
Tomelleri - měřicí ramena

SPACE a SPACE plus
SPACE Plus a SPACE jsou dvě mobilní kloubová ramena pro souřadnicová měření, ideální pro rychlou a přesnou kontrolu 
všech dílů v příslušném rozsahu.

Jsou výsledkem téměř 30 let zkušeností s výrobou mobilních měřicích ramen, které vyvrcholily touto obnovenou verzí. 
Zaručují nadstandartní přesnost a opakovatelnost měření a pohledný design.

Ramena řady SPACE 2016 jsou lehčí a manipulace s ramenem během měření je tedy jednodušší.

Systém protizávaží s dvojitou pružinou rovněž propůjčuje stroji přesnost a lehkost a zajišťuje jeho snadnou manipulaci. 
Použití ramene je maximálně spolehlivé, přesné a fl exibilní.

Rameno SPACE Plus může být použito v kombinaci s laserovým skenerem pro kontrolu skupiny bodů nebo pro reverzní 
inženýrství, a to v provedení se 7 osami. Tato verze nabízí jedinečné funkce, jako je magnetická brzda, která brání nechtěným 
pádům ramene, a modernější elektronika pro lepší výkon.

Jedná se o dokonalé zařízení pro dotykové nebo laserové měření a reverzní inženýrství a je vhodné i pro kontrolu potrubí 
pomocí laserových vidlic a účelového softwaru.

Měřicí ramena SPACE Plus jsou k dispozici v několika velikostech: od průměru 1,8 m do 4,0 m a v provedení se 6 nebo 7 
osami.

Měřicí rameno SPACE je základní verzí měřicího ramene SPACE Plus se světelnou elektronikou a je k dispozici pouze v 
provedení se 6 osami a bez elektromagnetické brzdy.

Díky vysoce přesnému držáku je možné rychle střídat sondu s dotykovým spínačem, pohyblivou sondu a laserovou vidlici.

Je vhodné i pro kontrolu trubkovitých tvarů laserovou vidlicí v kombinaci s k tomuto určeným softwarem.

Měřicí ramena SPACE jsou k dispozici v několika velikostech: v průměru od 1,8 m do 4,0 m a v 6osém provedení.

Držák sond s vysokou opakovatelností zajišťuje snadné a spolehlivé použití ramene a umožňuje snadnou výměnu 
jednotlivých provedení sondy, přičemž systém automaticky rozpozná typ a parametry používané měřicí sondy.

Všechna ramena jsou vybavena rozhraním pro mnoho softwarů třetích stran využívaných pro kontrolu a reverzní inženýrství 
a jejich instalace do 32 nebo 64 bitového systému uživatelského PC je velmi jednoduchá.

Italská společnost TOMELLERI ENGINEERING S.r.l. se již od roku 1988 specializuje na výrobu mobilních kloubových měřicích 
přístrojů a je držitelem několika patentů v této oblasti. Dnes je díky svým zkušenostem a kvalitě výroby špičkou mezi 
výrobci kloubových měřicích ramen, zvlášť pro kontrolu potrubí a měřicích systémů pro diagnostiku a opravy vozidel.

a jejich instalace do 32 nebo 64 bitového systému uživatelského PC je velmi jednoduchá.



EXPLORER
 EXPLORER využijete při měření velkých rozměrů. Jedinečné mobilní rameno
s rozsahem měření 5, 7 až 9 m je rozšířené ve výrobních závodech po celém světě.

Je výsledkem bohatých zkušeností společnosti TOMELLERI ENGINEERING S.r.L. s 
měřením velkorozměrových dílů.

Tento výrobek využijete ve chvíli, kdy jiná zařízení již neumí dosáhnout požadovaných 
přesností na tak velkých rozměrech.

Je dokonalým zařízením pro dotykové měření velkých dílů, u kterých byste mohli 
potřebovat fl exibilně „prozkoumat“ velké plochy. Je-li díl, který potřebujete zkontrolovat, 
velký a těžký, nemusíte jej přenášet, přenesete k němu měřicí rameno EXPLORER a svá 
měření tak provedete na místě velmi rychle.

EXPLORER je standardně vybaven elektromagnetickou brzdou na druhé ose, která 
operátorovi umožňuje zamknout druhou osu v požadované výšce a nabízí tak bezpečné a 
pohodlné použití ramene.

Rameno je vhodné pro kontrolu trubkovitých tvarů laserovou vidlicí, všemi standardními 
řadami příslušenství a laserovým skenerem umožňujícím kontrolu skupiny bodů nebo 
reverzní inženýrství.

EXPLORER je největší mobilní měřicí zařízení s rozsahem měření až 9 m s neuvěřitelnou 
bodovou přesností 0,1 mm na měřeném dílu.

MICRON
MICRON je nový koncept mobilního kloubového ramene 
CMM navrženého pro dosažení maximální přesnosti s 
nejlepším možným přístupem k dílům díky jedinečnému 
5osému provedení.

Jedná se o mobilní souřadnicový měřicí stroj určený pro 
přesné měření dílů při kontrole kvality nebo v rámci jiného 
procesu, kde je vyžadováno dotykové měření.

MICRON je lehké a snadno manipulovatelné rameno, díky 
protizávaží je pohyb os velmi hladký. Operátor drží sondu a 
vede rameno nesoucí váhu pouhých 15 gramů.

Je dokonalým zařízením pro dotykové měření v případech, kdy je zapotřebí mít rychle po ruce snadno manipulovatelné 
zařízení s vysokou přesností. Zvláštní provedení ramene umožňuje tomuto souřadnicovému měřicímu stroji dosud nevídaně 
snadné měření obrobku po jeho obvodu.

Měřicí ramena MICRON jsou navržena pro instalaci na pojízdný, výškově stavitelný stativ vybavený policí umožňující měření 
dílu např. v obráběcím stroji. Ramena mohou být usazena i na jiné podstavce, včetně žulového stolu.

Jsou vybavena měřicím programem, díky kterému můžete rychle a přesně provádět všechna geometrická měření a připravit 
protokol výsledků z měření. Disponují automatickou kompenzací teploty ramene i měřeného dílu.



MECHANICKÁ SONDA
Mechanická sonda je standardním dotykovým snímačem, který je k dispozici s 
různými průměry kuličky.

Body jsou měřeny dotykem na dílu a stiskem tlačítka na těle sondy.

Nejmenší použitelný průměr sondy pro zajištění přesnosti bodu je 1 mm (menší 
sondy se mohou ohnout a snadno tak způsobit ztrátu důvěryhodnosti z hlediska 
přesnosti měřeného bodu).

DOTYKOVÝ SPÍNAČ (elektronický) – Renishaw LP2
Sonda s dotykovým spínačem umožňuje měření jednotlivých bodů s použitím 
minimální síly.

Její použití je velmi přesné, rychlé a pohodlné, měření bodů se provádí pouhým 
dotykem povrchu, bez nutnosti stisku tlačítka.

Je k dispozici v mnoha různých délkách hrotů a průměrech kuliček.

POHYBLIVÁ SONDA (patent Tomelleri Engineering)
Revoluční koncept sondy navržený společností Tomelleri Engineering.

Jedná se o pevnou mechanickou sondu zavěšenou na pružině a ovládanou 
hliníkovým kroužkem, který aktivuje sondu jediným dotykem.

Integrovaná kontrola tlaku brání způsobení nekontrolovaného tlaku na díl a 
zlepšuje přesnost a opakovatelnost měření.

Ovládací kroužek je od hrotu sondy odizolován za účelem zabránění přenosu 
tepla z rukou uživatele.

MOBILNÍ STATIVY 
Stabilní a praktický, je ideálním příslušenstvím pro snadný a rychlý přesun 
měřicího ramene SPACE. Drážka na základně umožňuje rychlý a plynulý přechod 
z polohy měření do mobilní polohy a naopak, a to bez otřesů. 

Stativ je výškově stavitelný, hmotnost sloupku stativu je vyvažována 
pneumatickou pružinou. Boční rukojeť umožňuje vertikální a horizontální pohyb 
stativu.

Odnímatelná boční police umožňuje umístění notebooku vedle měřicího 
ramene.

Příslušenství
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