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GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

PROFIEL PROJECTOR PJ-A3000 SERIES 

PROMOTIE!

Nr. 302-701-1D

Lijstprijs: € 12.880

€ 9.799



Nr. Omschrijving. Lijsprijs € Promotie prijs €
302-701-1D* PJ-A3010F-200: XY tafel: 200 x 100 mm 12.880,00 9.799,00
302-702-1D* PJ-A3010F-150: XY tafel: 150 x 50 mm 11.330,00 8.599,00
302-703-1D* PJ-A3010F-100: XY tafel: 100 x 100 mm 10.890,00 8.299,00
* beperkt aantal voorraad modellen beschikbaar
   Prijzen zijn exclusief kalibratie, instructie en installatie.

PROFIELPROJECTOR PJ-A3000 SERIES
De PJ-A3000-serie profielprojectoren met een verticaal optisch 
systeem bieden een uitstekende veelzijdigheid en gebruiksgemak 
voor het meten van middelgrote werkstukken.

†Linear scales geïntegreerd in de XY-tafel

†Geïntegreerde rotatie encoder in het ∅ 315 mm projectiescherm

†XY tafel uitgerust met een snelspanmechanisme voor snelle tafelbewegingen

†10X objectief inbegrepen

Optioneel maar noodzakelijk accessoires inbegrepen in de prijs
†Tablet PC met aanraakscherm en Microsoft® Win10, 64 Bit besturingssysteem 
(Raadpleeg uw lokale Mitutoyo-leverancier voor meer informatie.)

Nr. Omschrijving Lijstprijs € Promotie prijs €
M2SET01 Set van M2-dataverwerkingssysteem zonder randdetectie 

en een tablet-pc
2.441,00 2.319,00

M2SET02 Set van M2-dataverwerkingssysteem met randdetectie 
en een tablet-pc

3.691,00 3.499,00

Nr. 302-701-1D

€ 12.880
Promo prijs € 9.799

M2 2D Processor 
is optioneel

KENMERKEN:
†Meetpunt overname door middel van dradenkruis 
(63AAA406) of door optische randdetector 
(63AAA407)
†Meten, construeren en definiëren van 2D-functies 
†Part programma m.b.v. teach-in mode
†Maken van uitgebreide meetrapporten
†Tolerantiecontrole volgens DIN/ISO

 Het systeem bestaat uit:
†M2 Metrology software
†2 assige interfacebox en 15 pins aansluit- 
   kabels
†Stroomadapter en USB-kabel
†Machinebeugel, RAM-bal, RAM-arm, VESA  

voor de montage van de optionele tablet-pc 
aan de projectorbehuizing

M2 DATA SOFTWARE VOOR PROFIEL PROJECTOREN INCL. TABLET PC 
Intuitief en eenvoudig 2D data-verwerkingssysteem met  touch screen bediening

Optionele accessories
No. Designation List price € Promotion price €

K550892 Opti-fix klemsysteem 498,00 399,00 Opti-fix Set: 12 onderdelen

Mitutoyo Benelux

Mitutoyo Nederland B.V.
Wiltonstraat 25
3905 KW Veenendaal
T. +31 318 53 49 11
www.mitutoyo.nl

Mitutoyo Belgium N.V.
Schaarbeekstraat 20
9120 Melsele
T. +32 3 254 04 44
www.mitutoyo.be

info@mitutoyobenelux.com

Opmerking: Productafbeeldingen zijn vrijblijvend. Productbeschrijvingen, in het bijzonder alle technische specificaties, zijn alleen bindend 
wanneer deze expliciet zijn overeengekomen.
MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE en U-WAVE zijn ofwel geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Mitutoyo Corp. in 
Japan en/ of andere landen/regio's. Opti-fix is een geregistreerd handelsmerk van KOMEG Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, Microsoft en 
Windows zijn ofwel geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
Thiokol is een gedeponeerd handelsmerk van TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TÜV is een geregistreerd handelsmerk van (onder andere) TÜV 
Rheinland AG. YouTube is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc. Andere product-, bedrijfs- en merknamen die hierin worden 
genoemd, zijn uitsluitend ter identificatie en kunnen de handelsmerken zijn van hun respectievelijke houders.

voor Extra productliteratuur en onze productcatalogus zie:

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen en ontwikkelingen te maken; deze prijzen gelden alleen voor zakelijke klanten; alle prijzen zijn netto-prijzen in EURO + BTW -verdere informatie is 
verkrijgbaar via www.mitutoyo.nl.  Levering en prijzen van de in deze brochure vermelde producten zijn geldig zolang de voorraad strekt. Technische wijzigingen, fouten en drukfouten voorbehouden. 

www.mitutoyo.nl www.mitutoyo.be

Prijzen zijn exclusief kalibratie, instructie en installatie.




