inclui anéis padrão de 60 mm e 85 mm

2890,00 2312,00

4190350 44 AS/SET 6 – 12 – 0,001 inclui anéis padrão de 8 mm e 10 mm 1080,00 864,00
4190351 44 AS/SET 12 – 20 – 0,001 inclui anel padrão de 16 mm 831,00 664,00
4190352 44 AS/SET 20 – 50 – 0,005 inclui anéis padrão de 25 mm e 40 mm 1880,00 1504,00
4190353 44 AS/SET 50 – 100 – 0,005 inclui anéis padrão de 60 mm e 85 mm 2235,00 1788,00

MICROMAR | Micrómetros de interiores
Analógico ou digital – a precisão está garantidaXXX

1924,00 €
Micromar 44 EWR/SET

1504,00 €
Micromar 44 AS/SET
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4305200

4306200

4308200

Não se garante a exatidão das figuras e das informações quantitativas fornecidas. Todos os preços mencionados são preços 
de venda recomendados. Os preços são líquidos em €, acrescidos de IVA, válidos de 8.04.2021 a 31.05.2021
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Ref. Produto Gama de 
medição

Resolução Detalhes Preço de 
catálogo

Preço 
promocional

  mm mm   EUR EUR
4305200 800 S ± 0,4 0,01 Mostrador-ø 28 mm, Comprimento da ponta de medição 14,5 mm 89,50 72,00
4307200 800 SG ± 0,4 0,01 Mostrador-ø 38 mm, Comprimento da ponta de medição 14,5 mm 90,50 68,00
4308150 800 SM ± 0,1 0,002 Mostrador-ø 28 mm, Comprimento da ponta de medição 14,5 mm 114,00 91,00
4308200 800 SGM ± 0,1 0,002 Mostrador-ø 38 mm, Comprimento da ponta de medição 14,5 mm 126,00 101,00
4306200 800 SL ± 0,25 0,01 Mostrador-ø 28 mm, Comprimento da ponta de medição 41,24 mm 142,50 114,00

MARTEST | Comparador de alavanca
Medição altamente sensívelXXX

Ideal

para locais estreitos

Ideal

para profundidades 
maiores

Ideal

para alta precisão

72,00 €
MarTest 800 S

101,00 €
MarTest 800 SGM

114,00 €
MarTest 800 SL



M
ah

rli
gh

ts

4311050

4334000

4332000

Não se garante a exatidão das figuras e das informações quantitativas fornecidas. Todos os preços mencionados são preços 
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Ref. Produto Gama de 
medição

Resolução Detalhes Preço de 
catálogo

Preço 
promocional

  mm µm mm µm   EUR EUR
4311050 810 A 10 0,01 Mostrador analógico de alto contraste 44,50 34,00
4335000 1002 ± 25 0,5 Elevada sensibilidade e precisão 364,00 291,00
4334000 1003 ± 50 1 Elevada sensibilidade e precisão 203,00 162,00
4334001 1003 XL ± 130 2 Elevada sensibilidade e precisão 203,00 162,00
4332000 1010 ± 0,25 0,01 Elevada sensibilidade e precisão 151,00 121,00

MARCATOR e MILLIMESS | Comparadores mecânicos
O mostrador grande de elevado contraste possibilita uma leitura rápida e fiávelXXX

34,00 €
MarCator 810 A

121,00 €
Millimess 1010

162,00 €
Millimess 1003
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HR

4337624

4336010

4337620

4337697

Não se garante a exatidão das figuras e das informações quantitativas fornecidas. Todos os preços mencionados são preços 
de venda recomendados. Os preços são líquidos em €, acrescidos de IVA, válidos de 8.04.2021 a 31.05.2021
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MARCATOR | Comparadores digitais
Com uma utilização simples e funções práticasXXX

117,00 €
MarCator 1075 R

439,00 €
MarCator 1086 R-HR

262,00 €
MarCator 1086 R

338,00 €
MarCator 1086 Ri
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4337663

4337695

Não se garante a exatidão das figuras e das informações quantitativas fornecidas. Todos os preços mencionados são preços 
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Ref. Produto Gama de 
medição

Resolução Detalhes Preço de 
catálogo

Preço 
promocional

  mm mm   EUR EUR
4336010 1075 R 12,5 0,01 Função LOCK 157,00 117,00
4336020 1075 R 12,5 0,005 Função LOCK 212,50 159,00
4336030 1075 R 12,5 0,001 Função LOCK 317,00 248,00
4337130 1086 R 12,5 0,01 Funções ABS, LOCK, Tol 296,00 211,00
4337620 1086 R 12,5 0,0005 Funções ABS, LOCK, Tol 366,00 262,00
4337621 1086 R 25 0,0005 Funções ABS, LOCK, Tol 437,00 328,00
4337697 1086 R-HR 12,5 0,0001 Funções ABS, LOCK, TOL, Alta resolução 549,00 439,00
4337660 1087 R 12,5 0,0005 Funções ABS, LOCK, TOL, Máx/Mín//Máx-Mín 459,00 345,00
4337661 1087 R 25 0,0005 Funções ABS, LOCK, TOL, Máx/Mín//Máx-Mín 525,00 394,00
4337695 1087 R-HR 12,5 0,0001 Funções ABS, LOCK, TOL, Alta resolução 645,00 516,00
4337624 1086 Ri 12,5 0,0005 Funções ABS, LOCK, TOL, Wireless Integrado 422,00 338,00
4337625 1086 Ri 25 0,0005 Funções ABS, LOCK, TOL, Wireless Integrado 476,00 381,00
4337663 1087 Ri 12,5 0,0005 Funções ABS, LOCK, TOL, Máx/Mín//Máx-Mín, 

Wireless Integrado
493,00 394,00

4337665 1087 Ri 25 0,0005 Funções ABS, LOCK, TOL, Máx/Mín//Máx-Mín, 
Wireless Integrado

558,00 447,00

Acessórios para instrumentos de medição com Wireless Integrado e ligação de cabo de dados
4102220 i-Stick Recetor para instrumentos de medição com Wireless Integrado 97,00 78,00

394,00 €
MarCator 1087 Ri

516,00 €
MarCator 1087 R-HR
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4429031

4429011

Não se garante a exatidão das figuras e das informações quantitativas fornecidas. Todos os preços mencionados são preços 
de venda recomendados. Os preços são líquidos em €, acrescidos de IVA, válidos de 8.04.2021 a 31.05.2021
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Digimar 816 CL  
Coluna de medição de altura

• Perfeita para medições precisas durante a produção e fabrico

Digimar 817 CLM  
Coluna de medição de altura

• Com Quick Mode. Medições rápidas com 
máxima precisão, mesmo em modo 2D

DIGIMAR | Instrumentos de medição de altura
Em toda a altura com um nível máximo de flexibilidade e qualidadeXXX

3900,00 €
Digimar 816 CL

4625,00 €
Digimar 817 CLM
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Não se garante a exatidão das figuras e das informações quantitativas fornecidas. Todos os preços mencionados são preços 
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Alavanca de aperto

para fixação rápida 
à unidade de guia

Cabeçote 
micrométrico

para posicionamento 
e medição simples

Digimar 814 SR  
Instrumento de medição de alturas e traçador

• Posicionamento preciso através da cabeçote micrométrico

Ref. Produto Gama de 
medição

Resolução Detalhes Preço de 
catálogo

Preço 
promocional

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

0,0005, 0,0001
Erro máximo (1,8 + L/600), L em mm 5830,00 4121,00

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

Erro máximo (1,8 + L/600), L em mm 6435,00 4625,00

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

Erro máximo (1,8 + L/600), L em mm 9950,00 7462,00

4426100 814 SR 0 – 350 0,01 Altura dos dígitos 12 mm, cabeçote micrométrico 
para posicionar e medir

636,00 504,00

4426101 814 SR 0 – 600 0,01 Altura dos dígitos 12 mm, cabeçote micrométrico 
para posicionar e medir

1105,00 884,00

DIGIMAR | Instrumentos de medição de altura 
Ideal para a oficina. Robusto e versátilXXX

504,00 €
Digimar 814 SR
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5312012

5323010
5313180

Não se garante a exatidão das figuras e das informações quantitativas fornecidas. Todos os preços mencionados são preços 
de venda recomendados. Os preços são líquidos em €, acrescidos de IVA, válidos de 8.04.2021 a 31.05.2021
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Millimar | Amplificador e sonda indutivaXXX
Inteligente e versátilXXX

Ref. Produto Écran 
numérico

Resolução Detalhes Preço de 
catálogo

Preço 
promocional

  µm µm   EUR EUR
5312012 Millimar  

C 1200 M
± 5000 0,1 Écran a cores TFT de alto contraste e alta resolução 969,00 825,00

5312011 Millimar  
C 1200 T

± 5000 0,1 Écran a cores TFT de alto contraste e alta resolução 969,00 825,00

Ref. Produto Gama de 
medição

Força de medição Detalhes Preço de 
catálogo

Preço 
promocional

  mm N   EUR EUR
5323010 P 2004 M ± 2 0,75 Pino de medição montado em guia de esferas 276,00 235,00
5323011 P 2004 T ± 2 0,75 Pino de medição montado em guia de esferas 276,00 235,00
5323013 P 2004 U ± 2 0,75 Pino de medição montado em guia de esferas 276,00 235,00
5313180 1318 - 0,3 . . . 1 0,25 +/-0,05 Sonda indutiva – tipo comparador de alavanca 705,00 599,00

Compatibilidade:
M = Mahr
T = Tesa
U = Marposs

599,00 €
Millimar 1318

825,00 €
Millimar C 1200 M

235,00 €
Millimar P 2004 M
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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

Todos os módulos bus RS-485 da série Millimar N 1700 
podem ser combinados individualmente entre si. 
Os módulos estão indicados para a ligação de todos os 
tipos de sondas indutivas no portfólio da Mahr e podem 
transferir até 4189 valores por segundo para o software. 
A elevada taxa de transferência de dados permite reduzir 
consideravelmente as incertezas de medição e realizar 
medições altamente dinâmicas.

• Módulos combináveis individualmente

• Consulta de dados síncrona de várias sondas indutivas 
conectadas

• Ligação de todos os tipos de sondas indutivas de uma 
compatibilidade através do mesmo módulo

• Medição estática, dinâmica ou de vários pontos 

• Âmbito de fornecimento: Manual de instruções

Ref. Produto Consumo de 
corrente

Alimentação 
de corrente

Detalhes Preço de 
catálogo

Preço 
promocional

  mA mA   EUR EUR
5331120 Millimar N 1702 M 110 – Módulo para 2 sondas indutivas 368,00 323,00
5331121 Millimar N 1702 T 110 – Módulo para 2 sondas indutivas 368,00 323,00
5331122 Millimar N 1702 U 110 – Módulo para 2 sondas indutivas 368,00 323,00
5331140 Millimar N 1704 M 170 – Módulo para 4 sondas indutivas 573,00 500,00
5331141 Millimar N 1704 T 170 – Módulo para 4 sondas indutivas 573,00 500,00
5331142 Millimar N 1704 U 170 – Módulo para 4 sondas indutivas 573,00 500,00
5331130 Millimar N 1701 USB – 430 Módulo de ligação USB 164,00 152,00
5331133 Millimar N 1701 PS – 2000 Módulo de alimentação de corrente 215,00 187,00
5331134 Millimar N 1704 I/O 70 – Módulo de entrada/saída 266,00 233,00

Acessórios
5312865 Software Millimar Cockpit, MarWin 13 1065,00 938,00

Millimar | Módulos para as suas tarefas de medição
Módulos de medição e software para dar resposta a tarefas de medição específicas do clienteXXX

Exemplo de aplicação:  
Módulos Millimar com PC 
industrial (não incluído no 
material fornecido)

323,00 €
Millimar N 1702 M
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Utilização simples e intuitiva 
para maior conforto de medição

Avaliação e documentação perfeitas

O PS 10 cria automaticamente e sem software 
adicional um protocolo de medição como 
ficheiro PDF. A interface USB permite transferir 
facilmente o protocolo para o PC. Em alternativa, 
os dados de medição também podem ser 
avaliados no software de rugosidade MarWin 
Easy Roughness ou os valores das medições 
podem ser transferidos pelo software MarCom 
para Excel ou programas SPC.

Utilização flexível 

Graças à unidade de avanço removível é possível 
uma utilização flexível em condições de espaço 
limitadas, como, por exemplo, em furos ou na 
medição de peças pequenas, através do prisma 
manual disponível como opção.

Sempre disponível

O padrão de calibração é guardado no aparelho 
e está sempre disponível para o utilizador 
verificar o aparelho.

Utilização muito simples e apresentação 
detalhada do perfil 

O ecrã táctil TFT de 4,3“ de grandes dimensões, 
de alta resolução e retro-iluminado permite uma 
utilização intuitiva (semelhante a um Smartphone) 
e uma apresentação exata do perfil da medição

O equipamento de acesso à tecnologia de medição 
de superfície da Mahr convence pela sua utilização 
especialmente simples e intuitiva. O visor do ecrã 
táctil TFT de 4,3“ pode ser rodado, permitindo uma 
visualização em qualquer direção. A unidade de 
avanço removível, torna o MarSurf PS 10 flexível para 
ser usado na produção. Inclui ainda um padrão de 
calibração integrado, mas removível. Os protocolos 
podem ser guardados no aparelho como ficheiros PDF. 
Em alternativa, é possível uma transmissão de dados 
via MarCom.

MARSURF | Instrumentos portáteis de medição de rugosidadeXXX
O melhor entre os portáteisXXX
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Ref. Produto Gama de medição Apalpador Detalhes Preço de 
catálogo

Preço 
promocional

  µm   EUR EUR
6910230 PS 10 350 Sistema de patim mín. 3900 perfis, mín. 500.000 resultados, 

mín. 1.500 protocolos PDF, expansível com 
cartão micro SD até 32 GB 

2470,00 1998,00

6910260 MarSurf  
M 310 SET

350 Sistema de patim 
Apalpador de 2 μm

Memória para mín. 1500 protocolos de medição 
em PDF e 500 000 resultados, expansível com 
cartão micro SD até 32 GB

4150,00 3900,00

6910267 MarSurf  
M 310 SET 

com impres-
sora

350 Sistema de patim 
Apalpador de 2 μm

Com impressora USB/Bluetooth e estação de 
ancoragem, para impressão direta dos perfis, 
curvas MRC e ADC e resultados de medição 

4650,00 3900,00

6910404 M 400 +/- 250 (até +/- 750 
com 3 x comprimento 

do braço de prova)

Sistema sem patim Mais de 50 parâmetros para perfis R, P, W
conforme normas atuais ISO/JIS ou Motif 
(ISO 12085)

9335,00 6100,00

Exemplo de aplicação:  
MarSurf M 400 com ST-G

1998,00 €
MarSurf PS 10

6100,00 €
MarSurf M 400

3900,00 €
MarSurf M 310 SET
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MARSURF | Estação de medição de rugosidadeXXX
Versátil e eficiente na sala de medição e no laboratório

Compacto – confortável – económico 
para maior conforto de medição

• Tecnologia Bluetooth exclusiva, que permite uma ligação 
sem fios entre a unidade de avaliação e a unidade de avanço! 
Alcance até 4 m

• Função automática para a seleção de filtros e comprimentos 
de medição conforme as normas

• Função ARC e filtro de polinómio para a eliminação 
de formas

• Memorização de programas de medição

• Transferência direta de dados da unidade de avanço para 
a unidade de avaliação

• Indicação do prazo de calibração e manutenção, função 
de calibração dinâmica

Destaques do sistema: Vantagens da unidade de avanço MarSurf SD 26:

• Zeros do apalpador motorizado acima de 7,5 mm

• Apalpador BFW 250 sem patim

• Podem ser medidos comprimentos até 26 mm

• Baixo ruido residual de Rz

• Velocidades de medição de 0,2 mm/s; 0,5 mm/s e 1,0 mm/s

MarSurf XR 1. O sistema de entrada de gama 
adequado para medição de superfícies, 
com um preço justo. 
O sistema com PC fornece todos os 
parâmetros e perfis mais usados e 
especificados nas normais internacionais, 
podendo ser usado quer em laboratório quer 
em produção. MarSurf XR 1 é um software 
avançado Mahr de avaliação de rugosidade.

9900,00 €
MarSurf XR 1 com ST-G
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Encontre mais informações em: 
www.mahr.com

Exemplo de aplicação:  
MarSurf XR 1 com ST-G  
(Prisma, peça de trabalho e monitor não 
estão incluídos no material fornecido) 

Ref. Produto Detalhes Preço 
promocional

    EUR
9056373 MarSurf XR 1 Conjunto com colunas de medição ST-G, unidade de avanço SD 26 

e Software MarWin EasyRoughness
9900,00

Acessórios opcionais
6710529 MarSurf CT 120 Mesa de posicionamento X-Y sob consulta
9967510 Instalação Instalação do MarSurf XR 1 sob consulta
9968079 Formação de nível 1 1 dia de formação (a realizar no seguimento da instalação) sob consulta
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A estação de medição básica 
para uma medição simples e muito precisa

• O componente CD 120 é uma unidade de avanço de 
alta precisão de contornos longos para determinação 
com precisão de raios, distâncias, ângulos e outros 
elementos de contorno para comprimentos de 
medição até 120 mm. 

• MarSurf XC basic inclui unidade de controlo, software 
EasyContour com funcionalidades do software XC2 
e instruções de operação

• Unidade de avanço CD 120

• Coluna de medição composta por base em 
alumínio 800 x 330 mm com ajuste em altura 
manual de 400 mm

• Suporte para unidade de avanço

• Esfera-padrão para calibração

• Mesa de suporte CT120 com ajuste XY

• Ajuste do ângulo da mesa CT120

Destaques do sistema:

Vantagens do MarSurf XC basic:
• A estação de medição suportada por computador 

permite uma avaliação alargada e rápida dos 
resultados de medição, libertando tempo para 
outras tarefas.

• A pequena e prática estação de medição também 
pode ser portátil, o que permite poupar espaço 
e aumentar a sua flexibilidade.

• A criação de protocolos detalhados de medição 
aumenta a transparência dos seus resultados de 
medição e a sequência dos processos.

• A combinação do sistema de medição e avaliação 
com a unidade de avanço CD 120 permite 
medições de contorno num campo de medição até 
120 mm de comprimento e 50 mm de altura. 

• Com suporte para braço de apalpação testado e patenteado 
e troca simples de apalpadores para aplicações específicas

• Proteção contra colisão

• Força de medição ajustável de 2 mN a 120 mN

• Operação e posicionamento são controlados por 
software num menu dedicado da estação de medição

• Rotinas de medição programáveis

• Operação simples

MARSURF | Estação de medição de perfisXXX
O acesso à medição de perfis com precisãoXXX



M
ah

rli
gh

ts

9036395

Não se garante a exatidão das figuras e das informações quantitativas fornecidas. Todos os preços mencionados são preços 
de venda recomendados. Os preços são líquidos em €, acrescidos de IVA, válidos de 8.04.2021 a 31.05.2021 Mahrlights I Primavera de 2021 | 25

Encontre mais informações em: 
www.mahr.com

Exemplo de aplicação:  
MarSurf XC basic  
(Monitor, teclado e rato não 
estão incluídos no preço) 

Ref. Produto Detalhes Preço 
promocional

    EUR
9036395 MarSurf XC basic MarSurf XC basic inclui unidade de controlo, software de contorno, CT120 

e manual de instruções 
12900,00

Acessórios opcionais
9960852 Formação 1 dia de instalação com formação básica para operadores sob consulta

12900,00 €
MarSurf XC basic
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Rápido e fiável 
a oferecer resultados
O aparelho compacto de bancada foi concebido 
para uma operação simples e verificações rápidas. 
Devido à medição automatizada você fica claramente 
a ganhar em eficiência. Ao mesmo tempo, o design 
inovador e ergonómico permite acomodar qualquer 
tipo de ação. 

Operação com uma mão

Com apenas uma mão e sem qualquer 
ferramenta poderá colocar a sua câmara e a 
fonte de luz rapidamente numa altura e posição 
perfeitas para a sua medição: Pressionar 
a alavanca, ajustar a altura – e pronto. 
O manuseamento é rápido e, graças à redução 
do peso suportado por mola, é especialmente 
confortável e ergonómico.

Recolha de dados rápida e segura

A poderosa câmara USB 3.0 e uma robusta 
iluminação LED garantem o reconhecimento 
inequívoco de todos os valores medidos. 
Mesmo quando a escala ou a indicação 
numérica do instrumento não está exatamente 
no centro da imagem, o sistema consegue ler 
os valores indicados 

• Poupança de tempo superior a 60 %

• Manuseamento simples e operação sem ferramentas

• Aplicação flexível numa variedade de instrumentos 
de medição 

• Operação intuitiva com apoio de software

• Cumprimento de uma ampla gama de normas 

• Trabalho sem fadiga e sem perda de concentração 

PRECIMAR | Sistema para calibração de comparadoresXXX
Para uma verificação eficiente dos instrumentos de mediçãoXXX

25504,00 €
Precimar ICM 100 IP
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Pré-programação diversificada

Mais de 266 instrumentos de medição estão 
pré-programados no software de operação da 
Mahr. Basta que na configuração selecione o 
instrumento de medição que pretende verificar. 
Poupa tempo precioso e garante que o seu 
instrumento está colocado corretamente no 
sistema. Pode continuar a usar os conjuntos 
de dados dos instrumentos já existentes, que 
foram criados individualmente. 

Configuração facilitada

Pronta em alguns instantes – graças ao software de 
apoio com visualização em tempo real. Num instante 
sabe se a câmara está focada e tem iluminação 
suficiente. Feedbacks visuais em tempo real permitem 
realizar qualquer tipo de ação. 

Modo manual 

Pretende verificar manualmente os seus instrumentos, 
num caso específico? Isso não é problema, graças ao 
modo de cabeçote micrométrico. No modo manual, 
a câmara serve de lupa. Com a ajuda da imagem 
ampliada em tempo real pode ler com maior facilidade 
os valores indicados e, no modo manual, alcançar 
ganhos em rapidez e fiabilidade. 

Universal e fiável 

A Precimar ICM 100 IP tem por base a comprovada 
estação de calibração de comparadores 
Precimar ICM 100 – também conhecida como 
Optimar 100. Esta solução comprovada pelo mercado 
pode ser usada de forma versátil para a verificação 
de comparadores analógicos e digitais, bem como em 
comparadores de alavanca, de diferentes fabricantes. 
São fornecidos resultados de medição rastreáveis e em 
conformidade com as normas, numa gama de medição 
de até 100 mm. 

Ref. Produto Gama de 
medição

Resolução Detalhes Preço 
promocional

  mm / inch µm   EUR
5351010 Precimar  

ICM 100 IP
100 / 4 0,02 Sistema de medição incremental, câmara USB 3.0 CMOS. 

PC, rato, teclado, monitor e comissionamento não estão incluídos 
no preço

25504,00

Acessório kits de atualização
5351050 para Precimar Optimar 100 (5320005) Comissionamento não incluído no preço sob consulta
5351060 para Precimar ICM 100 (5351000) Comissionamento não incluído no preço sob consulta
5351070 para Precimar ICM 100 (5351005) Comissionamento não incluído no preço sob consulta
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Parafuso de aperto

para fixar a mesa de apoio

Suporte

para instrumento de 
medição (comparador 
digital, sonda indutiva, etc.)

Alavanca de aperto

para fixar o contra-apalpador

Alavanca de 
posicionamento

para posicionamento do 
instrumento de medição

Exemplo de aplicação:  
Precimar SM 60 com MarCator 1086 R 

Ref. Produto Gama de 
medição

Gama de aplicação Ø do suporte Detalhes Preço de 
catálogo

Preço 
promocional

  mm mm mm   EUR EUR

5357360 SM 60 0 – 25 0 – 60 8 Tamanho da mesa ø 60 mm, 
Peso 9 kg 1670,00 1225,00

Comparadores adequados da promoção Mahrlights
Ref. Produto Gama de 

medição
Resolução Detalhes Preço de 

catálogo
Preço 

promocional
  mm mm   EUR EUR
4337621 1086 R 25 0,0005 Funções ABS, LOCK, Tol 437,00 328,00
4337625 1086 Ri 25 0,0005 Funções ABS, LOCK, TOL, Wireless Integrado 476,00 381,00

PRECIMAR | Banco de medição de comprimentoXXX
Adequado para a produção devido à sua construção robustaXXX

1225,00 €
Precimar SM 60
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• Zoom motorizado com autofócus

•  Comando CNC de 3 eixos

•  Anel de luz LED regulável e comutável em 4 segmentos

•  Base em granito maciço

•  Precisão e fiabilidade extraordinárias devido ao sistema 
ótico de medição incremental

• Opcional:

•  Iluminação telecêntrica

• Iluminação por luz incidente coaxial

• Sonda TP20

• Macrozoom 8x até 116x, grande campo de visão com 
câmara de 5 MP

•  Ecrã táctil de 23“ com teclado e rato

•  Representação gráfica com dimensionamento

•  Medição de paletes / medição em série

•  Estatística (mínimo, máximo, dispersão, desvio padrão, 
6-Sigma etc.)

•  Stitching (união de várias imagens individuais para formar 
uma imagem única) 

• Opcional:

• Criação e importação de dados DXF

• Ajustamento BESTFIT

• Módulo de medição de roscas

• Módulo de isolamento de cabos

Preciso e simples 
num instante

A medição ou a identificação de elementos geométricos 
através da deteção automática de bordos, como por 
exemplo, em peças de estampagem e dobragem, peças 
plásticas e placas eletrónicas.

Ref. Produto Gama de 
medição X/Y/Z

Ampliação Detalhes Preço de 
catálogo

Preço 
promocional

  mm   EUR EUR

4247601
MM 420,

Objetivas com 
ampliação

200 / 100 35x - 225x com ajuste rápido 21300,00 18900,00

4247701 MM 420
CNC 200 / 100 / 200 35x - 225x Zoom motorizado com autofócus 33150,00 30500,00

Microscópio de medição CNC Unidade com software M3

MarVision | Microscópio de medição para oficinaXXX
 Sistema de medição óptica de alto desempenho XXX

30500,00 €
MarVision MM 420 CNC
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• Circularidade (mesmo numa seção)

• Planeza (a partir de uma pista circular)

• Concentricidade

• Coaxialidade

• Batimento radial

• Batimento axial

• Paralelismo dum plano de círculos opostos

• Retilinidade de um eixo calculado

• Análise Fourier/ondulação incluídas no software EasyForm

• Opção: Análise da velocidade de vibração para rolamentos de rolos

• Opção: Avaliação dos espaçamentos em comutadores

Otimizado para as tarefas mais frequentes de medição de formas:

A solução perfeita com EasyForm

• Resultados de medição precisos e rápidos

• Fiável devido aos rolamentos mecânicos

• Portátil: devido ao pouco peso e dimensões compactas

• Alinhamento rápido da peça de trabalho 
devido à ajuda do software

• Encoders digitais em Z e X transmitem a posição 
de medição diretamente para o software

• Adequada à oficina, pois não necessita 
de ligação de ar comprimido

• Com ecrã táctil opcional sem necessidade 
de teclado nem rato

MARFORM | Máquina de medição de formasXXX
Compacto para bancada ou sala de mediçãoXXX

13400,00 €
MarForm MMQ 100
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Exemplo de aplicação:  
MarForm MMQ 150  
(O monitor não está incluído 
no preço) 

Ref. Produto Detalhes Preço 
promocional

    EUR
9056594 MarForm MMQ 100 MarForm MMQ 100 inclui software MarWin EasyForm e bucha 13400,00
9056592 MarForm MMQ 150 MarForm MMQ 150 inclui software MarWin EasyForm e bucha 23400,00

Acessórios opcionais
Comissionamento da MarForm MMQ 100 por um técnico da assistência qualificado sob consulta
Comissionamento da MarForm MMQ 150 por um técnico da assistência qualificado sob consulta

A estação automática de medição de formas  
otimizada para verificação altamente precisa da forma cilíndrica

Recolha de dados simples e intuitiva

O software EasyForm com base MarWin é fácil 
de operar e muito intuitivo. Não é necessário ter 
conhecimentos de programação. EEm poucos passos 
consegue um protocolo de medição detalhado.

Programas de medição dedicados podem ser executados 
confortavelmente pelas 32 teclas de função disponibilizadas 
pela interface de utilizador EasyForm ou pelas 3 teclas de 
programas no painel de controlo da MMQ 150. 

Programas de medição totalmente 
automáticos
Graças aos eixos automáticos C, Z e X, 
os programas de medição correm 
de forma totalmente automática 
e independente do utilizador, com 
elevada repetibilidade.

23400,00 €
MarForm MMQ 150
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