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Po zakoupení společnosti Microset GmbH od 
DMG Mori nyní firma Haimer nabízí i přístroje 
pro měření a seřizování nástrojů. Ty splňují vy-
soké nároky na kvalitu produktů a mohou tak 
uspokojit požadavky většiny firem z oborů třís-
kového obrábění. Všechny přístroje se vyznačují 
vysoce hodnotným hardwarem, vynikající ergo-
nomií a jednoduchým ovládáním. Jsou posta-
veny na tepelně stabilizované konstrukci z šedé 
litiny, která umožňuje bezproblémový provoz 
s minimální nutností kalibrace přímo ve výrobní 
hale. Firmu Haimer zastupuje na českém a slo-
venském trhu společnost SK Technik.

Prémiové přístroje s lineárními pohony
Vrcholem rozsáhlého programu Microset je 
řada ViO linear. Jedná se o jediné přístroje na 
trhu s lineárními pohony, které umožňují efek-
tivní a vysoce přesné měření a seřizování ná-
strojů, jako jsou vrtáky, frézy nebo soustružnické 
nože. Přímé pohony v ose X i v ose Z přinášejí 
vysokou dynamiku, maximální přesnost poloho-
vání i spolehlivost. Opakovatelná přesnost ±2 µm 
je důkazem vysoké kvality. Přístroje pro seřizo-
vání a měření nástrojů mohou v samotném pro-
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Úspěšné obrábění vyžaduje nejen výkonné stroje, ale i přesně seřízené nástroje.
 Firma Haimer, přední německý výrobce nástrojových držáků, již dlouhou dobu pracuje 
na tom, aby získala pozici systémového dodavatele. V její nabídce lze díky tomu nalézt 

vše potřebné pro různé činnosti spojené s procesy obrábění.

Obrábění | www.mmspektrum.com/170665

Andreas Haimer, vedoucí obchodu Haimer: „Měřicí přístroje Microset perfektně doplňují 
naše stávající portfolio vysoce přesné techniky v oblasti nástrojů, držáků a přístrojů pro teplené
upínání a vyvažování.“

Rozšířené portfolio společnosti Haimer

cesu třískového obrábění zajistit zvýšení produk-
tivity až o 25 %, a to při velmi dobrém poměru 
cena/výkon.

Přístroje Microset řady ViO jsou navrženy jako 
modulární řešení, které pokrývá široké spektrum 
a umožňuje tak měřit nástroje o hmotnosti až 
160 kg a průměru a délce až 1 000 mm. Podle 
požadavků jsou dodávány v několika stupních 
výbavy až po plně automatické cnc přístroje 
včetně integrovaného systému pro tepelné upí-
nání nástrojů. Jedinečný design nabízí optimální 
ergonomii a jednoduchou uživatelskou obsluhu. 
To platí zejména pro přístup k upínacímu vřetenu 
i pro centrální řídicí panel. inovované ovládání 
umožňuje obsluhu jednou rukou a ruční nebo 
motorický pojezd os, jakož i jemné polohování 

s mikrometrickou přesností. Maximální kvalita 
v procesu výroby je podpořena rychlým a přes-
ným měřením za pomoci programu na zpraco-
vání obrazu Microvision ViO a uživatelsky jedno-
duchou obsluhou pomocí přehledných funkcí na 
monitoru.

I jednoduché přístroje
nabízejí vysokou přesnost
Výrobní řada Haimer Microset UnO kromě 
přesného seřizování nástrojů nabízí i možnost 
vybavení dalšími rozmanitými funkcemi. Ty zaru-
čují této řadě přístrojů velmi dobrý poměr cena/
výkon. Paleta možného vybavení zahrnuje vedle 
dotykového displeje například čtečku rFiD čipů 
a výstup v podobě postprocesorů pro všechny 
běžné systémy řízení, opce automatického zaost-
řování obrazu a automatického najetí na nástroj. 
Přístroje UnO s označením autofocus se odlišují 
od manuální verze tím, že při měření jsou břity 
automaticky zaostřeny pomocí cnc řízení v ose 
C. Obzvláště u nástrojů s více břity po obvodu 
přináší tato funkce podstatnou úsporu času.
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Přehled výrobní řady: přístroje UNO pro ruční a poloautomatické měření a přístroj VIO linear
pro zcela automatické měření

Příklad měření na přístroji Microset UNO

Verze automatic drive má navíc cnc řízení 
v osách Z a X. zvláštní uživatelské znalosti zde 
však nejsou třeba, nebo přístroj provede stisk-
nutím jediné klávesy plně automatické promě-
ření komplexního nástroje s více břity i stupni. 
V případě potřeby je v obou případech možný 
i ruční provoz jako u standardního provedení 
přístroje. Obě verze jsou dodávány s komfort-
ním systémovým podstavcem a 22" dotykovým 
displejem.

Možnosti provedení modelu UNO
Model UnO je k dodání ve dvou velikostech – 
v základu s pojezdem v ose Z 400 mm (ozna-
čení UnO 20|40), nebo 700 mm (označení 
UnO 20|70). Obě verze jsou standardně do-
dávány ve stolním provedení (pro umístění 
přímo na libovolný pracovní stůl) a s 19" dis-
plejem, volitelně s 22" nebo 23" dotykovým dis-
plejem a komfortním systémovým stolem. Již 
standardní provedení nabízí možnost měřit prin-
cipem „třmenového kalibru“ až do průměru ná-
stroje až 100 mm. Vedle standardního prove-
dení vřetena SK 50 jsou dodávány adaptéry pro 
další běžné varianty nástrojového rozhraní, jako 
HSK, capto, VDi, KM nebo BMT.

Vlastnosti a vybavení přístrojů
základ přístroje tvoří FeM optimalizovaná a te- 
pelně stabilizovaná konstrukce z šedé litiny. 
Tuhé lože s tříbodovým podepřením zajišuje 
stabilní a bezpečné umístění a umožňuje jed-
noduché ustavení pro dosažení maximální flexi-
bility ve výrobě. Přístroje se dále vyznačují seg-
mentovým nasvětlováním nástroje pro vizuální 
kontrolu břitu a jemným (mikrometrickým) pře-
stavováním os. Přístroje UnO vynikají ovládá-
ním release-by-Touch, které umožňuje ruční 
pojezd v osách X a Z bez stisku potvrzovacího 
tlačítka nebo klávesy a zjednodušuje tím samot-

nou práci. Samozřejmostí je intuitivní ovládání 
s pomocnými funkcemi, které vede uživatele bě-
hem obsluhy k přesnému výsledku měření. Přes-
nost měření je zde podpořena i funkcí zaostřo-
vacího okna, které funguje zcela samostatně 
a zajišuje přesné polohování na základě vněj-

ších kontur, a to i u komplexních nástrojů. Dále 
je možné řadu UnO doplnit o tiskárnu etiket, 
vakuové upínání, druhou kameru pro nastavo-
vání středu nástroje nebo o vysoce přesné iSS 
vřeteno s přímým upínáním adaptérů.

Měření přímo u strojů
Přístroje Microset nabízejí lákavou volbu pro 
každého, kdo uvažuje o pořízení nového pří-
stroje pro měření a seřizování nástrojů. i při po-
užití jiné technologie měření nástrojů (zpravi-
dla v samostatných klimatizovaných měřicích 
a seřizovacích místnostech) se vyplatí umís-
tění těchto přístrojů přímo u obráběcích strojů. 
Takto je možné dosáhnout snížení časů na 
transport nástrojů a čekání a prostojů samot-
ných obráběcích strojů. Jednoduchá a intuitivní 
obsluha zaručuje, že i při třísměnném provozu 
mohou být tyto měřicí přístroje obsluhovány libo-
volným pracovníkem a nevyžadují tedy speciál- 
ně proškolený personál. 


