Innovatív méréstechnika növeli az Ön fogazat minőségét.
A MarGear az alap, hogy versenyképes maradjon.

Ezt jelenti számunkra az EXACTLY!

A maximális gyártási pontosság egy vállalat sikerességének fontos alapköve. A MarGear fogazatmérés-technika a fogazásokhoz és a fogazószerszámokhoz szükséges mérési feladatok egyetlen mérési folyamatban történő gyors, egyszerű és pontos végrehajtását teszi lehetővé. A
rugalmas rendszerek – mechanikus kiállítás és többszöri befogás nélkül, a fogazatmérés-technika, valamint az alak- és helyzetkiértékelések
kombinációjával – a legjobb előfeltételeket teremtik meg ahhoz, hogy Ön a jövőben is versenyképes maradjon. A méréstechnika gyártásba
történő komplett integrációjával zárt minőségszabályozási kör valósítható meg a hajtóműgyártásban.
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MarGear. Fogazatmérés-technika tapasztalt specialistáktól
Aktuális megoldások a fogazat mérésben
A GMX sorozat nagy pontosságú és rugalmas mérőkészülékei a fogazatmérő készülék és az alakvizsgáló tökéletes kombinációját alkotják egy rendszeren belül. Legyen az speciális fogazáselemzés vagy teljesen integrált sorozatmérés, a MarGear a modern fogaskerék- és
hajtóműgyártás minden szintjén az Ön partnere.
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MarGear GMX 275 C. Univerzális fogazatmérő központ
• Fogazások és fogazó szerszámok
nagy pontosságú és teljesen
automatikus vizsgálata max. 275
mm külső átmérőig.
• A megfelelő megoldás az univerzális, valamint a specializált
hajtóműgyártáshoz.
• A rendszermegoldások maximális
flexibilitást és rendelkezésre
állást garantálnak a fogaskerék
komponensek modern gyártási
folyamatában. A MarGear GMX
mind gyártásközi, mind hálózati
verziója biztosítja mindenféle fogazási eltérés hatékony és gyors
elemzését.
• Ez lehetővé teszi az eltérés közvetlen megítélését és az automatikusan generált géphiba-korrekció.
• A fogazat- és alakmérés egy
mérőkészülékkel valósul meg.
• A nagy pontosságú 3D-s leolvasó szenzor a közvetlenül
meghajtott C tengellyel együtt
pontosságot és hatékonyságot
garantál
• Vezérlés
• 4 tengely Power PC vezérlés
• Opciók:
• Csúcstámasz 700 mm befogási
hosszig
• Aktív csillapítórendszer

Műszaki adatok
Mérési út (mm), X tengely

180

Mérési út (mm), Y tengely

150

Mérési út (mm), Z tengely

320

Átmérő max.* [mm]

275

A csúcsok közti távolság [mm]

opcionális: 450, 700

Hossz

1520

Szélesség

621

Magasság

1920

Tömeg [kg]

700

Max. munkadarabsúly [kg]
Pontosság
Futáseltérés, axiális (µm+µm/mm
mérési rádiusz)
Futáseltérés radiális (µm asztalmagasságban)

60 (80 külön érdeklődésre)
I. pontossági osztály fogazásmérésekhez VDI/VDE 2612/2613, 1. csoport szerint 20
°C ± 2 °C-on
0,11 µm + 0,0008 µm/mm
≤ 0,11 µm

* hengeres fogaskerekek max. átmérője

Alkalmazások
• Teljesen automatikus vizsgálatok:
• Egyenes és ferde fogazatú hengeres fogaskerekek
• Spirális és hipoid kúpkerekek
• Koronakerekek
• Hengeres csigák
• Kúpos és aszimmetrikus hengeres fogaskerekek
• Szegmensfogazatok
• Foghántoló kerekek
• Hengermarók
• Vágókerekek
• Szinkronfogazatok
• Beveloid-fogazatok
• 3D-geometriák, alak- és helyzettűrések, átmérők és
távolságok
• Különleges fogazó szerszámok külön érdeklődésre

Tartozékok
• Aktív rezgéscsillapító rendszer
• Együtt futó ellencsúcs
• Tokmány 70 mm
• Tokmány 200 mm
• Csúcstámasz450 mm vagy 700 mm

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarGear GMX 400 C. Univerzális fogazatmérő központ
• Fogazások és fogazó szerszámok
nagy pontosságú és teljesen
automatikus vizsgálatához 400
mm külső átmérőig.
• A megfelelő megoldás az univerzális, valamint a specializált
hajtóműgyártáshoz.
• A rendszermegoldások maximális
flexibilitást és rendelkezésre
állást garantálnak a fogaskerék
komponensek modern gyártási
folyamatában. A MarGear GMX
mind gyártásközi, mind hálózati
verziója biztosítja mindenféle fogazási eltérés hatékony és gyors
elemzését.
• Ez lehetővé teszi az eltérés közvetlen megítélését és az automatikusan generált géphiba-korrekció.
• A fogazás- és alakmérés egy
mérőkészülékkel valósul meg.
• A nagy pontosságú 3D-s leolvasó szenzor a közvetlenül
meghajtott C tengellyel együtt
pontosságot és hatékonyságot
garantál
• Vezérlés
• 4 tengely Power PC vezérlés
• Opciók:
• Ellentámasz 700 mm befogási
hosszig
• Aktív csillapítórendszer
• Tokmány 70 mm
• Tokmány 200 mm
• Csúcstámasz 450 mm vagy 700
mm

Műszaki adatok
Mérési út (mm), X tengely

200

Mérési út (mm), Y tengely

200

Mérési út (mm), Z tengely

320

Átmérő max.* [mm]

400

A csúcsok közti távolság [mm]

opcionális: 450, 700

Hossz

1520

Szélesség

621

Magasság

1920

Tömeg [kg]

700

Max. munkadarabsúly [kg]
Pontosság
Futáseltérés, axiális (µm+µm/mm
mérési rádiusz)
Futáseltérés radiális (µm asztalmagasságban)

60 (80 külön érdeklődésre)
I. pontossági osztály fogazásmérésekhez VDI/VDE 2612/2613, 1. csoport szerint 20
°C ± 2 °C-on
0,11 µm + 0,0008 µm/mm
≤ 0,11 µm

* hengeres fogaskerekek max. átmérője

Alkalmazások
• Teljesen automatikus vizsgálatok:
• Egyenes és ferde fogazatú hengeres fogaskerekek
• Spirális és hipoid kúpkerekek
• Koronakerekek
• Hengeres csigák
• Kúpos és aszimmetrikus hengeres fogaskerekek
• Szegmensfogazatok
• Foghántoló kerekek
• Hengermarók
• Vágókerekek
• Szinkronfogazatok
• Beveloid-fogazatok
• 3D-geometriák, alak- és helyzettűrések, átmérők és
távolságok
• Különleges fogazó szerszámok külön érdeklődésre

Tartozékok
• Aktív rezgéscsillapító rendszer
• Együtt futó ellencsúcs
• Tokmány 70 mm
• Tokmány 200 mm
• Csúcstámasz 450 mm vagy 700 mm

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarGear GMX 400 ZL. Univerzális fogazatmérő központ
• Fogazások és fogazó szerszámok
nagy pontosságú és teljesen
automatikus vizsgálatához 400
mm külső átmérőig.
• A megfelelő megoldás az univerzális, valamint a specializált
hajtóműgyártáshoz.
• A rendszermegoldások maximális
flexibilitást és rendelkezésre
állást garantálnak a fogaskerék
komponensek modern gyártási
folyamatában. A MarGear GMX
mind gyártásközi, mind hálózati
verziója biztosítja mindenféle fogazási eltérés hatékony és gyors
elemzését.
• Ez lehetővé teszi az eltérés közvetlen megítélését és az automatikusan generált géphiba-korrekció.
• A fogazat- és alakmérés egy
mérőkészülékkel valósul meg.
• A nagy pontosságú 3D-s leolvasó szenzor a közvetlenül
meghajtott C tengellyel együtt
pontosságot és hatékonyságot
garantál
• Vezérlés
• 4 tengely Power PC vezérlés
• Bővített Z méréstartomány a
max. 650 mm hosszú hajtótengelyek méréséhez.
• Opciók:
• Csúcstámasz 700 mm befogási
hosszig
• Aktív csillapítórendszer

Műszaki adatok
Mérési út (mm), X tengely

200

Mérési út (mm), Y tengely

200

Mérési út (mm), Z tengely

650

Átmérő max.* [mm]

400

A csúcsok közti távolság [mm]

700

Hossz

1520

Szélesség

621

Magasság

2170

Tömeg [kg]

750

Max. munkadarabsúly [kg]
Pontosság
Futáseltérés, axiális (µm+µm/mm
mérési rádiusz)
Futáseltérés radiális (µm asztalmagasságban)

60 (80 külön érdeklődésre)
I. pontossági osztály fogazásmérésekhez VDI/VDE 2612/2613, 1. csoport szerint 20
°C ± 2 °C-on
0,11 µm + 0,0008 µm/mm
≤ 0,11 µm

* hengeres fogaskerekek max. átmérője

Alkalmazások
• Teljesen automatikus vizsgálatok:
• Egyenes és ferde fogazatú hengeres fogaskerekek
• Spirális és hipoid kúpkerekek
• Koronakerekek
• Hengeres csigák
• Kúpos és aszimmetrikus hengeres fogaskerekek
• Szegmensfogazatok
• Foghántoló kerekek
• Hengermarók
• Vágókerekek
• Szinkronfogazatok
• Beveloid-fogazatok
• 3D-geometriák, alak- és helyzettűrések, átmérők és
távolságok
• Különleges fogazó szerszámok külön érdeklődésre

Tartozékok
• Aktív rezgéscsillapító rendszer
• Együtt futó ellencsúcs
• Tokmány 70 mm
• Tokmány 200 mm

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarGear GMX 600. Univerzális mérőközpont fogazás, alak és méret
vizsgálatához
• A fogaskerék- és az alakmérés
sikeres kombinációja egy befogásban befektetési és fenntartási
költséget, továbbá időt takarít
meg!
• Teljes alakvizsgáló funkció 600
mm külső átmérőig.
• A MarGear GMX 600 komplett
megoldás a forgattyús tengelyek,
bütykös tengelyek és dugattyúk
mérésére is.
• Fogazások és fogazó szerszámok
nagy pontosságú és teljesen
automatikus vizsgálata és
rendszermegoldásként integrált
alakvizsgálóval.
• A nagy pontosságú 3D-s leolvasó szenzor az automatikus
billenő- és központosító asztallal
együtt pontosságot és hatékonyságot garantál.
• Vezérlés
• 5 tengely Power PC vezérlés a
teljesen automatikus elforgatható tapintófejnek köszönhetően
• Opciók:
• Aktív csillapítórendszer
• Billentő- és központosító asztal
(CNC-XXL)

Műszaki adatok
Mérési út (mm), X tengely

300

Mérési út (mm), Y tengely

600

Mérési út (mm), Z tengely

700

Átmérő max.* [mm]

600

A csúcsok közti távolság [mm]

1000

Hossz

2314

Szélesség

1671

Magasság

1865

Tömeg [kg]
Max. munkadarabsúly [kg]
Pontosság
Futáseltérés, axiális (µm+µm/mm
mérési rádiusz)
Futáseltérés radiális (µm asztalmagasságban)

2250
300 (fix befogólemez és csúcs)
100 (automatikus billenő- és központosító asztallal)
I. pontossági osztály fogazásmérésekhez VDI/VDE 2612/2613, 1. csoport szerint 20
°C ± 2 °C-on
0,07 µm + 0,0008 µm/mm
≤ 0,1 µm

* hengeres fogaskerekek max. átmérője

Alkalmazások
• Teljesen automatikus vizsgálatok:
• Egyenes és ferde fogazatú hengeres fogaskerekek
• Spirális és hipoid kúpkerekek
• Koronakerekek
• Hengeres csigák
• Kúpos és aszimmetrikus hengeres fogaskerekek
• Szegmensfogazatok
• Foghántoló kerekek
• Hengermarók
• Vágókerekek
• Szinkronfogazatok
• Beveloid-fogazatok
• 3D-geometriák, alak- és helyzetmérések, átmérők és
távolságok
• Alakmérés billenő- és központosító asztallal
• Opcionális: Bütykös tengelyek, forgattyús tengelyek
és dugattyúk
• Különleges fogazó szerszámok külön érdeklődésre

Tartozékok
• Tapintókar-cserélő szerkezet (4 akna)
• Aktív rezgéscsillapító rendszer

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarGear. Szoftveres megoldások
• MarGear szoftveres megoldások az alábbi mérési
feladatokhoz:
• Alak, helyzet és méret
• Hengerkerék
• Kúpkerék
• Fogazó szerszámok
• Szinkronfogazatok
• Poláris kontúrok

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarGear. MarGear GMX W sorozat
Betörés egy új dimenzióba
A W sorozattal a Mahr fogazatmérés-technika belép a MarWin platformba

•
•
•
•
•
•
•
•

MarEcon vezérlés tracking móddal
Fogazat-szoftver MarWin alatt
Kényelmes GDE adatkimenet fogazati adatokhoz
MarForm Advanced és Professional
Egyszerű programozás im Teach-in módban
Data-Matrix-kód szkennerek alkalmazása
Folyamatos utazómozgások
Célpozícionálás maximális pontossággal

A fogazat geometria megjelenítése 3D-ben
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MarGear GMX 275 W. Univerzális fogazatmérő központ
• Fogazatok és fogazó szerszámok
nagy pontosságú és teljesen
automatikus vizsgálata max. 275
mm külső átmérőig.
• A fogazatmérési feladatok a
korábbinál egyszerűbb módon
kapcsolhatók össze az alak- és
helyzetjellemzőkkel.
• A több mint 6000 példányban
eladott MarWin környezetben a
komplett programok a Teach In
módban könnyen programozhatók és szemléletesen ábrázolhatók.
• Ezzel nő a programozás hatékonysága, és csökken a felhasználói
hibák száma.
• A jól bevált, valós idejű GMX
géphiba-korrekció az új MarEcon
vezérléssel együtt a pozícionáló
mozgásoknál is alkalmazásra kerül, így a teljes mérési és mozgási
folyamat a legnagyobb pontosságú és a leggyorsabb!
• A fogazat- és alakmérés egy
mérőkészülékkel valósul meg.
• A nagy pontosságú 3D-s leolvasó szenzor a közvetlenül
meghajtott C tengellyel együtt
pontosságot és hatékonyságot
garantál

Műszaki adatok
GMX 275 W
Mérési út (mm), X tengely

180

Mérési út (mm), Y tengely

150

Mérési út (mm), Z tengely

320

• Vezérlés
• 5 tengelyes vezérlés

Átmérő max.* [mm]

275

Hossz

1520

• A hosszú csúcstámasz opcióval
• a hajtóműtengelyek max. 700
mm-ig foghatók be.

Szélesség

621

Magasság

1920

Tömeg [kg]

700

• Mérési jellemzők
• Egyenes és ferde fogazatú
hengeres fogaskerekek
• GDE adatkimenet belső és külső
fogazatokhoz
• Adatexportálás QS-STAT szerint
• Alak- és hosszmérések
• 3D geometriák, pl. távolságok,
kúpszög, …
• Pontosság
• MarGear GMX 275 W
• 1. pontossági osztály fogazatmérésekhez
• VDI/VDE 2612/2613, 1. csoport
szerint 20 °C ± 2 K-n
• (Forgástengely alakvizsgáló-pontosság)

Max. munkadarabsúly [kg]
Pontosság
Futáseltérés, axiális (µm+µm/mm
mérési rádiusz)
Futáseltérés radiális (µm asztalmagasságban)

60 (80 külön érdeklődésre)
I. pontossági osztály fogazásmérésekhez VDI/VDE 2612/2613, 1. csoport szerint 20
°C ± 2 °C-on
0.11 µm + 0.0008 µm / mm
≤ 0.11 µm

* hengeres fogaskerekek max. átmérője
Alkalmazások
• Alap mérőállomás Advanced Form szoftvermodullal
• Fogazat mérőállomás QE Cylindrical Gear-rel

Tartozékok
• Aktív rezgéscsillapító rendszer
• Együtt futó ellencsúcs
• Data Matrix Scanner
• Tokmány 70 mm
• Tokmány 200 mm
• Menesztő
• Csúcstámasz 450 mm vagy 700 mm

• Opciók:
• Active damping System
• Data Matrix Scanner

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarGear GMX 400 W. Univerzális fogazatmérő központ
• Fogazások és fogazó szerszámok
nagy pontosságú és teljesen
automatikus vizsgálatához 400
mm külső átmérőig.
• A fogazásmérési feladatok a
korábbinál egyszerűbb módon
kapcsolhatók össze az alak- és
helyzetjellemzőkkel.
• A több mint 6000 példányban
eladott MarWin környezetben a
komplett programok a Teach In
módban könnyen programozhatók és szemléletesen ábrázolhatók.
• Ezzel nő a programozás hatékonysága, és csökken a lehetséges
hibás kezelések száma.
• A jól bevált, valós idejű GMX
géphiba-korrekció az új MarEcon
vezérléssel együtt a pozícionáló
mozgásoknál is alkalmazásra kerül, így a teljes mérési és mozgási
folyamat a legnagyobb pontosságú és a leggyorsabb!
• A fogazat- és alakmérés egy
mérőkészülékkel valósul meg.
• A nagy pontosságú 3D-s leolvasó szenzor a közvetlenül
meghajtott C tengellyel együtt
pontosságot és hatékonyságot
garantál
• Vezérlés
• 5 tengelyes vezérlés
• A hosszú csúcstámasz opcióval
• a hajtóműtengelyek max. 700
mm-ig foghatók be.
• Mérési jellemzők
• Egyenes és ferde fogazatú
hengeres fogaskerekek
• GDE adatkimenet belső és külső
fogazásokhoz
• Adatexportálás QS-STAT szerint
• Alak- és hosszmérések
• 3D geometriák, pl. távolságok,
kúpszög, …
• Pontosság
• MarGear GMX 400 W
• 1. pontossági osztályú fogazatmérő készülék fogazásmérésekhez VDI/VDE 2612/2613, 1.
csoport szerint 20 °C ± 2 K-n
• (Forgástengely in alakvizsgáló-pontosság)

Műszaki adatok
GMX 400 W
Mérési út (mm), X tengely

200

Mérési út (mm), Y tengely

200

Mérési út (mm), Z tengely

320

Átmérő max.* [mm]

400

Hossz

1520

Szélesség

621

Magasság

1920

Tömeg [kg]

700

Max. munkadarabsúly [kg]
Pontosság
Futáseltérés, axiális (µm+µm/mm
mérési rádiusz)
Futáseltérés radiális (µm asztalmagasságban)

60 (80 külön érdeklődésre)
I. pontossági osztály fogazásmérésekhez VDI/VDE 2612/2613, 1. csoport szerint
20 °C ± 2 °C-on
0,11 µm + 0,0008 µm/mm
≤ 0,11 µm

* hengeres fogaskerekek max. átmérője
Alkalmazások
• Alap mérőállomás Advanced Form szoftvermodullal
• Fogazat mérőállomás QE Cylindrical Gear-rel

• Opciók:
• Active damping System
• Data Matrix Scanner

Tartozékok
• Aktív rezgéscsillapító rendszer
• Együtt futó ellencsúcs
• Data Matrix Scanner
• Tokmány 70 mm
• Tokmány 200 mm
• Menesztő
• Csúcstámasz 450 mm vagy 700 mm

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarGear GMX 400 ZLW. Univerzális fogazatmérő központ
• Fogazások és fogazó szerszámok
nagy pontosságú és teljesen
automatikus vizsgálatához 400
mm külső átmérőig.
• A fogazatmérési feladatok a
korábbinál egyszerűbb módon
kapcsolhatók össze az alak- és
helyzetjellemzőkkel.
• A több mint 6000 példányban
eladott MarWin környezetben a
komplett programok a Teach In
módban könnyen programozhatók és szemléletesen ábrázolhatók.
• Ezzel nő a programozás hatékonysága, és csökken a felhasználói
hibák száma.
• A jól bevált, valós idejű GMX
géphiba-korrekció az új MarEcon
vezérléssel együtt a pozícionáló
mozgásoknál is alkalmazásra kerül, így a teljes mérési és mozgási
folyamat a legnagyobb pontosságú és a leggyorsabb!
• A fogazat- és alakmérés egy
mérőkészülékkel valósul meg.
• A nagy pontosságú 3D-s leolvasó szenzor a közvetlenül
meghajtott C tengellyel együtt
pontosságot és hatékonyságot
garantál
• Vezérlés
• 5 tengelyes vezérlés
• A hosszú csúcstámasz opcióval
• a hajtóműtengelyek max. 700
mm-ig foghatók be.
• Mérési jellemzők
• Egyenes és ferde fogazatú
hengeres fogaskerekek
• GDE adatkimenet belső és külső
fogazásokhoz
• Adatexportálás QS-STAT szerint
• Alak- és hosszmérések
• 3D geometriák, pl. távolságok,
kúpszög, …
• Pontosság
• MarGear GMX 400 ZLW
• 1. pontossági osztályú fogazatmérő készülék fogazásmérésekhez VDI/VDE 2612/2613, 1.
csoport szerint 20 °C ± 2 K-n
• (Forgástengely alakvizsgáló-pontosság)

Műszaki adatok
GMX 400 ZLW
Mérési út (mm), X tengely

200

Mérési út (mm), Y tengely

200

Mérési út (mm), Z tengely

650

Átmérő max.* [mm]

400

A csúcsok közti távolság [mm]

700

Hossz

1520

Szélesség

621

Magasság

2170

Tömeg [kg]

750

Max. munkadarabsúly [kg]
Pontosság
Futáseltérés, axiális (µm+µm/mm
mérési rádiusz)
Futáseltérés radiális (µm asztalmagasságban)

60 (80 külön érdeklődésre)
I. pontossági osztály fogazásmérésekhez VDI/VDE 2612/2613, 1. csoport szerint 20
°C ± 2 °C-on
0.11 µm + 0.0008 µm / mm
≤ 0.11 µm

* hengeres fogaskerekek max. átmérője

Alkalmazások
• Alap mérőállomás Advanced Form szoftvermodullal
• Fogazat mérőállomás QE Cylindrical Gear-rel

Tartozékok
• Aktív rezgéscsillapító rendszer
• Együtt futó ellencsúcs
• Data Matrix Scanner
• Tokmány 70 mm
• Tokmány 200 mm
• Menesztő

• Opciók:
• Active damping System
• Data Matrix Scanner

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarGear. MarWin szoftveres megoldások
• Az új szoftver az egyszerű kezelésen kívül különböző csatlakozókat is kínál a mérési folyamat
könnyebb automatizálásához. A
fogazási adatok importjánál is,
pl. GDE formátumban, bemutatatásra kerül a fogaskerék 3D-s
modellje és ellenőrzésre kerül a
foggeometria elfogadhatósága.
Ez tovább csökkenti a kezelési
hibákat!

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarGear. MarWin szoftveres megoldások
Highlights szoftver
A „QE Cylindrical Gear“ áttekinthető kezelőfelület számos
adatkimenetet kínál az adatok
importálásához és exportálásához.
A QEP adatkimenet (Quick&Easy
profil): a MarWin specifikus formátum segítségével kényelmesen
archiválhatók egy fogazatmérés
profil- és eredményadatai, melyek
egy későbbi időpontban utólagos
kiértékeléshez ismét megnyithatóak.
A „QE Cylindrical Gear“ új szoftver révén a mérőmodulok palettája
további elemmel bővül a MarWin
platformban. Így pl. gyorsan és
kényelmesen kapcsolhatók össze
a MarWin Q&E moduljai egy komplett hajtóműtengely programmal.

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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