
Sistema Manual de Medição por Coordenadas
CRYSTA-PLUS M443/M500/M700
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Tudo em uma só Solução
CRYSTA PLUS-M

Alta Exatidão e Baixo Custo

Travas em um Toque

Compensação Térmica (opcional)

Exclusivo Sistema de 
Movimentação Controlada

Sistema de Iluminação (opcional)

A Crysta-Plus M foi desenvolvida pela Mitu-
toyo para oferecer ao mercado um sistema 
de medição tridimensional de baixo custo e 
fácil de operar garantindo a exatidão.
A configuração de pórtico móvel permite 
acesso livre à área de medição para simpli-
ficar e tornar mais rápida a operação.
Todos os modelos são fornecidos com siste-
ma de travas em um toque.

Com apenas um toque, cada eixo da MMC 
pode ser travado individualmente permi-
tindo mais conforto, velocidade e exatidão 
na operação de medição.

Mesmo em um ambiente onde a tempe-
ratura varie de 15º à 30ºC a Crysta-Plus M 
pode realizar medições com a mesma exati-
dão obtida em ambientes controlados.
Isto é possível graças ao sistema de com-
pensação de temperatura que capta as va-
riações térmicas do ambiente e através de 
um sistema de controle central, corrige as 
defor-mações da máquina e da peça con-
-siderando o seu coeficiente de expansão 
térmico, retornando com valores medidos  
corrigidos para a temperatura de referên-
cia 20º C.
Com este recurso é possível obter no chão 
de fábrica resultados que em outros siste-
mas só serão obtidos em laboratórios sob 
um rigido controle de temperatura.

Para permitir o uso de dispositivos ópticos 
(câmeras de vídeo ou microscópios) como 
sensores de medição e o acesso controlado 
às características de peças muito pequenas, 
a Mitutoyo desenvolveu um exclusivo sis-
tema de movimentação onde o operador 
conta com duas velocidades de avanço.
O controle permite ao operador, deslocar 
individualmente cada um dos eixos por 
todo o curso de me-dição do sistema, em 
velocidade rápida ou lenta, sempre man-
tendo a exatidão do movimento, confe-
rindo qualidade à operação e maior velo-
-cidade de resposta ao sistema.

Para facilitar a visualização da área a ser 
medida e o ajuste de posicionamento do 
sensor, a Crysta-Plus M pode receber um 
sistema de iluminação a LED na flange. Este 
sistema cria uma iluminação de alta intensi-
dade dirigida para a área de medição, sem 
produção de calor e interferência negativa 
nos resultados.
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CRYSTA PLUS-M 
Série 700

Manípulo com
regulagem de força

Na flange de operação, a Crysta-Plus M conta com um manípulo com siste-ma de força 
constante, este dispositivo de absorção de impactos controla o deslocamento e regula a força 
aplicada ao eixo, mantendo a regularidade na força de medição mesmo quando o sistema 
estiver em uso por operado-res menos experientes. Esta característica aumenta a reprodutibi-
lidade da operação de medição, melhorando os resultados em estudos de R&R.

A Crysta-Plus M série 700 conta com um controle individual por eixo que permite o controle 
da movimentação em duas velocidades e o travamen-to total. Através do painel remoto de 
travas, o operador pode acionar o sistema para cada um dos eixos e em seguida utilizar o 
comando de mo-vimentação, que permitirá o avanço do eixo a 18,85 mm/volta na velocidade 
mais rápida ou 0,99mm/volta no avanço fino. Desta forma é muito mais simples posicionar o 
sensor de medição exatamente onde se deseja realizar a inspeção.

Travas e sistema de movimentação controlada individual para cada eixo

Crysta-Plus M7106 

Manípulo com controle de força constante

Comando de 
movimentação fina 
(individual por eixo)

Flange de operação, 
chave de inibição do 
sensor e sistema de 
iluminação (quando 
disponível)

Sistema remoto 
de travas para os 
eixos
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Qualidade com Versatilidade Completa
CRYSTA PLUS-M443/M574/M7106

Alta Exatidão e Baixo Custo

A Crysta-Plus M foi desenvolvida pela Mitutoyo 
para oferecer ao mercado um sistema de medição 
tridimensional de baixo custo e fácil de operar ga-
rantindo a exatidão.
A configuração de pórtico móvel permite acesso 
livre à área de medição para simplificar e tornar 
mais rápida a operação.
Todos os modelos são fornecidos com sistema de 
travas em um toque.

Crysta-Plus M443 

Especificações
Item Crysta-Plus M443 Crysta-Plus M574 Crysta-Plus M7106

Curso de medição

Eixo X 400mm 500mm 700mm

Eixo Y 400mm 700mm 1000mm

Eixo Z 300mm 400mm 600mm

Resolução 0.0005mm 0.0005mm 0.0005mm

Exatidão (20°C) ISO 10360-2 
Apalpador: MH20i/MH20/TP20+Ponta (L 10mm) E = (3.0+4.0L/1000)µm, R = 4.0µm E = (3.5+4.0L/1000)µm, R = 4.0µm E = (4.5+4.5L/1000)µm, R = 5.0µm 

Temperatura ambiente
(Sem o sistema de compensação térmica) Limite de temperatura: + - 20°C Limite de temperatura: + - 20°C Limite de temperatura: + - 20°C 

Temperatura ambiente
(Com o sistema de compensação térmica)

Limite de temperatura: 15°C à 30°C
Variação de temperatura: 2,0K/h; 5,0K/24h

Gradiente de temperatura (vertical/horizontal): 1,0K/m

Limite de temperatura: 15°C à 30°C
Variação de temperatura: 2,0K/h; 5,0K/24h

Gradiente de temperatura (vertical/horizontal): 1,0K/m

Limite de temperatura: 15°C à 30°C
Variação de temperatura: 2,0K/h; 5,0K/24h

Gradiente de temperatura (vertical/horizontal): 1,0K/m

Sistema de medição Escala linear de alta precisão Escala linear de alta precisão Escala linear de alta precisão

Sistema das guias Sapatas de ar em cada eixo Sapatas de ar em cada eixo Sapatas de ar em cada eixo

Travamento de cada eixo Trava de ar de um toque Trava de ar de um toque Trava de ar de um toque (caixa de operação móvel)

Ajuste fino de cada eixo Quando travado em todo o curso de medição Quando travado em todo o curso de medição Quando travado em todo o curso de medição

Mesa de medição

Tamanho efetivo 624mm x 805mm 764mm x 1175mm 900mm x 1740mm

Material Granito Granito Granito

Travamento da peça Insertos roscados (M8 x 1,25; 13 posições) Insertos roscados (M8 x 1,25; 13 posições) Insertos roscados (M8 x 1,25; 13 posições)

Peso máximo admissível 180kg 180kg 800kg

Altura máxima da peça 480mm 595mm 800mm

Método de balanceamento do eixo Z Contrapeso (ajustável até 1,5kg) Contrapeso (ajustável até 1,5kg) Contrapeso (ajustável até 1,7kg)

D i m e n s õ e s  d a 
máquina

Largura 981mm 1122mm 1460mm

Profundidade 1,047mm 1434mm 2017mm

Altura 1,967mm 2267mm 2840mm

Peso da unidade pricipal 410kg (incluindo a base da máquina) 646kg (incluindo a base da máquina) 1.697kg (incluindo a base da máquina)

Air supply
Pressão 0,35MPa (fonte de ar: 0,5-0,9MPa) 0,35MPa (fonte de ar: 0,5-0,9MPa) 0,4MPa (fonte de ar: 0,5-0,9MPa)

Consumo 50L/min sob condições normais(fonte de ar: 100L/min) 50L/min sob condições normais(fonte de ar: 100L/min) 50L/min sob condições normais(fonte de ar: 100L/min)
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Crysta-Plus M7106Crysta-Plus M574 

Especificações
Item Crysta-Plus M443 Crysta-Plus M574 Crysta-Plus M7106

Curso de medição

Eixo X 400mm 500mm 700mm

Eixo Y 400mm 700mm 1000mm

Eixo Z 300mm 400mm 600mm

Resolução 0.0005mm 0.0005mm 0.0005mm

Exatidão (20°C) ISO 10360-2 
Apalpador: MH20i/MH20/TP20+Ponta (L 10mm) E = (3.0+4.0L/1000)µm, R = 4.0µm E = (3.5+4.0L/1000)µm, R = 4.0µm E = (4.5+4.5L/1000)µm, R = 5.0µm 

Temperatura ambiente
(Sem o sistema de compensação térmica) Limite de temperatura: + - 20°C Limite de temperatura: + - 20°C Limite de temperatura: + - 20°C 

Temperatura ambiente
(Com o sistema de compensação térmica)

Limite de temperatura: 15°C à 30°C
Variação de temperatura: 2,0K/h; 5,0K/24h

Gradiente de temperatura (vertical/horizontal): 1,0K/m

Limite de temperatura: 15°C à 30°C
Variação de temperatura: 2,0K/h; 5,0K/24h

Gradiente de temperatura (vertical/horizontal): 1,0K/m

Limite de temperatura: 15°C à 30°C
Variação de temperatura: 2,0K/h; 5,0K/24h

Gradiente de temperatura (vertical/horizontal): 1,0K/m

Sistema de medição Escala linear de alta precisão Escala linear de alta precisão Escala linear de alta precisão

Sistema das guias Sapatas de ar em cada eixo Sapatas de ar em cada eixo Sapatas de ar em cada eixo

Travamento de cada eixo Trava de ar de um toque Trava de ar de um toque Trava de ar de um toque (caixa de operação móvel)

Ajuste fino de cada eixo Quando travado em todo o curso de medição Quando travado em todo o curso de medição Quando travado em todo o curso de medição

Mesa de medição

Tamanho efetivo 624mm x 805mm 764mm x 1175mm 900mm x 1740mm

Material Granito Granito Granito

Travamento da peça Insertos roscados (M8 x 1,25; 13 posições) Insertos roscados (M8 x 1,25; 13 posições) Insertos roscados (M8 x 1,25; 13 posições)

Peso máximo admissível 180kg 180kg 800kg

Altura máxima da peça 480mm 595mm 800mm

Método de balanceamento do eixo Z Contrapeso (ajustável até 1,5kg) Contrapeso (ajustável até 1,5kg) Contrapeso (ajustável até 1,7kg)

D i m e n s õ e s  d a 
máquina

Largura 981mm 1122mm 1460mm

Profundidade 1,047mm 1434mm 2017mm

Altura 1,967mm 2267mm 2840mm

Peso da unidade pricipal 410kg (incluindo a base da máquina) 646kg (incluindo a base da máquina) 1.697kg (incluindo a base da máquina)

Air supply
Pressão 0,35MPa (fonte de ar: 0,5-0,9MPa) 0,35MPa (fonte de ar: 0,5-0,9MPa) 0,4MPa (fonte de ar: 0,5-0,9MPa)

Consumo 50L/min sob condições normais(fonte de ar: 100L/min) 50L/min sob condições normais(fonte de ar: 100L/min) 50L/min sob condições normais(fonte de ar: 100L/min)
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Dimensões e Espaço para Instalação
CRYSTA PLUS-M443/M574/M7106

Unidade: mm

Espaço sugerido para instalação

Dimensões 
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Mass of main unit : 360kg
Mass of machine stand : 50kg
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Aplicações que Resolvem as mais Diferentes
Necessidades de Medição

MCOSMOS MANUAL (Geopak) MEASURLINK

APALPADOR ELETRÔNICO

MEDIÇÃO POR IMAGEM

SCANPAK

CAT1000S

Programa de Medição de Alta Performance para Aplicações 
em Geral
Este é o módulo principal do sistema de medição MCOS-MOS e é 
utilizado para medir e analisar elementos geométricos. Todas as 
funções estão disponíveis por meio de ícones ou menus deslizan-
tes, isentando os usuários da necessidade de memorizar complexos 
códigos numéricos. É desneces-
sário alternar entre janelas para 
ope-ração, então, mesmo ini-
ciantes podem selecionar pron-
-tamente as funções desejadas. 
Suas características principais 
incluem visualização mais fácil 
dos procedimentos de medição 
e resultados, assim como, vista 
gráfica em tempo real de resul-
tados de medição e uma função para chamada direta de elemen-
tos a partir dos resultados gráficos, a qual não estava disponível 
nas versões anteriores. Mesmo que você atualize para um modelo 
CNC no futuro,ou para um braço articulado (Spin Arm) as opera-
ções são exatamente as mesmas, então você poderá operar outro 
sistema de medição apenas estudando as funções adicionais.

Programa Opcional para Proces-
samento Estatístico e Controle 
de Processo
Este programa pode realizar várias 
análises estatísticas baseadas nos 
resultados de medição. Uma visua-
lização em tempo real da carta de 
controle permite a fácil detecção 
de defeitos potenciais, como uma 
ferramenta de corte danificada ou 
desgastada. Isto permite a implementação de contra-medidas in-
cluindo alterações na profundidade de corte e condições de traba-
lho. Utilizando este programa como um terminal é possível conec-
tar-se a um amplo ambiente em rede para um controle integrado.

As Máquinas Crysta PM podem trabalhar com 
vários tipos de cabeçotes e apalpadores de 
acordo com a necessidade e aplicação. 
Os sensores TP2 e TP20,  foram desenvolvi-
dos com o objetivo de fornecer uma força de 
medição constante às MMCs,  aumentando 
a exatidão, a repetitividade e reduzindo ao 
mínimo o erro proveniente da diferença de 
atuação entre operadores.
O Cabeçote MH20i por é dotado de um sis-
tema magnético de fixação de módulos, per-
mite a troca rápida sem prejudicar o proces-
so de inspeção. O cabeçote MH20i permite 
movimentação rápida e indexável do sensor 
em dois graus de liberdade a cada 15° totali-
zando em 168 diferentes posições indexáveis. 
É possível realizar medições  em diferentes 
ângulos sem a necessidade de re-calibrar na esfera padrão.  O Ca-
beçote PH1 permite utilizar extensões de até 300mm.
Consulte um especialista Mitutoyo para lhe auxiliar na escolha da melhor opção 
para sua necessidade

Este recurso permite transformar a MMC 
em uma máquina de medição óptica, 
ideal para análise de dimensões em pe-
ças pequenas ou deformáveis. O sistema 
de câmera digital e lentes, reproduz com 
ampliação e fidelidade o detalhe da peça 
na tela tornando viável a inspeção dimen-
sional.

Programa Opcional para Me-
dição de Contornos e Digita-
lização
Mede perfis bidimensionais sem 
filtro e realiza várias avaliações. 
Pode avaliar dados de medição 
de um perfil, baseado em dados 
do desenho e calcular vários 
elementos e entre elementos, a 
partir da especificação de uma região nos dados de medição. Com 
o Scanpak a MMC se torna uma ferramenta de digitalização, per-
-mitindo que sejam criadas nuvens de pontos ou cortes estratégi-
cos de sua peça, possibilitando a realização de engenharia reversa.

Programa Opcional para Ava-
liação de Superfícies de For-
mas Livres
Analisa e compara a peça com 
dados do CAD e fornece direta-
mente os resultados em vários 
formatos  de CAD. Suporta os 
formatos de CAD IGES/VDAFS 
como padrão, e estão disponí-
veis softwares opcionais para 
conversão direta de/para vários formatos de CAD.
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Máquinas de Medir por 
Coordenadas

Sistemas de Sensores

Medição por Processamento  
de Imagens

Ensaios de Dureza

Medição de Forma

Medição Linear

Medição Óptica

Instrumentos de Medição Manual  
e Transmissão de Dados

MEDIDA EXATA 
EM QUALQUER LUGAR DO MUNDO

A Mitutoyo fabrica mundialmente mais de 6.000 
produtos para Metrologia Dimensional, entre eles: 
Instrumentos Convencionais, Equipamentos de 
Altíssima Exatidão e Soluções Especiais, conforme 
necessidade. 

Além disso, possui uma ampla gama de serviços 
monitorados de forma transparente e pernamente 
pela Matriz (Japão) e os órgãos de Metrológicos de 
cada país, assegurando uma Rastreabilidade com 
garantia da exatidão em qualquer lugar do mundo.

Mitutoyo Sul Americana Ltda.

Av. João Carlos da Silva Borges, 1240

04726-002 - Santo Amaro - SP

Tel. 55 (11) 5643-0000

Fax. 55 (11) 5641-3722

vendas@mitutoyo.com.br

www.mitutoyo.com.brPara maiores informações sobre 
os nossos produtos acesse
mitutoyo.com.br

Siga a Mitutoyo Sul Americana

/mitutoyosulamericana

(11) 5643-0023

Treinamento

(11) 4746-5950

Calibração

(11) 5643-0004

Consultoria  
em Medição

(11) 4746-5970

Projetos  
Especiais

(11) 4746-5957

Assistência  
Técnica

/mitutoyobrasil

@mitutoyobrasil

Completa Estrutura de Serviços com Fábrica no Brasil

Serviço TécnicoInstituto de Metrologia Centro de Soluções


