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A CRYSTA-Apex S vem equipada com um sistema de compensação de temperatura 
que garante a exatidão da medição em condições de temperatura de 16°C a 26°C.  
Esse sistema, baseado em sensores de temperatura instalados em cada escala 
operando em conjunto com os sensores colocados na peça, monitora as temperaturas 
de ambos. O sistema efetua a compensação como se a peça estivesse a 20oC, levando 
em conta o coeficiente de expansão do material da 
peça bem como as características da MMC. O sistema 
de compensação de temperaturas da escala e da 
peça combinadas usado na CRYSTA-Apex S fornece 
resultados notoriamente superiores em comparação 
aos sistemas que apenas compensam a temperatura da 
escala.
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A CRYSTA-Apex S é uma máquina de medir por coordenadas CNC de alta exatidão que 
garante um erro máximo igual a MPEE = (1,7+3L/1000) μm [Série 500/700/900].
Vamos comparar a CRYSTA-Apex S com as MMCs que oferecem MPEE de aproximadamente 
(2,5+4L/1000)μm. Se, por exemplo, a tolerância exigida para uma dimensão for de ±0,02 
mm, então a incerteza da máquina de medir não deve ser superior a um quinto (o ideal é 
um décimo) disso, ou seja, 4μm. Isso significa que com uma MMC de uso geral, quando 
o comprimento medido excede 375 mm, a incerteza da máquina excede um quinto da 
tolerância de dimensão nesse caso. Em contrapartida, como ilustrado na figura à direita, com a 
CRYSTA-Apex S a incerteza da medição permanece dentro de um quinto da tolerância de 
dimensão até 766 mm.  A especificação de exatidão mais alta da máquina CRYSTA-Apex 
S, confere a ela mais que o dobro da faixa de medição efetiva em termos de capacidade de 
garantia da exatidão nesse caso.
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Alta exatidão na classe de 1,7µm

Sistema de compensação de temperatura

A Série CRYSTA-Apex S oferece velocidade máxima de deslocamento de 519 mm/s e aceleração 
máxima de 2.309 mm/s2, resultando em um aumento de quase 100 mm da distância de percurso 
em um segundo, quando comparada a máquinas de medir por coordenadas CNC para uso geral 
(com velocidade máxima de 430 mm/s e aceleração máxima de 1.667 mm/s2). Além disso, com 
uma velocidade de medição máxima de 8 mm/s, a CRYSTA-Apex S produz medições muito mais 
rápidas do que as MMCs normais (com velocidade máxima de medição de 5 mm/s). Combinando 
alta velocidade e alta aceleração, a CRYSTA-Apex S reduz drasticamente o tempo de medição. 
A diferença entre a CRYSTA-Apex S e as MMCs comuns é ainda maior quando a quantidade de 
pontos é maior.

Assim como nas MMCs convencionais da Mitutoyo, várias estruturas são 
empregadas na CRYSTA-Apex S de modo a aumentar sua estabilidade. O trilho 
de guia no eixo Y que é fixado ao lado do desempeno de granito sofre mínima 
deterioração com o uso e, por conseguinte, permite manter a alta exatidão por 
longo tempo.  Os injetores de ar adicionais localizados na face inferior, além 
daqueles instalados nas superfícies dianteira, traseira e superior da viga do 
eixo X, minimizam a vibração mesmo durante a realização de um movimento 
em alta velocidade e alta aceleração, garantindo assim um movimento linear 
estável.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0.10 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Atinge a velocidade máxima em 0,253 segundo

Tempo (segundo)

Efeito de velocidade e aceleração mais altas na
distância de percurso

Série CRYSTA-Apex S

MMC para uso geral
Velocidade máxima: 430 mm/s
Aceleração máxima: 1,667 mm/s2
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Estrutura estável e rígida



4

Especificações

Temperatura de Instalação da Série CRYSTA-Apex S500/700/900

Série CRYSTA-Apex S500/700/900  Exatidão  ISO 10360
Modelo CRYSTA-Apex S544 CRYSTA-Apex S574  CRYSTA-Apex S776 CRYSTA-Apex S7106 CRYSTA-Apex S

9106 (Z600) / 9108 (Z800) 
CRYSTA-Apex S

9166 (Z600) / 9168 (Z800) 
CRYSTA-Apex S

9206 (Z600) / 9208 (Z800) 

Faixa  de 
medição

X eixo 500 mm 700 mm 900 mm
Y eixo  400 mm 700 mm  700 mm 1000 mm 1000 mm 1600 mm 2000 mm
Z eixo 400 mm 600 mm 600 mm / 800 mm

Resolução 0.0001 mm (0.1 μm) 0.0001 mm (0.1 μm) 0.0001 mm (0.1 μm)
Método-guia                Injetores de ar em cada eixo Injetores de ar em cada eixo Injetores de ar em cada eixo
Velocidade de deslocamento velocidade máx. combinada: 519 mm/s velocidade máx. combinada: 519 mm/s velocidade máx. combinada: 519 mm/s
Velocidade Máx. de medição     8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s (3 mm/s para Z=800)
Aceleração de percurso Máx. Aceleração combinada máx.:  2.309  mm/s2 Aceleração combinada máx.:  2.309  mm/s2 Aceleração combinada máx.  2.309  mm/s2 (1.732  mm/s² para Z=800)

Peça Altura máxima 545 mm 800 mm 800 mm (Z=605 mm) / 1000 mm (Z=805 mm)
Carga máxima 180 kg 800 kg 1000 kg 1200 kg 1500 kg 1800 kg

Peso total 515 kg 625 kg 1675 kg 1951 kg 2231 kg (Z=600 mm) 2868 kg (Z=600 mm) 3912 kg (Z=600 mm)
2261 kg (Z=800 mm) 2898 kg (Z=800 mm) 3942 kg (Z=800 mm)

Suprimento 
de ar

Pressão 0.4 MPa 0.4 MPa 0.4 MPa
Consumo 50 L/min em  condições normais (rede de ar:  100 L/min) 60 L/min em condições normais (rede de ar:  120 L/min) 60 L/min em condições normais (rede de ar:  120  L/min)

Sensor usado Erro máximo admissível  (EO,MPE)* Erro máx. admissível 
do sensor  (PFTU,MPE)

SP25M
(Ponta: ø4 X 50mm) E0,MPE = (1.7+ L/333) μm 1.7 μm

TP200
(Ponta: ø4 X 10mm) E0,MPE = (1.9+ L/333) μm 1.9 μm

TP20
(Ponta: ø4 X 10mm) E0,MPE = (2.2+ L/333) μm 2.2 μm

* L = Comprimento de medição selecionado (em mm) 

Temperatura
ambiente 1

Temperatura
ambiente 2

Limites dentro 
dos quais a 
exatidão é 
garantida

Faixa de Temperatura 20±2  °C 16 - 26 °C

Variação da 
Temperatura

1 °C por hora ou menos
2 °C em 24h ou menos

1 °C por hora ou menos
5 °C in 24h ou menos

Gradiente 1 °C ou menos por metro 1 °C ou menos por metro

unidade: μm

Séries CRYSTA-Apex S500/700/900 Exatidão ISO 10360-4
Sensor de scaning Erro de digitalização máximo permitido  (MPETHP)
SP25M (Ponta: ø4 X 50 mm) 2.3 μm (50s)
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Série CRYSTA-Apex S500  Dimensões               (unidade: mm)

17
3.

5
C

65
0*

20
0A

B
60

0

3m
200 722

200 1082785
2900

600

Opção
Sistema de processamento de dados

Unidade
principal da Série

CRYSTA-APEX S700

AC IN

Espaço para instalação  (unidade: mm)

Modelo No. A B C D1 D2 D3 Y
CRYSTA-Apex S544 3200 1122 713 1122 860 713 405
CRYSTA-Apex S574 3500 1458 1013 1458 1160 1013 705
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Modelo CRYSTA-Apex S544 CRYSTA-Apex S574  CRYSTA-Apex S776 CRYSTA-Apex S7106 CRYSTA-Apex S
9106 (Z600) / 9108 (Z800) 

CRYSTA-Apex S
9166 (Z600) / 9168 (Z800) 

CRYSTA-Apex S
9206 (Z600) / 9208 (Z800) 

Faixa  de 
medição

X eixo 500 mm 700 mm 900 mm
Y eixo  400 mm 700 mm  700 mm 1000 mm 1000 mm 1600 mm 2000 mm
Z eixo 400 mm 600 mm 600 mm / 800 mm

Resolução 0.0001 mm (0.1 μm) 0.0001 mm (0.1 μm) 0.0001 mm (0.1 μm)
Método-guia                Injetores de ar em cada eixo Injetores de ar em cada eixo Injetores de ar em cada eixo
Velocidade de deslocamento velocidade máx. combinada: 519 mm/s velocidade máx. combinada: 519 mm/s velocidade máx. combinada: 519 mm/s
Velocidade Máx. de medição     8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s (3 mm/s para Z=800)
Aceleração de percurso Máx. Aceleração combinada máx.:  2.309  mm/s2 Aceleração combinada máx.:  2.309  mm/s2 Aceleração combinada máx.  2.309  mm/s2 (1.732  mm/s² para Z=800)

Peça Altura máxima 545 mm 800 mm 800 mm (Z=605 mm) / 1000 mm (Z=805 mm)
Carga máxima 180 kg 800 kg 1000 kg 1200 kg 1500 kg 1800 kg

Peso total 515 kg 625 kg 1675 kg 1951 kg 2231 kg (Z=600 mm) 2868 kg (Z=600 mm) 3912 kg (Z=600 mm)
2261 kg (Z=800 mm) 2898 kg (Z=800 mm) 3942 kg (Z=800 mm)

Suprimento 
de ar

Pressão 0.4 MPa 0.4 MPa 0.4 MPa
Consumo 50 L/min em  condições normais (rede de ar:  100 L/min) 60 L/min em condições normais (rede de ar:  120 L/min) 60 L/min em condições normais (rede de ar:  120  L/min)
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Série CRYSTA-Apex S900 Dimensões         (unidade: mm)Série CRYSTA-Apex S700 Dimensões           (unidade: mm)

Modelo No. A B C D E F Y Z
CRYSTA-Apex S9106

2730 800
250 1950 470 1000 1005

605CRYSTA-Apex S9166 250 2690 700 1320 1605
CRYSTA-Apex S9206 300 3090 800 1500 2005
CRYSTA-Apex S9108

3130 1000
250 1950 470 1000 1005

805CRYSTA-Apex S9168 250 2690 700 1320 1605
CRYSTA-Apex S9208 300 3090 800 1500 2005

Modelo No. A B C Y
CRYSTA-Apex S776 1650 420 800 705
CRYSTA-Apex S7106 1950 470 1000 1005

Espaço para instalação  (unidade: mm)

Opção
Pontos do nivelamento
Pontos de apoio 

2900
1470

405 800

Sistema de processamento de dados
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CRYSTA-APEX S700

100785
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Espaço para instalação   (unit: mm)

Modelo No. A B C D
CRYSTA-Apex S776 3300 1650 420 800
CRYSTA-Apex S7106 3600 1950 470 1000
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da Série

CRYSTA-APEX S700

100785

AC-IN
AIR-IN

Espaço para instalação   (unit: mm)

Modelo No. A B C D
CRYSTA-Apex S9106/9108 3600 1950 470 1000
CRYSTA-Apex S9166/9168 4300 2690 700 1320
CRYSTA-Apex S9206/9208 4700 3090 800 1500

CRYSTA APEX-S
Séries 500/700/900
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Especificações

Temperatura de Instalação da Série CRYSTA-Apex S1200

Temperatura de Instalação da Série CRYSTA-Apex S1600

Temperatura de Instalação da Série CRYSTA-Apex S2000

Temperatura
ambiente 1

Temperatura
ambiente 2

Limites dentro 
dos quais a 
exatidão é 
garantida

Faixa de Temperatura 20±2  °C 16-26 °C

Variação da 
Temperatura

2 °C por hora ou menos
2 °C em 24h ou menos

2 °C por hora ou menos
5 °C in 24h ou menos

Gradiente 1 °C ou menos por metro 1 °C ou menos por metro

Temperatura
ambiente 1

Temperatura
ambiente 2

Limites dentro 
dos quais a 
exatidão é 
garantida

Faixa de Temperatura 20±2  °C 20±4 °C

Variação da 
Temperatura

1 °C por hora ou menos
2 °C em 24h ou menos 5 °C in 24h ou menos

Gradiente 1 °C ou menos por metro

Temperatura
ambiente 1

Temperatura
ambiente 2

Limites dentro 
dos quais a 
exatidão é 
garantida

Faixa de Temperatura 20±2  °C 20±4 °C

Variação da 
Temperatura

1 °C por hora ou menos
2 °C em 24h ou menos 5 °C in 24h ou menos

Gradiente 1 °C ou menos por metro

Modelo CRYSTA-Apex 
S121210

CRYSTA-Apex 
S122010

CRYSTA-Apex 
S123010

CRYSTA-Apex 
S162012 (Z1200)
S162016 (Z1600)

CRYSTA-Apex 
S163012 (Z1200)
S163016 (Z1600)

CRYSTA-Apex 
S164012 (Z1200)
S164016 (Z1600)

CRYSTA-Apex 
S203016 CRYSTA-Apex S204016

Faixa  de 
medição

X eixo 1200 mm 1600 mm 2000 mm
Y eixo 1200 mm 2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm 3000 mm 4000 mm
Z eixo 1000 mm 1200 mm / 1600 mm 1600 mm

Resolução 0.0001 mm (0.1 μm) 0.0001 mm (0.1 μm) 0.0001 mm (0.1 μm)
Método-guia                Injetores de ar em cada eixo Injetores de ar em cada eixo Injetores de ar em cada eixo
Velocidade de deslocamento velocidade máx. combinada: 693 mm/s velocidade máx. combinada: 693 mm/s velocidade máx. combinada: 693 mm/s
Velocidade Máx. de medição     5 mm/s 3 mm/s 3 mm/s
Aceleração Aceleração combinada máx.: 1.732 mm/s2 Aceleração combinada máx.: 1.390 mm/s2 Aceleração combinada máx.: 1.390 mm/s2

Peça Altura máxima 1200 mm 1400 mm (Z=1200 mm) / 1800 mm (Z=1600 mm) 1800 mm
Carga máxima 2000 kg 2500 kg 3000 kg 3000 kg 3500 kg 4500 kg 4000 kg 5000 kg

Peso total 4050 kg 6150 kg 9110 kg 9300 kg (Z= 1200 mm) 10600 kg (Z= 1200 mm) 14800 kg (Z= 1200 mm) 14100 kg 19400 kg9350 kg (Z= 1600 mm) 10650 kg (Z= 1600 mm) 14850 kg (Z= 1600 mm)
Suprimento 
de ar

Pressão 0.4 MPa 0.4 MPa 0.4 MPa
Consumo 100 L/min em  condições normais (rede de ar:  150 L/min) 150 L/min em  condições normais (rede de ar:  200 L/min) 150 L/min em  condições normais (rede de ar:  200 L/min)

Série CRYSTA-Apex S1200  Exatidão  ISO 10360

Série CRYSTA-Apex S1600  Exatidão  ISO 10360

Série CRYSTA-Apex S2000  Exatidão  ISO 10360

Sensor usado Erro máximo admissível  (EO,MPE)* Erro máx. admissível 
do sensor  (PFTU,MPE)

Com sensor SP25M / SP80 
(Ponta: Ø4 x 50mm)    E0,MPE = (2,3 + L / 333) μm PFTU,MPE = 2,0 μm

Com sensor TP200
(Ponta: Ø4 x 10mm)    E0,MPE = (2,5 + L / 333) μm PFTU,MPE = 2,2 μm

Com sensor  TP20
(Ponta: Ø4 x 10mm)    E0,MPE = (2,8 + L / 333) μm PFTU,MPE = 2,6 μm

* L = Comprimento de medição selecionado (em mm) 

Sensor usado Erro máximo admissível  (EO,MPE)* Erro máx. admissível 
do sensor  (PFTU,MPE)

Com sensor SP25M / SP80
(Ponta: Ø4 x 50mm) E0,MPE = (3,3 + L / 222) μm PFTU,MPE = 5,0 μm

Com sensor TP200
(Ponta: Ø4 x 10mm) E0,MPE = (6 + L / 222) μm PFTU,MPE = 6,5 μm

Com sensor  TP20
(Ponta: Ø4 x 10mm) E0,MPE = (7 + L / 222) μm PFTU,MPE = 7,5 μm

* L = Comprimento de medição selecionado (em mm) 

Sensor usado Erro máximo admissível  (EO,MPE)* Erro máx. admissível 
do sensor  (PFTU,MPE)

Com sensor SP25M / SP80
(Ponta: Ø4 x 50mm)    E0,MPE = (4,5 + L / 125) μm PFTU,MPE = 6,0 μm

Com sensor TP200
(Ponta: Ø4 x 10mm)    E0,MPE = (9 + L / 125) μm PFTU,MPE = 9,5 μm

Com sensor  TP20
(Ponta: Ø4 x 10mm)    E0,MPE = (10 + L / 125) μm PFTU,MPE = 10,5 μm

* L = Comprimento de medição selecionado (em mm) 

Sensor de scaning Erro de digitalização máximo permitido (MPETHP)

Com sensor SP25M / SP80
(Ponta: Ø4 x 50mm) MPETHP= 2,8 μm (50 s)

Sensor de scaning Erro de digitalização máximo permitido (MPETHP)

Com sensor SP25M / SP80 
(Ponta: Ø4 x 50mm) MPETHP= 5,0 μm (60 s)

Sensor de scaning Erro de digitalização máximo permitido (MPETHP)

Com sensor SP25M / SP80
(Ponta: Ø4 x 50mm) MPETHP= 6,0 μm (60 s)

unidade: μm

unidade: μm

unidade: μm
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Modelo CRYSTA-Apex 
S121210

CRYSTA-Apex 
S122010

CRYSTA-Apex 
S123010

CRYSTA-Apex 
S162012 (Z1200)
S162016 (Z1600)

CRYSTA-Apex 
S163012 (Z1200)
S163016 (Z1600)

CRYSTA-Apex 
S164012 (Z1200)
S164016 (Z1600)

CRYSTA-Apex 
S203016 CRYSTA-Apex S204016

Faixa  de 
medição

X eixo 1200 mm 1600 mm 2000 mm
Y eixo 1200 mm 2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm 3000 mm 4000 mm
Z eixo 1000 mm 1200 mm / 1600 mm 1600 mm

Resolução 0.0001 mm (0.1 μm) 0.0001 mm (0.1 μm) 0.0001 mm (0.1 μm)
Método-guia                Injetores de ar em cada eixo Injetores de ar em cada eixo Injetores de ar em cada eixo
Velocidade de deslocamento velocidade máx. combinada: 693 mm/s velocidade máx. combinada: 693 mm/s velocidade máx. combinada: 693 mm/s
Velocidade Máx. de medição     5 mm/s 3 mm/s 3 mm/s
Aceleração Aceleração combinada máx.: 1.732 mm/s2 Aceleração combinada máx.: 1.390 mm/s2 Aceleração combinada máx.: 1.390 mm/s2

Peça Altura máxima 1200 mm 1400 mm (Z=1200 mm) / 1800 mm (Z=1600 mm) 1800 mm
Carga máxima 2000 kg 2500 kg 3000 kg 3000 kg 3500 kg 4500 kg 4000 kg 5000 kg

Peso total 4050 kg 6150 kg 9110 kg 9300 kg (Z= 1200 mm) 10600 kg (Z= 1200 mm) 14800 kg (Z= 1200 mm) 14100 kg 19400 kg9350 kg (Z= 1600 mm) 10650 kg (Z= 1600 mm) 14850 kg (Z= 1600 mm)
Suprimento 
de ar

Pressão 0.4 MPa 0.4 MPa 0.4 MPa
Consumo 100 L/min em  condições normais (rede de ar:  150 L/min) 150 L/min em  condições normais (rede de ar:  200 L/min) 150 L/min em  condições normais (rede de ar:  200 L/min)

CRYSTA APEX-S
Séries 1200/1600/2000

Série CRYSTA-Apex S1200 Dimensões         (unidade: mm)

Série CRYSTA-Apex S1600 Dimensões         (unidade: mm)

Série CRYSTA-Apex S200 Dimensões         (unidade: mm)

Modelo No. A B C Y
CRYSTA-Apex S121210 2545 1700 420 1200
CRYSTA-Apex S122010 3345 1890 725 2000
CRYSTA-Apex S123010 4345 2500 920 3000

Modelo No. A B C D E F X Y Z
CRYSTA-Apex 

S162012/162016 3600 1800 900 4140 
(4940) 600 1400 

(1800) 1600 2000 1200 
(1600)

CRYSTA-Apex 
S163012/163016 4600 2640 980 4140 

(4940) 600 1400 
(1800) 1600 3000 1200 

(1600)

CRYSTA-Apex 
S164012/164016 5600 3420 1090 4190 

(4940) 650 1400 
(1800) 1600 4000 1200 

(1600)

Modelo No. A B C D E F X Y Z
CRYSTA-Apex 

S203016 4600 2640 980 4990 650 1800 2000 300 1600

CRYSTA-Apex 
S204016 5600 3420 1090 5040 700 1800 2000 4000 1600
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Principais Cabeçotes, Apalpadores e Trocadores
Para encontrar resposta às mais variadas tarefas de medição, a Mitutoyo oferece uma ampla gama de sensores de 
medição por contato, ópticos e especiais. São sistemas estacionários, motorizados, sistema de troca automática, 
sensores eletrônicos, medidores de rosca, extensões e uma ampla linha de pontas de medição.

CABEÇOTES DE MEDIÇÃO

CABEÇOTES PARA MEDIÇÃO EM 5 EIXOS

SENSORES

SP80

REVO

PH10T/PH10M/PH10MQ

Cabeçotes motorizados que possibilitam a indexação de 
até 720 diferentes posições.  Os modelos PH10M e 
PH10MQ permitem a conexão de sensores especiais como 
sensor de scanning , Sensores ópticos, Cabeçote Laser e 
sensor de rugosidade. 

Sensor compacto que une 
economia com alta exatidão. 
Pode ser conectado na grande 
maioria dos cabeçotes

Sensor  robusto de alta exatidão.  
Ideal para medições em alta 
velocidade une a alta exatidão 
com a capacidade de utilizar 
extensões longas nos sentidos 
vertical e horizontal. 

Sensor de escaneamento compacto, 
multifuncional e de alta exatidão. Possibilita 
adicionar módulos que  suportam extensão 
de até 400mm. O SP25M é usado em 
cabeçotes motorizados indexáveis PH10MQ/
PH10M proporcionando medições com alto 
grau de liberdade

Sensor compacto que une economia 
com alta exatidão. Possibilita a troca de 
módulos  manual ou automática . Os 
diferentes módulos podem variar em 
força de medição e comprimento. 

Sensor compacto de alta exatidão. Sua 
tecnologia stain gage aumenta a 
exatidão e elimina o erro triangular de 
apalpador. Possibilita a troca automática 
de módulos. 

Sensor desenvolvido pela Mitutoyo para 
medição de roscas com alta velocidade 
e exatidão . 

Permite a medição em 5 eixos , 
indexação de 0,02° e medição por 
toque ou scannig.*

Permite a medição em 5 eixos , 
indexação de 0,02° e medição por 
toque utilizando módulos TP20.*

Cabeçote fixo de alta exatidão que 
permite medição por toque e por 
scanning contínuo. Possibilita a 
utilização de pontas com até 500mm 
de comprimento (Vertical e horizontal) 

Permite o posicionamento 
manual em até 720 posições 
indexáveis. Trabalha com 
sensores TP2 , TP20 ou TP200 e 
permite até 300mm de extensão. 

Cabeçote econômico que permite 
utilização de extensões de até 
300mm e pode trabalhar com 
sensores T2 ou TP20

TP2

TP7 SP25M

TP20 TP200

MPP10

PH1

PH20

MIH

* Necessita que a Máquina seja adquirida já preparada para esse sistema de medição. 
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SENSORES ESPECIAIS

MAGAZINES PARA TROCA AUTOMÁTICA

QVP

UMAP-CMM

MCR20

FCR25 SCP80

SCR200 ACR-3

SURFTEST PROBE

SurfaceMeasure
Este sensor detecta automaticamente as 
bordas de dados de imagem da peça 
ampliada por uma câmera CCD. 
Extremamente útil para medir produtos 
microfabricados que não podem ser medidos 
por um sensor do tipo de contato e objetos 
frágeis que não podem ser submetidos a 
nenhuma força de medição. O QVP também 
pode ser usado para medição de altura 
baseada em autofoco.

Este sensor possibilita o uso de pontas
com diâmetros 0,1mm ou 0,3mm. Pode ser 
instalado no PH10M / MQ para medir forma  
e dimensões de produtos microfabricados.

Para troca entre 
módulos do TP20

Para trocas entre 
Módulos do SP25 ou 
entre Suportes de 
ponta

Parra troca entre módulos do SP80

Para troca entre 
módulos do TP200

Para trocas entre 
sensores de diferentes 
tecnologias

Permite a medição de rugosidade feita pela 
MMC no momento da medição dimensional.  
Permite que as duas medições sejam feitas 
com a mesma máquina , mesma fixação e 
um único relatório de inspeção. 

Sensor leve, de alto rendimento e sem contato desenvolvido 
para máquinas de medição por coordenadas CNC.
Realiza digitalização com alta densidade de pontos e possui 
tecnologia digital que evita perda de informação mesmo em 
peças de diferentes colorações, brilho ou curvas. Com 
exatidão a partir de 12μm.
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Principais Softwares
A Mitutoyo Oferece a opção de aquisição do pacote FULL contendo todos os principais módulos da família 
MCOSMOS ,ou a opção da aquisição de somente os módulos necessários para atender suas necessidades. 
São vários módulos desenvolvidos pela Mitutoyo para atender às mais diversas aplicações.

GEOPAK 
Este módulo é o coração da plataforma MCOSMOS e é utilizado para 
medir e analisar elementos geométricos.  Todas as funções são acessíveis 
por meio de ícones ou menus suspensos, portanto, operadores iniciantes  
podem selecionar prontamente as funções desejadas.  Suas principais 
características incluem visualização mais fácil dos procedimentos e 
resultados da medição, tais como exibição gráfica em tempo real 
dos resultados da medição e uma função para recuperação direta de 
elementos a partir da demonstração gráfica dos resultados.

CAT1000S 
(Comparação de superfície)
Com base em uma superfície padrão 
(arquivo sólido 3D) , o CAT1000S é 
capaz de comparar os pontos coletados 
na peça física com o padrão 3D.
Os desvios podem ser visualizados 
de diversas maneiras e exportados a 
diferentes extensões. 
Também é possível visualizar no sólido 
os desvios de superfície e as medições 
geométricas em um único relatório.

CAT1000P (programa de medição off-line)
Este módulo permite que o usuário utilize dados de CAD e simulação em 
tela para criar programas de medição para realizar medições automáticas 
(medição off-line).  Este módulo permite que o usuário comece a criar 
um programa de medição assim que os dados do projeto estiverem 
finalizados, reduzindo o tempo do processo inteiro. 

SCANPAK (comparação de perfis e engenharia reversa)
Esse Software é capaz de realizar scanning 2D e 3D com alta exatidão. Os perfis 2D 
podem ser exportados a sistemas CAD ou diretamente para programas de usinagem. 
Além disso podem ser comparados com um perfil nominal do CAD ou de uma peça 
padrão. O Scanpak também realiza scannings 3D e exporta a nuvem de pontos em 
diferentes formatos.

MeasurLink V7 Real Time Pro 
(Software para Controle Estatístico de Processos)
Realiza vários tipos de cálculos estatísticos usando os resultados da medição. Além 
disso, exibindo um diagrama de controle em tempo real, esse programa permite 
que defeitos que podem ocorrer no futuro (por exemplo, desgaste ou danos das 
ferramentas de corte) sejam descobertos precocemente.  Este programa também 
pode ser interligado ao ambiente de rede de nível mais elevado de modo a 
construir um sistema de controle central.

GEARPAK (programa de avaliação de engrenagens)
Software de medição e avaliação de engrenagens cilíndricas, cônicas e 
sem fim. Com a simples inserção dos dados nominais da engrenagem, 
o software é capaz de gerar automaticamente o programa completo de 
medição CNC.
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MiCAT Planner
Geração Automática de programas de medição.
A tecnologia que revoluciona o relacionamento entre o 
metrologista e as máquinas tridimensionais.

Características 
•	 Identifica e exibe as tolerâncias e GD&T contidas em modelos 3D que possuam PMI 

(Product Manufacturing Information )
•	 Com um único clique gera automaticamente o programa de medição com base nas 

tolerâncias contidas no modelo selecionando automaticamente as pontas, módulos e 
ângulo de cabeçote mais adequados. 

•	 Permite inserir novas tolerâncias e Referências Datum nos modelos 3D 
•	 Possui optimização de programa. Função que organiza a sequência de medição de maneira 

a atingir o mínimo tempo.
•	 Informa o tempo estimado de medição 
•	 Permite configurar regras de medição tais como quantidade de pontos, sequência e 

estratégia para cada elemento permitindo a padronização de medição independente do 
operador. 

•	 Proporciona redução no tempo de programação em até 95% em  
relação aos métodos convencionais.

Programação em um clique. 

Geração automática 
e instantânea do 

programa de medição 

Envia o programa de 
medição diretamente 
para o Software de 

Medição Geométrico 
MCOSMOS

Informação da configuração da MMC

Definição de regras de medição

Arquivo 3D com PMI (GD&T)

Exemplo de estratégia de medição: 
pontos por toques

Exemplo de estratégia de medição: 
medição por escaneamento



Mitutoyo Sul Americana

Av. João Carlos da Silva Borges, 1240
Santo Amaro - São Paulo - SP - Brasil
CEP 04726-002
Tel:. 55 11 5643-0000
Fax:. 55 11 5643-0056
www.mitutoyo.com.br

Pode ser necessário obter autorização do governo japonês para 
exportação de nossos produtos de acordo com a Lei do Comércio 
Exterior. Consulte nosso escritório de vendas na sua região antes 
de exportar nossos produtos ou oferecer informações técnicas a um 
interessado residente no exterior.

Para maiores informações 
sobre os nossos produtos 
acesse
mitutoyo.com.br

Nota:
Todos os produtos, fotografias, desenhos e informações apresentados neste 
catálogo tem por finalidade ilustrar as características de cada modelo. Detalhes 
técnicos, dimensões, capacidade e condições de uso, devem ser obtidos em 
catálogo específico. A Mitutoyo pode alterar as características apresentadas neste 
sempre que necessário. Para considerações oficiais peça ao nosso representante 
a confirmação dos dados do modelo em estudo.


