
alfa-set 33-35 alfa-set 44/46/49
alfa-set 64/66/69

alfa-set 23-25

Szerszámbemérők

• mérési tartomány: 44/46/49  és a 64/66/69 modellek 
magasság 450 - 900 mm, átmérő: 420 - 600 mm

• nagy felbontású (1280 x 1024 Pixel) CMOS színes 
kamera  automata kontúrfelismeréssel

• színes ráesőfényes képalkotás 
vision 2 12.1“ színes érintőképernyő 20 x-os nagyítás
vision 4 12.1“ színes érintőképernyő 20/40 és 80 x 

nagyítás, kibővített mérési program
  a spirálszerszámok valamennyi geometriája 

vizsgálható
vision 5  PC-s változat, minden mérési folyamat és   

program a vision 4-gyel azonos de egy na-
gyobb 17’’-os monitorral és  30/60 és 120 x-os 
nagyitási lehetőséggel szállítjuk

• cserélhető orsók ISO/BT, HSK, CAPTO és VDI

• mérési tartomány (33):magasság: 380mm, átmérő: 250mm
• mérési tartomány (35):magasság: 500mm, átmérő: 300mm
• swift:
• 6“-os érintőkijelző fi x és lebegő célkereszttel,    

mely automatikusan a mérendő geometriára áll      
• X-Z értékeit a jelen levő sugár és szögértékekkel,  

a befogástól kezdődően  jeleníti meg
• szabadon kiválasztható műveleti ablakok
• bemeneti pontok kijelölése egérrel vagy érintőceruzával 
• sugár, - szög, - és hosszmérés  0,001mm pontossággal
• 99 Referencia Nullpont USB bemenet PC-hez, egérhez,   

billentyűzethez  vagy  nyomtatóhoz
• cserélhető orsók ISO/BT, HSK,CAPTO és VDI
• jelszavas védelem

swift tms                        

Z:     380 - 500 mm
X: Ø 250 - 300 mm

Z:     450 - 900 mm
X: Ø 420 - 600 mm

Z:     380 - 500 mm
X: Ø 270 mm

• mérési tartomány:  23 és 25-ös modellek  
magasság 380 - 500 mm, átmérő: 270 mm

• nagy felbontású (1280 x 1024 Pixel) CMOS színes 
kamera  automata kontúrfelismeréssel

• színes ráesőfényes képalkotás 
vision 2 12.1“ színes érintőképernyő 20 x-os nagyítás
vision 4 12.1“ színes érintőképernyő 20/40 ésd 80 x 

-os nagyítás, kibővített mérési program,
  a spirálszerszámok valamennyi geometriája 

vizsgálható
vision 5  PC-s változat, minden mérési folyamat és   

program a vision 4-gyel azonos de egy na-
gyobb 17’’-os monitorral és  30/60 és 120 x-os 
nagyitási lehetőséggel szállítjuk

• cserélhető orsók ISO/BT, HSK, CAPTO és VDI
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alfa-test
körfutáspontosság mérő

alfa-height
szerszám hossz és körfutáspontosság mérő alfa-cleaner

Szerszámbemérők

• mérési tartomány:magasság: 350mm, átmérő: 350mm
• precíziós golyóscsapágyas orsók ISO40 vagy ISO 50
• ISO50-es adapter valamennyi szerszámtartó típushoz
• kérésre edzett köszörült mérési platform 
• M8 menettel egy csuklós állványzat is rögzíthető az 

alaphoz

• mérési tartomány:magasság : 350mm, átmérő: 350mm
• precíziós golyóscsapágyas orsók ISO40 vagy ISO 50
• maximális futáspontosság 300 mm hosszon 0,005mm
• rögzíthető csuklós álványzat fi nombeállítási lehetőséggel
• ISO50-es adapter valamennyi szerszámtartó típushoz
• kérésre edzett köszörült mérési platform

• lll
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Z:     350 mm
X: Ø 350 mm

Z:     350 mm
X: Ø 350 mm


