„Úgy érzi, hogy

szerszámgépe
kihasználtsága
fokozható” ?
Akkor eljött a változtatás ideje !
Önnek Renishaw automatizált szerszám
és munkadarab bemérőre van szüksége

Érveink a következők:

Van megoldás…

Gyors, pontos és automatizált lehetőséget
adunk a kezébe, mellyel a nem termelésre
fordított beállítási idő csökkenthető.

a konkrét alkalmazásra?
Mérnökeink teljes körben állnak
rendelkezésére gépfelméréssel és
alkalmazástechnikai tanácsadással.

Elkerülhető a beállítási hibákból adódó selejt
gyártása.
Csökkenthető a készülékezési költség
azáltal, hogy a munkadarab helyzetét a
bemérés határozza meg.

a szoftverre ?
A különféle vezérlőtípusokhoz, az
alkalmazásnak megfelelő kész
szoftvercsomagok közül választhat.

Nincs kézi adatbevitel, így gyakorlatilag
kizárható a tévedés lehetősége.

a telepítésre ?
A Renishaw mérnökei igény szerint helyileg
telepítik és üzemelik be a rendszereket az
Önnek leginkább megfelelő időpontban.

Kiszűrhető a törött szerszám és
kompenzálható a szerszámhossz, érintéses
vagy lézeres szerszámbemérők segítségével.

a betanításra ?
A telepítést követően szakembereit kiképezzük
az eszközök használatára.

Mivel a gépen ellenőrizhetők a kész
méretek, ezáltal az új felfogásból adódó hiba
elkerülhető.

a vevőszolgálatra?
Telefonos és helyi tanácsadással segítjük
Ügyfeleinket.

Szerszámgépe és a gép mellett dolgozók
biztonságát, a teljes mértékben automatizált
bemérés garantálja.

Várjuk szeretettel 2007.08-11-ig a MACH-TECH kiállítás „A” pavilon 104/A standján !

Renishaw plc Representative Office, HUNGARY, 2040 Budaörs Gyár u. 2.
T + 36 23 502 183, + 36 70 381 4868 F + 36 23 502 184 E hungary@renishaw.com

www.renishaw.com/machinetool

Bemérő rendszerek szerszámgépekhez
Munkadarab bemérés és méret ellenőrzés - megmunkáló központok
OMP40

OMP60

RMP60

• 40 mm átmérőjű
kompakt mérőfej, optikai
jelátvitellel

• 63 mm átmérőjű robosztus
kivitelű mérőfej, optikai
jelátvitellel

• az első FHSS* elven működő
rádiófrekvenciás jelátvitelű
munkadarab bemérő

• ideális választás
kisméretű
szerszámgépekhez

• a jól ismert MP10 utóda

• hatótávolsága 15 méterig
terjed, ezért nagyméretű
szerszámgépekhez vagy
olyan berendezésekhez
ajánljuk, ahol árnyékolási
probléma miatt az optikai
jelátvitel nem valósítható meg

• 6 méteres hatótávolság
és egyszerű
konfigurálhatóság jellemzi

*FHSS- frequency hopping spread spectrum

Szerszám bemérés és törés ellenőrzés – megmunkáló központok
TS27R

NC3

NC4

OTS

• költség hatékony, érintéses
elven működő szerszám
bemérő

• kompakt, nagy sebességű
lézeres szerszám bemérő és
törésellenőrző eszköz

• moduláris felépítésű fix, vagy
egymástól független tartóra
szerelt rendszer

• érintéses elven működő
szerszám bemérő, optikai
jelátvitellel

• az utóbbi könnyen
felszerelhető palettaváltós
szerszámgépekre is

• a munkadarab bemérővel
(OMP40 vagy OMP60)
közös optikai vevő egységet
használ (OMI-2T)

Munkadarab bemérés és méret ellenőrzés – esztergák
LT02

HPRA/HPPA/HPMA

• moduláris felépítésű munkadarab bemérő optikai
jelátvitellel

• szerszám bemérő kar kézi vagy automatikus
működtetéssel

• csaknem minden típusú CNC esztergára
telepíthető

• elsősorban szerszámgép gyártók számára

Szerszámgép minősítés - QC10 Ballbar körteszt eszköz
Ennek az eszköznek a segítségével, néhány perces vizsgálat során kideríthető szerszámgépének
megmunkálási képessége:
• Az eredmények a termelés, a karbantartás és a minőség biztosítás számára nyújtanak lényegi információt
• A mért eredményeket egy szoftver értékeli ki, így a felismert hibák értelmezése és azok kihatása az elkészült
munkadarabra a „help file”-ban található meg
• Az eszköz által felismert hibák jellemzőik szerint csoportosulnak, így a szükséges beavatkozás célirányosan
tervezhető és rendelhető el
• A kiértékelés számos szabványnak megfelelően végezhető el, (ISO, ASME, JIS, GB/T) így a rendszeres
ellenőrzés könnyen a minőségirányítási rendszerbe illeszthető
• A felismert hibák mértékének időbeni változása folyamatosan nyomon követhető, melynek következtében a
gyártmány szempontjából kritikus érték elérése is megelőzhető
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