
www.hommel-etamic.cz46

5

Formline CFM je novou generací systému 
na měření klikových a vačkových hřídelí. 
Vyznačuje se svou rychlostí a flexibilitou 
a díky velkému rozlišení disponuje výjimečnou 
přesností. Vedení osy R se pohybuje 
na vzduchovém ložisku z důvodu nízkého 
opotřebení. Díky ložisku bez tření a zpětného 
pnutí neovlivňují výsledek měření žádné 
mechanické síly. Proto nevykazuje
téměř žádné chyby v měření,
které by bylo třeba kompenzovat.

Formline CFM
SPECIÁLNÍ MĚŘICÍ SYSTÉMY

Typ přístroje CFM

Rozměry dílce

Max. délka součásti 1250/1500 mm

Max. průměr 300  mm

Max. hmotnost 150  kg

X - osa

Měřicí zdvih 210  mm

Rozlišení 0.02 µm

Přítlačná síla 1, 2, 3 a 4 N

Z - osa

Celková délka přestavění 1290/1590 mm

Rozlišení 0,1 µm

Posuvová rychlost 5 - 150 mm/s

C - osa

Rozlišení 0,00005°

Axiální házení 0,3 µm

Vyhodnocovací PC 

Operační systém Windows 7

Displej 24” TFT  Monitor

Měřicí časy (průměrné)

4-válcový klikový hřídel / 43 měřicích míst 8 minut

Vačkový hřídel s 8 vačkami 2 minuty

Popis
 » Vyhodnocuje všechny parametry tvaru 

a polohy spolu s délkami, průměry 
a tvarem vačky

 » Měří hřídele s délkou až do 1500 mm* 
a průměrem do 300 mm

 » Robustní a flexibilní pro použití v měřicích 
laboratořích a v dílenském prostředí

 » Vysoká rychlost měření a pohybů os se 
kombinuje s krátkou dobou vyhodnocování

 » Programovatelné sekvence měření vytváří 
optimální prostředí pro provoz CNC

 » Součásti odolné proti opotřebení 
a jednoduchá kalibrace minimalizují 
provozní náklady 

 » Velmi přesný s opakovatelností měření 
do 0,3 µm

 » Vysoká hustota referenčních bodů 
(až 3600 za otáčku). Nezbytné pro 
rozpoznání krátkovlnných rušivých signálů 
chvění

 » Ložisko vřeteníku s úchylkou házení menší 
než 0,3 µm 

 » Bez vlivu výkyvů okolní teploty, vlhkosti 
vzduchu a změn tlaku vzduchu

 » Integrovaná spínací skříňka, počítačová 
tiskárna a další doplňky

Standardní měření zahrnuje:
Kruhovitost, tvar válce, házení a celkové házení, 
souosost, rovnoběžnost, poloměr zdvihu 
klikových čepů, úhlové rozložení, průměr, 
rovnoběžnost os čepů a lineárních profilů.

Formline CFM

Detail měřícího dotyku 
v kontaktu s ložiskovým ojem


