
Meranie nástroja

Káblové pripojenie

Lineárny zdvih

Nástrojová sonda Z-Pico

Z-Pico 
Nástrojová sonda

Neopotrebiteľný mechanizmus

Meranie dĺžky nástroja

Kontrola zlomenia nástroja

Teplotná kompenzácia osí
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Technické údaje

Trieda odolnosti  IP67

Napájanie  UB = 12 ... 30 V jednosmerné napätie / 100 mA

Výstup  12 ... 30 V / 50 mA

Smer snímania  -Z

Meracia sila  0,9 N

Max. zdvih  5 mm

Snímaný bod  0,6 mm

Opakovateľnosť  1 μm 2σ

Hmotnosť  600 g (vrátane káblu 10 m)

Max. Meracia rýchlosť  2 m/min

Min. priemer nástroja *  > 0,05 mm

* V závislosti od geometrie nástroja a materiálu, sila snímania nesmie spôsobiť poškodenie nástroja
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Z-Pico | Nástrojová sonda | Dotykový merací systém s káblovým pripojením

Ultra-kompaktná a extrémne presná – nástrojová 

sonda s lineárnym zdvihom pre kontrolu najmenších 

nástrojov v mikro-obrábaní:

• Kontrola zlomenia nástroja

• Meranie dĺžky nástroja

• Teplotná kompenzácia osí

Vaše výhody:

• Extrémne rýchla kontrola zlomenia nástroja

• Zabránenie následných škôd v dôsledku  
zlomenia nástroja

• Rýchla návratnosť investícií

• Neopotrebiteľný optoelektronický  
merací mechanizmus

• Kompaktný a robustný dizajn

Lineárny pracovný princíp

Vďaka lineárnemu zdvihu sondy nástroj nie je 
namáhaný na ohyb.  Je teda možné veľmi presne merať 
aj tie najcitlivejšie a najtenšie nástroje.

Rýchla kontrola zlomenia nástroja

Meranie dĺžky nástroja

Extrémne nízka meracia sila umožňuje 
meranie aj tých najcitlivejších nástrojov


