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72 власні патенти забезпечили компанії МІКРОТЕХ стабільний експорт 
харківського інноваційного вимірювача до 41 країни світу (США, Швейцарія, 
Японія, Німеччина, Франція, Італія, Чехія, Китай та інші)
 

У 2014 році МІКРОТЕХ вперше продемонстрував на головному у світі метрологічному 
форумі «Control» у Штуттгарті (Німеччина) власний вимірювач традиційних типажів, який 
нікого не зацікавив, оскільки не мав суттєвих конкурентних переваг, окрім кращої ціни. 

 За 2015…2019 роки фахівці МІКРОТЕХ розробили та виготовили інноваційний ви-
мірювач, який є кращим за міжнародні стандарти DIN, ISO та перевищує конкурентів 
з Японіі, Німеччини та США:

 ◆ мікронні штангенциркулі МІКРОТЕХ з тарованим зусиллям на 8Н (патентовані 
у США) мають похибку вимірювань 5 мкм (у 4…6 разів краще за конкурентів), тому один 
мікронний штангенциркуль заміщує 6 мікрометрів у діапазоні 0…150 мм;

 ◆ комп’ютеризовані штангенциркулі МІКРОТЕХ (патентовані у США) мають дискрет-
ність 1 мкм з діапазонами до 20 000 мм, бездротовий зв’язок з ПК, функцію «Так-Ні», ма-
тематичну компенсацію похибки, температурну компенсацію для 4-х матеріалів, пам’ять 
на 100 вимірювань, адаптовані до системи «Industry 4.0»;

 ◆ патентовані комп’ютеризовані мікрометри МІКРОТЕХ мають дискретність 0,1 мкм 
у діапазонах до 10 000 мм, бездротовий зв’язок з ПК, функцію «Так-Ні», математичну ком-
пенсацію похибки, температурну компенсацію для 4-х матеріалів, пам’ять на 100 вимі-
рювань, адаптовані до системи «Industry 4.0»;

 ◆ патентовані комп’ютеризовані індикатори МІКРОТЕХ мають дискретність 0,1 мкм 
у діапазонах до 100 мм, бездротовий зв’язок з ПК, функцію «Так-Ні», математичну ком-
пенсацію похибки, температурну компенсацію для 4-х матеріалів, пам’ять на 100 вимі-
рювань, адаптовані до системи «Industry 4.0».

Ще багато типів інноваційного та нестандартного вимірювача є на сайті 
МІКРОТЕХ. 

Комп’ютеризований геометричний вимірювач МІКРОТЕХ зразка 2018 року, завдяки 
вбудованим власним мікрокомп’ютерам, перший та єдиний у світі відповідає вимогам 
Четвертої промислової революції — «Industry 4.0», що в повному обсязі використову-
ють провідні промислові підприємства по всьому світу.

Патентованим комп’ютеризованим геометричним вимірювачем МІКРОТЕХ 
з 2019  року почали оснащати навчальні заклади України (у складі навчальних 
комп’ютерних лабораторій) за спеціальними мінімальними цінами від харківського 
виробника. Інтелектуальний навчальний вимірювач зацікавлює молодь у навчанні 
та ефективно сприяє діджиталізації.

Наявні у МІКРОТЕХ акредитовані за стандартом ISO 9001:2015 власне виробництво 
та за стандартом ISO17025:2017 власна калібрувальна лабораторія, а також дослідниць-
кий, конструкторський та IT-підрозділи забезпечують конкурентоспроможність вимі-
рювача МІКРОТЕХ.

Ми розробляємо та виготовляємо найкращий вимірювач для вашого успіху.
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