DE NIEUWE CRYSTA-APEX V
BEWEZEN PRESTATIES EN BETROUWBAARHEID IN
COMBINATIE MET SMART FACTORY-FUNCTIONALITEIT!

RUIL UW OUDE
CNC CMM IN!
ONGEACHT HET MERK!
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MITUTOYO CNC CMM
PROMOTIE 2020

SMART DEAL, SMART CMM, SMART DECISION

De CRYSTA-Apex V-SERIE
500/700/900-serie
Met het oog op nauwkeurigheid, snelheid en
veelzijdigheid introduceren wij onze nieuwe CNC
coördinatenmeetmachine-serie. We zijn trots op onze
CRYSTA-Apex V-serie die snellere metingen levert zonder in
te leveren op de inherente nauwkeurigheid van de machine.
Hij ondersteunt ook het meten van werkstukken met veel

verschillende vormen, zoals gietstukken of schoepenwielen.
De CRYSTA-Apex V-serie is een nieuwe generatie
CNC-coördinaatmeetmachines die IoT gebruiken voor
geavanceerd beheer van productie- en kwaliteitsinformatie
en zo van elke fabriek een slimme fabriek maakt.

Statusmonitor

Conditiemonitor

Meetma c h in e s o p a f s t a nd m oni t or e n

Onderhoud preventief uitvoeren via CMMstatusbewaking

Server

⃝ V erzamelt en visualiseert
operationele statusgegevens
⃝ Ondersteunt MT
Connect communicatie-

CNC Coördinatenmeetmachine

Measurlink
Minder defecte producten
door kwalitative visualisaties

Server

Informatie uitvoeren
・ Afgelegde afstand
・ Temperatuurlog
・ A antal aantastingen

Preventief onderhoud
door statusbewaking

Van statusbeheer tot preventief onderhoud: help met
visualisaties uw slimme fabriek goed op weg.
Mitutoyo heeft nieuwe functies ontwikkeld die gebruikmaken van een netwerk voor het centraal beheren van
productieprocesinformatie. MeasurLink voorspelt defecten door realtime gegevens van meetmachines te verzamelen
en analyseren. De statusmonitor (Smart Measuring System of SMS), die de operationele status van de meetmachine
aangeeft, en de Conditiemonitor, die de staat van de machine zelf aangeeft, helpen mee de meetnauwkeurigheid,
verhogen de productiviteit en verbeteren het onderhoudsbeheer.

RUIL UW
OUDE CNC
CMM IN!
Ongeacht het merk!**
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C RY S TA - A p e x V 5 4 4
Meetbereik
x: 500 mm
y: 400 mm
z: 400 mm

Bovengenoemde prijzen zijn Mitutoyo's aanbevolen verkoopprijzen. 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.

Van kleine tot middelgrote werkstukken, de machines in de CRYSTA-Apex
V-serie dekken het allemaal.
De vooruitgang in nauwkeurigheid, snelheid en
veelzijdigheid komen echt tot uiting in het brede
assortiment van 3-series en in de 10 modellen die de
Apex V te bieden heeft. Met een chassis in gedurfde

Wij bedanken u voor het kiezen voor een Mitutoyo
coördinatenmeetmachine en hopen dat u tevreden bent
met de lange en betrouwbare dienst die uw BN, BHN,
Euro-C, Euro-C Apex of Crysta-Apex C-serie u door
de jaren heeft geleverd. Aan alle goede dingen komt
echter een einde, zelfs voor deze uitzonderlijk duurzame
CMM's. Ze hebben nu dan toch uiteindelijk de leeftijd
bereikt waarop de ondersteuning voor reserveonderdelen
reeds is gestopt of dit binnenkort zal doen.
** Aanbod geldig voor alle concurrerende
CNC CMM-modellen en Mitutoyo
CNC CMM's (CRYSTA-Apex C
en oudere modellen).

kleuren brengt het gloednieuwe ontwerp geavanceerde
mogelijkheden en creativiteit over die passen bij
precisiemeetinstrumenten in het IoT-tijdperk.

Ons aanbod aan u:

Wij begrijpen heel goed hoe dit u zorgen baart in het
kader van het behoud van uw kwaliteitscontrole, en
daarom willen we u een aantrekkelijke aanbod wat
betreft het opwaarderen van uw CMM naar het
nieuwste model uit de CRYSTA-Apex V 500/700/900
serie. Neem contact op met Mitutoyo voor de volledige
details van dit aanbod, dat uw bedrijf de nieuwste
productiviteitsverhogende inspectietechnologieën biedt
voor de laagste prijs en u daarnaast verzekert van
hoogwaardige meetprestaties in de toekomst. Een CMMexpert zal u uitgebreid kunnen informeren wat betreft
de mogelijkheden.

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

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

Vision meetsystemen

Vormmeetsystemen

Optisch meten

Wat uw uitdagingen ook zijn, Mitutoyo
biedt u ondersteuning van begin tot eind.

Linear Gages
en Laser Scanners

Hardheidstesters
en seismometers

Digitale linialen
en DRO-systemen

Handmeetgereedschap
en gegevensverwerking

Mitutoyo is niet alleen fabrikant van meetinstrumenten van topkwaliteit, wij bieden u een
effectieve ondersteuning voor de gehele levensduur
van uw instrumenten en bieden een hoogwaardige
dienstverlening die ervoor zorgt dat u het optimale
rendement uit uw investering kunt halen.
Naast onze kennis van kalibratie en reparatie biedt
Mitutoyo product- en metrologie trainingen aan,
evenals IT-ondersteuning voor de geavanceerde
software die wordt gebruikt in de moderne
meettechnologie. Wij kunnen ook meetoplossingen
naar wens ontwerpen, bouwen, testen en leveren.
Wij kunnen op basis van vaste tarieven metingen
voor u uitvoeren.

Extra productliteratuur en onze
productcatalogus vindt u hier.
www.mitutoyo.nl
www.mitutoyo.be
Mitutoyo Benelux
Mitutoyo Nederland B.V.
Wiltonstraat 25
3905 KW Veenendaal
T. +31 318 53 49 11
www.mitutoyo.nl

Let op: aan productillustraties kunnen geen rechten worden ontleend. Productbeschrijvingen, in het bijzonder alle technische
specificaties, zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk overeengekomen.
MITUTOYO en MCOSMOS zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Mitutoyo Corp. in Japan en/of andere
landen/regio's. RENISHAW is een gedeponeerd handelsmerk van RENISHAW PLC Overige producten, bedrijven en merken
hier genoemd zijn enkel ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaars.

Mitutoyo Belgium N.V.
Schaarbeekstraat 20
9120 Melsele
T. +32 3 254 04 44
www.mitutoyo.be
info@mitutoyobenelux.com

