
A gyártásközi méréstechnikai feladatok a gyártástechnológiai innovációkkal párhuzamosan, nagyon gyors ütemben nőnek. A pontossággal 

szemben támasztott egyre növekvő követelmények és egyre csökkenő termelési (esztergálás, marás, köszörülés stb.) ütemidők következtében 

elkerülhetetlen a közvetlenül a gyártógépen végrehajtott gyors mérés biztosítása. A selejt keletkezésének elkerülése érdekében ott kell mérni, 

ahol a termék keletkezik, és biztosítani kell a gyors visszajelzést a gyártási folyamat részére. A flexibilis MarShaft tengelymérés-technikával a 

Mahr a megfelelő mérési megoldást kínálja a gyors és pontos méréshez a termelésben. 

Tengelyeit közvetlenül a termelésben 
kompletten és megbízhatóan tudja mérni.
Ezt jelenti számunkra az EXACTLY!
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MARSHAFT. TENGELYMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK
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MarShaft. Tengelyszerű alkatrészek gyártásközi mérése. 

A MarShaft tengelymérő készülékek túlnyomórészt gyártás közbeni mérőkészülékként használatosak. A nagy mérési pontosság azon-

ban a mérőlaborban történő használatot is lehetővé teszi. A készülékek különböző méretekben rendelhetők, moduláris felépítésüknek 

köszönhetően optimálisan igazíthatók az egyes mérési feladatokhoz. Közvetlenül a gyártásban végzett gyártásközi méréssel megtakarítja a 

mérőszobában történő körülményes és időrabló méréseket és növeli a termelékenységet. 
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MarShaft MAN - hosszúság és átmérő mérése, MarCheck kiértékelő számítógéppel

Méréstartomány hosszhoz (Z) (mm) 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2000 / 2400

Méréstartomány, átmérő (X) (mm) 120 vagy 220

Munkadarab súlya (max.) kg-ban 20 / 60

Felbontás hosszhoz / átmérőhöz 
(mm)

0,0001

Felbontás, szög (°) 0,001

Hibahatár hosszhoz (Z) (µm) (3 + L/100) µm, L (hossz) mm-ben
(20 °C ± 1 °C-nál referencia etalonra)

Hibahatár átmérőhöz (X) (µm) (0,8 + L/100) µm, L (hossz) mm-ben
(20 °C ± 1 °C-nál referencia etalonra)

Hajtás manuális

Optika Optikai mérőrendszer (OMS) mátrix-kamerával és szoftverrel

Műszaki adatok

Alkalmazások
Tipikus munkadarabok:
Forgattyús tengely, bütykös tengely, hajtóműtengely, 
fogasléc, tengelycsap, üreges tengely, hajtótengely, 
dugattyúk

Tipikus mérési feladatok:
Hossz, átmérő, ütés / síkfutás

További mérési feladatok:
Távolság, beszúrás szélessége, mélység, sorozatméret, 
beszúrási átmérő, köralakúság, kúp, szög, sugár, mets-
zéspont, ferde furatok pozíciója és sok más egyéb

MarShaft MAN. Manuális, tapintós tengelymérő gép.

• AMarShaft MAN univerzális, 
moduláris felépítésű tengelymérő 
készülék a tengely alakú 
munkadarabok teljes körű, gyors 
és rugalmas mérésére.

• A nagy pontosságú 
munkadarabok az egyes gyártási 
lépések során – a nagyolástól 
kezdődően a kemény finom 
megmunkálásig – akkor 
állíthatók elő gazdaságosan 
és kiváló minőségben, ha az 
egyes folyamatlépések tartósan 
és stabilan fenntarthatóak. A 
MarShaft MAN-nel végzett 
gyártásközi jellemzővizsgálat 
pontosan itt járul ehhez hozzá. 
A tűréshatárok elérésekor a rövid 
visszajelzési idők, az alkatrészek 
működés szempontjából 
lényeges adatainak pontos 
dokumentálása gyorsan 
kifizetődik.

• A MarShaft MAN tengelymérő 
központ a megfelelő megoldás a 
minőség ellenőrzésére.

• A MarShaft MAN tengelymérő 
központ különböző méretekben 
(max. 400 mm / 800 mm / 1200 
mm / 1600 mm / 2000 mm / 
2400 mm munkadarabhossz, 
120 mm és 220 mm közötti 
átmérő) rendelhető, és moduláris 
felépítésének köszönhetően 
optimálisan igazítható az 
egyes mérési feladatokhoz. 
A mérőmodulok (pl. átmérő-, 
hossz-, ütésmodul) elrendezése 
tetszőleges, csekély költséggel 
utólag felszerelhetők.

• Az előnyök első látásra:
• Nincs kezelői befolyásolás
• Nagy pontosságú mérési 

eredmények
• Kiváló ismétlési pontosság
• Mérőrendszer minden tipikus 

mérési feladathoz, pl.: hossz, 
átmérő, ütés, síkfutás, 
beszúrás szélessége, kúpszög, 
köralakúság, egytengelyűség, 
központosság és sok más egyéb

• Automatikus mérőerő-
rákapcsolás a kezelői 
befolyásolás elkerülése céljából

• Műhelyhasználatra kiválóan 
alkalmas, a gyártásban 
közvetlenül használható

• Könnyen kezelhető MarCheck 
kiértékelő számítógép (2 kivitel)
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MarShaft MAN MarCheckkel, mérésiérték-kijelzővel az MAN tengelymérő készülékekhez

Az egyes mérőcsatornák felbontása 
egymástól függetlenül beállítható

0,0001 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
0,00001 inch; 0,0001 inch; 0,001 inch

0,001° tizedes; ° perc, mp
Inkrementális bemenetek T1; T2; T3 (sin/cos 1 Vss) 15 pol. Sub D

Interfész adatok 1x RS 232; 1x USB 2.0 A típus, 1x USB 2.0 B típus

Rácsállandó választható; 2 µm; 4 µm; 10 µm; 20 µm; 40 µm

Max. megeng. menetsebesség 0,2 m/s, ha G = 2 µm
0,4 m/s, ha G = 4 µm
  1 m/s, ha G = 10 µm

  2 m/s, ha G = 20 µm MarShaft MAN-nél
  4 m/s, ha G = 40 µm

Bemenő jel - határfrekvencia <100 kHz, sin/cos 1 Vss-nél

Küszöbérték, frekvencia ellenőrzés 100

Mértékegység mm / inch a MENÜ-ben átkapcsolható

Nyelvek, alapbeállítás Német, angol, francia
További nyelvek USB adatcsatlakozón keresztül telepíthetők külső PC-ről

Műszaki adatok

MarShaft MAN MarCheckkel. Mérőkijelző az MAN tengelymérő kés-
zülékekhez

• A MarCheck egy új kompakt 
mérő- és kiértékelő egység 
a MarShaft MAN manuális 
tengelymérő gépekhez, rendkívül 
egyszerű kezelés és nagy 
teljesítmény jellemzi.

• Mivel a kezelés rendkívül gyorsan 
elsajátítható, a készülék azonnal 
használható, mellyel időt és 
költséget takarít meg. A nagy, jól 
olvasható monokróm LCD-kijelző 
(240 x 160 pont) egyidejűleg 
max. három mérőcsatorna 
megjelenítésére képes. Az egyes 
mérőcsatornák aktiválása a 
kijelzőn automatikus a megfelelő 
mérőtengellyel történő mérés 
során. A mérési irány kijelzésre 
kerül.

• A MarCheck alapkivitelben 
három mérőcsatornával 
rendelkezik a két lineáris 
mérőtengelyhez (Z és X) és 
egy forgó mérőtengelyhez 
(C), mely szükség esetén 
lineáris mérési tengellyé (R) 
konfigurálható át. Az ütés- és a 
köralakúság-mérésnél a precíziós 
csúcstámaszt (C tengely) a 
MarCheck vezérli, és kapcsolja 
automatikusan be és ki.

• Teljesítmény jellemzők
• Nagy, jól olvasható monokróm 

LCD-kijelző (240 x 160 pont) 
háttérvilágítással

• 3 mérőcsatorna (Z tengely, X 
tengely és C/R tengely)

• Számok mérete kb. 13 mm
• 1 USB adatcsatlakozó max. 3 GB 

USB stickhez
• 1 USB adatcsatlakozó 

számítógéphez (választhatóan 
RS232 adatcsatlakozó, adatok 
kiértékelése Excelben vagy 
MarCom szoftverrel) vagy 
szoftvertelepítés (frissítés)

• Egy tintasugaras nyomató 
csatlakozása lehetséges

• Körkörösség- és ütésmérés DMS 
120-szal, nincs szükség 
kiegészítő R tengelyre.

• Mért értékek automatikus 
átvétele a kezelőtől független 
mérőerő elérése után

• A kalibrálási értékek automatikus 
átvétele az egyes mérési 
modulokból

• Mérő- és programozó 
funkciók

• Átmérők, hosszméretek, távolságok, kúpok, szimmetria, középtávolság, körkörösség, sík ütés, ütés, 
koncentricitás kiértékelése, munkadarabtengely-referencia számítása, maximum/minimum funkció, Preset 
funkció a munkadarabon kívüli referenciapontokhoz.

• Tanuló programozás, mentés MarCheckben, külön PC-n vagy USB sticken, nyomtatás külső nyomtatón 
keresztül, rendszeren belül max. 40 mérőprogram menthető.
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MarShaft MAN tengelymérő készülékek. Optikai mérőrendszer OMS 
120

Az OMS 120 optikai mérőrendszer 
a kiértékelő szoftverrel együtt 
lehetővé teszi azon geometri-
ai elemek mérését, melyek a 
rendelkezésre álló MarShaft MAN 
mérőtapintóval nem tapogathatók 
le, ill. nem értékelhetők ki.

A kezelői koncepciót a gyártóso-
ron történő közvetlen alkalma-
záshoz optimalizáltuk, kezelése 
bármely méréstechnikai ismeretek 
nélkül is teljesen egyszerű.

A munkadarabkontúr árnyképes 
eljárásban a kamerachipen 
leképezésre, a monitoron pedig 
megjelenítésre kerül. A mérethű 
leképezést minőségi, telecentri-
kus optikai komponensek teszik 
lehetővé. A megfelelő munkada-
rabkontúr ehhez csak durván van 
pozícionálva a képmezőbe. Finom-
beállítás Z vagy X irányban nem 
szükséges. A szoftver rendelkezik 
olyan gyorsmérés funkciókkal, 
melyek automatikusan értékelik ki 
a lényeges jellemzőeredményeket 
az aktuális mérési feladathoz.

Gyorsmérés funkciók

• Beszúrás
• Letörés
• Rádiusz
• Egyenes
• Egyenes-egyenes metszéspont
Egy gyorsmérés funkció egyide-
jűleg több jellemző értéket is 
kiértékel. A jegyzőkönyvezéshez 
vagy adatátvitelhez a lényeges 
eredmények kiválaszthatók. 
Ezekkel a funkciókkal a legtöbb, a 
tengelyeken található mérési fela-
dat nagyon gyorsan és kezelőbarát 
módon végrehajtható.

A gyorsmérés funkciókkal nem 
végrehajtható mérési feladatokhoz 
még egy sor manuális kiértékelő 
funkció áll rendelkezésre.

Műszaki adatok
Mozgási tartomány X irányban: 
120 mm
Mérési értékek felbontása: 0,001 
mm
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Messeinheit taktil mit y-Messachse 60 mm

Álló kivitel

Méréstartomány hosszhoz (Z) (mm) 350 / 750 / 1000

Méréstartomány, átmérő (X) (mm) 80 vagy 120

Munkadarab súlya (max.) kg-ban 15 (opcionálisan 30)

Felbontás hosszhoz / átmérőhöz 
(mm)

0,01 és 0,0001 között

Felbontás, szög (°) 0,01 és 0,0001 között

Hibahatár hosszhoz (Z) (µm) (2 + L/125) L mm-ben
(20 °C ± 1 °C-nál referencia etalonra)

Hibahatár átmérőhöz (X) (µm) (1,0 + L/125) L mm-ben
(20 °C ± 1 °C-nál referencia etalonra)

Hajtás Szervomotorok

Optika Telecentrikus precíziós optika
 Nagyfelbontású CCD-Array

Alkalmazások
Tipikus munkadarabok

• Esztergált alkatrészek
• Tripodok
• Hajtóműtengely
• Fogasléc
• Tengelycsapok
• Üreges tengely
• Hajtómű tengely
• Dugattyúk
• Bütykös tengely
• Turbófeltöltő-tengelyek
• Csontcsavarok
• Csigák
• Kiegyenlítő tengelyek
• Hidraulikus alkatrészek
• Szelepek (Otto-motor)
• stb.

Műszaki adatok

MarShaft SCOPE 350 / 700 / 1000 plus

• A MarShaft SCOPE plus egy 
univerzális, teljesen automatikus 
optikai tengelymérő 
rendszer forgásszimmetrikus 
munkadarabok vizsgálatára.

• A MarShaft SCOPE plus egy 
nagy pontosságú precíziós 
mérőtengellyel (C), egy 
függőleges (Z) és egy vízszintes 
mérőtengellyel (X) rendelkezik.

• Opcionálisan rendelkezésre áll 
egy tapintós mérőrendszer 
induktív mérőtapintóval, pl. 
az ütés és a síkfutás mérésére. 
A mérőberendezés az optikai 
mérőrendszerhez van kalibrálva, 
ezért lehetséges a tapintós és 
az optikai mérési feladatok 
kombinációja.

• A MarWin EasyShaft szoftver 
maximális mértékű flexibilitást 
tesz lehetővé a legegyszerűbb 
kezelés közben.

• A mérési folyamatok teljesen 
automatikusak és mentesek a 
kezelői hatásoktól.

• A MarShaft SCOPE plus tipikus 
műhelykörülmények közötti és 
finommérő szobában történő 
használatra is alkalmas. A 
zoomfunkciókkal lehetséges 
olyan kis részletek mérése is, 
amelyek a szokásos mérési 
eljárásokkal csak nehezen vagy 
egyáltalán nem vizsgálhatók.

• Automatikus mérési folyamat
• Mátrixkamera, 1280 x 1024 pixel
• Egyszerű kezelés 

érintőképernyővel
• Egy mérőkészülék sok mérési 

feladathoz
• Műhelyhasználatra kiválóan 

alkalmas
• A MarWin EasyShaft szoftver 

maximális mértékű flexibilitást 
tesz lehetővé egyszerű kezelés 
mellett 

• Opciók:
• Tapintós mérőegység ütés és 

síkfutás méréshez
• Hőmérséklet-kompenzáció
• Menetmérés
• Turbófeltöltő-tengelyek mérése
• Kézi kezelőpult
• Jelzőfények
• Vonalkód szkenner
• MarWin Professional Shaft - SW
• QS-Stat adatkimenet
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A Mahr, az alkalmazások specia-
listája a bütykös tengelyhez a 
MarShaft SCOPE 600 plus 3D 
mérőállomással egy teljesen új 
mérési eljárást kínál: Az optikai és 
tapintós érzékelők kombinációja 
első alkalommal tesz lehetővé egy 
3D-s működést és ezzel a munka-
darab komplett vizsgálatát egye-
tlen befogásban. Ehhez fejlesztette 
tovább a Mahr az évek óta nagyon 
sikeres MarShaft SCOPE 750 plus 
mérőállomást. A mérőgép egy új 
2D-s tapintórendszerrel, egy moto-
ros csúcstámasszal és egy lineáris 
tengely kalibrálóval rendelkezik. A 
mátrix-kamera néhány másodperc 
alatt optikai úton méri a jellem-
zőket, pl. az átmérőt, a hosszakat, 
a sugarakat, az alakot, a helyzet-
jellemzőket, a bütyökszöget vagy 
a bütyökemelkedést. A kiegészítő 
2D-s tapintó az optikai úton nem 
mérhető jellemzőket rögzíti: a 
konkáv bütyökalakot, a síkfutáso-
kat, az axiális irányú referenciaele-
meket, az axiális furatokat. Ehhez 
a tapintós és optikai rendszer 
egy koordináta-rendszerbe kerül 
bemérésre. A mérőállomás a Mar-
Win szoftverplatformmal működik 
és ebben a kombinációban nyújtja 
a teljes 3D-s funkciókat.
 
Teljesítmény-jellemzők címszavak-
ban: 

• A bütykös tengelyek komplett 
mérése, a bütyökszöggel és az 
összes szokásos bütyökalakkal 
együtt

• A kontúrelemek mérése
• Menesztők használatának 

mellőzése
• A referenciák közvetlen mérése 

(pl 2 lapos vagy reteszhorony)
• Reteszhornyok mérése
• Zsákfuratok mérése
• 100% 3D-s funkció az új 2D-s 

tapintóval
• Kiegészítő Y mérőtengely
• A lineáris tengelyek speciális 

kalibrálása (Z-X-Y)
• MarShaft Professional
• Kézi kezelőpult 

Opciók:
• Vonalkód szkenner
• Jelzőfények
• Bevonattal ellátott csúcs 

(menesztő nem szükséges)
• Rezgésszigetelő rendszer
• Hőmérséklet-kompenzáció
• Menetmérés
• Turbófeltöltő-tengelyek mérése

MarShaft. Scope 600 plus 3D

Műszaki adatok

MarShaft SCOPE 600 plus 3D

Méréstartomány hosszhoz (Z) (mm) 600

Méréstartomány, átmérő (X) (mm) 120

Munkadarab súlya (max.) kg-ban 15

Felbontás hosszhoz / átmérőhöz 
(mm)

0,01 és 0,0001 között

Felbontás, szög (°) 0,01 és 0,0001 között

Hibahatár hosszhoz (Z) (µm) (2 + L/125) L mm-ben (20 °C ± 1 °C-nál referencia etalonra)

Hibahatár átmérőhöz (X) (µm) (1,0 + L/125) L mm-ben (20 °C ± 1 °C-nál referencia etalonra)

Hajtás Szervomotorok

Optika Telecentrikus precíziós optika nagyfelbontású CCD-Array

 

További információk a www.mahr.de weboldalunkon találhatók.  

Alkalmazások
• A bütykös tengelyek komplett méréseTipikus munkadarabok
• Bütykös tengelyek
• Excenter tengelyek
• Tengelyek reteszhornyokkal és zsákfuratokkal
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MarShaft SCOPE 250 plus

Méréstartomány hosszhoz (Z) (mm) 250

Méréstartomány, átmérő (X) (mm) 40

Felbontás hosszhoz / átmérőhöz 
(mm)

0,01...0,0001

Felbontás, szög (°) 0,01...0,0001

Hibahatár hosszhoz (Z) (µm) ≤ (3,0+l/125) L mm-ben

Hibahatár átmérőhöz (X) (µm) ≤ (1,5+l/40) L mm-ben

Optika Telecentrikus precíziós optika
 Nagyfelbontású CMOS kamera

Alkalmazások
A legfontosabb mérhető jellemzők

• Hossz
• Átmérő
• Alak- és helyzettűrés
• Keresztmetszet-csökkenés
• Beszúrási szélesség
• Élletörés-szélesség
• Él letörés
• Metszéspontok
• Metszéspontok helyzete 
• Forgatási szög
• Sugarak helyzete
• Kúphosszak
• Szög
• Emelkedés
• Kulcsnyílások
• Külső menet

Műszaki adatok

MarShaft SCOPE 250 plus

• A gyártásközi méréstechnikai 
feladatok a gyártástechnológiai 
innovációkkal párhuzamosan, 
nagyon gyors ütemben nőnek. 
A pontossággal szemben 
támasztott egyre növekvő 
követelmények és az egyre 
csökkenő termelési (esztergálás, 
marás, köszörülés stb.) ütemidők 
következtében elkerülhetetlen 
a közvetlenül a gyártógépen 
végrehajtott gyors mérés 
biztosítása. Selejt keletkezésének 
elkerülése érdekében ott 
kell mérni, ahol a termék 
keletkezik, és biztosítani kell 
a gyors visszajelzést a gyártási 
folyamat részére. A flexibilis 
MarShaft SCOPE 250 plus 
tengelymérő géppel a Mahr a 
megfelelő mérési megoldásokat 
kínálja a forgásszimmetrikus 
munkadarabok gyártás közbeni 
gyors, precíziós és teljesen 
automatikus méréséhez.

• A MarShaft SCOPE 250 plus 
rendelkezik egy nagy pontosságú 
precíziós mérőtengellyel (C) és 
egy függőleges mérőtengellyel 
(Z), melynek méréstartománya 
250 mm. Szíve a modern, 
nagyfelbontású CMOS 
mátrixkamera (élőképes) 1088 
x 2048 pixeles képmezővel. A 
másodpercenként több mint 
120 kép készítésére alkalmas 
képfelvevőnek köszönhetően 
a legrövidebb mérési idők 
érhetők el. A zoomfunkciókkal 
lehetséges olyan kis részletek 
mérése is, amelyek a szokásos 
mérési eljárásokkal csak 
nehezen vagy egyáltalán nem 
vizsgálhatók.

• Teljesítményjellemzők 
címszavakban:

• Az új, nagyfelbontású CMOS 
mátrixkamera a 40 mm-es 
élőképmezővel másodpercenként 
több mint 120 kép beolvasását 
teszi lehetővé

• Nagy pontosság az átmérő- és 
hosszméréshez

• Különösen rövid mérési idők a 
max. 200 mm / s nagy mérési 
sebességeknek köszönhetően

• A Mahr MarWin szoftverplatform 
alkalmazásának köszönhetően 
rendelkezésre állnak a hossz-, 
az alak-, a helyzet- és a 
kontúrmérés terén szerzett 
évtizedes tapasztalatok

• Nagyon kedvező bevezető ár a 
kis optikai tengelymérő gépek 
szegmensében
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• A MarWin EasyShaft szoftver mérő-, vezérlő- és kiértékelő rendszer a 
MarShaft SCOPE plus-hoz. Biztosítja az átmérők, hosszok, 
kontúrjellemzők, alak- és helyzettűrések szabványos és nagyon 
pontos mérését, továbbá új lehetőségeket kínál a kiértékeléshez és a 
dokumentációhoz az áttekinthető és egyszerűen elsajátítható kezelés 
során.

• A szoftver teljes egészében a világszerte elterjedt Windows® 
kezelőfelületen működik. A kezelés más Windows®alkalmazásokkal 
kompatibilis, ezért a betanulási idők rövidek. A jegyzőkönyvkimenthez 
minden Windows® által támogatott nyomtató használható.

• Teljesítmény-jellemzők áttekintése:
• Az ismert Windows®kezelőfelületnek köszönhetően a betanulási idő rövid
• Egységes Mahr kezelőfelület több termékre (pl. EasyForm vagy kontúr 1)
• Áttekinthető struktúra az ablakos technológiának köszönhetően
• Könnyű kezelés a 100%-os érintőképernyős működésnek köszönhetően
• Rendkívül egyszerű programozás a meglévő makróknak köszönhetően (pl. 

átmérőmérés egy egérkattintással)
• Sok funkció közvetlenül a kifejező szimbólumokkal választható ki 

(ikonokkal)
• A géptengelyek vezérlése érintőképernyővel lehetséges
• A mátrixkamera élőképének folyamatos megjelenítése a mérés során is, 

vagyis a munkadarab tulajdonságai már közvetlenül a mérés során 
vizuálisan megítélhetőek (pl. szennyeződés)

• Egyedi és sorozatmérésekhez: minden feladat típushoz az optimális 
kezelési stratégia

• A mérőprogram kényelmes és legkorszerűbb kezelése
• Mérőprogram optimális időbeli lefutással (legrövidebb mérési idők)
• Tartalmas mérési jegyzőkönyvek - fekete-fehér vagy színes - minden 

Windows®-nyomtatón
• Biztonságos beruházás a jövőben is, Windows® 7 Ultimate alatt 

futtatható
• Az opcionális statisztikai programokba történő adatexportálás bővíti az 

EasyShaft szoftver szolgáltatási terjedelmét

• Opciók:
• EasyShaft programablak
•  Az EasyShaft szoftverrel a MarShaft SCOPE plus tökéletesen kézben 

tartható. Az érintőképernyővel pozícionálhat, programozhat, közvetlenül 
mérhet, és készíthet dokumentációt. A kiváló és egyszerű kezelőfelület 
segítségével mindig és minden áttekinthető.

•  Sok funkció, pl. mérési eredmények betöltése vagy jellemzők méréseinek 
hozzáadása egyszerűen aktiválható a kifejező szimbólumokra, az 
úgynevezett ikonokra történő kattintással.

• EasyShaft parancsok
•  A parancs sorban a jellemzők méréséhez és kiértékeléséhez szükséges 

minden parancs áttekinthető formában van összesítve: 
• Makrók (egymást követő kiértékelési műveletek sora, pl. átmérő, rádiusz, 

távolság vagy szög)
• Számítható jellemzők (pl. közvetlen távolság, távolság X-en és Z-n, szög, 

szögszektor, rádiusz, köralakúság, egyenesség, ütés, síkfutás, 
hengeresség, szimmetria)

• Számítható elemek (pl. pont, egyenes, kör, pont egyenesen, metszéspont, 
szimmetria-egyenes, párhuzamos egyenes, szélső pont, C-referencia)

• Ábrázolás paletta (géptengelyek vezérlése érintőképernyőn)
• Ábrázolás paletta elrejtése és megjelenítése
• Nagyítási terület kiválasztása
• C tengely botkormánya
• X és Z tengely botkormánya
• Nézet fokozatos nagyítása
• Nézet fokozatmentes nagyítása vagy kicsinyítése
• Nézet fokozatos kicsinyítése

MarWin EasyShaft szoftver
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A nagy pontosságú és megbízható munkadarab specifikus készülékek tervezése és gyártása maximális fokú méréstechnikai tapasztalatot és 

gyakorlatot követel meg. A legkorszerűbb Millimar hossz méréstechnikai komponensekből megbízható mérőeszközök valósíthatók meg a 

legkülönbözőbb munkadarab-geometriákhoz és az automatizálás különböző fokain. Kínálatunkban megtalálható az összes szükséges pro-

jektlépés, egészen a mérőeszköz üzemkész állapotú átadásáig: Tervezés, konstrukció, gyártás, szerelés, üzembe helyezés és oktatás. 

Egyedi mérési megoldások egyedi mérési feladatokhoz:
A Mahr megoldásai érték jelentenek kívánságainak.
Ezt jelenti számunkra az EXACTLY!
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MARSOLUTION. ÜGYFÉLSPECIFIKUS MÉRÉSTECHNIKA

A MARSOLUTION  termékekkel kapcsolatos aktuális információk 
weboldalunkon találhatók: www.mahr.com/Produkte

Egyedi mérési megoldások egyedi mérési feladatokhoz:
A Mahr megoldásai érték jelentenek kívánságainak.
Ezt jelenti számunkra az EXACTLY!
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A Millimar standard elemekkel (szabványos mérőkomponensekkel) több mérőállomásos mérőkészülékek tervezhetők és állíthatók össze gaz-

daságosan a legkülönbözőbb munkadarabokhoz, pl. forgásszimmetrikus, valamint nem forgásszimmetrikus alkatrészekhez. A forgásszimme-

trikus munkadarabok csúcsok vagy prizmás alátámasztások közé foghatók be, míg a nem forgásszimmetrikus alkatrészek esetében gyakran 

speciális befogóra van szükség. A standard elemek nagy választékában megtalálhatók pl. függőleges és vízszintes mérőállványok, befogók, 

koordináta mérőasztalok, blokkelemek, mérőrugó-paralelogrammák, vezető elemek és számtalan mérőbetét.

MarSolution. Mérőkészülékek Millimar szabványos mérőkomponen-
seken alapulva
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MarSolution. Mérőkészülékek Millimar szabványos mérőkomponen-
seken alapulva

Sokoldalú

A Millimar szabványos mérőkomponensek sokoldalúságának 
köszönhetően mindig elkészíthető a megfelelő megoldás a 
legkülönbözőbb vizsgálati feladatokhoz.

Mindegy, hogy külső mérésről, belső mérésről vagy hosszmérésről 
van-e szó, a Millimar szabványos mérőkomponensek – nehezen 
hozzáférhető munkadarab-geometriák esetén is – a legkülönbözőbb 
vizsgálati követelményekhez illeszthetők.

A tapintóbetétek helytakarékos kialakításának köszönhetően a 
munkadarab kis felületén nagy számú mérési pont alakítható ki.

A mérőelemekbe integrált pneumatikus elemelőkészülékek 
megkönnyítik a munkadarab behelyezését a mérési pozícióba, és 
csökkentik a mérőbetétek kopását.

Rugalmas

A Millimar szabványos mérőkomponensekből megvalósított 
készülékek következetesen moduláris koncepciója és a mérőbetétek 
nagy mérési útja (akár 20 mm) a vizsgálóeszközök nagyfokú 
rugalmasságát teszik lehetővé a legkülönbözőbb munkadarabok 
tekintetében.

Precíz

A Millimar szabványos mérőkomponenseket kimondottan a üzemben 
való használatra méretezték, és nagy gondossággal készítették 
el. A mérőkészülékek ezért stabil és megbízható mérési értékeket 
biztosítanak.

Ha például a vizsgálandó jellemző tűrése megköveteli, akkor a mozgó 
alkatrészek golyós vezetős csapágyazásával ellátott mérőbetétek 
alkalmazásával elérhető, hogy a mérések ismétlési pontossága a μm-es 
tartományban legyen.

Megbízható

Rozsdamentes anyagok használata, a megfelelő hőkezelés 
megválasztása, valamint a munkadarab behelyezésekor a 
mérőbetétekre ható súrlódást csökkentő kiemelő szerkezet 
alkalmazása meghosszabbítja a készülék élettartamát, és csökkenti a 
karbantartási ráfordítást.

Gazdaságos

Mindegy, hogy a vizsgálóberendezését saját maga állítja-e össze a 
katalógusban található szabványos mérőkomponensek 
megvásárlásával, vagy minket bíz meg a „kulcsrakész” készülék 
megvalósításával – mindenképpen biztos lehet abban, hogy a 
kimondottan az Ön igényeire szabott megoldást a legkedvezőbb 
feltételekkel kapja meg.

A Millimar szabványos mérőkomponensek gazdaságosságához 
hozzájáruló számos tényezők közé tartoznak többek között az 
alábbiak:

• A szabványos mérőkomponensek újrafelhasználhatósága: Ha egy 
munkadarabtípus termelése megszűnik, az összes szabványos mérő-
komponens felhasználható egy másik munkadarabtípus számára 
készülő új mérőberendezéshez

• A mérőbetétek mozgó alkatrészeinek megvezetésére szolgáló külön-
böző technikák megválasztása a mérési feladat pontossági köve-
telményeit figyelembe véve (optimális ár-érték arány)

• A tervezési és megvalósítási idők lerövidülése
• A készülékek rendelkezésre állása: Sorozatgyártású és raktár készle-

ten lévő szabványos mérőkomponenseink mindig rendelkezésre 
állnak és bármikor használhatók
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MarSolution. Szabványos mérőkészülékek

• A „MarSolution” termékcsoportban a Mahr különleges ügyfél speci-
fikus megoldásokat kínál a dimenzionális méréstechnikában – félig 
és teljesen automatizált mérőrendszerek, melyek közvetlenül a 
gyártásban működnek. A Mahr a jól bevált standard komponenseket 
(Millimar mérőinterfészt, tapintót és szabványos mérőkomponen-
seket) alkalmazza, mellyel megbízható és pontos méréstechnikát 
kínál. Mindig a megfelelő megoldás az Ön feladatához. A Mahr 
különböző ipari ágazatokhoz és iparágakhoz kínál megoldásokat.

• A függőleges kivitelű mérőkészülék elforgatható munkadar-
ab-befogóval a csúcsok között

• Ez a mérőkészülék forgásszimmetrikus alkatrészek átmérő-, hossz-, 
ütés- és síkfutásmérését teszi lehetővé.

• Manuálisan vagy automatikusan billenthető munkadarab-befogóval 
a csúcsok között.

• A motoros forgásnak köszönhetően lehetséges a munkadarab din-
amikus mérése is.

• Mérőkészülék forgó befogóval

• A forgó befogós mérőkészülék kombinált külső és belső mérést, 
valamint automatikus ütés- és síkfutásmérést tesz lehetővé.

• 
• Ez a mérőkészülék motoros kivitelben is készülhet a dinamikus mérés 

biztosításához.

• Vízszintes kivitelű mérőkészülék

• Munkadarab-befogó prizmákon vagy csúcsok között, munkadar-
ab-berakó asztallal.

• A vízszintes mérőkészülék a munkadarabok prizmákon vagy csúcsok 
közé való befogását teszi lehetővé. Különösen a nehéz munkadara-
bokhoz alkalmasak.

• A munkadarab behelyezése a munkadarab-befogóba a tulajdonkép-
peni mérőállomáson kívül történik.
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RPM sorozat - Kommutátortengely-mérő készülék 

Az RPM mérőkészülék egyszerű és pontos megoldás például az 
elektromos motor kommutátor-tengelyének vagy precíziós 
tengelyének átmérőjének, köralakúságának, ütésének vagy a lamella 
ugrásának mérésére.

Az RPM az alábbi előnyöket kínálja:

• Egyszerű kezelés a hatékony méréshez
• Gyors mérés
• Nagy teljesítményű működéselemzés a D1200X szoftver segítségével

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TC sorozat - Házmérő készülék

Ezzel a mérőkészülékkel különböző típusú házak mérhetők, pl. 
turbófeltöltők, szivattyúk, elektromos motorok, házak. A mérőkészülék 
szállítható gyártásközi használathoz „Stand-Alone” változatban vagy 
beépített változatban a termelés 100%-os ellenőrzésére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CR 240A: Automatikus mérőkészülékek hajtókarhoz

A különböző munkafolyamatok ellenőrzésére egyszerű 
mérőkészülékek használhatók. Az automatikus megoldások 
megvalósíthatják az átvételi ellenőrzés komplett mérési feladatát.

Pl. a CR 240A mérőállomás lehetővé teszi a szokásos dimenzionált 
jellemzők mérését egy hajtókaron, és az alábbi kiegészítő funkciókat 
nyújtja:

• Cserélhető mérőfejek pneumatikus mérőcsapokkal és Millimar P2004 
induktív mérőtapintóval

• Lézeres gravírozás a hajtókaron, komplett ház védve a lézersuga-
raktól

• Kamera az ellenőrző leolvasáshoz
• Pontos mérőrendszer
• D1200X mérőszoftver egyértelmű és egyszerű kezelői útmutatóval a 

kezelő részére
• A mérési eredmények online módon kiértékelhetők a szerszám kor-

rekciójához, statisztikai feldolgozáshoz stb. 
 

MarSolution. Ügyfélspecifikus mérőkészülékek

További információk a www.mahr.de weboldalunkon találhatók.  

MarSolution | Ügyfélspecifikus méréstechnika 553



MarSolution. Ügyfélspecifi kus mérőkészülékek

További információk a www.mahr.de weboldalunkon találhatók.  

Dinamikus mérések a hengeres furatok és falvastagságok belső 
átmérőjének mérésére

A hengerpersely mérő gép egy stand-alone verzió a dízel 
hengerpersely furatok és falvastagságok belső átmérőjének 
automatikus méréséhez.
A be- és kirakás teljesen automatikusan történik egy kézzel 
működtetett készülékkel. A mérőgép közvetlenül a gyártósorba van 
integrálva. Egy komplett mérés ütemideje 2 másodpercnél rövidebb.

A mérőkészülék három állomásból áll:
• Az első állomás a rakodó állomás, melyben a hüvely hőmérsékletét 

mérik.
• A második állomáson a furat belső átmérőjét mérik pneumatikus 

mérőcsappal. Továbbá, a második állomáson az átmérő beállító 
mesterdarab a pneumatikus mérőcsaphoz van elrendezve; rendszeres 
időközönként végbemegy a mérőcsap teljesen automatikus kalibrálá-
sa. Ez az eljárás a mérési eredmények maximális mérési pontosságát 
és stabilitását biztosítja a legmostohább gyártási környezetben is.

• A harmadik állomáson tapintással mérik a csatlakozó falvastagságát. 
Ehhez a mérőtapintókat a rakodás után automatikusan a megfelelő 
mérési helyekhez pozícionálják. A falvastagság-mérés másodpercek 
alatt végrehajtásra kerül. A csatlakozó mérőkészülékből való kivétele 
előtt a mérőtapintókat parkoló helyzetbe állítják, így csökken az 
érintkező mérőelemek kopásának mértéke.

Csapágycsészék alakváltozásának dinamikus mérése

A 2152447 típus egy automatikus stand-alone mérőkészülék, a 
csapágypersely (pl. hajtókaroknál) ható sajtoló nyomás hatására 
keletkező méretváltozások mérésére.

A csapágyperselyt teljesen automatikusan a mérőgéphez viszi, és a 
megfelelő vizsgálófészekbe (félkör alakú befogás) teszi, egyik oldalon 
rögzíti, és a másik szabad oldalt definiált sajtoló erővel (pl. a későbbi 
motoregység üzemmódjának megfelelően) terheli. Egy tapintásos 
tapintórendszer méri egyidejűleg a méretváltozást a csapágypersely 
kerületi irányában. A mérés után a perselyt  kézzel működtetett 
készülék veszi ki.

A folyamat mérési pontosságának biztosításához a mérőkészüléket 
rendszeres időközönként automatikusan kalibrálni kell egy beállító 
mesterdarabbal.

A teljes folyamatot számítógép vezérli szabadon választható 
erőparaméterekkel. Mérési jegyzőkönyvek és adatbázisok hozhatók 
létre.

Mérőkészülék nagy gyűrűkön való átmérő méréshez

A nagy gyűrűkre (pl. csapágygyűrűkre) a legszigorúbb tűrések 
vonatkoznak. Ezek vizsgálatához olyan flexibilis mérőeszközre van 
szükség, amely alkalmas az összes belső és külső átmérő vizsgálatára.

A nagy gyűrűk vizsgálatára alkalmas mérőberendezés lehetővé teszi a 
belső és külső átmérők egy készülékben történő mérését.

63,5 mm és 825 mm közötti belső átmérők, valamint 76,2 mm és 831 
mm közötti külső átmérők mérése lehetséges.
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MarSolution. Szoftver D1200X

• Windows®-alapú szoftver
• Microsoft ACCESS® adatbázis
• Jelszóval védett menük és hozzáférési jogosultságok
• Szabad képletszerkesztő
• A mérési terv egyszerű programozása a képernyőmaszkok kitöltésé-

vel
• Szabadon programozható számítási képlet
• Gyors kiválasztás az elvégzett mérések ábrázolásához
• Segédképernyő a szenzorok egyszerű beszabályozásához
• Kalibrálási előzmények mentése
• Mért érték-kijelző (numerikusan és oszlop diagrammal)
• Mérések mentése (manuálisan vagy automatikusan)
• A szenzorok munkaterületének felügyelete riasztással
• A mérési eredmények statisztikai kiértékelése, ábrázolás hisztogram-

ként és SPC szabályozókártyán
• Automatikus kalibrálási igény kijelzése az órák és a mérések „n” 

száma alapján
• A hibás mérési értékekhez az ok feltüntetésével megjegyzések 

fűzhetők
• Statisztikai elemzések
• Annak tesztelése, hogy az eloszlás normál karakterű-e
• Beépített mérőrendszer-elemzés (R&R) és vizsgálóeszköz-képesség
• Modul számos adatformátumban történő exportáláshoz
• Adatcsatlakozások QDAS, SUMEQ, SESAME, QUASAR stb. rendsze-

rekhez
• Be/ki adatcsatlakozás automatikus vezérléshez (opció)
• Automatikus gyártósorokon üzemeltethető párbeszédvezérléssel
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További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.    


