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SUPER WYPRZEDAŻ 
CHROPOWATOŚCIOMIERZY SERII SJ
PRZENOŚNE CHROPOWATOŚCIOMIERZE TERAZ W NAJLEPSZEJ CENIE 

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
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Więcej info 
o SJ-210:
shop.mitutoyo.pl

Więcej info 
o SJ-310:
shop.mitutoyo.pl

2
Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi Mitutoyo. Wszystkie produkty przeznaczone do sprzedaży klientom komercyjnym. Dlatego podatek VAT nie jest wliczony w cenę. Ilustracje 

produktów nie są zobowiązujące. Opisy produktów, w szczególności wszelkie specyfikacje techniczne, są wiążące tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione.

Przenośne urządzenie  
do pomiaru chropowatości  
Surftest SJ-210 / SJ-310
>Przenośne urządzenia pozwalają na łatwy i dokładny  

pomiar chropowatości powierzchni.

> Chropowatościomierz SJ-210 jest przystosowany  
do pracy w środowisku przemysłowym.  

> Promień końcówki zgodnie z EN ISO wynosi 2 μm,  
a nacisk pomiarowy to 0,75mN.

> Promień płozy zgodnie z EN ISO wynosi 40 mm 
 i umożliwia pomiar chropowatości powierzchni  
przy λc = 0,8 mm.

> Oba urządzenia działają zgodnie ze standardami  
VDA i posiadają możliwość pomiaru specjalnych  
parametrów takich jak Rz1max.

> Kolorowy wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt, a funkcja 
podświetlenia poprawia widoczność. 

> Łatwe i intuicyjne menu.

> SJ-310 zawiera wbudowaną drukarkę oraz ekran dotykowy. 
Umożliwia wydruk: wyników, profili oraz ustawień, w trybie 
automatycznym lub na żądanie.

> Zastosowanie kolorowych zakresów tolerancji pozwala 
 użytkownikom na szybką, ale dokładną analizę.

> Zgodny z normami EN ISO, VDA, ANSI, JIS. Można też  
definiować własne ustawienia.

> Rożnego typu detektory dostępne dla chropowatościomierzy 
Surftest SJ-210 oraz SJ-310  rozszerzają zakres zastosowań 
obu modeli  

> SJ-210 posiada dwa zestawy językowe, które w sumie dają  
21 języków.

Akcesoria do SJ-210, SJ-310 i SJ-410
Kod produktu Nazwa Cena  

katalogowa €

178-010 Moduł autodojazdu 2.370,00

Umożliwia automatyczne i bezpieczne 
pozycjonowanie w osi Z oraz auto-pow-
rót za pomocą jednego przycisku

178-020 Moduł regulacji osi X 1.220,00

Używany do precyzyjnego pozycjonowa-
nia urządzenia w kierunku poziomym.

178-029
Statyw granitowy z 
kolumną dla SJ-210/
SJ-310

738,00

Stosowany do montowania urządzeń na 
różnych wysokościach. 
Zakres pionowy: 250 mm
Wymiary: 400 × 250 × 555 mm
Masa: 20 kg

Aby zamontować SJ-210/310 należy 
skorzystać z opcjonalnego adaptera 
(12AAA221), który należy zamówić 
osobno.

178-030 Moduł regulacji 
przechyłu

1.800,00

Umożliwia łatwy do ustawienia styk de-
tektora z mierzonym elementem. Dzięki 
zastosowaniu stolika poziomującego DAT 
to ustawienie może być jeszcze prostsze.

178-039 Statyw granitowy z 
kolumną dla SJ-410

732,00

Przeznaczony do SJ-410
Wymiary: 400 x 250 x 578 mm.
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SJ-310

SJ-210

SURFTEST SJ-210
Kod 
produktu

Nazwa Cena  
katalogowa €

Cena  
promocyjna €

178-560-01D Surftest SJ-210 [mm] 2.215,00 1.799,00

Promień końcówki: 2 μm; Nacisk pomiarowy: 0,75 mN
możliwość przełączania pomiędzy 16 językami: japoński, angielski, niemiecki, 
francuski, włoski, hiszpański, portugalski, czeski, polski, węgierski, turecki,  
szwedzki, duński, tradycyjny chiński, uproszczony chiński

178-560-02D Surftest SJ-210 [mm] 2.215,00 1.799,00

Promień końcówki: 5 μm; Nacisk pomiarowy: 4 mN
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (patrz: 178-560-01D)

178-560-03D Surftest SJ-210 [mm] 2.215,00 1.799,00

Promień końcówki: 2 μm; Nacisk pomiarowy: 0,75 mN
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami: japoński, angielski, rosyjski, 
słoweński, rumuński, bułgarski, fiński, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, 
czeski, polski, węgierski, turecki, szwedzki

178-561-02E Surftest SJ-210 [inch/mm] 2.215,00 1.799,00

Promień końcówki 5 μm; Nacisk pomiarowy: 4 mN. Metryczno / Calowe. 
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (patrz: 178-560-01D)

178-562-01D Surftest SJ-210R [mm] 2.575,00 1.999,00

Promień końcówki 2 μm; Nacisk pomiarowy: 0,75 mN; typ R.
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (patrz: 178-560-01D)

178-564-01D Surftest SJ-210S [mm] 4.100,00 3.199,00

Promień końcówki 2 μm; Nacisk pomiarowy 0,75 mN; Typ S.
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (patrz: 178-560-01D)

178-565-02E Surftest SJ-210S [inch/mm] 4.100,00 3.199,00

Promień końcówki 5 μm; Nacisk pomiarowy 4 mN; Typ S. Metryczno / Calowe
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (patrz 178-560-01D)

SURFTEST SJ-310
Kod 
produktu

Nazwa Cena  
katalogowa €

Cena  
promocyjna €

178-570-01D Surftest SJ-310 [mm] 4.450,00 3.499,00

Promień końcówki: 2 μm; Nacisk pomiarowy 0,75 mN
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami: japoński, angielski, niemiecki, 
francuski, włoski, hiszpański, portugalski, czeski, polski, węgierski, turecki, 
szwedzki, duński, tradycyjny chiński, uproszczony chiński

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

4.330,00 3.399,00

Promień końcówki: 2 μm; Nacisk pomiarowy 0,75 mN. 
Metryczno / Calowe
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz: 178-570-01D)

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

4.450,00 3.499,00

Promień końcówki: 5 μm; Nacisk pomiarowy 4 mN
Metryczno / Calowe
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz: 178-570-01D)

178-572-01D Surftest SJ-310R [mm] 4.800,00 3.699,00

Promień końcówki: 2 μm; Nacisk pomiarowy: 0,75 mN; Typ R
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz: 178-570-01D)

178-574-01D Surftest SJ-310S [mm] 6.300,00 4.899,00

Promień końcówki: 2 μm; Nacisk pomiarowy: 0,75 mN; typ S
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz: 178-570-01D)
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Moduł napędu o wysokiej prostoliniowości 
Prostoliniowość / długość przejazdu  
0,3 μm / 25 mm (SJ-411) 
0,5 μm / 50 mm (SJ-412)

†Przenośne urządzenie pozwala na łatwy i 
szybki pomiar chropowatości powierzchni 
nawet bez zewnętrznego zasilania - działa 
na baterii. 

†Bezpłozowa seria SJ-410 pozwala na 
wykonanie profili pierwotnych (P), profili 
chropowatości (R), profili falistości (W) oraz 
innych. Pozwala również na kompensację 
powierzchni zakrzywionych, promieniowych i 
pochylonych. 

†Urządzenie cechuje wysoka prostoliniowość 
przejazdu na odcinku 25 mm oraz 50 mm. 
Dla obu modeli dostępny jest szereg łatwych 
do wymiany końcówek pomiarowych. 

†Wygodne w użytkowaniu menu, podobne 
do wykorzystywanego w poprzednich 
modelach. 

†Duży 14,5 cm [5,7"] kolorowy wyświetlacz 
LCD zapewnia dobrą czytelność oraz 
obsługę w różnych językach.

†Wbudowana drukarka umożliwia: 
drukowanie wyników, profili oraz 
ustawień, w trybie automatycznym lub 
na żądanie. 

†Akcesoria opcjonalne takie jak moduł 
autodojazdu, moduł regulacji osi X 
oraz moduł regulacji pochyłu mogą być 
montowane na granitowym statywie.

Przenośny lub stacjonarny model SJ-410 do  
pomiaru chropowatości

SURFTEST SJ-410

Kod 
produktu

Nazwa Cena  
katalogowa €

Cena  
promocyjna €

178-580-01D Surftest SJ-411 [mm] 8.430,00 6.899,00

Promień końcówki: 2 μm; Nacisk pomiarowy 0,75 mN; X=25 mm. 
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami: japoński, angielski, nie-
miecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, czeski, polski, węgierski, 
turecki, szwedzki, duński, tradycyjny chiński, uproszczony chiński

178-580-02D Surftest SJ-411 [mm] 8.430,00 6.899,00

Promień końcówki: 5 μm; Nacisk pomiarowy 4 mN; X=25 mm.
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz: 178-580-01D)

178-581-01E Surftest SJ-411 [inch/mm] 8.430,00 6.899,00

Promień końcówki: 2 μm; Nacisk pomiarowy 0,75 mN; X=25 mm; 
możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz 178-580-01D); 
Metryczno / Calowy

178-581-02E Surftest SJ-411 [mm] 8.430,00 6.899,00

Promień końcówki: 5 μm; Nacisk pomiarowy 4 mN; X=50 mm. 
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz: 178-580-01D)

178-582-01D Surftest SJ-412 [mm] 9.900,00 7.899,00

Promień końcówki: 5 μm; Nacisk pomiarowy 4 mN; X=50 mm. 
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz: 178-570-01D)

178-583-01E Surftest SJ-412 [mm] 9.900,00 7.899,00

Promień końcówki: 2 μm; Nacisk pomiarowy 0,75 mN; X=50 mm. 
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz: 178-570-01D)

Akcesoria do SJ-210, SJ-310 i SJ-410
Kod produktu Nazwa Cena  

katalogowa €

178-010 Moduł autodojazdu 2.370,00

Umożliwia automatyczne i bezpieczne 
pozycjonowanie w osi Z oraz auto-pow-
rót za pomocą jednego przycisku

178-020 Moduł regulacji osi X 1.220,00

Używany do precyzyjnego pozycjonowa-
nia urządzenia w kierunku poziomym.

178-029
Statyw granitowy z 
kolumną dla SJ-210/
SJ-310

738,00

Stosowany do montowania urządzeń na 
różnych wysokościach. 
Zakres pionowy: 250 mm
Wymiary: 400 × 250 × 555 mm
Masa: 20 kg

Aby zamontować SJ-210/310 należy 
skorzystać z opcjonalnego adaptera 
(12AAA221), który należy zamówić 
osobno.

178-030 Moduł regulacji 
przechyłu

1.800,00

Umożliwia łatwy do ustawienia styk de-
tektora z mierzonym elementem. Dzięki 
zastosowaniu stolika poziomującego DAT 
to ustawienie może być jeszcze prostsze.

178-039 Statyw granitowy z 
kolumną dla SJ-410

732,00

Przeznaczony do SJ-410
Wymiary: 400 x 250 x 578 mm.

12.5 mm

±1.5°

Więcej info  
o SJ-410:
shop.mitutoyo.pl



Mitutoyo Polska Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8A 
54-610 Wrocław 
Polska 

Tel. +48 71 354 83 54 
Fax +48 71 354 83 55

mitutoyo@mitutoyo.pl 
www.mitutoyo.pl

Uwaga:
Ilustracje produktów nie są zobowiązujące. Opisy produktów, w szczególności wszelkie specyfikacje techniczne są wiążące tylko wtedy,  
gdy zostały wyraźnie uzgodnione. MITUTOYO, DIGIMATIC, SURFTEST i U-WAVE są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi 
Mitutoyo Corp. w Japonii i / lub innych krajach / regionach. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami 
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Inne nazwy produktów, firm i marek wymienione w 
niniejszym dokumencie służą wyłącznie do celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Więcej informacji o naszych produktach 
oraz kompletny katalog

www.mitutoyo.pl

4
Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi Mitutoyo. Wszystkie produkty przeznaczone do sprzedaży klientom komercyjnym. Dlatego podatek VAT nie jest wliczony w cenę.  

Ilustracje produktów nie są zobowiązujące. Opisy produktów, w szczególności wszelkie specyfikacje techniczne, są wiążące tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione.

Kod produktu Nazwa Cena  
katalogowa €

Cena  
promocyjna €

SJSET01 Statyw granitowy dla serii SJ Zestaw 1 783,00 599,00

Statyw granitowy 178-029 
oraz adapter12AAA221

Może być stosowany do jednostki napędu SJ-210/SJ-310, pozwala również  
mierzyć chropowatość na różnych wysokościach.

SJSET02 Statyw granitowy dla serii SJ Zestaw 2 3.102,00 2.499,00

Statyw granitowy 178-039 
oraz moduł autodojazdu 178-010  
Zestaw ten pozwala na ustawienie automatycznego dojazdu  
za pomocą jednego przycisku, co znacznie oszczędza czas  
i zwiększa wydajność pracy.

SJSET03 Zarządzanie danymi dla serii SJ Zestaw 1 360,00 289,00

USB Input Tool Direct (Digimatic USB)
Type 06AFM380D oraz oprogramowanie 
USB-ITPAK V 2.1 z kluczem 06AFM386
 

Zestaw przeznaczony dla Klientów którzy jeszcze nie posiadają  
oprogramowanie USB ITPAK. Pozwala na załadowanie wyników  
obliczeń z SJ do arkuszy kalkulacyjnych na komputerze za pomocą jednego przycisku.

SJSET04 Zarządzanie danymi dla serii SJ Zestaw 2 827,00 659,00

U-WAVE-R (odbiornik) + oprogramowanie 02ADZ810D, 
U-WAVE-T bezprzewodowy nadajnik, (z brzęczykiem)
02AZD880G, U-WAVE-T kabel łączący
02AZD790D z oprogramowaniem
USB-ITPAK V 2.1 z kluczem 06AFM386

Zestaw przeznaczony dla klientów którzy jeszcze nie posiadają odbiornika U-WAVE R. Pozwala na  
bezprzewodowe załadowanie wyników obliczeń z SJ do arkuszy kalkulacyjnych na komputerze za pomocą 
jednego przycisku.

SJSET05 Zarządzanie danymi dla serii SJ Zestaw 3 250,00 199,00

U-WAVE-T bezprzewodowy nadajnik, typ z brzęczykiem
02AZD880G i  U-WAVE-T  
Kabel łączący 02AZD790D

Zestaw przeznaczony dla Klientów którzy już posiadają odbiornik U-WAVE R. Pozwala na bezprzewodowe 
załadowanie wyników obliczeń z SJ do arkuszy kalkulacyjnych na komputerze za pomocą jednego przycisku.
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