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Základní stanice  
pro snadné a vysoce přesné měření

• Posuvová jednotka CD 120 představuje vysoce
přesnou posuvovou jednotku na snímání kontur
s dlouhými drahami pro přesné stanovení rádiusů,
vzdáleností, úhlů a dalších obrysových prvků pro
dráhy měření do 120 mm.

• MarSurf XC basic vč. řízení, software EasyContour
s funkcemi softwaru XC2 a návod k obsluze

• Manuální měřicí stojan sestávající z hliníkové
základní desky 800 mm × 330 mm s manuálním
nastavením výšky v rozsahu 400 mm

• Normál (kalibrační koule)

• Malý křížový stůl CT120 s úhlovým naklápěním

Nejdůležitější vlastnosti produktu: Výhody zařízení MarSurf XC basic:

• Měřicí pracoviště s počítačem umožňuje detailní
a rychlé vyhodnocení výsledků měření. Šetříte tak čas
na další úlohy.

• Toto malé, praktické pracoviště lze používat také
mobilně, čímž šetříte prostor a zvyšujete svou
flexibilitu.

• Vytváření přehledných protokolů o měření zvyšuje
transparentnost vašich výsledků měření a průběhů
procesů.

• Protikolizní ochrana v případě nesprávné obsluhy

• Síla při měření nastavitelná v rozmezí 2 mN až 120 mN

• Ovládání a polohování se řídí prostřednictvím softwaru
ve speciálním zobrazení měřicího pracoviště

• Programovatelné průběhy měření

MarSurf | Pracoviště na měření konturXXX
Vstup do oblasti přesného měření konturXXX

Díky kombinaci měřicího a vyhodnocovacího 
systému s posuvovou jednotkou CD 120 můžete 
měřit kontury v rozsahu měření až 120 mm na 
délku a 50 mm na výšku. Osvědčené, patentované 
upevnění snímacích ramínek a jednoduchá 
výměna specifických snímacích ramínek pro 
konkrétní použití zabezpečují uživatelsky 
přívětivou obsluhu.

AKCIA  Ceny s výraznou zľavou až do 30.11.2021
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Další informace naleznete na našich 
webových stránkách: www.mahr.com

Příklad použití: MarSurf XC basic  
(monitor, klávesnice a myš nejsou obsaženy v ceně) 

Obj. č. Produkt Detaily Akční cena
    EUR
9036395 MarSurf XC basic MarSurf XC basic vč. řízení, software na vyhodnocení kontur, CT120 a návod k obsluze 12900,00

Volitelné příslušenství
9968385 Školení Jednodenní instalace se základním školením obsluhy na vyžádání

12900,00 €
MarSurf XC basic
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Rychle a spolehlivě 
k výsledku
Prostorově úsporné stolní zařízení je konstruováno 
s ohledem na jednoduché ovládání a rychlé průběhy 
měření. Díky automatizovanému měření významně 
zvýšíte efektivitu své práce. Inovativní, ergonomická 
konstrukce současně zajistí, aby každý úkon obsluhy 
vedl přesně požadovanému cíli. 

Ovládání jednou rukou

Kameru a světelný zdroj uvedete do optimální 
výšky a polohy pro měření jednou rukou a bez 
použití jakéhokoli nářadí: Stačí stisknout páku, 
nastavit plynule výšku – a je hotovo. Manipulace 
probíhá rychle a je díky pružinovému 
odlehčovacímu systému mimořádně pohodlná 
a ergonomická.

Rychlé a bezpečné zjišťování údajů

Výkonná kamera s rozhraním USB 3.0 a robustní 
LED osvětlení zaručují bezpečné snímání všech 
zobrazovaných hodnot. Systém bezchybně 
přečte zobrazované hodnoty dokonce i tehdy, 
když stupnicové nebo číslicové zobrazení 
Vašeho měřidla neleží přesně uprostřed obrazu. 

• Úspora času více než 60 %

• Snadná manipulace a ovládání bez použití nářadí nebo 
nástrojů

• Flexibilní možnosti použití pro značné množství měřidel 

• Intuitivní ovládání prostřednictvím softwarových funkcí

• Podpora četných norem 

• Práce bez únavy a bez ztráty koncentrace 

Precimar | Zkušební zařízení na číselníkové úchylkoměryXXX
K efektivní kontrole indikačních měřidelXXX

25504,00 €
Precimar ICM 100 IP
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Předprogramované úlohy

V originálním ovládacím softwaru od 
společnosti Mahr je předprogramováno přes 
266 měřidel. Před seřízením jednoduše zvolíte, 
který měřicí přístroj chcete kontrolovat. Ušetříte 
tak cenný čas a máte jistotu, že je Vaše měřidlo 
správně zavedeno v systému. Nadále můžete 
používat také již stávající, individuálně vytvořené 
soubory dat konkrétních měřidel. 

Snadnější seřízení

Příprava spuštění měření trvá jen několik okamžiků 
– to je možné díky softwarové podpoře se živou 
vizualizací. Na první pohled poznáte, zda je kamera 
zaostřená a osvětlení je dostatečné. Vizuální zpětná 
vazba v reálném čase zajistí, aby každý váš úkon vedl 
k požadovanému výsledku. 

Ruční režim 

Chtěli byste své zkušební vzorky v jednotlivých 
případech zkoušet manuálně? To je bez problémů 
nadále možné díky režimu ovládání pomocí ručního 
kola. V ručním režimu Vám kamera slouží jako 
lupa. Pomocí zvětšeného, živého obrazu můžete 
zobrazované hodnoty odečítat snadněji. I při manuálním 
měření postupujete rychleji a jistěji.

Univerzální a osvědčené 

Osvědčeným základem zařízení Precimar ICM 100 IP 
je pracoviště na zkoušení číselníkových úchylkoměrů 
Precimar ICM 100 – známé také jako Optimar 100. 
Toto řešení s dobrou reputací na trhu je mnohostranně 
použitelné pro účely kontrol analogových a digitálních 
číselníkových úchylkoměrů i přesných indikátorů 
od nejrůznějších výrobců. V rozsahu měření až do 
100 mm získáte návazné výsledky měření v souladu 
s příslušnými normami.

Obj. č. Produkt Rozsah měření 
měřicí pinoly

Digitální rozlišení Detaily Akční cena

  mm / palce µm   EUR
5351010 Precimar  

ICM 100 IP
100 / 4 0,02 Inkrementální měřicí systém, CMOS kamera s rozhraním USB 3.0. 

PC, myš, klávesnice, monitor a instalace nejsou obsaženy v ceně
25504,00

Sady pro upgrade
5351050 pro Precimar Optimar 100 (5320005) Instalace není obsažena v ceně na vyžádání
5351060 pro Precimar ICM 100 (5351000) Instalace není obsažena v ceně na vyžádání
5351070 pro Precimar ICM 100 (5351005) Instalace není obsažena v ceně na vyžádání
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Upínací šroub

k aretaci stolku

Upínač

pro měřidlo (digitální 
číselníkový úchylkoměr, 
měřicí snímač atd.)

Aretační páka

k zajištění pevného doteku

Zdvihací páčka

k snadnému nastavení 
polohy měřicího doteku

Příklad použití:  
Precimar SM 60 s MarCator 1086 R 

Obj. č. Produkt Rozsah měření Rozsah použití ø upínače Detaily Standardní cena Akční cena
  mm mm mm   EUR EUR

5357360 SM 60 0 – 25 0 – 60 8 Velikost stolu Ø 60 mm, 
hmotnost 9 kg 1715,00 1225,00

Vhodné číselníkové úchylkoměry z nabídky Mahrlights

Obj. č. Produkt Rozsah měření Rozlišení Detaily Standardní cena Akční cena
  mm mm   EUR EUR
4337621 1086 R 25 0,0005 Funkce ABS, LOCK, Tol 446,00 335,00
4337625 1086 Ri 25 0,0005 Funkce ABS, LOCK, TOL, bezdrátové rozhraní 

Integrated Wireless
486,00 385,00

Precimar | DélkoměrXXX
Svou robustní konstrukcí umožňuje použití v blízkosti výrobyXXX

1225,00 €
Precimar SM 60



M
ah

rli
gh

ts

4247701

Veškeré obrázky a číselné údaje atd. jsou bez záruky. Všechny uvedené ceny představují nezávazná cenová doporučení. 
Netto ceny v € bez DPH jsou platné od 15. 9. 2021 do 5. 11. 2021 Mahrlights I Podzim 2021  |  25

• Motorizovaný zoom s automatickým ostřením

•  CNC řízení všech 3 os

•  LED kruhový prstenec se 4 segmenty, individuálně spínatelný 
a s nastavením intenzity

• Masivní základna z granitu

• Vynikající přesnost a spolehlivost měření díky 
opticko-inkrementálnímu měřicímu systému

• Volitelně:

• Telecentrický spodní osvit

• Koaxiální horní osvit

• Doteková sonda TP20

• Makrozoom 8× až 116×, velký zorný úhel s kamerou 
s rozlišením 5 Mpx

•  23“ dotyková obrazovka s klávesnicí a myší

• Grafické zobrazení s kótami

• Paletové měření / sériové měření

•  Statistika (minimum, maximum, rozpětí, standardní odchylka, 
6-Sigma atd.)

•  Stitching (spojování více jednotlivých obrazů do jednoho 
velkého obrazu) 

• Volitelně:

• Vytváření a načítání dat DXF

• Přizpůsobení BESTFIT

• Modul pro měření závitů

• Modul pro izolace kabelů

Přesně a snadno 
na první pohled

Měření, resp. zjišťování geometrických prvků 
prostřednictvím automatické detekce hran, 
např. na lisovaných nebo ohýbaných dílech, 
plastových dílcích nebo na deskách plošných spojů 
s elektronickými součástkami.

Obj. č. Produkt Rozsah měření 
X/Y/Z

Zvětšení Detaily Standardní cena Akční cena

  mm   EUR EUR

4247601
MM 420,

Objektiv se 
zoomem

200 / 100 35× - 225× s rychloposuvem 21300,00 18900,00

4247701 MM 420
CNC 200 / 100 / 200 35× - 225× Motorizovaný zoom s automatickým ostřením 33150,00 30500,00

Měřicí mikroskop CNC Zobrazovací jednotka se softwarem M3

MarVision | Dílenské měřicí mikroskopyXXX
Výkonné optické měřicí přístrojeXXX

30500,00 €
MarVision MM 420 CNC
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• Kruhovitost (také v jednom řezu)

• Rovinnost (z jedné kružnice)

• Soustřednost

• Souosost

• Obvodové házení

• Rovinné házení

• Rovnoběžnost z protilehlých kružnic

• Přímost výpočetní osy

• Fourierova analýza / analýza vlnitosti ve standardním rozsahu
funkcí EasyForm

• Opce: Analýza rychlosti vibrací pro valivá ložiska

• Opce: Vyhodnocení polohy lamel u komutátorů

Optimalizováno pro nejběžnější úlohy při měření tvarů:

V kombinaci s EasyForm tvoří 
dokonalé řešení

MarForm | KruhoměrXXX
Kompaktní pro dílnu nebo měřicí laboratořXXX

Kompaktní kruhoměr pro přesné a rychlé výsledky. 
Díky vysoce kvalitnímu, mechanickému ložisku robustní 
a spolehlivý také ve výrobě.

• Mobilní: díky nízké hmotnosti
a praktickým rozměrům

• Rychlé vyrovnání obrobku díky
podpoře počítačového řízení

• Digitální snímače v osách Z a X přenášejí
polohu měření přímo do softwaru

• Vhodné k použití v dílenských
provozech, neboť není zapotřebí
přívod stlačeného vzduchu

• Při použití volitelné dotykové obrazovky
není zapotřebí klávesnice ani myš

13400,00 €
MarForm MMQ 100
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Příklad použití:  
MarForm MMQ 150 (monitor 
není obsažen v ceně) 

Obj. č. Produkt Detaily Akční cena
EUR

9056594 MarForm MMQ 100 MarForm MMQ 100 vč. softwarového balíku MarWin EasyForm a sklíčidla 13400,00
9056592 MarForm MMQ 150 MarForm MMQ 150 vč. softwarového balíku MarWin EasyForm a sklíčidla 23400,00

Volitelné příslušenství
Instalace MarForm MMQ 100 proškoleným servisním technikem na vyžádání
Instalace MarForm MMQ 150 proškoleným servisním technikem na vyžádání

Automatické pracoviště na měření úchylek tvarů  
optimalizované pro vysoce přesné kontroly válcových tvarů

Snadné a intuitivní zaznamenávání 
údajů

Software EasyForm založený na platformě MarWin 
se snadno ovládá a lze se ho naučit intuitivně. Nejsou 
zapotřebí žádné znalosti programování. V pouhých 
několika krocích lze dojít k vytvoření protokolu 
o měření.
Vlastní měřicí programy lze pohodlně vykonávat 
prostřednictvím 32 funkčních tlačítek, která jsou 
volně k dispozici z uživatelského rozhraní EasyForm, 
nebo prostřednictvím 3 libovolně programovatelných 
klávesách na ovládacím panelu MMQ 150. 

Plně automatický průběh 
měření
Díky automatické ose C, Z 
a X mohou měření probíhat 
s maximální opakovatelností, 
plně automaticky a nezávisle 
na uživateli.

23400,00 €
MarForm MMQ 150



Mahr GmbH 
Carl-Mahr-Straße 1 

37073 Göttingen 

Tel.: +49 551 7073 800 
info@mahr.com 
www.mahr.com

Váš prodejce:

Novinka: Millimar C 1202

Programovatelné průběhy měření, dynamické 
a statické měřicí úlohy a perfektní vizualizace

Millimar | Měřicí snímače a vyhodnocovací jednotkyXXX
Novinky z řady Millimar

Premiéra 
na

© Mahr GmbH

Změny našich výrobků, zejména v důsledku technického rozvoje a dalšího vývoje, jsou vyhrazeny.  
Veškeré obrázky a číselné údaje jsou proto bez záruky. 
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PANAS Tools s.r.o., info@panas.sk, 038/7496764-5, www.panas.sk
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