NOWA CRYSTA-APEX V
SPRAWDZONA TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ POŁĄCZONA
Z FUNKCJAMI INTELIGENTNEJ FABRYKI!

WYMIEŃ SWOJĄ STARĄ
MASZYNĘ CNC CMM!
DOWOLNEJ MARKI!
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MITUTOYO CNC CMM
PROMOCJA 2020

INTELIGENTNA MASZYNA CMM,
INTELIGENTNA DECYZJA

SERIA CRYSTA-Apex V
Seria 500/700/900
Przedstawiamy nową serię współrzędnościowych maszyn
pomiarowych CNC stworzonych z myślą o dokładności,
szybkości działania i wszechstronności. Maszyny CRYSTAApex serii V zapewniają najwyższą szybkość pomiarów, bez
kompromisu pod względem dokładności. Urządzenia te
umożliwiają również pomiary przedmiotów o różnych

kształtach, np. odlewów i wirników. CRYSTA-Apex serii V to
nowa generacja współrzędnościowych maszyn
pomiarowych CNC wykorzystujących technologię Internetu
rzeczy do zaawansowanego zarządzania informacjami o
produkcji i jakości, dzięki czemu każda fabryka stanie się
fabryką inteligentną.

Status Monitor

Condition Monitor

Zdal n e m o n ito ro w a ni e m a s z y n
pomia ro w y c h

Kons e r wac j a pr ew enc yj na z użyc i em f unkc j i
monitorowania stanu WMP

Serwer

⃝ Z bieranie i wizualizacja
danych o stanie pracy maszyny
⃝O
 bsługa komunikacji
MT Connect

Współrzędnościowa
maszyna pomiarowa CNC

MeasurLink

W i zual i zac j a pozi om u jako ści
pozwal a zr edukować liczb ę
wadl i w yc h pr odukt ó w

Serwer

Informacje wyjściowe
・ Przebieg napędów
Konserwacja prewencyjna dzięki
monitorowaniu stanu maszyny
・ Rejestr temperatury
・ Liczba wyzwoleń sondy

Od zarządzania statusem po konserwację zapobiegawczą,
Wkrocz w erę inteligentnej fabryki, zaczynając od wizualizacji.
Firma Mitutoyo opracowała nowe rozwiązania wykorzystujące funkcje sieciowe do centralnego zarządzania informacjami
o procesie produkcyjnym. MeasurLink przewiduje wady produktowe, rejestrując i analizując dane z maszyn w czasie
rzeczywistym. Status Monitor (inteligentny system pomiarowy lub SMS), który wskazuje stan operacyjny maszyny
pomiarowej, oraz Condition Monitor który wskazuje stan techniczny maszyny. Wszystkie razem pomagają
utrzymać dokładność pomiarów, zwiększają wydajność oraz usprawniają procesy utrzymania ruchu.

ODDAJ W ROZLICZENIU
SWOJĄ STARĄ
MASZYNĘ CNC CMM!
Dowolnej marki!**
OFERTA OBOWIĄZUJE DO
28 GRUDNIA 2020 R.

C RY S TA - A p e x V 5 4 4
Zakres pomiarowy:
x: 500 mm
y: 400 mm
z: 400 mm
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Powyższe ceny to ceny detaliczne netto sugerowane przez Mitutoyo. Wszystkie produkty są przeznaczone na sprzedaż wyłącznie dla firm. Ceny nie zawierają podatku VAT. Ilustracje
produktów mają charakter niewiążący. Opisy produktów, a w szczególności ich wszelkie parametry techniczne, stanowią wiążącą ofertę tylko po wyraźnym uzgodnieniu.

e

Maszyny CRYSTA-Apex serii V umożliwiają pomiary dowolnych przedmiotów
o małych i średnich wymiarach.
Korzyści w zakresie dokładności, szybkości działania
i wszechstronności są dostępne w szerokim zakresie
3 serii i 10 modeli dostępnych w rodzinie maszyn Apex V.
Oprócz odważnych kolorów ramy, ta całkowicie nowa

Pragniemy podziękować za wybór współrzędnościowej
maszyny pomiarowej Mitutoyo i mamy nadzieję, że
jesteście Państwo zadowoleni z trwałości i niezawodności
wieloletniego działania maszyn serii BN, BHN, Euro-C,
Euro-C Apex lub Crysta-Apex C. Jednak wszystko, co
dobre, ma swój koniec, nawet tak wyjątkowo trwałe
maszyny współrzędnościowe osiągnęły już wiek, w
którym części zamienne są lub wkrótce staną się
niedostępne.
** Oferta dotyczy wszystkich modeli
konkurencyjnych maszyn CNC CMM,
oraz maszyn Mitutoyo, CNC CMM
serii CRYSTA-Apex C lub starszych.

konstrukcja cechuje się przełomowymi możliwościami
i kreatywnością, typowymi dla precyzyjnych przyrządów
pomiarowych doby Internetu rzeczy.

Nasza oferta dla Państwa:

Doskonale rozumiemy, jakim to może być utrudnieniem
dla Państwa z punktu widzenia utrzymania zdolności
kontroli jakości i dlatego chcielibyśmy przedstawić Państwu
atrakcyjną ofertę wymiany obecnej maszyny CMM na
najnowszy model serii CRYSTA-Apex V 500/700/900.
W celu poznania szczegółów tej oferty, która daje Państwa
firmie najnowszą technologię pomiarową zwiększającą
produktywność, za możliwie najniższą cenę oraz
zapewniającą wysoką wydajność pomiarów w przyszłości,
zapraszamy do kontaktu z Mitutoyo. Nasz specjalista
ds. maszyn współrzędnościowych udzieli Państwu
szczegółowych informacji.

C RY S TA - A p e x V 7 7 6
Zakres pomiarowy:
x: 700 mm
y: 700 mm
z: 600 mm

C RY S TA - A p e x V 9 1 0 6
Zakres pomiarowy:
x: 900 mm
y: 1000 mm
z: 600 mm

3

© MITUTOYO/D 03/20
Współrzędnościowe
maszyny pomiarowe

Wizyjne systemy pomiarowe

Pomiary parametrów kształtu

Pomiary optyczne

Mitutoyo zapewnia klientom pełne
wsparcie w dziedzinie innowacyjnych
rozwiązań przemysłowych.

Czujniki

Twardościomierze

Liniały

Ręczne przyrządy pomiarowe
i przetwarzanie danych

Mitutoyo jest nie tylko producentem najwyższej
jakości przyrządów i systemów pomiarowych lecz
oferuje także profesjonalny serwis i wsparcie przez
cały okres użytkowania produktów. Dotyczy to
zarówno nowoczesnych rozwiązań sprzętowych, jak
i oprogramowania. Dzięki naszym aktywnościom
klienci w wielu branżach działalności przemysłowej,
badawczej i edukacyjnej w optymalny sposób korzystają
z produktów Mitutoyo.

Więcej informacji o naszych produktach
oraz pełny katalog można znaleźć tutaj.
www.mitutoyo.pl

Mitutoyo Polska Sp. z o.o.
Graniczna 8A
54-610 Wrocław

Uwaga: Ilustracje produktów nie są wiążące. Opisy produktów oraz ich parametry ogólne i techniczne stanowią wiążącą ofertę tylko
w przypadkach wyraźnie określonych.
MITUTOYO i MCOSMOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Mitutoyo Corp. w Japonii i/lub innych
krajach/regionach. RENISHAW jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy RENISHAW PLC. Inne nazwy produktów, firm i marek
zostały zamieszczone w niniejszym dokumencie wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

Tel. +48 71 354 83 50
Faks +48 71 354 83 55
mitutoyo@mitutoyo.pl
www.mitutoyo.pl

