1 - Entre no site www.mitutoyo.com.br
e clique no botão da Garantia Vitalícia
2 - Preencha o formulário com as informações
da empresa, do solicitante e do produto
3 - Clique no botão Enviar

A Mitutoyo oferece as melhores soluções em produtos e
serviços para metrologia. Conta com alta tecnologia pronta
para indústria 4.0 - IoT, que traz a conectividade em rede,
integração, controle dos resultados em tempo real para
modernização da produção industrial.
Desenvolve e fabrica mais de 5 mil itens, entre instrumentos
e equipamentos, oferecendo também, serviços de
calibração, medição de peças e consertos, realiza cursos de
capacitação e projetos especiais atendendo todas as
necessidades do cliente, proporcionando sempre a
satisfação, segurança e conﬁabilidade.

Garantia Vitalícia
Contra defeitos de fabricação para paquímetros
universais e digitais produzidos no Brasil.
www.mitutoyo.com.br

Estrutura de Serviços:

Rodovia Índio Tibiriçá, 1555 - altura do km68,5 - Vila Sol Nascente - Suzano/SP - Brasil
CEP: 08655-000 | Tel: (55 11) 5643 - 0040 | vendas@mitutoyo.com.br

Instrumentos de Medição

Como cadastrar a
Garantia Vitalícia?

Garantia Vitalícia
A Mitutoyo oferece contra defeitos de fabricação a
Garantia Vitalícia, dos paquímetros universais e digitais
fabricados no Brasil.

Paquímetros Digitais - Absolute AOS

Características do produtos:
Ÿ Equipados com mesmo encoder de indução AOS
(Advanced Onsite Encoder) dos paquímetros
CoolantProof
Ÿ Leitura com dígitos grandes (9mm) totalmente livre do
efeito de sujeiras na superfície da escala (poeira, óleos e
líquidos)
Ÿ Possui sistema ABSOLUTE que preserva o zero absoluto
do instrumento de forma permanente
Ÿ Vida útil de bateria prolongada para 3,5 anos em uso
normal (18.000h de vida útil)
Ÿ Velocidade de contagem inﬁnita, põe ﬁm aos erros por
velocidade excessiva do cursor
Ÿ Guias com acabamento ﬁníssimo que reduz o desgaste e
garante a movimentação suave do cursor
Ÿ Saída de dados com funções integradas para Controle
Estatístico de Processos - CEP

| Oferecida por quem já fabricou mais de 2,5 milhões de paquímetros no Brasil!
Paquímetros Universais
Características dos produtos:
Ÿ Fabricados em aço temperado de alta resistência
Ÿ Resistência ao desgaste 5x maior que os modelos
convencionais
Ÿ Movimentação suave com menor coeﬁciente de atrito
Ÿ Grande economia com manutenção e ajustes
Ÿ Deslize do cursor sobre guias ressaltadas que impedem o
desgaste da gravação
Ÿ Escala principal e nônio com acabamento em cromo
fosco

Condições Especiais:
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Esta Garantia Vitalícia cobre somente defeitos de fabricação em
produtos adquiridos a partir de janeiro de 2015, com numeração de
série iniciado em:
Paquímetros Universais: 15.8.00001
Paquímetros Digitais: 15.9.00001
Não contempla desgaste natural ou defeitos gerados por aplicações
indevidas
Ficará automaticamente cancelada se os produtos sofrerem reparos
ou alterações técnicas feitas por empresas ou pessoas sem
qualiﬁcação técnica
Não será aplicada em casos de quedas, acidentes ou defeitos
decorrentes de atos imprevisíveis ou má-utilização
Garantia da vida útil da bateria de 3,5 anos somente para bateria
Mitutoyo SR 44-SPROM (cód. 938883KA2)
Os produtos deverão ser adquiridos em qualquer Rede de
Distribuição Mitutoyo presente em todo território brasileiro.
Consulte nosso site: www.mitutoyo.com.br
Caso o produto esteja com defeito de fabricação, entre em contato
com o nosso serviço de Assistência Técnica pelos telefones: 11 47465957 ou 11 4746-5955 | e-mail: assistec@mitutoyo.com.br ou
atendimento_ati@mitutoyo.com.br
Os custos de envio do produto para a Mitutoyo serão custeadas pelo
cliente.

Paquímetros cobertos pela garantia são
adquiridos através da nossa Rede de Distribuição.
Entre no site e veja o distribuidor perto de você.
www.mitutoyo.com.br

