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Automatický systém na měření tvaru 
a polohy HOMMEL-ETAMic F435
je vhodný pro provoz cNc s plně 
automatickým vyrovnáním obrobků.
Tento systém zajišťuje minimální dobu 
měřicího cyklu a maximální komfort
pro obsluhu. 
Výška motorizované vertikální (Z) osy
je 350 mm, volitelně 550 mm pro určité 
aplikace. Otočný stůl o průměru
250 mm má vzduchové ložisko
a nosnost 40 kg.
V rámci opce je možné dokoupit měření 
drsnosti (pouze v ose Z), které vyžaduje 
uložení desky do stolu se vzduchovým 
tlumením.

Typ stroje F435/F455

Měřicí rozsah

Vzdálenost os c a Z 350 mm

Maximální měřitelný průměr 430 mm

Maximální měřitelná výška 350/550 mm

Maximální zatížení stolu 40 kg

Rotační osa (C osa)

Průměr otočného stolu 250 mm

Vyrovnání obrobku automatické

Úchylka kruhovitosti v rovině ot. stolu/mm výšky 0,02 µm + 0,0005 µm/mm měřené výšky

*Úchylka kruhovitosti v rovině ot. stolu/mm výšky 0,01 µm + 0,0025 µm/mm měřené výšky

Axiální házení 0,02 µm + 0,0005 µm/mm rádiusu

*Axiální házení 0,015 µm + 0,00025 µm/mm rádiusu

Rozsah centrování +/- 2 mm

Rozsah naklápění +/- 0,6˚

Rychlost otáčení 1-12 ot/min

Rotační ložisko Vzduch

Vertikální osa (Z osa)

Efektivní výška 350/550 mm

Úchylka přímosti 0,15 µm/100 mm (0,3 µm/350 mm, 0,4 µm/550 mm)

Rovnoběžnost os c a Z 0,8 µm (1,3 µm/550 mm)

Protikolizní ochrana ano

Horizontální osa (R osa)

Efektivní délka 220 mm

Úchylka přímosti 0,3 µm/100 mm; 0,6 µm

Kolmost os c a R 1,2 µm

Rozměry / Hmotnost

Délka 790 mm

šířka 510 mm

Výška s osou Z 350 mm (se stolem) 960 mm

Výška s osou Z 550 mm (se stolem) 1160 mm

Hmotnost (bez stolu) 300 kg

Všechny údaje uvedené v tabulce odpovídají normě DiN 1101.

Odchylky kruhovitosti byly měřeny s filtrem 0-15 W/U; 6 rpm; Lsc.

Měřeno při teplotě 20°c +/- 1°c.
 
Odchylky kruhovitosti byly měřeny s filtrem 0-15 w/ot; 6 ot/min.; Lsc, podle DiN 1101.
*  Hodnota maximální odchylky od referenční kružnice Lsci, filtr 0-15 w/ot, 6 ot/min.

automatický systém na měření úchylek tvaru a polohy
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F435/F455

Motorická osa C, Z, R

Měřicí parametry

Popis
 Motorizovaná horizontální (R) osa s funkcí  »
měření
sonda s ochranou proti kolizi »
3 motorizované měřicí osy »
Automatické vyrovnání obrobku »
integrace do přístrojového stolu se  »
žulovou deskou s tlumením vibrací
Magnetické upínání snímacích ramínek »
Volitelně: motorizovaná naklápěcí  »
a otočná jednotka MDs

F435 ve verzi uložení do stolu

(stůl je v rámci opce, standardně se přístroj dodává ve verzi na stůl)

Magnetické upínání snímacího ramínka


