
Apalpador TC63-30

TC63-30 
Apalpador

Medição de peça

Transmissão via radio

Tecnologia shark360

Medição livre de desgaste

Compensação de eixo

Produção unitária e de serie

Medição puxando

Sistema modular
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Dados técnicos

Grau de proteção do aparelho  IP68

Sentidos de apalpamento  ± X, ± Y, ±Z

Força de medição em XY | Z  1,3 N */0,4 N * (LF) * | 5,9 N */2,0 N * (LF)

Max. deflexão XY | Z  ±15° | 5 mm

Max. aceleração  50 m/s2 **

Precisão de repetição do ponto de comutação 0,4 μm 2σ

Velocidade máx. de apalpamento  2 m/min

Peso  790 g (sem acessórios, p.e., extensão, ângulo)

Transmissão de sinal  Sinal de transmissão Rádio (Tecnologia BRC)

Banda de frequências  2,4000 ... 2,4835 GHz

Potência de emissão  0 dBm

Faixa de operação  15 m

Bateria (2 peças)  Saft lítio LS14500(AA, 3,6 V) 2600 mAh

Porta-ferramenta  BTH 50 (HSK, SK, BT, VDI, ...) 

* Stylus L = 30 mm      LF: Low Force
** With accessories (e.g. extension, angle): max. acceleration 10 m/s2

Blum-Novotest GmbH | Kaufstrasse 14 | 88287 Gruenkraut | Germany | +49 751 6008-0 | vk@blum-novotest.com Production Metrology Made in Germany
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TC63-30 | Apalpador | Sistema de medição por contato com transmissão BRC a radio

Blum no mundo
Serviço & Suporte

Mais de 40 filiais
e centros técnicos.

www.blum-novotest.com

Modular system with reinforced design, 

latest BRC radio transmission technology and 

revolutionary shark360 measuring mechanism

• Perfect for large machines where line of sight between 
probe and receiver is blocked or intermittent 

• Special measuring tasks with custom extensions

• Medições puxando

• Compensação térmica da máquina ferramenta

Seus benefícios:

• Adaptações personalizadas são facilmente desenvolvidas

• Precisão superior devido ao mecanismo 
de medição shark360 patenteado

• Mecanismo de medição óptico-eletronico sem desgaste

• Vida útil da bateria extendida

• Medição precisa mesmo com refrigerante

• Desenho comprovado e robusto

Tecnologia Radio BRC

Uso sequencial de até 6 sistemas de 
medição com um unico receptor de rádio.

Kundenspezifische Lösungen

Produção em serie de caixas de cambio

Vários acessórios disponíveis

Mecanismo de medição shark360

Blum-Novotest Sistemas de Medição Ltda
Rua Iporanga n°136 – Sala 2
Vila Marieta - CEP 13042-075
Campinas / SP
Brasil

Tel. +55 (19) 4141-3458
E-Mail: info@blum-novotest.com.br


