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SJ-SERIE - SUPER SALE
LEGENDARISCHE MOBIELE OPPERVLAKTERUWHEIDSMETERS   
THE BEST PRICES EVER! 

GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT



Zie voor details 
SJ-210: 
shop.mitutoyo.nl

Zie voor details 
SJ-310:
shop.mitutoyo.nl

Bovengenoemde prijzen zijn Mitutoyo's adviesverkoopprijzen. Alle producten zijn bestemd voor de zakelijke verkoop. Dientengevolge is de BTW niet inbegrepen. Productafbeeldingen zijn vrijblijvend. 
Productbeschrijvingen, in het bijzonder alle technische specificaties, zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk overeengekomen. Prijzen zijn exclusief installatie, instructie en kalibratie kosten.

Mobiele ruwheidsmeters 
Surftest SJ-210 / Surftest SJ-310
> De draagbare instrumenten maken eenvoudig en 

nauwkeurige oppervlakteruwheidsmetingen mogelijk.

> De SJ-210 is gemaakt voor gebruik on-site en heeft een 
stevig ontwerp, perfect voor industriële omgevingen. 

> EN ISO conforme tasterradius van 2 µm, met een 
meetkracht van 0,75 mN.

> EN ISO conforme glijschoenradius van 40 mm – 
geschikt voor oppervlakteruwheid λc = 0,8 mm.

> Beide apparaten ondersteunen de VDA-norm en 
speciale parameters zoals Rz1max.

> Het lcd-kleurenscherm biedt uitstekende 
afleesbaarheid en heeft achtergrondverlichting 
voor een betere visualisatie. 

> Eenvoudige en intuïtieve menu navigatie.

> De SJ-310 verbetert de bedieningsgemak drastisch dankzij het 
touchscreen en de ingebouwde printer. Met de keuze om te printen 
van resultaten, profielen, voorwaarden, en meer automatisering, 
krijgt u meteen een fysieke kopie van de informatie.

> Met behulp van gekleurde tolerantiebeoordeling kunnen beide 
instrumenten, gebruikers een snelle maar nauwkeurige analyse 
bieden.

 

> De SJ-serie voert ruwheidsanalyses uit volgens diverse 
internationale normen (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) en aangepaste 
instellingen.

> Zowel de SJ-210 als de SJ-310 zijn verkrijgbaar met 
een standaarddetector of met afhefbaar (R-type) of 
dwarsverplaatsing (S-type). 

> De SJ-210 wordt geleverd in twee verschillende taalsets met een 
totale ondersteuning van 21 talen.

ACCESSOIRES VOOR SJ-210, SJ-310 EN SJ-410
Nr. Aanduiding Lijstprijs €

178-010 Auto-set unit 2 370,00

Deze unit maakt automatische 
positionering op de Z-As mogelijk 
dankzij de auto-set functie. 
Eenvoudig om te gebruiken, 
meten, opslaan en autoreturn zijn 
allemaal mogelijk met een enkele 
druk op de knop.

178-020 X-as fijnafstelling 1 220,00

      Deze unit wordt gebruikt 
voor nauwkeurige horizontale 
verplaatsingen en helpt bij het 
fijnafstellen van de positionering.

178-029
Eenvoudig statief 
voor de SJ-210 / 
SJ-310

738,00

Kan worden aangepast aan de 
hoogte van het te meten item. 
Verticaal bereik: 250 mm
Afmetingen: 400 × 250 × 555 mm
Gewicht: 20 kg

Om de aandrijfeenheid van de SJ-210/
SJ-310 aan te sluiten op het 
statief moet de optionele adapter 
(12AAA221) apart worden besteld.

178-030 Kantelafsteleen-
heid 1.800,00

Dit wordt gebruikt voor het 
uitlijnen van de detector met 
het werkstukoppervlak en 
ondersteunt de DAT-functie om 
het uitlijningsproces zo eenvoudig 
mogelijk te maken.

178-039 Eenvoudige statief 
voor de SJ-410 732,00

Hetzelfde als 178-029 maar met een 
afmeting van 400x250x578 mm en 
bedoeld voor de SJ-410.
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SJ-310

SJ-210

SURFTEST SJ-210

Nr. Aanduiding Lijstprijs € Actieprijs €

178-560-01D Surftest SJ-210 [mm] 2 215,00 1.799,00

Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN
Schakelbaar tussen 16 talen: Japans, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spa-
ans, Portugees, Tsjechisch, Pools, Hongaars, Turks, Zweeds, Nederlands, 
Koreaans, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees

178-560-02D Surftest SJ-210 [mm] 2 215,00 1.799,00

Tasterradius: 5 µm; Meetkracht: 4 mN
Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-560-01D)

178-560-03D Surftest SJ-210 [mm] 2 215,00 1.799,00

Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN
Schakelbaar tussen 16 talen: Japans, Engels, Russisch, Sloveens, Roe-
meens, Bulgaars, Fins, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Tsjechisch, Pools, 
Hongaars, Turks, Zweeds

178-561-02E Surftest SJ-210  
[inch/mm]

2 215,00 1.799,00

Tasterradius: 5 µm; Meetkracht: 4 mN - Schakelbaar metrisch/imperiaal
Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-560-01D)

178-562-01D Surftest SJ-210R [mm] 2 575,00 1.999,00

Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN; R-type
Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-560-01D)

178-564-01D Surftest SJ-210S [mm] 4 100,00 3.199,00

Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN; S-type
Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-560-01D)

178-565-02E Surftest SJ-210S  
[inch/mm]

4 100,00 3.199,00

Tasterradius: 5 µm; Meetkracht: 4 mN S-type - Schakelbaar metrisch/imperiaal
Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-560-01D)

SURFTEST SJ-310
Nr. Aanduiding Lijstprijs € Actieprijs €

178-570-01D Surftest SJ-310 [mm] 4 450,00 3 499,00

Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN
Schakelbaar tussen 16 talen: Japans, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spa-
ans, Portugees, Tsjechisch, Pools, Hongaars, Turks, Zweeds, Nederlands, 
Koreaans, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees

178-571-01E Surftest SJ-310  
[inch/mm]

4.330,00 3 399,00

Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN
Schakelbaar tussen metrisch/Inch.
Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-570-01D)

178-571-02E Surftest SJ-310  
[inch/mm]

4 450,00 3 499,00

Tasterradius: 5 µm; Meetkracht: 4 mN
Schakelbaar tussen metrisch/Inch.
Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-570-01D)

178-572-01D Surftest SJ-310R [mm] 4 800,00 3 699,00

Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN; R-type
Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-570-01D)

178-574-01D Surftest SJ-310S [mm] 6 300,00 4 899,00

Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN; S-type
Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-570-01D)
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Aandrijfeenheid met grote rechtheid
Rechtheid/verplaatsingslengte 
0,3 µm/25 mm (SJ-411) 
0,5 µm/50 mm (SJ-412)

Bovengenoemde prijzen zijn Mitutoyo's adviesverkoopprijzen. Alle producten zijn bestemd voor de zakelijke verkoop. Dientengevolge is de BTW niet inbegrepen. Productafbeeldingen zijn vrijblijvend. 
Productbeschrijvingen, in het bijzonder alle technische specificaties, zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk overeengekomen. Prijzen zijn exclusief installatie, instructie en kalibratie kosten.

†Draagbaar instrument dat eenvoudig 
en nauwkeurig on-site metingen van 
oppervlakteruwheid maakt onafhankelijk 
van externe stroomvoorziening. 

†Het ontwerp van de SJ-410 zonder glijschoen 
maakt het meten van primaire profielen (P), 
ruwheidsprofielen (R), golvingsprofielen (W) 
en nog veel meer mogelijk. Het werkt ook 
met oppervlaktecompensatie voor gebogen, 
radiale en gekantelde vlakken. 

†Het instrument heeft een aandrijfeenheid 
met grote rechtheid en een 
verplaatsingslengte van 25 mm of 50 mm. 
Compatibel voor beide, is een groot aantal, 
welke eenvoudig te vervangen tasters 
beschikbaar. 

†Het biedt comfortabel gebruik en behoudt 
dezelfde eenvoudige en intuïtieve 
menunavigatie als de rest van de SJ-serie. 

†Het grote 14,5 cm lcd-touchscreen 
ondersteunt eenvoudige aflezing en 
bewerking in meerdere talen. 

†Met de ingebouwde printer kunt 
u profielen, voorwaarden en meer 
automatisch of handmatig afdrukken. 

†Optionele accessoires zoals de Auto-
set unit, X-asfijn afstelling en digitale 
hoekverstellingkunnen op het granieten 
statief worden gemonteerd, los of 
gecombineerd

Mobiele of stationaire ruwheidsmeting  
Surftest SJ-410-serie zonder glijschoen

SURFTEST SJ-410

Nr. Aanduiding Lijstprijs € Actieprijs €

178-580-01D Surftest SJ-411 [mm] 8 430,00 6.899,00

Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN; X = 25 mm 
Schakelbaar tussen 16 talen: Japans, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, 
Portugees, Tsjechisch, Pools, Hongaars, Turks, Zweeds, Nederlands, Koreaans, 
traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees

178-580-02D Surftest SJ-411 [mm] 8 430,00 6.899,00

Tasterradius: 5 µm; Meetkracht: 4 mN; X = 25 mm
Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-580-01D)

178-581-01E Surftest SJ-411 [inch/mm] 8 430,00 6.899,00

Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN; X = 25 mm - 
Schakelbaar tussen metrisch/Inch. 
Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-580-01D)

178-581-02E Surftest SJ-411 [inch/mm] 8 430,00 6.899,00

Tasterradius: 5 µm; Meetkracht: 4 mN; X = 25 mm 
Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-580-01D)

178-582-01D Surftest SJ-412 [mm] 9 900,00 7.899,00

Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN; X = 50 mm 
Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-580-01D)

178-583-01E Surftest SJ-412 [inch/mm] 9 900,00 7.899,00

Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN; X = 50 mm 
Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-580-01D)

ACCESSOIRES VOOR SJ-210, SJ-310 EN SJ-410
Nr. Aanduiding Lijstprijs €

178-010 Auto-set unit 2 370,00

Deze unit maakt automatische 
positionering op de Z-As mogelijk 
dankzij de auto-set functie. 
Eenvoudig om te gebruiken, 
meten, opslaan en autoreturn zijn 
allemaal mogelijk met een enkele 
druk op de knop.

178-020 X-as fijnafstelling 1 220,00

      Deze unit wordt gebruikt 
voor nauwkeurige horizontale 
verplaatsingen en helpt bij het 
fijnafstellen van de positionering.

178-029
Eenvoudig statief 
voor de SJ-210 / 
SJ-310

738,00

Kan worden aangepast aan de 
hoogte van het te meten item. 
Verticaal bereik: 250 mm
Afmetingen: 400 × 250 × 555 mm
Gewicht: 20 kg

Om de aandrijfeenheid van de SJ-210/
SJ-310 aan te sluiten op het 
statief moet de optionele adapter 
(12AAA221) apart worden besteld.

178-030 Kantelafsteleen-
heid 1.800,00

Dit wordt gebruikt voor het 
uitlijnen van de detector met 
het werkstukoppervlak en 
ondersteunt de DAT-functie om 
het uitlijningsproces zo eenvoudig 
mogelijk te maken.

178-039 Eenvoudige statief 
voor de SJ-410 732,00

Hetzelfde als 178-029 maar met een 
afmeting van 400x250x578 mm en 
bedoeld voor de SJ-410.

12,5 mm 12,5 mm

±1,5°

Zie voor details  
SJ-410:
shop.mitutoyo.nl



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

Let op: aan productillustraties kunnen geen rechten worden ontleend. Productbeschrijvingen, in het bijzonder alle technische 
specificaties, zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk overeengekomen. MITUTOYO, DIGIMATIC SURFTEST en U-WAVE zijn 
geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Mitutoyo Corp in Japan en/of andere landen/regio 's. Windows en Windows 
Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere 
landen. Overige producten, bedrijven en merken hier genoemd zijn enkel ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van de 
desbetreffende eigenaars.

Extra productliteratuur en onze volledige catalogus.
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Bovengenoemde prijzen zijn Mitutoyo's adviesverkoopprijzen. Alle producten zijn bestemd voor de zakelijke verkoop. Dientengevolge is de BTW niet inbegrepen. Productafbeeldingen zijn vrijblijvend. 

Productbeschrijvingen, in het bijzonder alle technische specificaties, zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk overeengekomen. Prijzen zijn exclusief installatie, instructie en kalibratie kosten.

Nr. Aanduiding Lijstprijs € Actieprijs €

SJSET01 SJ-serie granieten statief bundel 1 783,00 599,00

Granieten statief 178-029 en adapter 12AAA221

Te verbinden met de aandrijfeenheid van de SJ-210/310, het 
granieten statief en adapter maken het mogelijk om op de gewenste 
hoogte te meten.

SJSET02 SJ-serie en granieten statief bundel 2 3.102,00 2 499,00

Granieten statief 178-039 en Auto-set unit 178-010 
Deze bundel die wordt geleverd met de Auto-set unit en gra-
nieten statief maakt metingen met de Surftest SJ-410 mogelijk, 
waardoor u met één druk op de knop efficiënter kunt werken  
en tijd bespaart.

SJSET03 SJ-serie gegevensbeheer bundel 1 360,00 289,00

USB Invoertool Direct (Digimatic USB) 
Plat 10-pins type 06AFM380D en software  
USB-ITPAK V 2.1 met dongle 06AFM386

Deze bundel is gemaakt voor klanten die nog geen USB-ITPAK  
bezitten en stelt u in staat rekenresultaten van de Surftest SJ in commerciële  
spreadsheetsoftware op een pc te zetten. Door één druk op de knop stuurt u de gemeten 
waarden rechtstreeks in de gewenste cel van het spreadsheetprogramma.

SJSET04 SJ-serie gegevensbeheer bundel 2 827,00 659,00

U-WAVE-R (ontvanger) + software  
02AZD810D, U-WAVE-T zoemertype  
draadloze zender 02AZD880G,  
U-WAVE-T aansluitKabel D
Plat 10-pins type 02AZD790D en software 
USB-ITPAK V 2.1 met dongle 06AFM386

Deze bundel is gemaakt voor klanten die de U-WAVE-R-ontvanger nog niet bezitten en stelt u in staat  
rekenresultaten van de Surftest SJ draadloos in commerciële spreadsheetsoftware op een pc te plaatsen.  
Door één druk op de knop stuurt u de gemeten waarden rechtstreeks in de gewenste cel van het 
spreadsheetprogramma.

SJSET05 SJ-serie gegevensbeheer bundel 3 250,00 199,00

U-WAVE-T zoemertype
Draadloze zender 02AZD880G en 
D U-WAVE-T aansluitkabel D
Plat 10-pins type 02AZD790D

Deze bundel is gemaakt voor klanten die de U-WAVE-R-ontvanger al bezitten en stelt u 
in staat rekenresultaten van de Surftest SJ in commerciële spreadsheetsoftware op een 
pc te laden. Door één druk op de knop stuurt u de gemeten waarden rechtstreeks in de 
gewenste cel van het spreadsheetprogramma.
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