
www.hommel-etamic.cz10

1

Typ stroje CA305 CA310 CA314 CA605 CA610 CA614 CA618

Měřicí rozsah (mm)

Průměr 0,2 - 50 6 - 100 0,2 - 140 0,2 - 50 6 - 100 0,2 - 140 0,2 - 180

Délka 300 300 300 600 600 600 580

Maximální velikost obrobku

Průměr (mm) 149 149 149 149 149 149 199

Délka (mm) 300 300 300 600 600 600 600

Hmotnost [Kg]  20

Rozlišení

Průměr 0,1 µm

Délka 0,1 µm

Rotace 0,0018°

Přesnost: MPE (Maximum Permissible Error) garantovaná dle norem EN ISO 10360 / VDI/VDE 2617

Průměr (1,7+D[mm]/100) µm

Délka (4,6+L[mm]/100) µm

Opakovatelnost - typická oblast pro 25 měření

Průměr 0,5 µm

Délka 3 µm

Rychlost

Pozicování 200 mm/s

Pozicování rotace 1 ot./s

Upínací prostředky

Morse kužel MK 2

Rozměry

Š x V x H 1900 x 2350 x 1600

Volitelný dotykový systém TSP - přesnost

Čelní házení 1,5 µm

Délka (4,6+L[mm]/100) µm

Přístroje řady CA rozšiřují standardní řadu Opticline Contour 
a nabízejí optimální řešení pro měření velkých součástek typu hřídel. 
Jsou navrženy pro použití ve výrobě. Snadno se přizpůsobí novému 
dílu, měřicí úloze a budoucím požadavkům. Rodina CA poskytuje 
flexibilitu pro integraci do výrobního prostředí, nabízí rychlost měření 
ve vteřinách a stabilní nejvyšší přesnost dlouhodobě. Přístroje díky 
své konstrukci vyžadují minimální údržbu a přispívají efektivně 
k nízkonákladovému provozu.

Snímací ramínko na klikovém hřídeli

Opticline CA618 dotykovou sondou

Popis
 » Měřicí systém pro kontrolu délek, 

průměru, geometrie, úchylek tvaru 
a polohy

 » Krátké časy měření komplexních 
geometrií obrobků

 » Minimální doba přestavby při výměně 
součástí

 » Plně automatické měření s kontrolní 
kalibrací před začátkem každého měření

 »  Možnost integrace do výrobních linek
 » Certifikované rozhraní QS-STAT
 »  Maximální stabilita díky patentované 

kompenzaci teploty
 » Řada CA je rozšířitelná o dotykovou 

sondu TSP pro axiální měření (čelní 
házení, průměry, délky) a doplňuje tak 
optické měření

 » Ideální díly – hřídele, klikové a vačkové 
hřídele, písty, ventily, turbodmychadla atd.

Opticline CA300/600
OPTICKÉ MĚŘENÍ


