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Wereldwijde kennis en expertise binnen handbereik
Mitutoyo
Mitutoyo is niet voor niets wereldleider precisie meettechniek.
Precision is our profession. Met ons volledige programma
meetgereedschappen bieden wij een oplossing voor iedere
meetuitdaging. De nauwe samenwerking met onze klanten
verloopt op een respectvolle en eerlijke manier. Klanten kunnen
vertrouwen op onze expertise en perfecte meetresultaten.
Mitutoyo heeft dan ook al meer dan 40 jaar ervaring in de
Benelux.

Opleidingen
Uit passie voor ons vak delen we graag met u de kennis en
techniek van onze producten. Op onze e-ducation website
Measuring Your World vindt u een groot scala aan digitale
opleidingen en gratis kennisdocumenten. Ontwikkel uzelf online
tot meetspecialist!
Daarnaast geven wij regelmatig workshops, webinars, cursussen
en demonstraties in onze volledig uitgeruste showrooms. Liever
op een andere locatie? Onze specialisten komen ook graag uw
kant op.

Lokaal Serviceteam
Lokale service is de kracht van Mitutoyo. Vanuit onze 5
vestigingen in de Benelux (Veenendaal, Melsele, Enschede,
Veldhoven en Best) zijn onze service engineers meteen bij u ter
plaatse. U kunt dus steeds rekenen op een snelle interventie.

Helpdesk
Loopt u ergens tegen aan? Onze specialisten geven u helder en
bruikbaar advies bij al uw hardware- of softwarevraagstukken.

Productdemonstratie
Graag nodigen wij u uit voor een productdemonstratie.
Wij plannen uw bezoek aan een van onze volledig uitgeruste
showrooms.
Een team van specialisten staat voor u klaar om uw vragen en
wensen te beantwoorden. U bent van harte welkom!

Kalibratie met accreditatie
We streven net als u naar perfectie en precisie. Daarom zijn wij Mitutoyo - ISO17025 geaccrediteerd en ISO9001 gecertificeerd.

Onderhoud
Om perfecte meetresultaten te behalen én te behouden, komt ons
vakkundig team regelmatig bij u langs. Zo blijft uw apparatuur tot
in de puntjes onderhouden. In een marktconform serviceconcept
kunt u bepalen welke formule het best bij uw bedrijf past.
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