
PŘEHLED PRODUKTŮ

SYSTÉMY MĚŘENÍ NÁSTROJŮ m&h
MĚŘENÍ V OBRÁBĚCÍM CENTRU 
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m&h SYSTÉMY MĚŘENÍ NÁSTROJŮ

NEJVYŠŠÍ PŘESNOST S 
PŘESNÝMI DATY NÁSTROJE
Pro zajištění konstantní výrobní kvality je nutné používat nezávadné nástroje. 
Jedním z předpokladů jsou přesná data nástroje. Dotykové sondy od 
m&h detekují délku a poloměr nástrojů přímo ve stroji. Data se automaticky 
přenesou do tabulky nástrojů v řídicí jednotce. Pravidelná kontrola zlomení 
a opotřebení nástroje zvyšuje spolehlivost výroby. Spolehlivým a časově 
úsporným řešením jsou dotykové sondy od m&h.

Měření nástroje přímo ve stroji poskytuje přesnější a aktuální data nástroje, 
protože zohledňuje upnutí držáku nástrojů a teplotu stroje. 

• Úspora času přípravy
• Předcházení zastavení výroby a produkci zmetků
• Přesná data nástroje pro nejvyšší přesnost
• Kompenzace teplotních podmínek

...a to přesněji než v laserových přístrojích 
k nastavení nářadí od jiných výrobců. 
To jsme si vyzkoušeli opakovaně” 
zdůrazňují zaměstnanci.

Ve společnosti Jochum, Werkzeugbau, se každé nářadí, 
které je upnuto do stroje, proměřuje přístrojem Toolsetter 
od společnosti m&h.
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ALTERNATIVY 
NA KTERÉ JSTE ČEKALI

m&h TS35.20
Systém ustavování nástrojů TS35.20 je navržen pro  
použití ve frézkách a obráběcích centrech a slouží ke  
zjišťování geometrie nástrojů. Přesné měřicí ústrojí  
spolehlivě měří délku nástroje, poloměry nástrojů,  
jednotlivé břity a detekuje zlomení nástroje.Měření  
může přitom probíhat jak staticky tak dynamicky. 
Provedení z nerezové oceli a ochranný kryt proti  
odlétajícím třískám jsou zárukou maximální ochrany  
a umožňují použití při splnění nejnáročnějších  
požadavků.

• Rychlé měřicí cykly m&h
• Kompaktní konstrukce
• Robustní a stoprocentně vodotěsný
• Snadné vyrovnání měřicí plochy

m&h TS35.30
Systém ustavování nástrojů TS35.30 od m&h je  
navržen pro použití ve frézkách a v obráběcích centrech.  
Je vhodný pro měření délky nástrojů a detekci zlomení 
nástroje u nerotujících nástrojů. Lineární vedení s  
obzvláště malým třením zajišťuje spolehlivé změření  
také citlivých a nejmenších nástrojů. Provedení z  
nerezové oceli a ochranný kryt proti odlétajícím třískám 
jsou zárukou maximální ochrany a umožňují použití při 
splnění nejnáročnějších požadavků.

• Rychlá kontrola zlomení
• Kompaktní konstrukce
• Robustní a stoprocentně vodotěsný
• Snadné vyrovnání měřicí plochy
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m&h IRT35.70
Infračervený systém ustavování nástrojů IRT35.70 s  
variabilními polohami pro frézky a obráběcí centra. 
Díky magnetickému uchycení lze systém umístit na  
nejrůznější místa přímo na stole stroje. Systém,  
který je přihlášený k patentování, vykazuje velmi  
vysokou úroveň manuální opakovatelnosti. Měření  
nástroje a detekci zlomení nástroje tak lze provádět  
flexibilně pouze jedním přístrojem i u strojů s  
kyvadlovým obráběním.

• Rychlá výměna na předmontovaný  
 základový talířek
• Kompaktní konstrukce, bez kolizního 
 výstupku, bez kabelu
• Možno použít na více strojích

m&h RWT35.50
Systém ustavování nástrojů RWT35.50 s rádiovým  
přenosem a variabilními polohami pro vertikální  
soustruhy, velké frézky a obráběcí centra. Díky 
magnetickému uchycení lze systém manuálně a 
bez použití nářadí umístit na nejrůznější místa v 
pracovním prostoru stroje. Systém, který je 
přihlášený k patentování, vykazuje velmi vysokou  
úroveň manuální opakovatelnosti.V prostoru pro 
obrábění a při obsluze nepřekáží žádné kabely 
nebo jiný hardware. 

• Možno použít na více strojích 
• Pouze jeden přijímač pro systém ustavování 
 nástrojů a pro sondu
• Rychlá výměna na předmontovaný základový talířek
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis

TS
 3

5.
30

Přesnost opakování při 
snímání z jednoho směru

2 Sigma ≤  1 μm 
na 100mm/min

Směr snímání  -Z

Max. rychlost snímání 3 m/min (v závislosti na 
nástroji)

Maximální zdvih 10 mm
Snímací síla 2,2 N

Elektrické napájení 12 - 32 VDC, max 25mA 

Krytí IP68: EN60529

Rozsah teplot provoz:        10 °C – 50 °C  
skladování:  5 °C – 70 °C

Materiál nerezavějící ocel
Nejmenší nástroj Ø 0,1mm

průměr měřicí plocha 23 mm / 62 mm

Popis

TS
 3

5.
20

Přesnost opakování při 
snímání z jednoho směru

2 Sigma ≤  1 μm 
na 100mm/min

Směr snímání  ±X; ±Y; -Z

Nejmenší nástroj Ø 0,5 mm

Max. vychýlení X/Y = 6 mm ; Z = 5 mm
Snímací síla X/Y = 0,55 - 1,1 N; Z = 5 N 
Elektrické napájení 12 - 32 VDC, max 25mA 

Krytí IP68: EN60529

Rozsah teplot provoz:        10 °C – 50 °C  
skladování:  5 °C – 70 °C

Materiál nerezavějící ocel

Hmotnost ca. 300 g



7mh-inprocess.com  |   HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

Ø 63 (2.48”)

28
 (1

.1
0”

)
50

 (1
.9

7”
)

31
 (1

.2
2”

)

10
2 

(4
.0

6”
)

12,5°   12,5°
Ø 40 (1.57”)

Ø 37 (1.45”)

12,5°   12,5°

Ø 37 (1.46”)

Ø 16 (0.63”)

Ø 63 (2.48”)

11
7,9

 (4
.6

4”
) 16

 (0
.6

2”
)

28
 (1

.1
0”

)
16

 (0
.6

3”
)

6 
(0

.2
4”

)

7 
(0

.2
8”

)

Ø 50 (1.96”)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis

IR
T3

5.
70

Přesnost opakování při 
snímání z jednoho směru

2 Sigma ≤  1 μm 
na100mm/min

Směr snímání ± X, ±Y, -Z

Max. vychýlení X/Y ±12,5°; Z –5 mm

Snímací síla X/Y = 2 N, Z = 8 N

Elektrické napájení Batterie 1 x 3,6 V ½AA 

Nejmenší nástroj pro 
měření délky při snímací 
rychlosti 100 mm/min 

Ø 0,5 mm (0.02”)

Hmotnost bez zákl. desky Cca. 750 g

Rozsah teplot provoz:           10 °C – 50 °C  
skladování:     5 °C – 70 °C

Materiál nerezavějící ocel

Krytí IP68: EN60529

Přijímače IRR91.40 | IRR91.50

TPopis

R
W

T3
5.

50

Přesnost opakování při 
snímání z jednoho směru

2 Sigma ≤  1 μm 
na100mm/min

Směr snímání ± X, ±Y, -Z

Max. vychýlení XY = ±12,5°; Z = -6 mm

Snímací síla
(nastavitelný)

XY = 0,3 - 1,4 N; 
Z = 2,5 - 12,5 N

Elektrické napájení Batterie 1 x 3,6 V ½AA 

Nejmenší nástroj pro 
měření délky při snímací 
rychlosti 100 mm/min 

Ø 0,5 mm (0.02”)

Hmotnost bez zákl. desky Ca. 940 g

Rozsah teplot provoz:           10 °C – 50 °C  
skladování:     5 °C – 70 °C

Materiál nerezavějící ocel

Krytí IP68: EN60529

Vysílací kmitočtové pásmo 433,075 – 434,650 MHz

Přijímače RWR95.40



m&h Inprocess Messtechnik GmbH
sales.mh@hexagon.com
www.mh-inprocess.com

Hexagon Manufacturing Intelligence pomáhá průmyslovým 
výrobcům rozvíjet rozmanité současné technologie a 
produkty zítřka, které změní životy lidí. Protože jsme 
předním specialistou na měřicí a výrobní řešení, naše 
odbornost v oblasti detekce, promyšlení, akce – tedy sběru, 
analýzy a aktivního využívání naměřených dat – dává našim 
zákazníkům jistotu, že dokážou zvýšit rychlost výroby a 
zvýšit produktivitu při současném zlepšení kvality produktů.

Prostřednictvím lokálních servisních center, výrobních 
závodů a obchodních oddělení na pěti kontinentech 
formujeme inteligentní změnu výroby, abychom vybudovali 
svět, ve kterém kvalita řídí produktivitu. Další informace 
naleznete na HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence je součástí skupiny 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
předního světového poskytovatele informačních technologií, 
které zvyšují kvalitu a produktivitu napříč geoprostorovými a 
průmyslovými aplikacemi.

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE

3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

SNÍMACÍ SYSTÉMY PRO SMS

PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA

SLUŽBY

LASER TRACKER SYSTÉMY & STANICE

MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ SYSTÉMY

SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO METROLOGII

CAD / CAM

STATISTICKÉ PROCESY KONTROLA

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY

SOFTWARE PRO NÁVRH A VÝPOČET NÁKLADŮ
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