
OPTYCZNE URZĄDZENIA POMIAROWE
Wersja polska

MTL



Kompaktowe i ergonomiczne, 
idealne urządzenie do pomiarów 
bezpośrednio przy maszynie 
obróbczej. Od prostych elementów 
do małych wałów o rozmiarach do 
300×60 mm. 

Idealny do małych części toczonych 
lub dużych wałów do 600x140 mm.

Rozwiązanie dla pomiarów części toczonych zapew-
niające szybki zwrot inwestycji.

Bezkonkurencyjny stosunek ceny do wydajności
Zwiększ produkcje, popraw elastyczność,  
zmniejsz ilość odrzutów.

M1 M2



Zaprojektowany do pomiaru wałów 
o rozmiarach do 900x140 mm

Seria M
Teraz nawet szybciej, ta seria redukuje czas mierzenia i 
ustanawia nowy poziom w swoim sektorze. 

Rzeczywisty obraz części mierzonej analizowany przez 
oprogramowanie w połączeniu z dużym obszarem 
roboczym oświetlonym przez światło LED, daje wyraźny 
obraz mierzonego elementu.

Wysuwany układ optyczny chowany podczas wkładania 
i wyjmowania mierzonego elementu są dodatkowym 
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. 

Ergonomiczna dźwignia mocowania mierzonego 
elementu z znaczącą szeroką rączką jest wygodną 
dla prawo jak i leworęcznego operatora, jednocześnie 
zapewniająca doskonały widok elementu podczas 
wkładania lub wyjmowania.

Seria M mierzy małe elementy tak łatwo, jak duże wały, 
analizując najdrobniejsze szczegóły, takie jak fazki i 
promienie.

M2 oraz M3 oferują zwiększona nośność umożliwiając 
pomiar elementów o wielkości do 240 mm.

M3
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Od 40 do 180 mm średnicy i 300 do 1250 mm długości. 
Modułowa seria Techno dostarcza najbardziej odpowiednią maszynę dla twojej 
produkcji.

Jakość bez kompromisu.
Szeroka gama zakresów zapewnia doskonałą 
niezawodność pomiarów.



Seria  
Techno

2.3

Poprawa wydajności.
Operatorzy są bardziej niezależni, kontrolują i na 
bieżąco obserwują zmiany, dzięki czemu są w stanie 
zareagować. Szybko zmienić ustawienia przed 
osiągnieciem wymiaru poza tolerancją i w ten sposób 
zminimalizować ilość odrzutów. 

Kontrola wymiarowa bezpośrednio na produkcji.
Każda część produkowana przez tokarkę CNC może być 
mierzona w środowisku produkcyjnym. 
 
Większa produktywność również na mniejszych 
partiach.
Zmiana partii jest szybka i efektywna.

Jeden system pomiarowy do wielu centrów 
obróbczych CNC.
Pojedyncze urządzenie może działać obok wielu 
obrabiarek, z udziałem więcej niż jednego operatora.

Wysoka rozdzielczość. Szybki pomiar. 
Dokładny obraz komponentu wraz z pomiarem nawet do 
1 minuty. 

Bez kompromisów.
Szeroki zakres pomiarów pozwala na wybór 
odpowiedniego urządzenia dostosowanego do obecnej 
oraz przyszłej produkcji. 

Sprawdzona niezawodność.
Specyficzna wiedza i starannie dobrane elementy 
stworzyły bardzo wydajne i skuteczne rozwiązanie.

Ciężkie części. 
Zwiększono ładowność największych urządzeń do 60 
kg.



Idealne urządzenie do pomiaru 
implantów stomatologicznych i 
elementów mikro-mechaniki.

Przeznaczony dla zegarmistr-
zowskiej precyzj.

Najlepszy sposób pomiaru  
małych komponentów.

MTL X5 MTL X10

Rozwiązanie stworzone dla produktów implantologii 
stomatologicznej, technologii biomedycznych, przemysłu 
zegarmistrzowskiego i aplikacji mikro-mechanicznych.



MTL X5 został specjalnie zaprojektowany do pomiaru 
implantów stomatologicznych, komponentów 
biomedycznych, części do zegarków i mikro-mechaniki.

Dzięki wysokiej rozdzielczości, jedynej w swoim rodzaju i 
kategorii, wykrywa nawet najmniejsze detale. Urządzenie 
pomiarowe przeznaczone do wszechstronnego 
zastosowania: pomiary statyczne, pomiary sześciokąta i 
analiza gwintu.

Otwarta konstrukcja ułatwia bezpośredni dostęp 
i zakładanie nawet najmniejszych i najbardziej 
skomplikowanych elementów cylindrycznych.

Układ z pewnie zamocowanym elementem i ruchoma 
kamera zapewniają eliminację wibracji podczas pomiaru, 
co jest istotne zwłaszcza w przypadku bardzo małych 
części, które trudno utrzymać w stabilnej pozycji.

Konstrukcja urządzenia bez otworów i wycięć zapobiega 
ryzyku wpadnięcia małych części w trakcie manipulacji 
do urządzenia.

 
Seria  
MTL X5
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W naszej codziennej pracy, ocena 
naszej bieżącej działalności 
potwierdza prawidłowy rozwój i 
zapewnia nas, że jesteśmy na dobrej 
drodze.

Dlatego VICIVISION dostarcza kontrolę 
jakości w miejsce, gdzie oferuje 
największe zalety: bezpośrednio na 
produkcję.

Zwiększona produktywność, 
poprawiona wydajność i elastyczność, 
a redukcja odrzutów to bezpośrednie 
zalety.

Dzięki ponad 40-letniemu 
doświadczeniu oraz ogólnoświatowej 
sieci sprzedaży i serwisu VICIVISION 
zapewnia optymalne rozwiązania do 
kontroli części toczonych.



Pomiary statyczne: Średnica
 Długość
 Kąt
 Fazka
 Promień
 Średnica kuli 

Pomiary geometryczne: Prostoliniowość
 Symetria
 Równoległość
 Prostopadłość 

Pomiary gwintu:  Średnica nominalna
 Średnica wewnętrzna rdzenia
 Średnica podziałowa
 Kąt wierzchołkowy
 Skok
 Liczba zwojów
 NG średnica
 LG wymiar

Pomiar kształtu:  Średnica obrotowa
 Okrągłość
 Współosiowość
 Bicie osiowe i promieniowe
 Walcowość
 Pozycją kątowa
 Równoległość płaszczyzn
 Stożek
 Równoległość dynamiczna

Pomiar nakrętek:  Klucze
 Asymetria
 Obliczenia kątowe pomiędzy  
 powierzchniami 

Porównuje DXF:  Odległości od profilu
 Odległości od tolerancji
 Geometryczne wymiarowanie 

Specjalne rozwiązania: Walki rozrządu
 Wały korbowe
 Turbiny

Pomiar trwa tylko 30-60 sekund
Eliminuje wpływy czynnika ludzkiego na 
pomiar.
W pełni automatyczny pomiar
Automatyczne zapisywanie danych.

SYSTEM POMIARU VICIVISION

Projektor Suwmiarka Konturograf

Pomiar trwa 10-30 minut. 
Wpływ czynnika ludzkiego na pomiar.
Trudniejsze w użyciu.
Konieczność zewnętrznego oprogramowania.

TRADYCYJNY SYSTEM POMIARU

Szybko i dokładnie.
Kontrola jakości może być kosztownym procesem pod względem czasu i pracy. Z tego powodu przeprowa-

dzanie pomiarów przy użyciu pojedynczego narzędzia oznacza oszczędność czasu, siły roboczej i poprawę 

dokładności kontroli. MTL zawiera funkcje projektorów profilowych, mikrometrów, okrąglościomierza itp., eli-

minuje ludzkie błędy przy pomiarze i umożliwiają operatorom zarządzanie zgromadzonymi danymi.
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ZWIĘKSZ SWOJA PRODUKCJĘ.
MTL jest optyczne urządzenie pomiarowe dla części toczonych i szlifowanych, zdolne wykonać pomiary w 

ciągu kilku sekund na profilu części bezpośrednio na linii produkcyjnej. 

PRZYŚPIESZENIE ZMIANY PARTII

Oszczędź do 1 godziny na każdej partii, mierząc  
elementy bezpośrednio obok tokarki CNC.



VICIVISION TOOL-LOOP

Zmniejszenie przestojów mas-
zyny dzięki natychmiastowej 
inspekcji bez potrzeby opusz-
czania linii.

Znaczące zmniejszenie od-
rzutów, wdrażanie działań zapo-
biegających wskazanych przez 
wykresy trendu pomiarowego.

UTRZYMANIE PRODUKCJI W STAŁEJ TOLERANCJI 

Umożliwia połączenie pomiędzy MTL i maszyna CNC w celu automatycznego korygowania parametrów 

ustawień. Ta funkcja eliminuje błędy ludzkie i przyśpiesza ustawienia parametrów. Każda wyprodukowana 

część jest gotowa do wysłania.
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AKCESORIA  
MOCUJĄCE

Szeroką gama akcesoriów pozwala 
zamocować części różnego rodza-
ju. 

Większa wydajność przy mniejszych 
partiach.
Pierwsza część każdej partii musi być mierzona w celu ustawienia centrum obróbczego. 
Wykonanie tej operacji przy użyciu urządzenia pomiarowego MTL obok maszyny oszczędza do 
1 godziny i zwiększa wydajność nawet w przypadku małych partii



REALNE POMIARY

Po zarejestrowaniu rzeczywistego 
obrazu elementu przez urządzenie, 
oprogramowanie MTL zbiera dane 
pomiarowe i natychmiast generuje 
raport dla każdej mierzonej sztuki.
Nie przewidziałeś jakiegoś wymiaru? 
Operator może go sprawdzić 
bezpośrednio na obrazie elementu.

CZYTNIK KODÓW 
KRESKOWYCH

Zmiana programu za pomocą skanu 
kodu kreskowego. 
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Self Programming

MOŻLIWOŚĆ 
ZINTEGROWANIA 
URZĄDZENIA  
Z ROBOTEM

Automatyczne wkładanie i 
wyjmowanie części, 100% kontrola 
części bez dodatkowych kosztów.
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WYKRES WALCOWOŚCI W 3D

OKRĄGŁOŚĆ

BICIE OSIOWE I PROMIENIOWE 

WSPÓŁOSIOWOŚĆ

CYLINDRYCZNOŚĆ

DYNAMICZNĄ RÓWNOLEGŁOŚĆ 

POMIAR KSZTAŁTU BEZPOŚREDNIO NA 
PRODUKCJI 
MTL może pracować bezpośrednio na produkcji przy maszynie CNC, gdzie nie można zasto-
sować urządzeń laboratoryjnych, które by nie wytrzymały ze względu na trudne warunki otoc-
zenia. W kilka sekund możemy zmierzyć:

RÓWNIEŻ DLA KOMPONENTÓW GWINTOWANYCH 

Możliwy jest pomiar kształtu elementów gwintowanych takich jak nakrętki śruby i trzpienie. 
Skanowanie wieloobrotowe oraz funkcją filtrująca oprogramowania pozwala mierzyć ele-
menty o dużej chropowatości. 
Pomiar kształtu można również dokonać na elementach z przerwanymi średnicami, takich 
jak wałki skrętne lub możemy mierzyć średnice zewnętrzne kół zębatych i turbin.
Pomiary te można również wykonać na elementach mimośrodowych, w tym wałków roz-
rządu.



POMIARY GWINTÓW

MTL mierzy różne gwinty w ciągu kilku sekund.
Programowanie gwintów standardowych jest szybsze, ponieważ maszyna jest wyposażona 
w wstępnie wypełnione bazę zawierające wartości nominalne i tolerancje.
Na gwintach można mierzyć średnice zewnętrzna, podziałowa i wewnętrzna, kąty nachyle-
nia, skok, wymiary wałków zawartych i wartości LG (długość) itp.
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GWINT, NACINANIE LUB WALCOWANIE? 

Firma VICIVISION 
opracowała funkcję do 
pomiaru gwintu, aby 
zaspokoić potrzeby 
swoich klientów.
Przy każdym parametrze 
jest możliwe sprawdzenie 
średniej wartości 
dla całego gwintu 
lub sprawdzenie 
poszczególnych części 
gwintu, wyświetlając, 
które części gwintu są w 

granicach tolerancji i które poza tolerancją. Sprawdzenie średniej wartości dla całego gwintu 
jest idealna dla tych, którzy produkują gwinty poprzez nacinanie. Natomiast sprawdzenie 
poszczególnych części gwintu jest wskazane dla produkcji gdzie jest używana metoda 
walcowania, w tym przypadku zużycie narzędzia może spowodować, że połowa gwintu 
będzie tolerowana, a druga połowa będzie poza tolerancją.

POMIAR KSZTAŁTU TRZPIENIA Z GWINTEM 

MTL mierzy bicie, sprawdza oscylację trzpienia pod czołem w stosunku do części 
gwintowanej.



POMIARY WAŁKÓW  
ROZRZĄDU   

Oprogramowanie MTL posiada specjalne 
opcję do pomiaru wałków rozrządu. Wystar-
czy tylko wpisać dane teoretyczne, takie 
jak podstawowy promień krzywki, rodzaj 
popychacza, charakterystykę obrotu i otrzy-
mujemy:

- Zatwierdzenie podstawowego promienia  
  krzywki
- Maksymalny wznios krzywki
- Odchylenie obliczonego profilu krzywki 
  z profilu teoretycznego
- Odchylenie przyspieszenia
- Bicie profilu podstawowego.

POMIARY WAŁÓW 
KORBOWYCH 

MTL oferuje rozwiązanie dla pomiarów 
czopów wału korbowego, takich jak obrót, 
średnica, okrągłość, walcowość, bicie i 
taktowanie.

POMIARY TURBIN

Dynamicznie wyznacza pozycję znanej 
średnicy na kole turbiny, a także porównuje 
rzeczywisty profil turbiny z profilem teo-
retycznym DXF.



NASTAWIENIE  
NA TECHNOLOGIE
Wbudowany wzorzec zapewnia 
prawidłowe funkcjonowanie 
maszyny. 

Chowana ruchoma obudowa chroni optykę przed 
uszkodzeniami podczas załadunku i rozładunku. 

Precyzyjny regulowany uchwyt 
i łożyska kulkowe gwarantują 
precyzję na lata. Układ zębatkowy 
pomaga w łatwy sposób ustawić 
wysokość uchwytu.
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Unikalny system chłodzenia “Air 
flow” pozwala urządzeniu pracować 
w trudnych warunkach. 



BEZPOŚREDNIO WYŚWIETLA-
NY OBRAZ MIERZONEJ CZĘŚCI

Pozwala operatorowi sprawdzić, czy pomiar  
nie był zaburzony przez zadziory lub 
zanieczyszczenia.

PROGRAMOWANIE OFF-LINE

Stwórz program pomiarowy w komfortowych 
warunkach swojego biura i nie zatrzymuj  
pracy operatorów na urządzeniu.

- Stwórz program na rzeczywistym obrazie 
części lub rozpocznij na profilu DXF i przygotuj 
program pomiarowy jeszcze przed rozpoczę-
ciem produkcji.  

- Zapisując programy pomiarowe na serwerze, 
można zaprogramować więcej urządzeń MTL.

- Zapisane rzeczywiste obrazy części można 
ponownie wykorzystać do sprawdzenia bez 
faktycznego posiadania części. Takie rozwią-
zania jest użyteczne w przypadkach prototy-
powania, bezpieczeństwa lub ewentualnych 
reklamacji.

- Może być używane przy inżynierii odwrotnej, 
ręcznie wykrywając wymiary profilu

TELESERVICE

Zdalne wsparcie ze strony technika 
VICIVISION w celu diagnozowania, 
aktualizowania lub pomocy przy 
programowaniu bardziej złożonych 
elementów.

SZEROKA I OTWARTA 
PRZESTRZEŃ ROBOCZĄ
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560 660

LAYOUT Zakres 
pomiaru

Maks. wymiary 
części

Dokładność 
ø - L

Powtarzalność 
ø - L

Wymiary 
DxSxW mm

Zasilanie 

   Napięcie Częstotliwość  Moc znam.

MTL X10 LAYOUT 1 100x8 mm 270x90 mm - 3Kg
2+D[(mm)/100)] μm
5+L[(mm)/100)] μm 0,4 μm / 3 μm

560x660x860 mm
230 V 50/60 Hz 1,73 A

MTL X5 LAYOUT 1 100x16 mm 270x90 mm - 3Kg 560x660x860 mm

M1 LAYOUT 2/A 300x60 mm 315x120 mm - 10Kg

2+D[(mm)/100)] μm
5+L[(mm)/100)] μm 0,4 μm / 3 μm

595x780x950 mm

230 V 50/60 Hz 1,73 AM2 LAYOUT 3/B 600x140 mm 625x240 mm - 30Kg 920x1030x2000 mm

M3 LAYOUT 3/B 900x140 mm 925x240 mm - 30Kg 920x1030x2000 mm

M304 LAYOUT 2/A 300x40 mm 315x120 mm - 10Kg

1,5 + D[(mm)/200)] μm
4 + L[(mm)/200)] μm 0,3 μm / 1,2 μm

595x780x950 mm

230 V 50/60 Hz 1,73 A

M306 LAYOUT 2/A 300x60 mm 315x120 mm - 10Kg 595x780x950 mm

M309 LAYOUT 2/A 300x90 mm 315x120 mm - 30Kg 595x780x950 mm

M314 LAYOUT 3/A 300x140 mm 315x240 mm - 30Kg 920x1030x1800 mm

M318 LAYOUT 3/A 300x180 mm 315x240 mm - 30Kg 920x1030x1800 mm

M604 LAYOUT 2/B 600x40 mm 625x120 mm - 30Kg

1,5 + D[(mm)/200)] μm
4 + L[(mm)/200)] μm 0,3 μm / 1,2 μm

595x780x1315 mm

230 V 50/60 Hz 1,73 A

M606 LAYOUT 2/B 600x60 mm 625x120 mm - 30Kg 595x780x1315 mm

M609 LAYOUT 2/B 600x90 mm 625x120 mm - 30Kg 595x780x1315 mm

M614 LAYOUT 3/B 600x140 mm 625x240 mm - 30Kg 920x1030x2000 mm

M618 LAYOUT 3/B 600x180 mm 625x240 mm - 30Kg 920x1030x2000 mm

M906 LAYOUT 2/C 900x60 mm 925x120 mm - 30Kg

1,5 + D[(mm)/200)] μm
4 + L[(mm)/200)] μm 0,3 μm / 1,2 μm

595x780x1615 mm

230 V 50/60 Hz 1,73 A
M909 LAYOUT 2/C 900x90 mm 925x120 mm - 30Kg 595x780x1615 mm

M914 LAYOUT 3/B 900x140 mm 925x240 mm - 60Kg 920x1030x2000 mm

M918 LAYOUT 3/B 900x180 mm 925x240 mm - 60Kg 920x1030x2000 mm

M1209 LAYOUT 2/D 1250x90 mm 1300x120 mm - 30Kg

2+D[(mm)/100)] μm
5+L[(mm)/100)] μm 0,4 μm / 3 μm

595x780x2000 mm

230 V 50/60 Hz 1,73 AM1214 LAYOUT 3/C 1250x140 mm 1300x240 mm - 60Kg 920x1030x2205 mm

M1218 LAYOUT 3/C 1250x180 mm 1300x240 mm - 60Kg 920x1030x2205 mm
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 +421 389 042 111 +421(0) 37 222 37 20

KUBOUSEK Polska sp. z o.o.
Bielska 68, Cieszyn
+48 505 788 814
urzadzenia@kubousek.pl 
www.kubousek.pl




