Nagy pontosságú mérések Nanométeres tartományban A pontosságot a hosszmérésben ezért így hívják: Precimar.

Ezt jelenti számunkra az EXACTLY!

A Precimar magasabb precizitást képvisel a dimenzionális hosszméréstechnikában az abszolút és relatív mérésekben egyaránt. Jellemző
alkalmazási területek: légi közlekedésben és a gépjárműiparban használt termékek és vizsgálóeszközök ellenőrzése, valamint mérőeszközök
sorozatvizsgálata kalibráló laboratóriumok számára. A különböző univerzális hosszmérő gépekkel hosszúságok, külső és belső átmérők,
hengeres és kúpos menetek, mikrométerek, villás idomszerek, mérőórák, finomkijelzők, tapintók és mérőhasábok, valamint precíziós termékek
mérhetők és vizsgálhatók maximális pontossággal megbízhatóan, egészen a nanométeres tartományig. Mérőórákhoz, finomkijelzőkhöz,
tapintókhoz, valamint mérőhasábokhoz speciális mérőkészülékeket is kínál a Mahr.
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PRECIMAR. PRECÍZIÓS HOSSZMÉRÉSTECHNIKA
Precimar 826 PC
Mérőhasáb mérőkészülék
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Precimar OPTIMAR 100
Mérőóra-vizsgáló készülék
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Precimar LINEAR 100
Hosszmérő készülék
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Precimar LINEAR Serie
Beállító- és mérőkészülék
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Precimar ULM-E
Kalibráló mérőkészülékek
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Precimar ULM S-E
Kalibráló mérőkészülékek
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Precimar ULM L-E
Kalibráló mérőkészülékek
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Precimar PLM 600-E
Precíziós hosszmérő gép
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Precimar 828 CiM 1000
Precíziós hosszmérő gép
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A Precimar precíziós hosszméréstechnikával kapcsolatos aktuális
információk weboldalunkon találhatók: www.mahr.com
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Precimar 826 PC. Mérőhasáb mérőkészülék
A 826 PC mérőhasáb mérőkészülék gyors, megbízható és nagy
pontosságú. Egy nyitott és rendkívül nagy hajlítószilárdságú L alakú
állvány képezi a két egymással
szemben működő nagy pontosságú mérőtapintó és a tökéletesen
sík mérőasztal alapját.
• Hőstabil és melegedésre
érzéketlen a nagy
hajlítószilárdságú öntvény
állványnak köszönhetően
• A függőleges szán felső
tapintóval gyorsan állítható
• Nagyon ergonomikus és
kényelmes egykezes kezelés a
mérőhasábok mérőtapintó alatti
elhelyezéséhez
• Finomállítás csavarodás mentes
paralelogrammarugók segítségével
• Elektro-pneumatikus kiemelésű
mérőtapintók
• Akadozás nélkül működtethető
manipulátor a nagy pontosságú
golyós vezetékeknek
köszönhetően
• A kézi erőnek nincs hatása a
mérésre
• A mérőhasábok az asztalon
könnyen elcsúsztathatóak a
kerek, precíziós keményfém
tartócsapoknak köszönhetően
• A vizsgált érték az összehasonlító
mérőhasáb betáplált tényleges
eltérésével kerül kiszámításra,
így nullapont-beállítás nem
szükséges
QM-Block szoftverrel:
• Lelapítási korrekció
• Korrekció különböző tágulási
együtthatók esetén
• Középértékképzés

Műszaki adatok
826 PC
Alkalmazási tartomány [mm]

0,5 és 170 között

Közvetlen méréstartomány [mm]
Ismételhetőség [µm]

0,2
± 0,01

Tömeg [kg]

Alkalmazások
• Európai és amerikai mérőhasábok gyors, nagy
pontosságú és egyszerű vizsgálata 170 mm hosszig
ISO 3650 szerint

37

Tartozékok
• QMSOFT® / QM kalibráló szoftver mérőhasábok és
mérőhasáb készletek kalibrálásához és
adatkezeléséhez
• A kiértékelő program Win 7 Ultimate alatt fut.
• Nagyon jó hő védelem az oldalról is védő akrilüveg
ernyőnek köszönhetően
• 826 Va HS kielemelő szerkezet az induktív tapintók
lábkapcsolóval történő gyors és csendes pneumatikus
kiemeléséhez
• Hőmérséklet-kompenzáció
• Fafogó, vákuumos mérőhasáb-emelő, síküveg,
ráhelyezhető hőmérő

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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Precimar 130B. Mérőhasáb mérőkészülék
A 130B– 24 és a 130B– 16 Mahr
Federal mérőhasáb mérő készülékek számos nagy kalibráló laboratórium első számú választásai.
Kizárólag mérőhasábok összehasonlító mérésére tervezték.
• Az egyedülálló „úszó mérőkeret”
egzakt pont-pont közötti mérést
garantál
• Egyszenzoros kivitel a minimális
elektronikus zaj érdekében
• Precízen kiegyenlített rendszer a
mérőerők optimális
szabályozásához
• Beépített mérőszoftver és
kezelőfelület
• Beépített pozícionáló készülék a
reprodukálható mérési pozíciók
érdekében

Műszaki adatok
130B– 24 / 130B– 16
Közvetlen méréstartomány [mm]

± 0,01

Ismételhetőség [µm]

6� < 0,025

Alkalmazások
• Európai és amerikai mérőhasábok gyors, nagy
pontosságú és egyszerű vizsgálata

Tartozékok
• További információk speciális prospektusunkban
találhatók.

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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Precimar. Mérőóra-vizsgálat
Kijelzős mérőeszközök rész és teljesen automatikus vizsgálata
A Mahr mérőóra-vizsgáló készülékei a hatékony és pontos mérést jelentik. Ezek a készülékek mérőórák, finomkijelzők, szögtapintók és kétpontos furatmérő készülékek, valamint induktív és inkrementális mérőtapintók abszolút mérésére szolgálnak. Jellemző alkalmazási területeik:
mérőórák vizsgálata minden iparágban, mérőszobákban, kalibráló laboratóriumokban, valamint a mérőóra gyártóknál végzett sorozatvizsgálatok. Az Optimar 100 kalibráló géppel a Mahr egyaránt kínál gyakorlati megoldást analóg mérőórák kedvező költségű félautomatikus
vizsgálatához és digitális mérőeszközök hatékony teljesen automatikus vizsgálatához.
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Precimar OPTIMAR 100. Mérőóra-vizsgáló készülék
Az OPTIMAR 100 mérőállomás
gazdaságos megoldás a mérőórák,
finomkijelzők, szögtapintók és
kétpontos furatmérő készülékek,
valamint induktív és inkrementális
mérőtapintók részben vagy teljesen automatikus vizsgálatához.
• Részfolyamatok automatizálása
motoros hajtású mérőcsúccsal
• Teljesen automatikus mérési
folyamat digitális
mérőeszközöknél
• OPTIMAR 100 horizontális
alkalmazási lehetőséggel
• Munkadarab felfogása vertikális
megvezetéssel. Gyorsan állítható
magasság a mérendő tárgyak
különböző méréstartományokhoz
való igazításához
• Doboz alakú, ezért nagy
hajlítószilárdságú készülékház
• 8mm-es, 28 mm-es és 3/8“-os
szárátmérőjű mérőeszközökhöz
• Elektronikus kézi kerék a
mérőtapintó-mozgás
manuális vezérléséhez. Ezáltal
az elektronikus kézikerék
érzékenysége automatikusan
illeszkedik a mindenkori
felbontásához
• A kezelőelemek ergonomikus
elrendezése
• Ernst Abbe-féle komparátor elv a
maximális mérési pontosság
megvalósításához
• LIF 101 mérőrendszer
számítógépes eltérés korrekcióval
• Kétpontos furatmérő készülékek
vizsgálata a pontosság elvesztése
nélkül
• Előpozícionálás: automatikus
• Finompozícionálás: elektromos
tekerőgomb
Szállítási terjedelem:
• Optimar 100 alapgép
• Kábel USB-n vagy RS232-n
keresztül csatlakoztatáshoz
• Adapter 9-ről, 25-pólusra
• Dugós hálózati készülék,
100– 240 V
• Szűkítő befogó persely, 28-ról 8
mm-re
• Mahr kalibrálási tanúsítvány

Műszaki adatok
OPTIMAR 100
Méréstartomány

100 mm, 4 inch (101,66 mm)

Hosszmérés-eltérés MPEE1 (L mmben) [µm]
Digitális osztásérték [µm]

≤ (0,2 + L/250)

Készülékméretek (H x Szé x M)

235 x 216 x 480

Alkalmazások
Az alábbiak vizsgálatához:
•
•
•
•
•

Mérőórák (analóg és digitális)
Finomkijelzők (analóg és digitális)
Szögtapintók (analóg és digitális)
Induktív és inkrementális mérőtapintók
Kétpontos furatmérő készülékek

0,02

Tartozékok
• Befogó szögtapintókhoz
• Különböző gyártmányú adapterek nagy választéka
digitális mérőórákhoz, valamint inkrementális
mérőtapintókhoz
• Egyedi esetben kérje egyedi adapterekkel
kapcsolatos tájékoztatásunkat
• A különböző gyártmányú induktív tapintók tapintóboxon keresztül csatlakoztathatók az OPTIMAR-hoz
• Tartókészülék és szoftver a mozgó mérőcsapos
kétpontos furatmérő készülék vizsgálatához
(vizsgálat VDI / VDE / DGQ 2618, 13.2 lap, 2005
szerint)
• Külön érdeklődésre erőérzékelő készülék
• Kamera beépítő készlet a pontos és ergonómikus
szempontból jobb munkákhoz a félautomatikus
mérési folyamatoknál
• Kalibráló készlet felhasználó általi kalibráláshoz
• A mérőállomáshoz gyári kalibrálást vagy DAkkS/DKD
kalibrálást ajánlunk.

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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Precimar. Hossz méréstechnika minden alkalmazási területhez

A hossz méréstechnikát manapság a legkülönbözőbb területeken alkalmazzák. A LINEAR hosszmérő készülékek beállító- és mérőkészülékként
általános műhelyhasználatra szolgálnak. A közismert ULM univerzális hosszmérő a minőségbiztosítás hagyományos készüléke a kalibráló
méréstechnikában. Precíziós alkatrészek nagy pontosságú hosszméréseihez is alkalmazzák őket. A motorizált PLM és CiM készülékek felhasználóbarát, gyors és biztonságos mérést tesznek lehetővé a lehető legkisebb bizonytalanság mellett. Jellemző alkalmazási területeik a precíziós
alkatrészek és a vizsgálóeszközök. A Mahr az egyszerű LINEAR hosszmérő készüléktől az ULM készülékeken keresztül az ultrapontosságú és
részben automatizált CiM univerzális mérőgépekig terjedő széles termékpalettával gyakorlatias megoldást kínál a gyártás, a mérőszobák és
a kalibráló laboratóriumok részére. Másképp fogalmazva: Maximális pontosságú méréstechnika rendkívül hatékony mérési folyamatokhoz.
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Precimar LINEAR 100. Hosszmérő készülék
A Linear 100 egy univerzális, könnyen kezelhető hosszmérő
készülék közvetlenül a gyártásban
történő, gyors és pontos külső
és belső mérésekhez 100 mm-ig.
A készülék egyszerű felépítése
lehetővé teszi a mérés gyors elvégzését és az új mérési feladatokhoz
való gyors igazodást.
• Csillapított csúcstámasz 2
előválasztható mérőerővel
• Közel konstans mérőerő az egész
méréstartományban
• Ernst Abbe-féle komparátor elv
betartása a külső méréseknél
• Fokozatmentesen állítható
mérőasztalok a mérési helyzetek
pontos beállítása érdekében
• Kombinált külső / belső mérés
ismételt kalibrálás nélkül
lehetséges
• Könnyen cserélhető
mérőbetétek, melyek a mérési
feladatoknak megfelelően
választhatók ki
• Erős öntvény test, hogy a
feszültségek és az elhajlási hibák
kiküszöbölhetők legyenek
• Állítható magasságú felfekvő
asztal a belső és külső
mérésekhez
• MarCheck mérőkijelző
(opcionálisan állvánnyal):
2 csatornával, USBcsatlakozóval nyomtatóhoz
vagy adathordozóhoz, USBcsatlakozással PC-hez és RS 232
adatcsatlakozással a mérési érték
PC-re történő továbbításához
• A MarCom szoftverrel (opció)
lehetséges a mérési értékek
exportálása Windowsprogramokba (pl. Microsoft
Excel)
• Különböző tartozékok külön
érdeklődésre

Műszaki adatok


LINEAR 100

Közvetlen méréstartomány [mm]

50

Méréstartomány, külső mérés [mm]

0 és 100 között

Méréstartomány, belső mérés (mm)

15 és 100 között

Hosszmérés-eltérés MPEE1 (L mmben) [µm]

≤ (0,7 + L/1000)

Alkalmazások
• Egyszerű és gyors, külső és belső mérés nagy
pontossággal
• Külső átmérő-mérések (csapok, forgó részek stb.)
• Belső átmérő-mérések (furatok, gyűrűk stb.)
• Kétgolyós mérések külső és belső fogazásokon

Tartozékok
• Készlet külső mérésekhez (különböző mérőbetétek)
• Készlet belső mérésekhez (tapintópár 6 mm-től,
úszólap)
• Csúcsbefogó készlet
• Alátámasztó lap hengeres munkadarabokhoz
• Lábkapcsoló, adatkábelek, állvány kijelző készülékhez
• Külső és belső tapintó M2,5 furattal fogazatmérő
golyókhoz
• MarCom szoftver a mérési értékek Windowsprogramokba történő exportálásához

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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Precimar LINEAR Serie. Beállító- és mérőkészülék
A Mahr LINEAR hosszmérő készülékek a gyártásközi használatra
optimalizált beállító- és beállító
készülékek. Belső és külső
összehasonlító mérőkészülékek,
furatmikrométerek, kétpontos
furatmérő készülékek, finomkijelzős villás idomszerek és számos
további mérőkészülék pontos
beállítását teszik lehetővé.
A LINEAR, mint egy fokozatmentesen beállítható mesterdarab,
gazdaságos alternatívája beállító
etalonoknak, beállító gyűrűknek és
mérőhasáboknak.
Döntő előny az egyszerű kezelés, a
rövid beállítási idő és minden
tetszőleges méret beállításának
lehetősége. A külső és belső
mérésekhez bekapcsolható
mérőerő-szabályozás a felhasználótól független mérési eredményeket ad. Mérőkészülékként való
használatra.
• Acélötvözet gépágy, ezáltal a
beállító- és a mérendő
tárgyakhoz hasonló termikus
viselkedés
• Nagy pontosságú köszörült és
leppelt rozsdamentes
vezetősínek
• A teljes gépágyra felragasztott
acél mérőléc
• Egyszerű kezelés
• Pontosan beállítható 1/10 µm-re
• Mérési értékek kijelzése
MarCheckkel:
Kijelző készülék széleskörű mérési
funkciókkal, USB-csatlakozás
nyomtatóhoz vagy stickhez,
továbbá USB-csatlakozás és
RS232 adatcsatlakozó a PC-re való
átvitelhez
• A mérőállomáshoz gyári
kalibrálást vagy DAkkS/DKD
kalibrálást ajánlunk.

Műszaki adatok
LINEAR 800

LINEAR 1200

LINEAR 2000

Méréstartomány, külső mérés [mm]



0 és 815 között

0 és 1215 között

0 és 2015 között

Méréstartomány, belső mérés (mm)

40 és 855 között

40 és 1255 között

40 és 2055 között

Hosszmérés-eltérés MPEE1 (L mmben) [µm]
Ismételhetőség [µm]

≤ (0,7 + L/1000)

≤ (0,7 + L/1000)

≤ (0,7 + L/1000)

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

1250

1650

2450

kb. 155

kb. 210

kb. 320

Készülékhossz [mm]
Tömeg [kg]

Alkalmazások
• Univerzális összehasonlító mérőkészülékek, pl.
Multimar 844 T beállítása
• Kétpontos furatmérő készülékek, pl. Intramess 844
N beállítása
• Finomkijelzős villás idomszerek, pl. MaraMeter 840
F beállítása
• Külső mikrométerek vizsgálata és beállítása
• Beállító etalonok, rudak stb. vizsgálata
• Tolómérők vizsgálata
• Furatmikrométerek vizsgálata és beállítása
• Hengeres munkadarabok mérése
• Belső méretek és furatok mérése, stb.

Tartozékok
• Vizsgálókészülékek kengyeles mikrométerekhez
• Befogókészülék kétpontos furatmérő készülékekhez,
univerzális mérőasztalhoz
• Alátámasztás nagy furatmérő készülékhez, a
kétpontos furatmérő készülék pontos
pozicionálásához
• Magas eszközök támasztása az állítható magasságú
alátámasztással a kétpontos furatmérő készülékek
beállításához
• Alátámasztó lapok gyűrűkhöz > 200 mm
• Tartószerkezet hosszú mérőeszközhöz
• Befogószerkezet finomkijelzős villás idomszerekhez
(magasságállítással)
• Univerzális asztal, magasságmérő rendszer univerzális
mérőasztalhoz
• Kiegészítő támasztóasztal hosszú mérendő tárgyak
méréséhez
• Mérőbetétek 20 mm Ø-jű golyókkal; egy oldalon
szférikus mérőhasábbal; 15 mm és 7,5 mm Ø-jű
csúcstámaszokkal
• Mérőkengyelek, belső mérőkészülékek, felső
csatlakozófejek, befogóelemek
• Vizsgálókészülék mélységméréshez
• Alátámasztás furatmikrométerekhez
• Hőmérséklet-kompenzáció

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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Precimar ULM-E. Kalibráló mérőkészülékek
Az ULM-E univerzális hosszmérő
készülékek komparátorok horizontális gépággyal (nagy homogenitású és merevségű gránit)
Mérőrendszer X tengely:
inkrementális, nagy pontosságú
Heidenhain hosszmérő rendszer,
100 mm hosszú
Mérőrendszer Z-tengely:
inkrementális, nagy pontosságú
RENISHAW hosszmérő rendszer,
80 mm hosszú

• Nagy mérési pontosság
• 100 %-os komparátorelv Ernst
Abbe elv alapján
• Csúcstámasz manuális
használata
• Mérőelem és szegnyereg a
légcsapágyazás következtében
nagyon könnyen mozgatva
manuálisan pozícionálható (ULM
300-E-nél nem)
• Tárgyasztal magasságállítása
nyomógombokkal (megadott
lépésköz pozícionálása is)
• Online hőmérsékletmérés 2 vagy
3 szenzorral
• Rendszeres eszközhiba
számítógépes korrekciója (CAA)
• Készülék számítógépes
nullapont-stabilizálása
• Hőmérsékleti és mérőerőhatások
számítógépes korrekciója
• Konstans mérőerő a csúcstámasz
teljes állítási tartományában
• Z irányban nagy pontossággal
vezetett és 25 kg-mal terhelhető
nagy tárgyasztal
• Automatikus váltópontfelismerés statikus és dinamikus
mértérték-átvétel esetén
• Belső menet mérését
automatikus Z pozícionálás
támogatja
• Nagy rugalmasság az alkalmazási
tartományban
• MS Windows-alapú Mahr 828
WIN mérő- és kiértékelő szoftver
• Mérőtengely magasságának
emelési lehetősége

Műszaki adatok
ULM 300-E

ULM 600-E

ULM 1000-E

100

100

100

100

Méréstartomány, külső mérés [mm]

0 és 305 között

0 és 640 között

0 és 1060 között

0 és 1560 között

Méréstartomány, belső mérés (mm)

0,5 és 150 között

0,5 és 485 között

0,5 és 905 között

0,5 és 1405 között

Hosszmérés-eltérés MPEE1 (L mmben) [µm]

≤ (0,09+L/2000)

≤ 0,05

≤ (0,09+L/2000)
vagy
≤ (0,3+L/1500)
≤ 0,05 vagy 0,1

≤ (0,09+L/2000)
vagy
≤ (0,3+L/1500)
≤ 0,05 vagy 0,1

≤ (0,09+L/2000)
vagy
≤ (0,3+L/1500)
≤ 0,05 vagy 0,1

0,2; 1,0– 4,5; 11

0,2; 1,0– 4,5; 11

0,2; 1,0– 4,5; 11

0,2; 1,0– 4,5; 11

Készülékhossz [mm]

685

1080

1500

2000

Tömeg [kg]

110

160

215

280

Közvetlen méréstartomány [mm]

Ismételhetőség [µm]
Mérőerők [N]

Alkalmazások
Az alábbiak kalibrálása:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sima dugós idomszerek és gyűrűk
Beállító gyűrűk
Villás idomszerek
Golyós mérőhasábok, csúcsos idomszerek
Mérőhasábok
Menetidomszerek
Kúpos menetidomszerek
Fogazat idomszerek
Kúpos idomszerek
Mérőórák
Finomkijelzők
Kétpontos furatmérő készülékek
Kengyeles mikrométerek
Kétpontos furatmikrométerek
Hosszmérés precíziós asztalon

ULM 1500-E

Tartozékok
Számos tartozék készlet és moduláris rendszerű komponens a legkülönbözőbb mérési feladatok megoldásához, pl. az alábbiak mérésére:
•
•
•
•
•

Menetidomszerek
Kúpos idomszerek
Kúpos menetes idomszerek
Fogazatok
A mérőállomáshoz gyári kalibrálást vagy DAkkS/DKD
kalibrálást ajánlunk.

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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Precimar ULM S-E. Kalibráló mérőkészülékek
Univerzális hosszmérő készülékek
a készülék teljes hosszán direkt
méréstartománnyal. Komparátor
horizontális gépággyal (nagy homogenitású és merevségű gránit)
Mérőrendszer X tengely: Inkrementális, nagy pontosságú Heidenhain hosszmérő rendszer, 100
mm hosszú a mérőelemben
inkrementális Heidenhain
mérőrendszerek a gépágy teljes
hosszában a tárgyasztaltól balra és
jobbra a gránitágyban
Mérőrendszer Z-tengely: Inkrementális, nagy pontosságú
RENISHAW hosszmérő rendszer,
80 mm hosszú
• Kombinált mérőkészülék
maximális pontosságú
mérésekhez a 100 mm-ig terjedő
tartományban és standard
pontosságú mérésekhez a
mérőelem és szegnyereg teljes
eltolási tartományában. X mért
érték képzése a mérőelem és a
gépágy mérőrendszereiből
• Különösen ajánlott nagyobb
tárgyak méréséhez, de kis
mérendő tárgyak mérésére is
alkalmas
• Csúcstámasz manuális
használata
• Mérőelem és szegnyereg a
légcsapágyazás következtében
nagyon könnyen mozgatva
manuálisan pozícionálható
• Tárgymagasság állítása
nyomógombokkal (megadott
lépésköz pozícionálása is)
• Online hőmérsékletmérés 3
szenzorral
• Készülék számítógépes
nullapont-stabilizálása és
készülék rendszeres hibáinak
korrekciója (CAA)
• Konstans mérőerő a csúcstámasz
teljes állítási tartományában
• Hőmérsékleti és mérőerőhatások
számítógépes korrekciója
• Z irányban nagy pontossággal
vezetett és 25 kg-mal terhelhető
nagy tárgyasztal
• MS Windows-alapú Mahr 828
WIN mérő- és kiértékelő szoftver
• Mérőtengely magasságának
emelési lehetősége
• Belső menet mérését
automatikus Z pozicionálás
támogatja

Műszaki adatok

Közvetlen méréstartomány [mm]
Méréstartomány, külső mérés [mm]
Méréstartomány, belső mérés (mm)

ULM 520 S-E

ULM 1000 S-E

Külső mérés: 0 és 520 között
Belső mérés: 0,5 és 365 között
0 és 520 között

Külső mérés: 0 és 1025 között
Belső mérés: 0,5 és 870 között
0 és 1025 között

0,5 és 365 között

0,5 és 870 között

csak ABBE-mérőelemmel: MPE E1 ≤
(0,09+L/2000)
alapágyas mérőrendszerrel: MPE E1 ≤
(0,6+L/1000)
Abbe-mérőelemmel: ≤ 0,05
alapágyas mérőrendszerrel: ≤ 0,2
0,2; 1,0– 4,5; 11

csak ABBE-mérőelemmel: MPE E1 ≤
(0,09+L/2000)
alapágyas mérőrendszerrel: MPE E1 ≤
(0,6+L/1000)
Abbe-mérőelemmel: ≤ 0,05
alapágyas mérőrendszerrel: ≤ 0,2
0,2; 1,0– 4,5; 11

Készülékhossz [mm]

1080

1500

Tömeg [kg]

160

215

Hosszmérés-eltérés MPEE1 (L mmben) [µm]

Ismételhetőség [µm]
Mérőerők [N]

Alkalmazások
Az alábbiak kalibrálása:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sima dugós idomszerek és gyűrűk
Beállító gyűrűk
Villás idomszerek
Golyós mérőhasábok, csúcsos idomszerek
Mérőhasábok
Menetidomszerek
Kúpos menetidomszerek
Fogazat idomszerek
Kúpos idomszerek
Mérőórák
Finomkijelzők
Kétpontos furatmérő készülékek
Kengyeles mikrométerek
Kétpontos furatmikrométerek

Tartozékok
Számos tartozék készlet és moduláris rendszerű komponens a legkülönbözőbb mérési feladatok megoldásához, pl. az alábbiak mérésére:
•
•
•
•
•

Menetidomszerek
Kúpos idomszerek
Kúpos menetes idomszerek
Fogazatok
A mérőállomáshoz gyári kalibrálást vagy DAkkS/DKD
kalibrálást ajánlunk.

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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Precimar ULM L-E. Kalibráló mérőkészülékek
Univerzális hosszmérő készülékek
lézeres mérőrendszerrel
Komparátor horizontális gépággyal (nagy homogenitású és merevségű gránit)
Mérőrendszer X tengely: lézer-interferometrikus lézeres mérőrendszer, 525 mm, ill. 1115 mm hosszú
Mérőrendszer Z tengely: inkrementális, nagy pontosságú
RENISHAW hosszmérő rendszer,
80 mm hosszú
• High-End hosszmérő készülék
nagy közvetlen
méréstartománnyal
• 100 %-os komparátorelv Ernst
Abbe elv alapján
• Csúcstámasz manuális
használata
• Mérőelem (lézerreflektorral) és
szegnyereg a légcsapágyazás
következtében manuálisan
nagyon könnyen mozgatva
pozícionálható
• Tárgyasztal magasságállítása
nyomógombokkal (megadott
lépésköz pozicionálása is)
• A lézer környezetfüggő
korrekciója hőmérséklet,
légnyomás (opcionális:
páratartalom) tekintetében
• Külön lézer-előállító egység a
mérőkészüléken kívül és
bevezetés fényvezető kábellel,
valamint lézersugár-burkolat
• Készülék számítógépes
nullapont-stabilizálása és
készülék rendszeres hibáinak
korrekciója (CAA)
• Online hőmérsékletmérés,
valamint hőmérsékleti és
mérőerőhatások számítógépes
korrekciója
• Konstans mérőerő a csúcstámasz
teljes állítási tartományában
• Z irányban nagy pontossággal
vezetett és 25 kg-mal terhelhető
nagy tárgyasztal
• Automatikus váltópontfelismerés statikus és dinamikus
mértérték-átvétel esetén
• Nagy rugalmasságú alkalmazási
tartomány (a legkisebbtől a
nagy mérendő tárgyakig minden
mérhető)
• Mérő- és kiértékelőszoftver,
valamint MS Windows-alapú
Mahr 828 WIN
• Belső menet mérését
automatikus Z pozícionálás
támogatja

Műszaki adatok
Közvetlen méréstartomány [mm]

ULM 800 L-E

ULM 1500 L-E

0 és 525 között

0 és 1115 között

Méréstartomány, külső mérés [mm]

0 és 830 között

0 és 1620 között

Méréstartomány, belső mérés (mm)

0,5 és 670 között

0,5 és 1465 között

Hosszmérés-eltérés MPEE1 (L mmben) [µm]
Ismételhetőség [µm]

≤ (0,1+L/2000)

≤ (0,1+L/2000)

≤ 0,05

≤ 0,05

Mérőerők [N]

0,2; 1,0– 4,5; 11

0,2; 1,0– 4,5; 11

Készülékhossz [mm]

1500

2300

Tömeg [kg]

220

325

Alkalmazások
Az alábbiak kalibrálása:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sima dugós idomszerek és gyűrűk
Beállító gyűrűk
Villás idomszerek
Golyós mérőhasábok, csúcsos idomszerek
Mérőhasábok
Menetidomszerek
Kúpos menetidomszerek
Fogazat idomszerek
Kúpos idomszerek
Mérőórák
Finomkijelzők
Kétpontos furatmérő készülékek
Kengyeles mikrométerek
Kétpontos furatmikrométerek

Tartozékok
Számos tartozék készlet és moduláris rendszerű komponens a legkülönbözőbb mérési feladatok megoldásához, pl. az alábbiak mérésére:
•
•
•
•
•

Menetidomszerek
Kúpos idomszerek
Kúpos menetes idomszerek
Fogazatok
A mérőállomáshoz gyári kalibrálást vagy DAkkS/DKD
kalibrálást ajánlunk.

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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Precimar PLM 600-E. Precíziós hosszmérő gép
A PLM-E precíziós hosszmérő gép
egy Ernst Abbe-féle elv szerinti
komparátor horizontális gépággyal
(nagy homogenitású és merevségű
gránit)
• 5 tengely mentén finoman
beállítható és 35 kg-mal
terhelhető tárgyasztal
• PC-alapú, több tengelyhez
alkalmas gépvezérléssel,
PC-munkahellyel és 828 WIN
„Szabad mérés” alapszoftverrel
• Egyszerű kezelési folyamat
mérőerő-szabályozott és
botkormánnyal vezérelhető
mérőszánnal, progresszív
eltérítési jelleggörbével
és automatikus tapintás
felismeréssel
• Külső és belső mérések
automatikus felismerése,
valamint a váltópontok
számítógépes keresése
• A motoros mérőszán nagy
műveleti sebességeket tesz
lehetővé
• Az univerzális mérőasztal CNCvezérlésű függőleges motoros
mozgása nagyon hatékony
mérést tesz lehetővé
• A legmodernebb gépvezérlés
(MarEcon), a mért adatok
rögzítése, feldolgozása,
jegyzőkönyvezése és átvitele
nagy teljesítményű szoftverrel és
menüvezérelt kezeléssel
• Termikus méreteltérések
szoftveres kompenzálása
• A mérőerő szoftverrel nagyon
egyszerűen beállítható és
módosítható
• Csekély mérési bizonytalanság,
mivel a gépágyon elhelyezett
összes szán aerosztatikus
vezetővel rendelkezik
• Elektronikus mérőerőszabályozás és automatikus
tapintás
• Így messzemenően kiiktathatók a
szubjektív hatások, és
elkerülhetők a véletlen ütközések
a munkadarabbal.
• Furatok és belső menetek
automatikus mérése
• Automatikus TY-állítás: manuális
Ty állítás továbbra is lehetséges
• Motorizált billenő tengely (TB) a
beállításhoz. A beállítás a kézi
kezelőpulton vagy a 828 WIN
szoftverrel történik.
• A Precimar PLM-E-hez gyári
kalibrálást vagy DAkkS/DKDkalibrálást ajánlunk.

Műszaki adatok

Közvetlen méréstartomány [mm]

200

Méréstartomány, külső mérés [mm]

0 és 600 között

Méréstartomány, belső mérés (mm)

0,5 és 445 között

Hosszmérés-eltérés MPEE1 (L mmben) [µm]
Pozíció eltérés / hibahatár (L mmben) [µm] *
Ismételhetőség [µm]

≤ (0,085 + L/1500)
≤ (0,07 + L/2000)
≤ 0,05

Mérőerők [N]

0 és 13,9 között

Készülékhossz [mm]

1660

Tömeg [kg]

480

* Igazolás opcionálisan a göttingeni gyárban

Alkalmazások
Az alábbiak kalibrálása:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sima dugós idomszerek és gyűrűk
Beállító gyűrűk
Villás idomszerek
Golyós mérőhasábok, csúcsos idomszerek
Mérőhasábok
Menetidomszerek
Kúpos menetidomszerek
Fogazat idomszerek
Mérőórák
Finomkijelzők
Kétpontos furatmérő készülékek
Kengyeles mikrométerek
Kétpontos furatmikrométerek
Precíziós hosszmérés
Vékony falú és deformált munkadarabok mérése

Tartozékok
Számos tartozékkészlet és komponens a moduláris
rendszerben a legkülönbözőbb mérési feladatok
megoldásához, pl.
•
•
•
•

menetes idomszerek
kúpos menetes idomszerek
fogazások
menetemelkedések mérésére

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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Precimar 828 CiM 1000. Precíziós hosszmérő gép
A 828 CiM precíziós hosszmérő
gép egy Ernst Abbe-féle elv
szerinti komparátor horizontális
gépággyal (nagy homogenitású és
merevségű gránit)
• Elektronikus vezérlésű mérőerőgenerálás
• Csúcstámasz motoros állítása
botkormánnyal, valamint
automatikus tapintás
• Mérőszán és szegnyereg a
légcsapágyazás következtében
nagyon könnyen mozgatva
pozícionálható
• 5 tengely mentén finoman
beállítható és 25 kg-mal
terhelhető tárgyasztal
• Tárgyasztal motoros
magasságállítása botkormánnyal,
ill. CNC-vezérléssel
• Maximális mérési pontosság
• Gyors és biztonságos mérés
• Egyedülállóan csekély
hosszmérési bizonytalanság
precíziós alkatrészekhez és
vizsgálóeszköz-felügyelethez
• 100 %-os komparátorelv Ernst
Abbe elv alapján
• Online hőmérséklet-felügyelet
• Mérőerő szoftveres létrehozása,
amely vékony falú
munkadaraboknál és
vizsgálóeszközöknél különösen
előnyös
• Félautomatikus furat- és
belsőmenet-mérés
• Mérő- és kiértékelőszoftver MSWindows alatt, 828 WIN
• Szabadalmaztatott mérési eljárás
• Rendkívül csekély mérési
pontatlanság, mivel a
gépágyon elhelyezett összes
szán aerosztatikus vezetővel
rendelkezik
• Mozgó csapágyazású
csúcstámasz a játék- és
súrlódásmentes mérőrugóparalelogramma segítségével
• Elektronikus mérőerőszabályozás és automatikus
tapintás, így messzemenően
kiiktathatók a szubjektív hatások
és elkerülhetők a véletlen
ütközések a munkadarabbal
• A mérési eredmény számításának
lehetősége 0 N mérőerőre
(dinamikus mérés)

Műszaki adatok


828 CiM 1000

Közvetlen méréstartomány [mm]

300

Méréstartomány, külső mérés [mm]

0 és 1000 között

Méréstartomány, belső mérés (mm)

0,5 és 845 között

Hosszmérés-eltérés MPEE1 (L mmben) [µm]
Pozíció eltérés / hibahatár (L mmben) [µm] *
Ismételhetőség [µm]

≤ (0,055 + L/1500)
≤ (0,04+ L/2000)
≤ 0,03

Mérőerők [N]

0 és 13,9 között

Készülékhossz [mm]

2500

Tömeg [kg]

840

* Igazolás opcionálisan a göttingeni gyárban

Alkalmazások
Az alábbiak kalibrálása:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sima dugós idomszerek és gyűrűk
Beállító gyűrűk
Villás idomszerek
Golyós mérőhasábok, csúcsos idomszerek
Mérőhasábok
Menetidomszerek
Kúpos menetidomszerek
Fogazat idomszerek
Mérőórák
Finomkijelzők
Kétpontos furatmérő készülékek
Kengyeles mikrométerek
Kétpontos furatmikrométerek
Precíziós hosszmérés
Vékony falú és deformált munkadarabok mérése

Tartozékok
Számos tartozék készlet és moduláris rendszerű komponens a legkülönbözőbb mérési feladatok megoldásához, pl. az alábbiak mérésére:
•
•
•
•
•

Menetidomszerek
Kúpos menetes idomszerek
Fogazatok
Menetemelkedések
A mérőállomáshoz gyári kalibrálást vagy DAkkS/DKD
kalibrálást ajánlunk.

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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