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Fixações para CMM

A Mitutoyo dispõe de uma completa linha de equipamento CMM, desde a própria máquina até 
aos sistemas de ponteiras e desde o software até sistemas de fixação.
A Série Fixtures “eco-fix” oferece:
– uma forma rápida, fácil e flexível papa criar fixações
– conceito modular orientado para a prática
– uma forma de construir fixações economizando tempo e dinheiro
– adaptação fácil das fixações para as alterações nas peças
– componentes em alumínio super leve
– peças fortes com revestimento duro e anodizado para longa duração em duras condições

eco-fix Kit S

Para peças prismáticas
• 59 peças,
• Placa base 250x250mm,
• Grelha 50x50mm com furação M6,
• Pinos de localização 25-100mm,
• Elementos batente,
• Suporte esquadria,
• Apoio cónico,
• Blocos em V,
• Grampo de mola

Ref. 
K551048

eco-fix Kit Mag S

Para peças magnéticas – ideal para chapa metálica
• 70 peças,
• Placa base 250x250mm,
• Furação M6 com grelha 50x50mm,
• Pinos de localização 25-100mm,
• Apoios magnéticos

Ref. 
K551089

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

590 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Fixações para CMM
eco-fix Kit L

Para peças prismáticas
• 98 peças,
• Placa base 500x400mm,
• Furação M6 com grelha 50x50mm,
• Pinos de localização 25-100mm,
• Elementos batente,
• Suportes esquadria,
• Apoio cónico,
• Blocos em V,
• Mola clip

Ref. 
K551049

eco-fix Kit Mag L

Para peças magnéticas – ideal para chapa metálica
• 79 peças,
• Placa base 500x400mm,
• Furação M6 com grelha 50x50mm,
• Pinos de localização 25-100mm,
• Apoios magnéticos

Ref. 
K551090

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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eco-fix Kit quick-rail

O sistema perfeito para uma grande variedade de peças
• 3 perfis carril
• 1 perfil carril com comprimento de 800mm, fixo na CMM
• 2 perfis carril com 500mm para posicionamento flexivel do perfil carril e das placas base
• Pinos de localização 25-100mm,
• Elementos batente,
• Suportes esquadria,
• Molas clip.

Ref. 
K550914

Veja com que rapidez e simplicidade o eco-fix 
proporciona uma solução para a fixação das suas 
peças

VARI-FIX

– Perfis flexíveis RST
– Altura totalmente ajustável
– Elementos rotativos permitem posicionamentos 360°
– Combinável com todos os elementos eco-fix

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

592 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Cabines para CMM

Proteja o seu investimento da contaminação, aumente a fiabilidade das medições e reduza os cus-
tos de manutenção. As Cabines de Controlo da Mitutoyo são desenhadas para manter a sua CMM 
e instrumentos livres de contaminação pelo ar.

Características e benefícios:
– Ventiladores standard criam uma pressão positiva no interior da cabine, expelindo poeiras e ou-

tros contaminantes do ar, aumentando a fiabilidade das medições e reduzindo os custos de ma-
nutenção.

– Disponível uma opção de Ar-Condicionado, para acrescentar o controlo da temperatura ao ambi-
ente de ar limpo.

– O volume da cabine proporciona um grande melhoria nas condições de trabalho para intricadas 
operações de inspeção e controlo.

– Portas duplas e rebatíveis facilitam a movimentação de peças.
– Design Modular com painéis amovíveis e que permitem a montagem em redor de máquinas exis-

tentes, com relocalização simples (se necessário) e auxiliar na manutenção anual da CMM.
– As cabines são de construção robusta, para assim responder às exigências de uma atarefada zo-

na de produção numa unidade fabril.
– Painéis de policarbonato transparente, de fácil limpeza, deixam passar luz suficiente para uma 

utilização normal, são à prova de estilhaços, resistentes e de longa duração.
– O design de linhas simples e funcionais, melhora o aspeto visual do enquadramento da sua 

CMM.

Informação técnica: 
– Estrutura em alumínio extrudido.
– Painéis inferiores em PVC – grande variedade de cores disponíveis
– Painéis superiores em policarbonato transparente.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

593

 




