Szórólap

Mérőasztalok
Miért válassza a Renishaw termékeit?
Asztallap
• Egyedi méretekben is rendelhetők - A Renishaw 1525 mm x 3050 mm-ig
bármilyen asztalhosszra és -szélességre tud árajánlatot adni.
• Teflon™ keménybevonat - Asztallapjaink anodizált NiTuff®
keménybevonattal készülnek, ami csökkenti a kopás, karcolódás és
foltosodás mértékét.
• Univerzális adapter Faro, Romer és Nikon gépekhez - Univerzális
adapterlemezeink (R-PAACU) révén a Faro, Romer vagy Nikon bármelyik
hordozható CMM-re felszerelhető.
• Nincs szükség további mérőlapokra - A gránitasztalokhoz további
mérőlapokat kell vásárolni, hogy a moduláris rögzítőrendszerek
használhatók legyenek.

Asztalváz
• Nagy terhelésre tervezett szintezőtalpak - Minden asztalon
szintezőgörgők találhatók a könnyű mozgathatóság érdekében. Kérésre
szintezőtalpak is elérhetők, amelyekkel az asztal magassága egyszerűen
állítható.
• Kis tömeg - A gránitasztalos megoldásokhoz képest az általunk kínált
asztalok jóval könnyebbek, így egyszerűen mozgathatók, mégis kiváló
merevséget kínálnak.
• Az asztalt teljesen összeszerelve szállítjuk - Minden egyes asztalt a
kifejezetten hozzá készült ládában szállítunk ki ügyfeleinkhez. Csak távolítsa
el a ládát, és az asztal máris a helyére tehető és használható, anélkül, hogy
bármilyen szerelési munkára volna szükség.

Alkatrészek
• Válogasson moduláris alkatrészeink széles skálájából - A Renishaw
M6-os és M8-as moduláris rögzítőelemek átfogó választékát kínálja
az általa gyártott mérőasztalokhoz. Kérésre egyedi rögzítőeszközök is
elérhetők.
• Gyorsan kialakítható és megismételhető moduláris összeállítások - A
Renishaw moduláris rögzítőeszközei javítják a mérési folyamat sebességét,
ismétlőképességét és pontosságát.
• Robusztus munkadarab-rögzítési megoldás - Az edzett acélból készült
alkatrészek elősegítik a kopás és a sérülések mérséklését, fokozva a
rögzítőelemek élettartamát.

Menetek
• Furatkiosztás kiosztása - A megnövelt furatköz (30 mm és 15 mm
az M8-as, 25 mm és 12,5 mm az M6-os méretnél) rugalmasabbá és
modulárisabbá teszi eszközeinket, így kevesebb állítható alkatrészre
van szükség, ami javítja az összeállítások ismétlőképességét és
reprodukálhatóságát.
• Menetszilárdság - A Renishaw asztallapjain vágott helyett görgőzött
menetek találhatók, ami javítja a szilárdságot, mivel a szemcsék több
irányba áramlanak.
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Javítsa mérési folyamatait mérőasztalaink segítségével
A Renishaw mérőasztalok moduláris kialakítása révén rugalmasan felszerelhetők rájuk a különféle hordozható CMM-ek.
A hordozható CMM-ek, fehérfényes vagy lézeres rendszerek mindegyik típusával kompatibilis mérőasztalainkat szabadon
mozgathatja a műhelyben vagy mérőhelyiségben.

Stabilitás
Minden egyes mérőlap a rögzítőfuratokon keresztül a mérőasztal vázához fogatható, ami tovább fokozza az asztal stabilitását
és merevségét. Ezáltal a nehéz munkadarabok is úgy rögzíthetők az asztalra, hogy az asztallap nem csavarodik meg vagy
deformálódik el.

Hordozhatóság
Minden asztalon szintezőgörgők találhatóak, amelyek megkönnyítik a magasságállítást és a mérő- vagy ellenőrző helyiségen
belüli mozgatást.

Ismétlőképesség
A rögzítőlemezek precíziósan köszörült és keményanodizált kivitelük révén karcállóak és tartósabbak. Minden lemez alapáras
tartozéka az alfanumerikus jelölés, így az egyes összeállítások megfelelően dokumentálhatók.

Kompatibilitás
A munkadarabok rögzítése egyenként vásárolt, készletben kínált és egyedi moduláris elemekkel is megoldható.

Nincs állásidő
Mérőasztalaink teljesen összeszerelt állapotban érkeznek, így kicsomagolás után azonnal kezdetét veheti a mérés.

Az Ön igényeire tervezve
A mérőasztalok bármilyen méretben rendelhetők.

Személyre szabott árajánlatot a területileg illetékes Renishaw irodától vagy a www.renishaw.hu/
fixturetable weboldalon keresztül igényelhet
A RENISHAW JELENTŐS ERŐFESZÍTÉSEKET TETT, HOGY A KIADÁS IDŐPONTJÁBAN A KIADOTT DOKUMENTUM
HELYESSÉGÉT BIZTOSÍTSA, DE NEM SZAVATOLJA A NYOMTATÁSBAN MEGJELENŐ TARTALOM HELYESSÉGÉT. A
RENISHAW A DOKUMENTUMBAN ELŐFORDULÓ ESETLEGES PONTATLANSÁGOKÉRT MINDEN FELELŐSSÉGET ELHÁRÍT.
© 2018 Renishaw plc. Minden jog fenntartva.

Kiadás: 07.2018

*H-1000-9943-01*

