
Optyczne urządzenie pomiarowe 
do elementów cylindrycznych.

Pomiar dużych wałów jest równie łatwy jak pomiar małych 
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WZMACNIAJ SWOJĄ JAKOŚĆ 

• M2 to optyczne urządzenie pomiarowe do wałów, przeznaczone do szybkich i wiarygodnych
pomiarów.

• Każda część wyprodukowana przez twoją obrabiarkę lub szli�erkę CNC może być łatwo zmierzona
przez operatora w ciągu kilku sekund, bezpośrednio na hali produkcyjnej.

• Poprzez zaoszczędzenie czasu, możesz zwiększyć produkcję, poprawić efektywność i zmniejszyć
wskaźnik niepoprawnych części. To wszystko prowadzi do szybkiego zwrotu inwestycji.

M2 unikalne cechy
• Zintegrowane oprogramowanie wykonuje wszystkie pomiary na rzeczywistym obrazie części.

Rzeczywisty obraz części pozwala sprawdzić poziom wykończenia i czystość mierzonego elementu.
• Operator może zidenty�kować zanieczyszczenie, podjąć szybką i skuteczną interwencję.
• LED oświetlenie przestrzeni roboczej zapewnia doskonalą widoczność przy mocowaniu lub

czyszczeniu mierzonego elementu. 
• Konstrukcja z otwartą górną częścią pozwala na korzystanie z urządzeń załadowczych. 
• Wyjątkowo szeroka i otwarta przednia część ułatwia manipulowanie mierzonym elementem.
• Układy systemu pomiarowego są chowane i chronione przed uszkodzeniem w czasie wkładania i

wykładania mierzonych elementów.
• Pełna metalowa obudowa zapewnia ochronę przed olejem znajdującym się w środowisku

produkcyjnim, a nowe fotokomórki czynią proces pomiarów bezpieczniejszym. 
• Precyzyjny pryzmatyczny mechanizm posuwu i łożyska kulkowe gwarantują maksymal

dokładność i niezmienny posuw w miarę upływu czasu.
• Górny uchwyt jest wyposażony w nową i bardziej praktyczną dźwignię zaciskową.
• Dokładne poruszanie się górnego uchwytu zapewnia mechanizm zębatkowy, dzięki czemu przy

mocowaniu możemy maksymalnie precyzyjnie się przybliżyć do mierzonego elementu. Płynne   
działanie całego systemu zapewnia mechanizm z przeciwwagą.

• Urządzenie jest wyposażone w podwójny system kompensacji temperatury 
(dla długości i średnic), co czyni go idealnym do zastosowania bezpośrednio na hali produkcyjnej.

• Unikalny system chłodzenia „Air Flow” pozwala na instalację urządzenia w najbardziej
wymagającym środowisku. 

• Funkcję w pełni automatycznego programowania lub programowania krok po kroku
ułatwiają operacje mierzenia.

• Programy pomiarowe mogą być wybierane ręcznie, za pomocą czytnika kodów kreskowych
(nie jest częścią urządzenia) lub za pomocą funkcji samo-rozpoznania obrazu części.

Wśród możliwych pomiarów są:
• Średnica (statycznie, dynamicznie, średnica przerywana, etc.)
• Długość (odległość pomiędzy punktami lub dalszymi elementami geometrycznymi)
• Kąty i Promienie
• Gwinty cylindryczne i stożkowe, pomiar nakrętek
• Pomiary geometryczne (równoległość, prostopadłość)
• Pomiary kształtu (okrągłość, współosiowość, bicie, walcowość)
• Porównanie z DXF*, pomiary wałku rozrządu i turbin* 
(*opcjonalne)

PRZYSPIESZENIE OPERACJI 
REDUKCJA KOSZTÓW:
• Pomiar w zaledwie kilka sekund
• Programy w ciągu kilku minut

WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ
PRZY MNIEJSZYCH PARTIACH
• Pomaga operatorom przy przejściu 
 miedzi partiami 
• Pozwala na szybką zmianę partii 
• Może być używane przez więcej niż 
 jednego operatora w tym samym czasie

UDOSKONALONA PRODUKCJA
• Operatorzy są bardziej niezależni w 
 trakcie kontroli
• Na pomiar nie wpływa czynnik ludzki
• Pozwala na zmianę ustawień unikając 
 przekroczenia tolerancji
• Sprawdza jakość produktów bez 
 dodatkowych kosztów

Specy�kacja techniczna:
Maks. zakres pomiaru 600x140 mm
Dokładność pomiaru średnic: 
(2+D[mm]/100) μm
Dokładność pomiaru długości:
(5+L[mm]/100) μm

Dostawca systemów VICIVISION do Polski, Czech i Słowacji.
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