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Odkryj zaawansowane  wysokościomierze cyfrowe. 
W promocji do 31 marca 2021.
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U-WAVE-T wireless transmitter 
mounted on QM-Height using 
the optional U-WAVE mounting 
plate.

518-245

518-247

List prices quoted in this publication are Mitutoyo’s suggested retail prices excluding VAT. Prices do not include installation and training.1

Zaawansowany wysokościomierz 1D serii QM-Height 

› Łatwy w użyciu wysokościomierz pomiarowy 1D wyposażony w system ABSOLUTE,  

 który nie wymaga zerowania po każdym włączeniu, oraz posiada poduszki   

 powietrzne do łatwego poruszania urządzenia do płycie granitowej.

› Złącza komunikacyjne DIGIMATIC, USB i bezprzewodowa komunikacja U-WAVE  

 zapewniają łatwą integrację z sieciowymi systemami zarządzania jakością (SPC).

› W prosty sposób można wprowadzić często wykonywane pomiary takie jak średnica  

 wewnętrzna / zewnętrzna, obliczanie skoku za pomocą jednego przycisku, który  

 znacznie ułatwia obsługę.

QM-HEIGHT - WYSOKOŚCIOMIERZ ABSOLUTE 1D

Numer  
katalogowy

Zakres 
[mm]

Nazwa Rozdzielczość 
[mm]

Dokładność 
[µm]

Poduszka 
powietrzna

Cena  
katalogowa €

Cena  
promocyjna €

518-240 0–350 QM-Height 1D 0,001 ±(2,4+2,1l/600)µm 3.485,00 2.799,00
518-242 0–600 QM-Height 1D 0,001 ±(2,4+2,1l/600)µm 4.276,00 3.399,00
518-244 0–350 QM-Height 1D 0,001 ±(2,4+2,1l/600)µm ■ ■ 3.849,00 2.999,00
518-246 0–600 QM-Height 1D 0,001 ±(2,4+2,1l/600)µm ■ ■ 4.640,00 3.699,00

518-246

518-240

Wyposażenie opcjonalne 

Numer  
katalogowy

Nazwa Opis Cena  
katalogowa €

Cena  
promocyjna €

936937 Kabel Digimatic (1m) do QM-Height 48,00 –
965014 Kabel Digimatic (2m) do QM-Height 62,00 –
06AFM380D Kabel USB Input Tool Direct (2m) do QM-Height 107,00 –
02AZD880G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T* do QM-Height 163,00 –
02AZD790D Kabel łączący U-WAVE-T do QM-Height 87,00 –
02AZE990 Płytka mocująca U-WAVE do QM-Height 35,00 –
06AFZ950D AC-Adapter 6V DC, 2A do QM-Height 70,00 59,90
12AAC072 Końcówka do pomiaru głębokości For QM-Height / Linear Height 172,00 149,00 
901-124 Płyta granitowa 630 x 630 x 70 mm; DIN 876; klasa 0 689,00 589,00
901-125 Płyta granitowa 1000 x 630 x 100 mm; DIN 876; klasa 0 1.280,00 1.089,00
901-932 Podstawa Podstawa do płyty granitowej 901-124 348,00 299,00
901-933 Podstawa Podstawa do płyty granitowej 901-125 384,00 329,00
* Odbiornik U-WAVE-R (sprzedawany oddzielnie) jest potrzebny aby wysyłać dane do PC z nadajnika.

 Podane ceny są cenami sugerowanymi i nie są wiążące. Należy do nich dolicznyć podatek VAT. Nie zawierają one kosztów instalacji i szkolenia.



518-351E-21

518-352E-21

LH-600E 
Activating the air cushion allows 
frictionless movement on a surface 
plate.

Typical screen displays showing 
result of LH-600 measurements 
(perpendicularity graph and 
dispersion histogram).

LH-600EG 
The button to activate
the air cushion is conveniently 
placed on the power grip.

List prices quoted in this publication are Mitutoyo’s suggested retail prices excluding VAT. Prices do not include installation and training. 2

Zaawansowany wysokościomierz 2D serii Linear Height

Code No. Stroke Range*4 Description Power grip Resolution Accuracy at 20ºC Air cushion List price Offer price
518-351E-21 0 - 600 mm (0 - 24”) 0 - 972 mm (0 - 38”) Linear Height LH-600 E — 0.0001 mm ±(1.1+0.6L/600) μm*5 ✓ £4940.00 £3952.00
518-352E-21 0 - 600 mm (0 - 24”) 0 - 972 mm (0 - 38”) Linear Height LH-600 EG ✓ 0.0001 mm ±(1.1+0.6L/600) μm*5 ✓ £5200.00 £4160.00

*4 Achieved with probe in lower then upper position.   
*5 L = measuring length in mm.

Code No. Description List price Offer price
63AAA043 DMX-0-1 USB*6 £290.00 £232.00
12AAA807D RS-232C cable (2 m; for use with 63AAA043) £36.20 £28.96
K650986 Stylus kit,M3 £364.62 £291.70
12AAC072 Depth probe £363.00 £290.40
517-906-0 Granite plate (600 x 600 x 75 mm; grade 0) £550.00 £440.00
517-909-0 Granite plate with stand (900 x 600 x 100 mm; grade 0) £1350.00 £1080.00

*6 HID (Human Interface Device) keyboard format interface to send measurement data directly to software applications such as MS Excel.

Special offer – SAVE UP TO £1040!

Optional accessories

Włączenie poduszek powietrznych pozwala 
na łatwe poruszanie urządzenia po granitowej 
płycie.

Wyposażenie opcjonalne
 
Numer  
katalogowy

Nazwa Opis Cena  
katalogowa €

Cena  
promocyjna €

63AAA043 DMX-0-1 USB Do Linear Height: HID (Human Interface Device) wirtualna klawiatura do 
wysyłania danych bezpośrednio do programów takich jak MS Excel

260,00 219,00

12AAA807D Kabel RS-232C Do Linear Height:  
Kabel RS-232 (2m, do użytku z 63AAA043)

61,00 51,90

K650986 Zestaw końcówek Do Linear Height: zawiera uchwyt, trzpienie: Ø=1, 2, 3, 4 mm i inne 396,00 339,00
12AAN050 Drukarka paragonowa Drukarka wyników pomiarowych do Linear Height 1.286,00 1.099,00 
12AAC072 Końcówka do pomiaru głębokości Do QM-Height / Linear Height 172,00 149,00 
901-124 Płyta granitowa 630 x 630 x 70 mm; DIN 876; klasa 0 689,00 589,00
901-125 Płyta granitowa 1000 x 630 x 100 mm; DIN 876; klasa 0 1.280,00 1.089,00
901-932 Podstawa Podstawa do płyty granitowej 901-124 348,00 299,00
901-933 Podstawa Podstawa do płyty granitowej 901-125 384,00 329,00

Numer  
katalogowy

Zakres 
[mm]

Nazwa Rozdzielczość 
[mm]

Dokładność 
[µm]

Poduszka 
powietrzna

Cena  
katalogowa €

Cena  
promocyjna €

518-351D-21 0–600 Linear Height LH-600 E 0,0001 ±(1,1+0,6l/600)µm ■ 6.068,00 4.799,00
518-352D-21** 0–600 Linear Height LH-600 EG 0,0001 ±(1,1+0,6l/600)µm ■ 6.388,00 4.999,00
 ** Z ergonomicznym uchwytem

› Zaawansowany pomiar 2D z poduszkami powietrznymi dla ułatwienia obsługi.

› Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 5,7 cala poprawia czytelność oraz ułatwia 

obsługę.

› Procesor wyposażony jest w wiele funkcji takich jak automatyczny pomiar czy pisanie 

programów.

› Dostępne dwa modele: z ergonomicznym uchwytem (typ EG); bez uchwytu (typ E).

Wysokościomierz 2D Linear Height LH-600 E/EG

 Podane ceny są cenami sugerowanymi i nie są wiążące. Należy do nich dolicznyć podatek VAT. Nie zawierają one kosztów instalacji i szkolenia.

518-352D-21518-351D-21

Przycisk do włączenia poduszek powietrznych 
znajduje się na ergonomicznym uchwycie.



Coordinate Measuring Machines

Sensor Systems

Vision Measuring Systems

Test Equipment 
and Seismometers

Form Measurement

Digital Scale and DRO Systems

Optical Measuring

Small Tool Instruments
and Data Management

Whatever the challenge, Mitutoyo supports 
you from start to finish.

Mitutoyo is not only a manufacturer of top-quality 
measuring products but one that also offers qualified 
support for the lifetime of the equipment, backed up 
by comprehensive services that ensure your staff can 
make the very best use of the investment.

Apart from the basics of calibration and repair, 
Mitutoyo offers product and metrology training,  
as well as IT support for the sophisticated software 
used in modern measuring technology. We can also 
design, build, test and deliver bespoke measuring 
solutions and even, if deemed cost-effective, take 
your critical measurement challenges in-house on a 
sub-contract basis.

Note: All information regarding our products, and in particular the illustrations, drawings, dimensional and performance data contained 
in this printed matter as well as other technical data are to be regarded as approximate average values. We therefore reserve the right to 
make changes to the corresponding designs, dimensions and weights. The stated standards, similar technical regulations, descriptions and 
illustrations of the products were valid at the time of printing. In addition, the latest applicable version of our General Trading Conditions will 
apply. Only quotations submitted by ourselves may be regarded as definitive.

Mitutoyo (UK) Ltd

West Point Business Park, Joule Road
Andover, Hampshire  SP10 3UX

T +44 (0)1264 353123
F +44 (0)1264 354883

enquiries@mitutoyo.co.uk
www.mitutoyo.co.uk

Mitutoyo zapewnia klientom pełne 
wsparcie w dziedzinie innowacyjnych 
rozwiązań przemysłowych. 

Mitutoyo jest nie tylko producentem 
najwyższej jakości przyrządów i 
maszyn 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.

Współrzędnościowe  
maszyny pomiarowe

Czujniki

Wizyjne systemy pomiarowe

Twardościomierze

Pomiary parametrów kształtu

Liniały

Pomiary optyczne

Ręczne przyrządy pomiarowe  
i przetwarzania danych

 
Mitutoyo Polska Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8A
54-610 Wrocław
Tel.: + 48 71/ 354 83 50
Fax: + 48 71/ 354 83 55
email: mitutoyo@mitutoyo.pl

Uwaga: Wszystkie szczegóły dotyczące produktów a w szczególności zdjęcia, rysunki, wymiary i inne dane techniczne zawarte w niniejszej publikacji mają charakter 
jedynie poglądowy. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, wymiarów i mas. Podane normy, przepisy techniczne, opisy i zdjęcia 
produktów zachowują aktualność w momencie oddania do druku. Obowiązuje najnowsza wersja naszych Ogólnych Warunków Handlowych. Moc obowiązującą 
zachowują wyłącznie oferty przygotowane przez nas.  

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI AUTORYZOWANYMI DYSTRYBUTORAMI NA TERENIE 
CAŁEGO KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI:


