
PŘEHLED PRODUKTŮ

m&h LASEROVÉ SYSTÉMY 
USTAVOVÁNÍ NÁSTROJŮ  
MĚŘENÍ V OBRÁBĚCÍM STROJI 
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m&h LASEROVÉ SYSTÉMY USTAVOVÁNÍ NÁSTROJŮ  

NEJVYŠŠÍ PŘESNOST 
S PŘESNÝMI DATY NÁSTROJE
Pro zajištění konstantní výrobní kvality je nutné používat nezávadné nástroje. 
Jedním z předpokladů jsou přesná data nástroje. Laserové 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 laserové dotykové sondy od m&h.

MĚŘENÍ NÁSTROJŮ
• Rychlé a přesné měření délky a poloměru nástrojů
• Nástroje jsou měřeny v reálném upínacím systému se jmenovitými otáčkami
• Kompenzace průměru nástroje při dynamické změně oběžné kružnice nástroje

KOMPENZACE VLIVU STROJE
• Korekce délky nástroje při teplotních změnách a tepelných výkyvech ve vřetenu 
 nebo na osách stroje
• Korekce nebo kontrola radiálního házení a chyb při výměně a upnutí nástroje

Zlomení nástroje a kontrola jednotlivých břitů
• Rychlá detekce zlomení nástroje
• Kontrola zlomení jednotlivých břitů a opotřebení nástroje

Tvarovací nástroje
• Měření délky a poloměru nástrojů
• Kontrola tvaru a sledování opotřebení nástroje



4

4

4
4
4

ROBUSTNÍ PROVEDENÍ – PŘESNOST  
SPOLEHLIVOST PROCESU 
ROBUSTNÍ KONSTRUKCE
• optika laseru chráněná jednotkou s clonou
• blokovací vzduch zabraňuje vniknutí nečistot
• měřicí systém izolovaný a utěsněný podle standardu IP68

PŘESNOST A SPOLEHLIVOST PROCESU
• přesná měření ostří nástrojů za jmenovitých otáček
• speciální nadzvuková čisticí tryska zabraňuje chybovému měření z důvodu  
 ulpívajících částeček materiálu
• software vylučuje chybová sepnutí z důvodu kapek chladiva
• nedochází k chybám z důvodu cizího světla



5mh-inprocess.com  |   HexagonMI.com  |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

TECHNOLOGIE VÝROBY

STATE-OF-THE-ART

LASEROVÁ OPTIKA HIGH-END (PREMIUM)
• silně exponované ohnisko
• nejmenší průměr nástroje 8 µm
• nabízí vysokou toleranci směrové orientace

• přesné měření nástroje

TCS – TRUE CUTTING SCAN PRO NEJVYŠŠÍ PŘESNOST
• Vyhledávejte a skenujte skutečně nejdelší průměr řezné kružnice
• Přesné měření délky nástroje
• Funkce High-End – pouze u společnosti m&h

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJE LAVALOVOU TRYSKOU
• Lavalova tryska s nadzvukovou kompresí
• Čištění nástroje v poloze měření
• Čištění pomocí jmenovitých otáček pro optimální výsledky čištění
• Minimální vzdálenost pro potřeby čištění
• Uzavírací víko zabraňuje vniknutí cizích těles a kapaliny

PNEUMATISCHE SHUTTEREINHEIT
• Zcela uzavíratelná klapka
• Cištění díky odvodu vzduchu bez další spotřeby stlačeného vzduchu 
• Vzduchová clona zabraňuje během měření znečištění optiky
• Spolehlivé uzavření po skončení procesu měření

RYCHLÁ KONTROLA ZLOMENÍ NÁSTROJE
• žádná výroba zmetků z důvodu opotřebených nástrojů
• úspora času z důvodu rychlé kontroly poškození nástroje od m&h

• vysoká spolehlivost procesu díky pravidelným kontrolám nástrojů
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ALTERNATIVY 
NA KTERÉ JSTE ČEKALI

m&h LTS35.60 – PREMIUM
Laserový systém ustavování nástrojů Premium pro 
dynamické měření nástrojů. Systém ustavování nástrojů 
měří nejmenší nástroje již od 0,008 mm. Díky optice  
High-End a perfektnímu zaostření laseru je možné přesně 
změřit každý nástroj. Jednoduchá montáž a vyrovnání, 
robustní konstrukce z nerezu a zabudovaná čistící tryska  
od m&h jsou zárukou nejvyšší přesnosti a spolehlivosti v 
každé výrobní situaci.

• Technologie TCS (True Cutting Scan) 
 – pro nejvyšší přesnost
• Nejmenší průměr nástroje 8 µm
• Čištění nástroje Lavalovou nadzvukovou tryskou

m&h LTS35.65 – STANDARD
Laserový systém ustavování nástrojů Standard je 
úsporný systém měření nástrojů od Ø 0,030 mm a detekce 
zlomení nástroje s nespornými výhodami oproti běžným 
dosavadním standardním přístrojům. Vzduchová bariéra 
během měření zabraňuje znečištění optiky. Klapky 
uzavírání zajišťují spolehlivé utěsnění v deaktivovaném 
stavu a bez spotřeby stlačeného vzduchu. žádná další 
rozhraní nebo periferní napájecí jednotky. 

• Technologie TCS (True Cutting Scan) 
 – pro nejvyšší přesnost
• Čištění nástroje Lavalovou nadzvukovou tryskou
• Optimální ochrana optiky díky pneumatické klapce
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m&h LTS35.65-23 – COMPACT
Laserový systém ustavování nástrojů Compact je  
navržen pro použití ve strojích s omezenou kapacitou  
místa. S délkou 123 mm a výškou pouhých 66 mm se  
tento systém uplatní u každého malého stroje. Výstup  
kabelu vede výhradně dolů, aby se zamezilo další  
potřebě místa na kabely a pneumatické vedení.  
Kompaktní řešení pro měření nářadí a kontrolu lomu.

• Technologie TCS (True Cutting Scan) 
 – pro nejvyšší přesnost
• Kompaktní laserový měřicí přístroj 
 – nejmenší ve své třídě
• Optimální ochrana optiky díky 

 pneumatické klapce

m&h LTS35.66 – SEPARAT
Laserový systém měření nářadí samostatně s oddělenými 
jednotkami vysílače a přijímače, ekonomický systém k  
měření nářadí od Ø1 mm a ke kontrole prasknutí nářadí 
s výraznými přednostmi ve srovnání s dosavadními 
standardními přístroji. Laserový systém ustavování  
nástrojů LTS35.66 se vyznačuje nejvyšší flexibilitou při 
montáži a snadným uvedením do provozu. Různé montážní 
pomůcky usnadňují integraci do nejrůznějších typů strojů. 
Kompaktní, robustní systém je zcela vodotěsný podle 
IP68. Nezáleží na tom, jestli je systém umístěn v prostoru 
stroje nebo v zásobníku, pneumatická klapka spolehlivě 
chrání optiku před znečištěním, čímž se inimalizuje údržba. 
Vzduchová bariéra během měření zabraňuje znečištění optiky.

• Flexibilní montáž a snadné seřízení
• Velký rozsah použití od 300 do 5000 mm
• Ochrana optiky díky pneumatické klapce
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis

LT
S

35
.6

0 Přesnost opakování 0,1 µm (2 Sigma / σ)*

Elektrické napájení 24 VDC / max. 500 mA

Laser středově zaostřený /
639 nm / <1 mW

Ochranná třída laseru 2 (IEC825)

Rozsah teplot Skladování:  5 °C – 70 °C, 
Provoz:          10 °C – 50 °C

Materiál nerezavějící ocel

Krytí IP68: EN60529 
(v zas. stavu se vzduch. bariérou)

Životnost >1 milion cyklů  
ZAP/VYP, testováno

Popis

LT
S

35
.6

5 Přesnost opakování 0,1 µm (2 Sigma / σ)*

Elektrické napájení 24 VDC / max. 100 mA

Laser středově zaostřený /
650 nm / <1 mW

Ochranná třída laseru 2 (IEC825)

Rozsah teplot Skladování:  5 °C – 70 °C, 
Provoz:          10 °C – 50 °C

Materiál nerezavějící ocel

Krytí IP68: EN60529 
(v zas. stavu se vzduch. bariérou)

Životnost >1 milion cyklů  
ZAP/VYP, testováno

Rozměry   A   B
LTS35.65-90   90 ( 3.5”) 200 ( 7.9”)
LTS35.65-160 160 ( 6.3”)  270 (10.6”)
LTS35.65-300  300 (11.8”) 410 (16.1”)

* V závislosti na aplikaci a montáži.
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LASER RADIATION 
DO NOT LOOK INTO THE BEAM 
CLASS 2 LASER PRODUCT 
620-690 nm / 1 mW cw 
applied standard: IEC 60825-1:2014

TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis

LT
S

35
.6

6

Přesnost opakování 
(vzdálenost < 1000mm)

0,1 µm (2 Sigma / σ)*

Elektrické napájení 12-25 VDC / max.100 mA
Laser středově zaostřený/ 

650 nm / < 1 mW
Ochranná třída laseru 2 (IEC825)

Vzdálenost vysílač 
přijímač

0,3m - 5 m (±5 mm)

Rozsah teplot Skladování:  5 °C – 70 °C, 
Provoz:          10 °C – 50 °C

Materiál hliník, tvrdý povlak

Krytí IP68: EN60529 
(v zas. stavu se vzduch. bariérou)

Životnost >1 milion cyklů  
ZAP/VYP, testováno

Popis

 L
TS

35
.6

5-
23

Přesnost opakování 0,1 µm (2 Sigma / σ)*

Elektrické napájení 12-26 VDC / max. 100 mA

Laser středově zaostřený/ 
650 nm / < 1 mW

Ochranná třída laseru 2 (IEC825)

Rozsah teplot Skladování:  5 °C – 70 °C, 
Provoz:          10 °C – 50 °C

Materiál hliník, tvrdý povlak

Krytí IP68: EN60529 
(v zas. stavu se vzduch. bariérou)

Životnost >1 milion cyklů  
ZAP/VYP, testováno
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SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI
Společnost m&h konstruuje a vyrábí speciálně k využití v obráběcích strojích vysoce  
kvalitní měřicí systémy, které se vyznačují nejvyšší přesností a procesní spolehlivostí. 
Níže uvádíme výtahy z uživatelských zpráv o použití systémů Laserové systémy  
měření nástrojů m&h 
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PŘÍPADOVÉ STUDIE

Díky rychlé kontrole poškození 
dosahujeme delších životností ostří, 
protože nemusíme preventivně 
předčasně měnit nástroje”
vysvětluje Andreas Daunderer  
5AX PERFORMANCE, INNING AM AMMERSEE

Ofukovací tryska snadno odfoukne 
nečistoty na ostří. Skla laserové 
optiky není třeba již čistit.  
Náklady na údržbu jsou tedy 
významně nižší.  
To je prostě skvělé.”
popisuje Bernd Gruber své zkušenosti. 
ERICH ROTHE GMBH & CO. KG, KITZINGEN



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

© 2017 Hexagon AB a / nebo její pobočky a sesterské společnosti. Všechna práva vyhrazena. 
Tento dokument byl ke dni vydání uveden v přesném znění. Informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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