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Mérés a szerszámgépen
m&h tapintófej rendszerek
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1991-ben történt alapítása óta az m&h Inprocess 
Messtechnik GmbH a szerszámgépen végzett 
munkadarab és szerszám  bemérés területének 
technológiai vezetőjévé vált.

Az m&h kiváló minőségű, megbízható, igen nagy 
pontosságú, szerszámgépeken használható 
mérőtapintó rendszereket tervez és gyárt. A 
rendszerek kifejlesztése során elsőrendű szempont a 
műszaki innováció, és a termékek hozzáigazítása a 
felhasználók gyártási eljárásaihoz.

Felhasználóbarát szoftver megoldások kidolgozása, 
egyedi tanácsadás különleges mérési faladatok 
megoldásához és rendszertelepítés teszi teljessé az 
m&h termékprogramot. A Hexagon Metrology egész 
világra kiterjedő forgalmazási- és szervizhálózata 
kiváló szakmai tanácsdadást és helyi szervizt nyújt – 
gyorsan és hatékonyan.

A  Hexagon Metrology részeként  az  m&h  egyet 
jelent az innovatív mérési technikával a gyártásközi 
mérés területén.

Precízitás a munkadarabnál

Mérés a szerszámgépen

• Infravörös tapintófejek
• Rádióhullámú tapintófejek
• Szerszámbeállítók
• Szoftver
• Alkalmazástechnika
• Szerviz
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Zavarmentes, könnyű kezelés a műhelyben 
• A felhasználó által elvégezhető könnyű kezelés és 

karbantartás
• Szerszám nélkül végrehajtható gyors elemcsere a 

tapintófejben
• Egyszerű tapintóhegy csere

Maximális pontosság és műveleti biztonság
• Precíziós mérés az első mérési ponttól kezdve
• Hibás tapintások/jel továbbítások nem okoznak 

zavarokat
• Kopásmentes mérőmechanikák
• Megbízható tapintófej-aktiválási módszerek

Robusztus tapintófej kialakítás
• Rozsdamentes acél tapintófej-ház
• A szennyeződésektől teljesen védett, tömített tapintó 

kialakítás – IP68 szerint
• Maximális mérőmechanika-védelem

Biztonságos jelátvitel
• Mérési- és hőmérséklet-adatok átvitele a cnc 

vezérlésbe
• Infravörös jelátvitel HDR (High Data Rate) technikával
• Rádióhullám jelátvitel szabadalmaztatott SCS 

(Self-Channel-Select) technika útján

Kompatibilitás
• Az m&h tapintófejek kompatibilisek minden korábbi 

m&h tapintófej rendszerrel
• Minden m&h tapintófej minden cnc vezérlést támogat 

a szerszámgépen
• Az m&h infravörös tapintófejek a piacon megtalálható 

szinte valamennyi más gyártmányú tapintófejjel 
kompatibilisek – kaméleon funkció

Alkalmazástechnika
• A felhasználói igényekhez igazított standard mérési 

megoldások
• Átfogó, felhasználóbarát szoftver-csomagok
• Specifikus projektek szakszerű támogatása

1   Rádiós tapintófej 20.41-MULTI
Nagy szerszámgépeken használható 
moduláris tapintófej. A szabályozható 
tapintóerő révén összetett mérési fel-
adatok is elvégezhetők, még a munka-
darabokba mélyen benyúlva is.

2   Rádiós tapintófej 38.10-MINI
Korlátozott szerszámátmérőjű és 
behatárolt Z-tengelymagasságú szer-
számgépeken használható kompakt 
moduláris tapintófej, szabályozható 
tapintóerővel. Igen alkalmas összetett 
mérési feladatok végrehajtására.

3   Infravörös tapintófej 25.41-HDR
Függőleges és vízszintes megmunkáló 
központokban használható, moduláris 
felépítésű kompakt tapintófej. A sza-
bályozható tapintóerő lehetővé teszi a 
mérést a munkadarabok mélyén is. Az 
integrált kaméleon funkció révén ez a 
tapintó helyettesítheti bármely a piacon 
kapható IR tapintót, annak vevőegység 
cseréje nélkül.

4   Infravörös tapintófej 40.00-TX/RX
Igen kis szerszámbefogóval és szűk 
szerszámtárral rendelkező HSC 
gépekhez valamint esztergapadokhoz 
használható kompakt tapintófej kétirá-
nyú jelátvitellel.

5   Termelési tapintófej 41.00-PP
Kompakt kialakítású tapintófej, amely 
teljes mértékben kompatibilis a piacon 
található rendszerekkel. Szerszámkö-
szörű-gépeken, körcsiszoló gépeken, 
többfejes megmunkáló gépeken és 
különleges mérési feladatoknál alkal-
mazható.
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Szerszámmérés 

• Igen pontos szerszámadat meghatározás

• Szerszámtörés ellenőrzés 

• Maximális pontosság

• Állandó termékminőség

Toolsetter 35.10-TS 
Változtatható magasságú szerszámbemérő, szabá-
lyozható tapintóerővel, a szerszámgeometria megálla-
pításához marógépeknél és megmunkáló-központok-
ban. Mód van dinamikus és statikus mérésre.

Pick Up Toolsetter 35.40-TS
Megmunkáló központokban és 5-tengelyes gépek-
nél használható újszerű szerszámbemérő, infravörös 
jelátvitellel. Kézzel és automatikusan ( szerszámtárból) 
cserélhető – nem zavarja a megmunkálást a gép munka-
területén (szabadalmaztatva).

6   THERMO-LOCK® – tapintófej  
A THERMO-LOCK® technológiával készülő tapintófe-
jek nagy hőmérséklet-különbségek esetén is megbíz-
ható, pontos mérést tesznek lehetővé. Meggátolják, 
hogy a hő átterjedjen az orsóról a tapintófejre. m&h 
exkluzív - szabadalommal védett.

7   Hőmérséklet-tapintófej 25.44-HDR
A munkadarab hőmérsékletét érzékelő tapintófej, 
mely biztosítja a darab teljesen automatikus, cnc 
vezérelt hőmérséklet mérését a felhasználó által 
meghatározott helyeken, annak érdekében, hogy a 
gyártási paraméterek változtathatók és vezérelhetők 
legyenek a megmunkálás alatt. m&h exkluzív – sza-
badalommal védett. 



Költségmegtakarítás – a 
versenyképesség javítása

• Nem kell a munkadarabot a 3d 
mérőgéphez közbenső mérésre szállítani

• Azonnali utánmunkálás lehetősége, újabb 
munkadarab befogás szüksége nélkül

• Nincs állásidő a gépnél 3d mérőgéptől 
érkező mérési eredményekre várakozás 
miatt

• Dokumentálja a mérési eredményeket

• Optimális munkadarab-nullapont 
meghatározás a munkadarab 
geometriának megfelelően

Egyszerű kezelés

• Magától értetődő kezelőfelület

• A gyakorlatból ismert mérési funkciók, 
egy szerszámgép kezelőjének igényeihez 
igazítva.

• A tapintófej-ütközés szimuláció növeli a 
biztonságot

Univerzálisan alkalmazható

• Széles körű CAD importszűrők a CAD 
modell beolvasáshoz

• Szinte minden CNC vezérléshez 
rendelkezésre áll

Maximális pontosság

• m&h által szabadalmaztatott tapintófej 
kalibrálási eljárások maximális pontosságot 
garantálnak

• Egy mester / etalon munkadarab bemérése 
– pontfelő hasonlítása a CAD modellhez

• Gyors, valós idejű vektor  irányú   
kalibrálási eljárás, mely egyidőben kielégíti 
a gyorsaság és a pontosság igényét 

További funkciók

• A 4. és 5. tengelyen történő pontos mérés 
támogatása

• A forgó és elforduló tengelyek kinematikai 
hibáinak korrekciója

• Best-fit funkció

• Csillagtapintókal való mérés támogatása

A korszerű gyártóüzemben egyre 
nagyobb jelentősége van a köz-
vetlenül a szerszámgépen végzett 
mérésnek és minőségellenőrzés-
nek. A 3D Form Inspect szoftver 
segítségével egyszerűen mérhetők 
és jegyzőkönyvezhetők a kritikus 
geometriai adatok és alakzatok, 
minden oldalon és bármely tengely 
irányában (5 tengelyes gépen is 
mér), közvetlenül a szerszámgépen. 
Ezzel idő takarítható meg, biztonsá-
got nyújt és javítja a minőséget.

3D Form Inspect szoftver 

Áttekinthető mérési jegyzőkönyvek Ex-
cel, Word vagy HTML formában

A mérési eredmények grafikus 
megjelenítése a képernyőn

A tapintófejet a felhasználó tetszése 
szerint konfigurálhatja



Az m&h Inprocess Messtechnik GmbH 
a szerszámgépeken végzett gyártásközi 
munkadarab bemérési technika szakterület-
ének vezető vállalata. Ma sok ismert gyártó 
vállalat világszerte sikeresen alkalmazza 
az m&h tapintófej-rendszereit és mérési 
szoftvereit. A vállalat erőssége a szerszám-
gépekre vonatkozó know-how, a folyamatos 
műszaki innováció, a termékek hozzáigazítá-
sa a felhasználó gyártási eljárásához és az 
alkalmazási technikához. Eközben nagy súlyt 
fektetünk az egyedi, felhasználói igényekhez 
igazodó szakszerű tanácsadásra és a külön-
leges megoldások kifejlesztésére. Az m&h 
termék-portfólióját az egész világra kiterjedő 
forgalmazási és szervizhálózat egészíti ki.

m&h Inprocess Messtechnik GmbH
Am Langholz 11
88289 Waldburg
Németország 

Tel  +49(0)7529 97 33 0
Fax  +49(0)7529 97 33 7

vertrieb@mh-inprocess.com

www.mh-inprocess.com
www.hexagonmetrology.com
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