
tool setup made easy

Przyrządy ustawczo-pomiarowe EZset

EZset z ImageControllerbasic

Zalety i możliwości:
■ Szybkie wdrożenie i minimalne koszty
   szkolenia z powodu prostej obsługi

■ Wrzeciono SK50 ze zintegrowanymi

   kulkami kalibracyjnymi

■ Szybki pomiar, ustawianie i kontrola ostrza
   narzedzia (długość i promień)

■ Proste odwzorowanie profilu narzędzia
   dzięki funkcji EZmax

■ Dostępne różne programy pomiarowe jak
   np program do pomiaru bicia
   promieniowego i bicia osiowego

■ Szybki i wygodny wydruk  wyników

   pomiaru na etykiecie (opcja)

■ Uchwyt sterujący EZset do szybkiego i
   jednoczesnego pozycjonowania osi X i Z

Wyposażenie opcjonalne:
■ Stolik
■ Inspekcja ostrza (12-krotne powiększenie
   ostrza (w  świetle  odbitym)
■ Funkcje projektora
■ Funkcja oprogramowania do pomiaru bicia
   promieniowego na trzpieniu
■ Funkcja oprogramowania dla
   nadwymiarowych promieni i kątów
■ EZnavigator – wskaźnik najazdu
   na pozycję nominalną
■ Pneumatyczne indeksowanie i blokada
   obrotu wrzeciona
■ Wrzeciono z zaciskiem próżniowym SK50
■ Statyw na adaptery i akcesoria (dostępny
   tylko ze stolikiem)
■  Adaptery SK, HSK, Capto, VDI i inne
■  Osłona wrzeciona EZspindle
■  Drukarka etykiet

EZgo350/420/600 ICbasic

EZnavigator – wskaźnik najazdu na pozycję
nominalną (opcja)

Dynamiczny krzyż pomiarowy do
automatycznego i niezależnego od błędów
operatora pomiaru

EZmax – funkcja oprogramowania do
wyznaczania maksymalnego konturu
narzędzia

Inspekcja ostrza – 12-krotne powiekszenie
ostrza w świetle odbitym do kontroli
zużycia (opcja)
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EZset z ICbasic

Podstawowy pryrząd EZgo z systemem obróbki obrazu
Controllerbasic zachwyca prostotą obsługi jak i precyzją
i szybkością pomiaru. Dzięki wyjątkowej obsłudze za pomocą
pokrętła EZclick, funkcje pomiaru długości, średnicy i bicia
narzędzia dostepne są od ręki.
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Wszelkie zmiany zastrzeżone
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