
55A Mitutoyo opera baseada numa política de alta qualidade e melhoria contínua para fornecer aos nossos clientes os benefícios das mais inovadoras tecnologias.
Entretanto a Mitutoyo reserva-se o direito de alterar uma ou todas as características de especificação de qualquer produto sem aviso prévio

Medição InLine
Tecnologia de medição 3D de alta exatidão

Medição InLine

MMC CNC para Medição InLine
MACH-3A 653

Sistema de Medição Ágil e Compacto
MACH Ko-ga-me

MAP VISION Quality Gate
Sistema de Inspeção IN LINE para Indústria Automotiva

• Sistemas de medição incorporados a sistemas produtivos 
proporcionam prévia detecção de defeitos e tendências.

• Facilita o Feedback Instantâneo e a ação corretiva da máquina 
produtiva.

• Também aplicável a produção em pequenas quantidades
• Proporciona um processo rastreável e confiável.
• Proporciona medições de alta exatidão em ambientes fabris.

Máquina para medição Inline (Tipo Horizontal)

• O controlador e computador são incorporados a estrutura da 
máquina proporcionando uma máquina que requer espaço 
reduzido podendo ser incorporada facilmente a linhas e células 

• Eletrônica e Mecânica desenvolvida para operar 24 horas de 
maneira estável e com alta durabilidade mesmo em condições 
agressivas de ambiente

•  Alta velocidade e aceleração

• Pode ser utilizada sobre suporte ou integrada a células e 
dispositivos.

• Caso seja necessário medir peças maiores que a capacidade da 
Ko-ga-me, a Máquina pode ser integrada a sistemas com eixo 
X auxiliar ou deslocamento da peça 

• Oferece grande versatilidade possibilitando a medição com 
sensores de toque ou scanning contínuo.

• Alta aceleração proporcionando redução no tempo de 
medição

• Sistemas sobre a base  - peças dentro da capacidade de 
medição da Ko-Ga-Me.

• Meça 100% das cotas em 100% das peças

• Risco ZERO de parada de linha

• Sistema Multicâmeras

• Projetado para uso em ambiente real de produção

• Ajuste do processo para o valor nominal

• Alta velocidade de medição - produz e ajusta em tempo real 
garantindo melhor qualidade do produto diretamente na 
linha de produção.

MACH-3A 653

*Mesa Indexável é item opcional

MACH Ko-ga-me

Legex Crysta EX CARBStrato

Mais Exata do Mundo
Medição com 5 eixos e 
redução de tempo

Coluna Dual
Coluna IndividualPeças de Grande Porte

Destaque - Máquinas de Medir por Coordenadas

MACH-3A 653

MACH-V

CARBApexCrysta G Falcio G




