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Javítsa mérési folyamatait a Renishaw méréstechnikai 
rögzítőasztalainak segítségével
A fehérfényt vagy lézertechnológiát használó karos mérőgépek mindegyik típusával kompatibilis méréstechnikai rögzítőasztalainkat 
szabadon mozgathatja a műhelyben vagy mérőhelyiségben. Az asztalok moduláris kialakítása révén többféleképpen rögzíthetőek 
rajtuk a különféle mérőkarok és karos mérőgépek. 

Javítsa mérési folyamatait méréstechnikai rögzítőasztalaink segítségével, és ismerje meg előnyeit a gyakorlatban is.

Kompatibilitás

A munkadarabok rögzítése egyenként vásárolt, készletben kínált 
és egyedi moduláris elemekkel is megoldható. 

Nincsenek állásidők

Méréstechnikai rögzítőasztalaink teljesen összeszerelt 
állapotban érkeznek, így kicsomagolás után azonnal kezdetét 
veheti a mérés.

Az Ön igényeire tervezve

Asztalainkat a legkeresettebb méretekben sorozatgyártással 
tudjuk kedvezőbb áron, mindig készletről kínálni.  

Ezek a méretek a legtöbb felhasználási célra és 
munkadarabmérethez illeszkednek.

Asztalaink a három szabvány méretben elérhetőek polc nélküli, 
polcos és polcos-fiókos kivitelben is.

Kiegészítőként elérhetőek monitor és laptoptartó konzolok is, 
amelyekkel az asztalokat felszerelhetjük.

Egyedi felhasználói igényekre elérhetőek eltérő méretű 
asztalaink is. A részletekkel kapcsolatban kérem, vegyék fel 
velünk a kapcsolatot!  

Stabilitás

A mérőlap a rögzítőfuratokon keresztül a mérőasztal vázához 
fogatható, ami tovább fokozza az asztal stabilitását és 
merevségét. Ezáltal a nehéz munkadarabok is úgy rögzíthetők 
az asztalra, hogy az asztallap nem csavarodik meg vagy 
deformálódik el.

Hordozhatóság

Minden asztalon szintezőgörgők találhatóak, amelyek 
megkönnyítik a magasságállítást és a mérő- vagy ellenőrző 
helyiségen belüli mozgatást.

Ismétlőképesség

A rögzítőlemezek precíziósan köszörült és kopásálló bevonattal 
ellátott kivitelük révén karcállóak és tartósabbak. A mérőlapok 
alfanumerikus jelöléssel vannak ellátva, így az egyes 
összeállítások megfelelően és teljeskörűen dokumentálhatók.

Méréstechnikai rögzítőasztalok – 
alkalmazásra szabható megoldások
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Asztallap
• Elérhető három széria méretben - 1200 mm × 900 mm, 1500 mm × 900 mm 

és 1800 mm × 1200 mm.

• Teflon™ keménybevonat - A méréstechnikai asztallapjaink kopásálló 

keménybevonattal készülnek, ami csökkenti az elhasználódás, és a 

karcolódás mértékét.

• Univerzális adapter - a kiegészítő használatával (R-PAACU), többé nem 

probléma a karos mérőgépek, csuklós mérőkarok, vagy letapogató 

szkennerek felszerelése.

• Nincs szükség további mérőlapokra – ellentétben a gránitasztalokhoz, ahol 

további mérőlapok beszerzése szükséges, hogy a moduláris rögzítőrendszerek 

használhatók legyenek.

Asztalváz
• Fokozott terhelésre tervezett szintezőtalpak - Minden asztalon szintezőgörgők 

találhatók a könnyű mozgathatóság érdekében.

• Kis tömeg - A gránitasztalos megoldásokhoz képest az általunk kínált asztalok 

jóval könnyebbek, így egyszerűen mozgathatók.

• Az asztalt teljesen összeszerelve szállítjuk - Minden egyes asztalt a 

kifejezetten hozzá készült ládában szállítunk ki ügyfeleinkhez. Kicsomagolás 

után az asztal máris a helyére tehető és használható, anélkül, hogy bármilyen 

szerelési munkára volna szükség volna.

Alkatrészek
• Válogasson moduláris kiegészítőink széles skálájából - A Renishaw M6-os és 

M8-as moduláris rögzítőelemek átfogó választékát kínálja mérőasztalaihoz. 

Kérésre egyedi rögzítőeszközök is elérhetők.

• Gyorsan és ismétlőképesen megépíthető moduláris összeállítások - A 

Renishaw moduláris rögzítőeszközei javítják a mérési folyamat sebességét, 

ismétlőképességét és pontosságát.

• Robusztus munkadarab-rögzítési megoldás - Az edzett acélból készült 

alkatrészek mérséklik a kopást és a sérüléseket, fokozva a rögzítőelemek 

élettartamát. 

Menetek
• Furatköz - M8-as furatok esetén 30 mm-es, M6-os furatnál pedig 25 mm-es 

furatköz a kényelmesebb használhatóságért.  Célunk, hogy ne legyen szükség 

állítható komponensekre, ezáltal az összeállítások ismételhetősége és 

reprodukálhatósága nő.

• Menetszilárdság - A Renishaw asztallapjain található menetek a fejlesztett 

gyártástechnikának köszönhetően - tartósabbak.
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