Szolgáltatások szakértelemmel, minőséggel, teljesítménnyel, jártassággal és tanácsadással -

Ezt jelenti számunkra az EXACTLY!

A Mahr telephelyeivel és képviseleteivel az egész világot átfogó szervizhálózatot biztosít. Az Ön kapcsolattartójának elérhetősége a www.
mahr.com weboldalon vagy a katalógus hátoldalán található. A termelés közben végzett szolgáltatások mellett a meglévő szaktudásunkon
és szerzett tapasztalatunkon alapuló részletes ajánlatokat is beszerezhet telephelyeinken. Örömmel állunk rendelkezésére a különlegesen
speciális méréstechnikai kérdések megválaszolásával. Állítson kihívás elé minket!
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Mahr Akadémia

A Mahr Akadémia termékek alkalmazásával kapcsolatos képzéseket és
alapfokú szakmai szemináriumokat kínál, melyek helyszíne és időpontja
előre meghatározott vagy vállalatával egyeztethető. Az ajánlott témák a
termelési feladatokkal megbízott valamennyi dolgozót érintik, legyen az a
gyártásban, mérőszobában, tervezésben vagy fejlesztésben alkalmazott új
dolgozó vagy szaktudását fejleszteni és mélyíteni kívánó régi dolgozó.
A MarExpert szemináriumok az alábbiakat biztosítják:
•
•
•
•

Tapasztalt előadók
Módszertanilag jól felépített képzési tervek
Átfogó, folyamatosan aktualizált oktatási anyagok
Kompetens tanácsadás a műszaki termékek jobb minőségére vonatkozó
kérdésekben

Az alábbi szemináriumokat kínáljuk:
• Termékekre vonatkozó képzések három szinten (Easy, Advanced, Professional)
• Alapfokú tanfolyamok és szemináriumok (hosszmérés-technika, felületmérés-technika, alakmérés-technika, fogazat-- és koordinátamérés-technika (AUKOM 1 Basis)
• Továbbképzések mérőeszköz felügyelők részére, valamint mérőeszköz-felügyelet, mérési pontatlanságok, mérőrendszer- és folyamatalkalmasság
témában (szervezés és lebonyolítás a Technische Akademie Wuppertal
TAW/AfQ intézménnyel együttműködésben)

További információk a www.mahr.de weboldalunkon találhatók.
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Alkalmazástechnikai tanácsadás

Támogatásra van szüksége a méréstechnikai feladatmegoldások
kidolgozásához? Mérőprogramokat kell létrehozni teljes
munkadarabokhoz? A felhasználóinak termékekre vonatkozó alapos
képzésre van szüksége?
Alkalmazástechnikai szakembereink készséggel állnak rendelkezésre, hogy
a gyártásközi méréstechnikában szerzett szaktudásukat és sokéves
tapasztalatukat az Ön javára megosszák Önnel.
A Precimar, a MarForm, a MarSurf, a Millimar és a MarShaft fogalmak
a precíziós hosszméréstechnikához, az alak-, a kontúr- és az érdességméréstechnikához, a tengelymérés-technikához szükséges alapvető
kompetenciákat takarják. Ehhez az alkalmazástechnika és műszaki szerviz
az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
• Mintamérések
• Üzembe helyezések
• Program létrehozása
• Termékekre vonatkozó képzések
• Mérőeszköz-képességvizsgálatok
Képzések felhasználók részére

Műszaki szerviz

Karbantartási szolgáltatások
mérőrendszerekhez

A Mahr mérőkészülékeket a legnagyobb gondossággal, a Mahr
minőségi irányelveinek megfelelően a legmodernebb technológiák
alapján tervezzük és gyártjuk. A legjobb minőségű mérőkészüléket kapja.
A felhasználókat a gép, illetve a mérőállomás karbantartásában a világ
minden részén megtalálható kiváló szervizrészlegünk támogatja. A Mahr
szervizrészlege korszerű, részben speciális fejlesztésű szerszámokkal és
készülékekkel rendelkezik, és jól képzett munkatársakra és átfogó alkatrész
készletre támaszkodhat.
A Mahr előremutató és üzemi környezetben kipróbált irányelvek szerint
végzi tevékenységét, mely keretében egy sor kiegészítő szolgáltatást
is nyújt. Annak érdekében, hogy a Mahr mérőkészülékekkel mindig
a legjobb eredményeket érje el, javasoljuk, hogy kizárólag a Mahr
szervizrészlegének szolgáltatásait vegye igénybe. Csak így biztosíthatja,
hogy mindig eredeti Mahr alkatrészeket szerelnek be, és a Mahr
szabványnak megfelelő karbantartási eljárást alkalmazzák.
A legközelebbi Mahr ServiceCenter címe a Mahr www.mahr.com címen
elérhető weboldalán található.

A legközelebbi Mahr ServiceCenter címe a Mahr www.mahr.com címen
elérhető weboldalán található.
Karbantartási szolgáltatások mérőrendszerekhez
Az Ön mérőkészülékének operatív rendelkezésre állása rendkívüli fontosságú. A több éven át tartó hibamentes üzem érdekében ajánlja Önnek a
Mahr, hogy készülékét rendszeresen vizsgáltassa át. A rendszeres átvizsgálás
az alábbi lényeges előnyökkel jár:
• megelőzhetőek a váratlan gépkiesések
• a kopó alkatrészek időben és az előre betervezett szervizintervallumban
kerülnek kicserélésre
• a rendszeres gondoskodásnak köszönhetően készüléke mindig a legmagasabb teljesítmény szinten tartható
• az Ön készülékének rendszeres felülvizsgálata optimális a minőségbiztosítás számára
• egy szerviz szerződéssel minimalizálhatja az üzemben tartási költségeket
és biztosítja készülékének optimális állagmegőrzését, a karbantartás
tervezhetővé válik, ezáltal a termelés zavartalanul üzemelhet
• maximálisan bevethető a mechanikus, elektronikus és pneumatikus tulajdonságok optimális beállításai miatt, továbbá a szoftver is folyamatosan
felülvizsgálva
• komplett, intenzív vizsgálat kizárólag Mahr specialista által
• kalibrálási bizonyítvány kiállítása
• esetleges alkatrész problémák/kopások időben történő észlelése, ezáltal
kevesebb gépkiesési idő és járulékos költség

www.mahr.de
Mahr Order No.

Part No. / Serial No.

További információk a www.mahr.de weboldalunkon találhatók.
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Kalibrálási szolgáltatások. Mérőrendszerek

A Mahr laboratóriumokat üzemeltet a különböző berendezésekkel és
mérettartománnyal. Ezekben a laboratóriumokban biztosítható
a magas metrológiai szint, méghozzá nagyon kismértékű mérési
bizonytalanságokkal. Alapesetben minden mérőeszköz kalibrálható.
Speciális alapkompetenciát kínálunk az alábbi kalibrálási szolgáltatásokhoz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vizsgálóeszköz-kalibrálás (hossz) *
Mérőhasábok *
Beállítógyűrűk / mérőcsapok / beállítótárcsák / vizsgálócsapok *
Geometriai és érdességetalonok *
Síküvegek
Induktív mérőtapintó kijelzőkészülékkel / kijelzőkészülék nélkül *
Menetes dugós idomszerek / menetes gyűrűs idomszerek *
Inkrementális mérőtapintók *
Függőleges hosszmérő készülékek / magasságmérő készülékek *
Tolómérők / kengyeles mikrométerek *
Mérőórák / finomkijelzők / szögtapintók *
Beállító etalonok *
Nagyító etalonok (lapos hengerek) *
Kontúr etalonok *
Tapintási elven működő készülékek / érdességmérő készülékek *
Vizsgálóhengerek / vizsgálóoszlopok *
Köralakúság-vizsgáló etalonok *
Hosszmérő készülékek *
Többtengelyes etalonok *
Finomkijelző- és mérőóra kalibráló készülékek *
Nagyon finom érdességetalonok *
Ügyféleszközök külön érdeklődésre

* Kalibrálás a nemzeti és a nemzetközi szabványnak megfelelő kalibrálási bizonyítvánnyal,, pl. DAkks/DKD (Deutscher Kalibrierdienst,
Német Kalibrálási Szolgálat).

További információk a www.mahr.de weboldalunkon találhatók.
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A DAkkS/DKD csatlakozott a European cooperation for Accreditation (EA)
és az International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) kalibrálási
tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló multilaterális egyezményekhez.
Az Ön Mahr-kapcsolattartója ad felvilágosítást a multilaterális
egyezmények keretében történő nemzeti és nemzetközi elismerésről (pl.
a www.european-accreditation.org és www.ilac.org multilaterális
egyezmények keretében).

D-K-17231-01-00

Kalibrálási logisztika. Kézi mérőeszközök
Szeretné mérőeszközeinek kalibrálását a Mahr-nál elvégeztetni? Logisztikai
rendszerünk segítségével kézi mérőeszközét egyszerűen küldje el részünkre.
Így működik:
• Igényeljen egy Mahr rendszerdobozt e-mailben a
systembox@mahr.de e-mail címen,
vagy hívjon bennünket a
+49 551 7073– 111 telefonszámon.
A beépített szivacsos bélésnek köszönhetően az Ön számára ingyenesen
átadott kölcsöndoboz biztosítja kézi mérőeszközének biztonságos
szállítását.

• A kézi mérőeszközökhöz kapcsolódó szolgáltatásokhoz töltse ki a rendszerdobozban melléklet ellenőrzőlistát. Ezt csak az első szállításnál kell
kitölteni, ha abban nyilatkozik arról, hogy az ellenőrzőlista a további
szállításokra is vonatkozik. Ennek segítségével tudjuk a kalibrálás során
teljesíteni igényét.
• Helyezze a rendszerdobozba a mérőeszközeit és az ellenőrzőlistát.
• Adja át a dobozt a csomagküldő szolgálatának.
• Minden másról a Mahr gondoskodik.

1. Szállítás ügyféltől

2. Árubeérkezés a Mahrhoz

• Mahr System Box igénylése:

Rendszerdoboz

e-mailben az alábbi e-mail címen:

szigetelőanyaggal

• Checking of incoming goods
• Tempering/ Cleaning
• Calibration

systembox@mahr.de vagy
telefonon a 0551 7073-111
telefonszámon

KUNDE

• Ellenőrzőlista kitöltése
• Feladás az alábbi címre:

Mahr GmbH
Not O.K.
Clarifi cation
with customer.

Kalibrierzentrum
Reutlinger Straße 48

Your advantage: You save time
and money! Mahr immediately
repairs upon request your products
that have not successfully passed
calibration.

O.K.

73728 Esslingen a. N.
Return to
customer
unrepaired

Replacement
by new goods

Repair /
exchange

• Engraving / conservation
• (upon request)
• Outgoing goods

4. Árubeérkezés ügyfélhez

• A kalibrált mérőeszköz átvétele

3. Árukiadás Mahr
• mérőeszköz visszaküldése (Mahr rendszer doboz)
• jegyzőkönyv papíron, PDF-ben, vagy ideális esetben
automatikus adatimportként a MarSoftCAl.WEB
mérőeszköz felügyelő szoftverbe

További információk a www.mahr.de weboldalunkon találhatók.
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Mérőeszköz felügyelet
Szeretné csökkenteni mérőeszközeinek éves kalibrálási költségeit, és
szeretné optimalizálni a vizsgálóeszközök kezelési és karbantartási
folyamatait? Szerviz munkatársaink támogatják Önt ebben! És ezzel
még nincs vége: A korszerű Mahr-szoftver segítségével a mérőeszköz
felügyelethez szükséges időt akár 70%-kal is csökkentheti!

A mérőeszköz felügyelet a MarSoftCal.WEB vizsgálóeszköz-kezeléssel
nagyon egyszerű. Feltételezzük, hogy intuitív módon és gyorsan
elsajátítható szoftverrendszerrel rendelkezik, mely tökéletesen megoldja a
belső eszközkezelést, továbbá lehetővé teszi a kalibráló laboratóriummal
folytatott adatcserét is.

A Mahr optimalizálja mérőeszköz-készleteit

Pl. MarSoftCal.WEB: Ezzel a rendszerrel a Mahr web alapú és több
felhasználóval kompatibilis szoftveres megoldást kínál, mely különböző
fokozatokban bővíthető funkciókat biztosít Önnek. A vizsgálóeszköz
adatainak átvitele és mentése automatikusan történik a Mahr GmbH
szerverein. Bármikor és a szoftver telepítése nélkül hozzáférhet adataihoz a
világhálón.

A mérőeszköz-felügyelet legtöbbször személyre szabott, melynek az adott
vállalattól függően nagyon speciális követelményeknek kell megfelelni.
Ezért részletekbe menően figyelembe vesszük az Ön igényeit, és Önnel
együtt dolgozzuk ki az optimális megoldásokat. Az egyes lehetséges
szolgáltatások ezen a területen az alábbiak:
Vizsgálóeszköz-készletek nyilvántartása
Vizsgáló-, mérő- és segédeszközök nyilvántartása
Vizsgáló- és segédeszközök megkülönböztetése
Megfelelő vizsgálati intervallumok meghatározása
Mérőeszköz-selejtraktár bevezetése az éves kalibrálási költségek csökkentéséreVizsgálóeszköz-készletgazdálkodás
• A vizsgálóeszköz-készletek egyszerű belső kalibrálási, karbantartási és
javítási folyamatainak szervezése
• Szoftveres megoldások a vizsgálóeszköz-kezeléshez
• Mérőberendezések és szoftveres megoldások saját kalibrálásokhoz
• Logisztikai megoldások (pl. háztól-házig szolgáltatás)
• Képzések dolgozók számáraVizsgálóeszköz-készletek optimalizálása,
megfelelő vizsgálóeszközök kiválasztása
• Vizsgálófolyamatok értékelése és tökéletesítése
Vizsgálóeszköz-állomány „rendbe tétele”

Így működik az adatcsere a Mahr-ral:
Laboratóriumból elszállítás után azonnal rendelkezésre áll a kezelési adatok
és a jegyzőkönyvek aktuális változata.
Ezzel megtakaríthatja az adatok megadására fordítandó időt, és a
vizsgálóeszközeinek kezeléséhez szükséges időt akár 70%-kal is
csökkentheti!
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A meglévő vizsgálóeszköz-felügyeleti rendszerekből származó adatok
rendszerint átvehetők MarSoftCalba.

További információk a www.mahr.de weboldalunkon találhatók.
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Javítás vagy csere
Javítás vagy csere?

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Mi a teendő, ha mérőeszközei éjjel-nappal használatban vannak, de
javításra is szorulnak? Ebben az esetben is számíthat a Mahr-ra.
Gyártói szakértelmünkkel átfogó javítási szervizt kínálunk Önnek.
Szervizműhelyeinkben a készülékét szétszereljük, megtisztítjuk, megjavítjuk,
és ismét összeszereljük. Így professzionálisan felújított mérőkészüléket kap
vissza.
Sok készülékünknél csereparkunk segítségével szinte a teljes javítási időt
megtakaríthatja. Ezzel a termelésből kiesett idő szinte a minimumra
csökken. Azokat a készülékeket, melyeknél választhat a javítás és a csere
között, az árlistában cserejellel jelöltük.
Csereparkunkban mérőkészülékek, pl. finomkijelzős villás idomszerek,
bármely típusú elektronikus és mechanikus finomkijelzők, továbbá
induktív mérőtapintók találhatók. Ha a megrendelésében a „Csere” opciót
nem zárja ki, minden esetben a cserét ajánljuk fel a javítás helyett. Így
garantáljuk, hogy a lehető leggyorsabban üzemképes készülékeket kapjon
vissza.

• Csere (Mahr-készülékek)
A hibás készülék beküldése után csereparkunkból teljesen felújított,
szükség esetén újrafestett mérőkészüléket adunk át Önnek. Igény esetén
a készülékre gravírozzuk az azonosítószámát. A pótalkatrészek árát a csere
árában már figyelembe vettük.
Előnye: Megtakarítjuk Önnek a javítási időt, és a termelésből kiesett idő a
minimumra csökken.
• Javítás
Természetesen fennáll az a lehetőség is, hogy a saját készülékét
megjavítsuk. A javításkor megszüntetjük a működési hibákat, átdolgozzuk
a mérőfelületeket, és kijavítjuk a szemmel látható sérüléseket. A
pótalkatrészek árát már a javítás árában figyelembe vettük.
Előnye: Biztos lehet benne, hogy a készülékek a javítás után a gyártói
szaktudásunknak köszönhetően megfelelnek egy új készülék műszaki és
pontossági paramétereinek.
• Gyártótól független javítás
Minden híres márka (Mahr, Helios, TESA, Mitutoyo stb.) kézi
hosszúságmérő készülékeit javítjuk.
Előnye: Csak egy kapcsolattartója van a mérőkészülékek javításakor
• Általános nagyjavítás (Mahr-készülékek)
Az általános nagyjavítás során nemcsak a hibákat szüntetjük meg, hanem
előretekintően kicseréljük az elhasználódott kopóalkatrészeket, és
kijavítjuk a szemmel látható hibákat. Így biztosítjuk, hogy a készülékek
méréstechnikai tulajdonságai megfeleljenek egy új készülék méréstechnikai
tulajdonságainak.
Előnye: Úgy adjuk vissza a készüléket, hogy a méréstechnikai
tulajdonságok megfelelnek egy új készülék méréstechnikai
tulajdonságainak.

CSERE SZERVIZ

JAVÍTÁS

Szállítási idő kb. 3 munkanap

Szállítási idő: készüléktől függően

Eszközök
megérkezése
a Mahr-hoz.

Megrendelés beérkezése a Mahr-hoz

Javítás és készülék
átvizsgálás

Csere egy
kompletten felújított
eszközre

Visszaszállítás a
Partner részére

Visszaszállítás a
Partner részére

További információk a www.mahr.de weboldalunkon találhatók.
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Mérés megrendelésre és bérmérés a Mahr-nál
Bérmérés és mérőképesség-vizsgálat
• A bérmérés során azt mérjük, amit az Ön mérőeszközei nem képesek
megméri.
Előnye: Nincs szükség költséges új beszerzésekre.
• Támogatjuk Önt saját mérési kapacitásának túlterhelésekor is.
Előnye: Nincs szükség új dolgozókra és gépekre.
• Ellenőrizzük mérőrendszereinek mérőképességét, valamint azt, hogy
mérőeszköze alkalmas-e az adott mérési feladatra.
Előnye: Szűk tűrések esetén is dolgozzon megbízhatóan megfelelő
mérőeszközökkel

A Mahr az alábbi bérméréseket és méréseket vállalja megrendelésre:
1. Mérés 3D-s koordinátamérő gépekkel
a) tapintással,
b) optikai megoldással (érintés nélkül) vagy
c) 3D-s lézerszkennerrel
2. Alak- és helyzetmérés
3. Érdesség és felület
4. Kontúrmérés
5. Elsődleges mintavizsgálat a Verband Deutscher Automobilindustrie
(VDA) és egyéb előírásoknak megfelelően
Árak
A legtöbb bérmérést óradíj alapon számoljuk el. Csak a Verband Deutscher
Automobilindustrie (VDA) és egyéb előírásoknak megfelelő elsődleges
mintavizsgálatot számoljuk el a ráfordítással arányos díjon.
Mérési jegyzőkönyvek
A munkadarab mintavizsgálata után professzionális mérési jegyzőkönyvet
bocsátunk az Ön rendelkezésére, melyre a szükséges felülvizsgálatoknál
támaszkodhat (pl. ha a hiba a termelésben lépett fel).
Digitalizálás
Digitalizálási feladatokat is elvégzünk az Ön részére – vagyis CAD
adatrekordokat hozunk létre a megmunkáló gépekbe betápláláshoz. Az
úgynevezett „Reverse Engineering” keretében a 3D-s lézerszkennerek
nagyon pontos képet szolgáltatnak a munkadarabról nagyfelbontású
pontfelhők formájában. Ezek a pontfelhők képezik az alapját az abból
létrehozott CAD adatrekordnak.

VDA első minta vizsgálati jelentés

További információk a www.mahr.de weboldalunkon találhatók.
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Mérőképesség-vizsgálat
A Mahr a mérőrendszerek képességeit is vizsgálja
Mérőgépei és mérőeszközei megfelelően működnek, hogy megfeleljenek a
megengedett eltérésre vonatkozó egyre szigorúbb követelményeknek?
A munkadarabtűrésekkel szemben támasztott magas követelmények miatt
a mérőrendszerek gyakran elérik mérési képességük határát. Ezért a
Mahr megvizsgálja, hogy mérőgépei és mérőeszközei megfelelnek-e az
adott feladatok végrehajtására. Az alkalmassági vizsgálatnál két eljárás
lehetséges. A pontatlan mérési eredményekhez vezető különböző tényezők
kölcsönhatása pontosan behatárolható.
1. eljárás:
Az eljárás során alapvetően a készülékek képességét határozzuk meg.
Alapesetben ez a laboratóriumunkban, bizonyos esetekben az Ön
mérőszobájában is történik.
2. eljárás:
Meghatározza a kezelő hatását a mérési eredményekre. Ehhez a
készülékeket a helyszínen vizsgáljuk normál felállítási körülmények között.
Azokat a dolgozókat is bevonjuk ebbe, akik a későbbiekben fognak a
készülékekkel dolgozni.
A kalibráláshoz hasonlóan a mérőrendszer képességének igazolásáról
tanúsítványt állítunk ki az eljárás végén (ebben az esetben jegyzőkönyvet).
A kiértékelés ekkor a különböző vállalatok (pl. Bosch, BMW, Daimler)
előírásaihoz igazodik.
3. eljárás:
Ebben az esetben a vizsgálat automatikus mérőberendezésen történik. A
kezelő általi befolyásolást, amelyet a 2. eljárásnál tudatosan értékelni kell,
itt ki kell zárni. Ezt az eljárást többnyire 25 munkadarabon, kétszeres mérési
sorozat végrehajtásával végezzük.
Ez az eljárás végrehajtható a Mahr-nál az elő átvételként, vagy az Ön
üzemében végátvételként. Így biztosíthatja, hogy az Ön üzemében magas
minőségi követelményeknek megfelelő mérési pontosságot érhessen el. A
mérési feltételeket természetesen be kell tartani.

Vizsgáló mérőberendezés

2. eljárás szerinti mérésképesség-vizsgálat

További információk a www.mahr.de weboldalunkon találhatók.

Mahr | Szolgáltatások

565

