
Crysta Plus M776 / M7106

Crysta PM7106

Crysta Pm776 700: 700: 600 (4,5+4,5L/1000)

A Máquina de Medir por Coordenadas manual com a maior 
capacidade do mercado. Agora com uma série de inovações.

• Exclusivo sistema de travamento remoto
O novo sistema de travamento de eixos com painel de 
controle remoto, diminui o tempo de operação em medições 
permitindo que o operador tenha o controle sempre a mão.

• Projetada e fabricada no Brasil
Só quem tem experiência e qualidade de nível mundial, de-
senvolve e fabrica no Brasil e pode exportar para o mundo.

• Novo sistema de ajuste fino de duas velocidades 
(Patente Mitutoyo)
O novo sistema de duas velocidades oferece mais qualidade 
nos resultados através de um movimento suave e contínuo, 
precisão nos movimentos, facilidade de operação e acesso 
fácil a detalhes e regiões pequenas de suas peças.

• Disponível em duas versões de sistema de proces-
samento de dados
Flexibilidade inédita para uso de processador dedicado (QM 
DATA) e para uso com software em PC - MCOSMOS.

• Novo desenho, mais conforto e ergonomia
Coluna de apoio em novo posicionamento e redução da 
estrutura Y, aumentando o acesso à área de medição e 
melhorando o posicionamento do operador.

• QM-DATA reposicionável
Maior facilidade de operar o QM-DATA, em qualquer posição 
da máquina.

Medição ManualExclusivo sistema de
travamento remoto

Novo sistema de ajuste fino
(Patente Mitutoyo)

QM-DATA Reposicionável Software MCOSMOS

Crysta PM7106 700: 1000: 600 (4,5+4,5L/1000)

Com TP20/MH20



(4,5+4,5L/1000)µm

R=5µm

Crysta Plus M776 / M7106

Crysta PM776 Crysta PM7106

196-340 (Ud1) / 196-344 (QM-DATA) 196-350 (Ud1) / 196-354 (QM-DATA)Código

X 700mm
Y 700mm
Z 600mm

Escala linear de alta exatidão

Colchão de ar em todos os eixos

“X”,“Y” e “Z” (manual)

0.5µm

Material:
Dimensão útil:
Insertos:

Granito
900mm x 1440mm
13 - (M8 x 1.25)

Altura máxima: 800mm
Peso máximo: 500kg

Altura: 2840mm
Largura: 1460mm
Profundidade: 1717mm

1560kg

Pressão utilizada:
Consumo de ar:

0.40Mpa (4.0kgf/cm²)
50L/min (sob condições normais)
(Fonte de ar: 100L/min)

X 700mm
Y 1000mm
Z 600mm

Material:
Dimensão útil:
Insertos:

Granito
900mm x 1740mm
13 - (M8 x 1.25)

Altura máxima: 800mm
Peso máximo: 800kg

Altura: 2840mm
Largura: 1460mm
Profundidade: 2017mm

1800kg
Peso da máquina
(com suporte)

06ABY246K
06AAE848BK

06ABM944
074-941

06ABN680
06ABT808

Contador UD1
Cabo UD1 (5m)
Esfera padrão de cerâmica
Kit de fixação
Bloco de treinamento
Bloco de coordenadas

Descrição Código


