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alfa-set 23/44/64

A siker kulcsa a helyes 
szerszámbeállítás!
Success comes 
with the correct presetting!

www.protoolkft.hu   



A befogás előtti szerszámbeállítás előnyeiről dióhéjban 
Advantages of tool presetting at a glance

Függetlenség
Minden szerszám a gyártástól függetlenül előre, a CNC 
szerszámgépbe való befogás előtt beállítható, mérhető és 
ellenőrizhető (ütés és szerszám-él ellenőrzés) az alfa-set 
egységgel.
Optimalizálás/Holtidő csökkentés
A szerszámgép rendelkezésre állását optimalizálni lehet a 
gép állásidejének a minimálisra csökkentésével. 
A szerszámbemérést a gépen belül szükségtelen elvégezni. 
A gyártás alatt a szerszám teljes mértékben rendelkezésre 
áll a mért  méretekkel és kontúrokkal.

Az előzetes tesztdarabok és a selejtek megelőzhetőek, 
mivel a termék elvárt tűrését a szerszám pontos 
bemérése meghatározza.

Több, mint évi 25 000 EUR  költségmegtakarítást 
érhet el a szerszámok bemérésével reálisan 
számolva 2-3 vagy több szerszámgép esetén. Ezen 
túlmenően a pontos beállítással a szerszámkopást 
csökkenteni lehet 20 %-al, melynek eredménye a 
szerszámélettartam növekedése.

Költségmegtakarítás az  alfa-set berendezéssel 
3 perc időmegtakarítás szerszámonként
15 szerszám munkadarabonként
6 megmunkálógépet szolgál ki
8 x felszerszámozás havonta/gépenként
15 000 Ft/óra rezsiköltséggel számolva

27 000 Ft  - Naponta
540 000 Ft  - Havonta
6 480 000 Ft - Évente

A beruházása fél év alatt visszahozza az árát!

Independence
All tools are preset, measured and checked (runout 
and tool tip inspection) on the alfa-set unit prior to use 
on the CNC machine tools.

Optimization
Machine tool availability is optimized; machine tool 
downtime is reduced to a minimum. Time for measur-
ing on the machine is completely eliminated. The ma-
chine tools are fully available to perform their intended 
function of production!

Increased productivity
Test components and reject costs are eliminated, as 
production within the required tolerances already 
starts with the first component.

Cost savings of over EUR 25,000.- a year are realis-
tic by presetting tools in a machinery department that 
has 2-3 machines or more. In addition, tool wear can 
be reduced by up to 20% ideally by presetting tools to 
operate fully automatically with image processing 
and without influencing by the operator.

3 minutes of time saved per tool
15 tools per part
6 machines in use
Retooled x 8 per month/machine
EUR 70.– hourly rate

EUR  126.– per day
EUR  2520.– per month
EUR  30240.– per year

The alfa-set will be working cost-free for you in less 
than 6 months!

Megnövelt termelékenység
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Az alfa-set vision képfelismerő rendszer villámgyorsan 
azonosítja és újraalkotja forgácsoló élgeometriát
The alfa-set vision image processing recognises and misses the 

cutting edge at lightning speed

A vezérlő kar nincs a mérőkonzolhoz kötve, így nem terheli 
erőhatás a mérőrendszert a torony mozgatásakor 
Operating grip not mounted on the measuring bracket 

No force acting on the measuring system

Alap foglalat: csapágyas persely 365 db precíziós golyóval, 
amely az elérhető legjobb körfutáspontosságot biztosítja. 
Ball-bearing sleeve precision tool holder for maximum runout 

accuracy even with long tools

 
a tengelyek elmozdulása  
egymástól függetlenül 
rögzíthető 
(pneumatikus szelepekkel)
Single-handed control with 

selective, pneumatic 

axis clamp

Nagy távolságok pontos méréséért az X-tengely mentén két 
lineáris vezeték biztosítja a mérőtorony maximális stabilitását 
Great distance between the two X-axis linear guides guarantee 

maximum stability on the measuring tower

alfa-set 
Egyedi Mechanika/Magas Stabilitás/Könnyű kezelhetőség
Unrivalled mechanics/maximum stability/easy to operate

Egy-kezes vezérlés: 



Az alfa-set szerszámbemérő a különböző 
fejlesztésű képfeldolgozó rendszerrel szállítjuk.

• Magas felbontású CMOS színes kamera 1280
x 1024 pixel felbontásban

• Tisztán, egyértelműen látszik minden fontos adat
• Fejlett képfeldolgozó rendszer automatikus

vágóél felismeréssel, méréssel
• Megvilágítás a vágóél élőképen való pontos

vizsgálatáért
• Automatikus fényerősség állítás a kijelzőn

• Szoftvervezérelt LED fényerősség
• Adatok továbbítása a Hálózatra vagy a

Szerszámgépre (Opcionális)
• Széles választékban igényelhető

posztprocesszorok
vision 2 12,1" -os érintőkijelző (minden egyben) 

20 x -os nagyítás

vision 4 12,1" -os érintőkijelző (minden egyben) 
20 / 40 és 80 x -os nagyítás
kiterjesztett mérési programok, melyek 
teljes képet adnak a szerszám 
fogácsolószalagjáról is a második 
kamerával (twincam lásd: 8. oldal)

Részletes ismertetőt az egyes rendszerekről a 6+7 oldal tartalmaz

alfa-set presetters are supplied with a state-of-the-art 
image processing system at various stages of expan-
sion. 

• high-resolution CMOS
1280 x 1024 pixel colour camera

• clear display of all important data
• fully developed image processing functions

with automatic contour recognition
• colour reflected light image

for inspecting cutting edge
• automatic transmitted light setting
• 2 x zoom for greater precision (no interpolation)
• software-controlled LED-incident light
• data transfer into network

or to machine tool (optional)
• large selection of standard post-processors

vision 2 12.1“ colour touch screen (all in one)
magnification 20 x

vision 4 12.1“ colour touch screen (all in one)
magnification 20/40 and 80 x
extended measuring programs 
total image for spiral cutting tools
also with two cameras 
(twincam page 8)

See page 6+7 for scope of performance features of all systems

alfa-set vision 
Képalkotó rendszer 
image processing

• 2-szeres nagyítás (nincs pixelesedés)
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vision 5 
PC-Verzió 

Részletes ismertetőt az egyes rendszerekről a 6+7 oldal tartalmaz. See page 6+7 for scope of performance features of all systems

A vision 5 egy PC-vel kialakított mérőrendszer, 
mely  az  összes  vision 4  funkcióval  rendelkezik. 
A  nagyobb  17"-os  kijelző  lehetővé  teszi a  
120x-os  nagyítást
Géptípus: DELL OptiPlex 380SF 
Processzor: Intel Core 2 Duo Processor 2.93 GHz 
Elsődleges memória: 2 GB
Lemezméret: 160 GB
Oprendszer:Windows 7 Professional (32 BIT)
Monitor méret: 17“
Billentyűzet és integrált egér

 1-es kialakítás: 17“ érintőkijezlő (minden egyben)  
2-es kialakítás: Csak egy USB aljzaton keresztül

csatlakozik a szerszámbemérő és 
a PC. Ebben az esetben a PC-t 
Ön is beszerezheti, így csak a 
kompatibilis processzort kell a 
gépbe választania. 

vision 5 is the PC-solution with all measuring proce-
dures and -programs such as vision 4. With larger 
17’’ screen and magnifications up to 120-times.

DELL OptiPlex 380SF 
with Intel Core 2 Duo Processor 2.93 GHz
Main memory: 2 GB
Hard drive: 160 GB
Windows 7 Professional (32 BIT)
17“ monitor
Keyboard and integrated touchpad

Option 1  17“ touch screen
Option 2  Only a standard USB cable connects the 

presetter with the PC. A PC supplied by the 
customer can also therefore be used with 
the appropriate processor.

alfa-set
vision 4/5

Nyomtató/PC

PC/CNC

RFID (BALLUFF)

Szerver CNC

CNC

CNC

USB / RS 232

Ethernet kábel



Függetlenül kijelölhető mérőablak
Free selectable measuring window

Profilmeghatározó
Profile master

Rádiusz/Átmérő és 
Abszolút/Inkrementális mérési forma 

radius/dia and abs/inc selectable

Posztprocesszor a közvetlen 
adattovábbításért a CNC vezérlőre
PP for Datatransfer to CNC controller 

(optional)

A használandó mérési módok kézi 
kiválasztása 
Manually selection of different 

measuring methods

Megvilágítás a vágóélvizsgálatért, és 
az élőképen látható mérésekért
Incident light for edge inspection, 

measurements on live picture

Adatnyomtatási lehetőség
Label printing

DXF fájlfelismerés az elméleti/aktuális 
szerszámvizsgálatért (opcionális)
DXF-files for nominal/actual comparisons 

(optional)

Automatikus vágóél felismerés a 
virtuális célkereszttel
Automatic cutting edge detection with 

virtual crosshair

A forgatott szerszám szélső 
pontjainak érzékelése és mérése
detects and measures the contour 

on a rotating tool

Rádiusz vagy kör meghatározása 
akár 10 pontig
Radius measuring with up to 10 points

Választható referencia nullpont
Selecting adapters

Jellemzők, funkciók 
performance features
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Mérőrendszer / measuring system vision 2 vision 4 vision 5
Színes kamera/color camera 1280x10241/3" • • •
Érintő kijelző 12.1" 800 x 600 • • 
Érintő kijelző 17" 1280 x 1024 opcionális
Képernyő/monitor 17" 1280 x 1024 •
LED világítás a vágóélvizsgálathoz /LED-frontlight for tool-tip inspection • • •
LED gyűrűvilágítás (felosztható) / LED-ringlight for tool-tip inspection    opcionális opcionális opcionális
Nagyítás/magnification 20 x 20/40/80 x 30/60/120x

Tárhely / Memory
Szerszámnullpont/kúpátalakítók/tool reference/adapter 99 99 korlátlan
Szerszám számozás/tool library 1000 1000 korlátlan

Mérési módszerek  / measuring methods 
Fix és önbeálló célkereszt/fixed and floating crosshair  • • •
Középpont/centre point • • •
szabadon kijelölhető mérőablak/free selectable measuring window • • •
Mérőprogram/measuring programs • • •
Két pont közti mérés/point - point • • •
Szögmérés/angle • • •
Rádiuszmérés/radius • • •
Merőlegességmérés/perpendicular • • •
Beállás szögre/set angle • •
Beállás rádiuszra/set radius • •
Ütésmérés/runout • • •
Teljes képalkotás (kontúr szkennelés)/total imaging (contour scan) • •
Profilmeghatározó/profile master • •
.bmp fájl létrehozása a képről/hardcopy .bmp file • • •
Jelszavas védelem/password protected • • •
Kalibrálhatóság/parallel correction • • •
Valós idejű óra/real-time clock • • •

Szoftverlicenszek / software license 
DXF fájlfeldolgozás/DXF-files opcionális opcionális
PP-Posztprocesszorok/PP - postprocessors max 1, opcionális max13, opcionális korlátlan, opcionális
RFID rendszer (BALLUFF)/RFID-systems (eg. BALLUFF) opcionális opcionális
Kapcsolat a szerszámadatbázissal/Tooldata management opcionális opcionális
Mérési riport készítő (adatok és képek)/Reporting (datas and pictures) opcionális opcionális

Bemenetek/ ports 
USB 4 4 8
Ethernet / RJ-45 1 1 1
RS 232 kábel 1 1 1

alfa-set twincam  (opcionális) 
A teljes radiális és axiális méréshez / for radial and axial measuring
90°-ban elforgatható 2. kamera/2nd camera, 90° swiveling • •
Szög mérése a szerszám tengelyén/rotary encoder in tool axis • •
Spirálszög mérése/helical angle • •
Élszalag mérése/pitch • •
Élközek mérése/spacings • •

alfa-set dme (opcionális)
• • • Forgó szerszámközpont mérése kamerával 

Center height measurement with camera
Spirálszög mérése/ helical angle • • •



alfa-set dme – A forgó szerszámközpont mérése kamerával 
alfa-set dme – Center height measurement with camera

A szerszám központ magasságának érintésmentes 
vizsgálata csupán egy kattintással!!

Elektronische Messung der Spitzenhöhe an Dreh-
werkzeugen mit einer zusätzlich in X-Achse ange-
brachten Farbkamera mit LED-Auflicht. Die Schnei-
de wird im 12,1“ TFT-Farb-Touchscreen bis 20 / 40 
oder 80-fach vergrössert dargestellt. 

Durch einen Mausklick auf die Schneidkante wird 
der Wert berechnet und auf dem Bildschirm ange-
zeigt. Der maximale Messbereich ist +/- 3 mm. 

Im Bereich des Messfensters können auch Radien und 
Spiralwinkel durch Mausklick vermessen werden.

Alle alfa-set Voreinstellgeräte der Baureihen alfa-  
set 23 - 69 mit den Bildver arbeitungssystemen  
vision 2, vision 4 und der PC-Version vision 5 kön-
nen mit der Drehmittenmesseinrichtung «dme» aus-
gerüstet werden.

Das Voreinstellgerät muss mit der Option «4x90°-
Indexierung» Art.-Nr. 104446-50 ausgerüstet sein!

Noncontact measuring of center height on turning 
tools just with a mouse click!!

Electronic measurement of center height on turning 
tools with an additional in X-axis fixed 2nd camera 
with LED-incident light. The cutting edge will be dis-
played in the 12.1” TFT-color-touchscreen in up 20 / 
40 or 80-times magnification.

With a mouse click on the cutting edge, the measured 
value appears on the screen. The maximal measuring 
range is +/- 3 mm from tool center.

Within this range it’s possible to measure radii and 
angels by mouse click.

All alfa-set presetters alfa-set 23 - 69 with the image 
processing systems vision 2, vision 4 and the PC- 
Version vision 5 can be equipped with the center 
height measuring option “dme”.

alfa-set has to be equipped with the option “4x90°-
Indexing” art-no 104446-50!
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Teilungen
Spacings

Fasenbreite mit Lotfunktion
Chamfer width with perpendicular 

Spiralsteigung und -winkel
Spiral pitch and angle 

alfa-set twincam

Werkzeug Einstell- und Messgerät mit 
zusätzlicher 2. Kamera für axiales und 
radiales Vermessen im Auflicht

twincam entspricht im Wesentlichen dem Werkzeug-
voreinstell- und Messgeräten alfa-set 23 und 44 mit 
der Bildverarbeitung vision 4 und 5. twincam ist zu-
sätzlich mit einer zweiten, um 90° schwenkbaren 
Farbkamera mit Auflicht und einem Drehgeber für 
die B-Achse ausgerüstet. Alle Messungen mit der 
2. Kamera, radial und axial, werden im Auflicht bei
20/40 oder 80-facher Vergrößerung ausgeführt. 
Dabei dient das Livebild als Messoberfläche für alle 
wichtigen Werkzeugparameter. Messpunkte kön-
nen auf dem Bildschirm auch mit dem Mauszeiger 
gesetzt werden. Grundsätzlich können alle von der 
Kamera einsehbaren Winkel und Radien vermessen 
werden. Hierzu verfügen vision 4 und 5 über eine 
Vielzahl von Messprogrammen.

Tool presetting and measuring device with 
auxiliary 2nd camera for axial and radial 
measuring with frontal illumination

twincam basically corresponds to the alfa-set 23 and 
44 tool presetting and measuring device with vision 
4 and 5 image processing. twincam is equipped 
with a second 90° swiveling colour camera with fron-
tal illumination and a Heidenhain rotary encoder for 
the B-axis. All measurements using the second cam-
era, radial and axial, are made with frontal illumina-
tion at 20x/40x or 80x magnification. The Livepic-
ture acts as a measuring surface for all major tool 
parameters. Measuring points can also be set on the 
screen using the mouse pointer. In principle, all angles 
and radii visible by the camera can be measured. For 
this purpose, vision 4 and 5 has a number of measur-
ing programs. 
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 Unterbau für alfa-set mit Ablage / Stand for alfa-set with racks

Höhe / Height 850 mm 

4 Reduktionen und 
Einstelldorne gefertigt aus 

rostbeständigem Stahl, 
vakuumgehärtet

Adapters and master

mandrels are mode of 

rustresistant, vacuum 

hardened steel

4 Einstelldorn 
SK 40 oder 50
Master mandrel 

ISO 40 or 50

 Ø 50 x 350 mm

Reduktionen SK/SK
adapters ISO/ISO

Reduktionen SK/HSK mit Spannaufsatz
Adapters ISO/HSK with clamping attachment

Reduktionen SK/CAPTO mit Spannaufsatz
Adapters ISO/CAPTO with clamping attachment

4 Tischablage 
SK 40 oder 50

Table rack

ISO 40 or 50

Zubehör / accessories

4 Etikettendrucker 
für Etiketten / 

Label printer for labels 

19 x 51 mm 
32 x 57 mm
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A kezdő model az alfa-set központ vagy attól eltérő méréshez, a szerszámméretek 
meghatározásához. A pneumatikának köszönhetően kényelmesebb kezelést biztosít a tengelyekre 
külön-külön felszerelt fékrendszer a hasonló árkategóriában levő készülékeknél.
The start-up model from the alfa-set range for central or remote presetting directly on the machine. Substantially 
more comfortable to use with its pneumatic, selective axis clamp in contrast to devices of a similar price.

Bevonatos keményfém tapintó az X és Z 
tengely méréséhez, 0,01 mm osztással. 
Coated carbide  sensor for X and Z axis. 
Measuring system with 0.01mm resolution

Automata kontúrfelismerés és optikai 
elvű mérés a 6"-os érintőkijelzőn.
Automatic contour recognition and measuring 
by camera. 6“ touch screen.

alfa-set 33/35 tms alfa-set 33/35 swift

A jobb szerszámmegfogás az optimális 
ergonómiai kialakításnak köszönhető 
Better tool clamping thanks to  optimum 
ergonomics.

alfa-clamp alfa-cleaner

Tisztaságnak
köszönhető pontosság 
Szerszámtartó kúptisztító egység
Precision thanks to cleanliness 
Taper cleaning device



Energiaforrás / Power Supply
Elektromos/Electrics: 100 – 240 V AC /

50-60Hz
Sűrített levegő/Compressed air: 

4-6 bar,száraz /dry

Alapgép és tartozékai / Extent of supply
• Mérőegység, asztali

Basic unit, benchtop model
• SK 50 szerszámtartó orsó (igény szerint SK 40)/

Tool spindle ISO 50 (on request ISO 40)
• 12 voltos adapter / Table power supply unit
• Vágóéltisztító / Cutting-edge cleaner
• Felhasználói kézikönyv / Operator’s manual
• Garacialevél / Warranty certificate
• Szállító doboz / Shipping box

Technikai adatok 
Technical datas

X= Ø mm* Z L1 L2 L3 B1 B2 B3 H1 H2 H3 Tömeg 
alfa-set 23 270 380 480 570 920 300 240 530 770 250 190 62 kg
alfa-set 25 500 890 65 kg
alfa-set 44 420 450 540 700 1050 400 280 570 950 300 240 110 kg
alfa-set 46 650 1150 120 kg
alfa-set 49 900 1400 130 kg
alfa-set 64 600 450 660 820 1270 400 280 670 950 300 240 130 kg
alfa-set 66 650 1150 140 kg
alfa-set 69 900 1400 150 kg

*alfa-set twincam max. X=Ø mm - 50mm
Minden méret mm-ben/Standard foglalat SK 40 és SK 50-es szerszámtartóhoz. Átalakítók elérhetőek az SK 50-es foglalathoz. 
all datas in mm / Basic taper seat ISO 40 or ISO 50. Adapters for basic seat ISO 50

twincam Verzió: Igényelhető Precíziós HLD orsóval pneumatikus befogással, Heidenhein elfordulás mérővel és 4x90°-os osztófejjel
twincam Version: Basic taper seat ISO 50 with vacuum clamping , pneumatic rotation clamp and 4x90° indexing

We reserve all rights to make technical improvements!A technikai adatok változtatásának jogát fenntartjuk!

+36 1 329 17 17
+36 1 329 84 30
 protool@protoolkft.hu
www.protoolkft.hu

HU-1131
Budapest
Reitter Ferenc utca 132.




