
Seřizování soustružnických nožů

Měření na přístroji Haimer UNO Měřicí přístroj řady UNO Měřicí přístroj řady VIO linear

Dialogové okno programu Microvision

Firma Haimer, přední německý vý-
robce nástrojových držáků a příslu-
šenství pro tepelné upínání a vyva-
žovaní nástrojů, nabízí také přístroje 
pro měření a seřizování nástrojů. Ty 
splňují vysoké nároky na kvalitu 
a mohou tak uspokojit požadavky 
většiny firem z oborů třískového ob-
rábění. Měřicí a seřizovací přístroje 
se vyznačují hodnotným hardwarem, 
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Jestliže jsou nástroje přesně zaměřeny a seřízeny ještě před samotným 
obráběním mimo obráběcí stroj, lze následně zkrátit vedlejší neproduktivní časy na stroji 

a zvýšit tak celkovou efektivitu výroby. Přístroje pro měření a seřizování nástrojů mohou 
v samotném procesu třískového obrábění zajistit zvýšení produktivity až o 25 %, a to při

 velmi dobrém poměru cena/výkon. Úspěšné obrábění tedy vyžaduje nejen výkonné stroje, 
ale i přesně seřízené nástroje.
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vynikající ergonomií a jednoduchým 
ovládáním. Jsou postaveny na te-
pelně stabilizované konstrukci z šedé 
litiny, která umožňuje bezproblé-
mový provoz přímo ve výrobním pro-
vozu, v přímém kontaktu s obrábě-
cími stroji, a to s minimální nutností 
kalibrace. Firmu Haimer na českém 
a slovenském trhu zastupuje spo-
lečnost SK Technik.

Tepelně stabilizovaná 
konstrukce
Základ přístrojů tvoří prostřednic-
tvím FEM optimalizovaná a tepelně 
stabilizovaná konstrukce z šedé li-
tiny. Tuhé lože s tříbodovým pode-
přením zajišuje dostatečně stabilní 
a bezpečné umístění a umožňuje 
jednoduché ustavení. Přístroje se 
dále vyznačují segmentovým na-

světlováním nástroje pro vizuál- 
ní kontrolu břitu a jemným (mik-
rometrickým) přestavováním os. 
Vynikají ovládáním Release-by-
-Touch, které umožňuje ruční po-
jezd v osách X a Z bez stisku po-
tvrzovacího tlačítka nebo klávesy. 
Software Microvision UNO nabízí 
intuitivní ovládání s pomocnými 
funkcemi, které provází uživatele 
od začátku až k preciznímu vý-
sledku měření. Přesnost měření je 
zde podpořena i funkcí zaostřo-
vacího okna, které funguje zcela 
samostatně a zajišuje přesné po-
lohování břitu na základě vněj-
ších kontur, a to i u komplexních 
nástrojů.

Přístroje je možné doplnit na-
příklad o tiskárnu etiket, vakuové 
upínání, druhou kameru pro na-
stavování středu soustružnických 
nástrojů nebo o velmi přesné ISS 
vřeteno s přímým upínáním adap-
térů.

Jednoduchost s vysokou 
přesností
Výrobní řada přístrojů Haimer 
Microset UNO nabízí vysokou přes-
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nost seřizování nástrojů, ale i další 
rozmanité funkce. Ty zaručují této 
řadě přístrojů velmi dobrý poměr 
cena/výkon. Paleta možného vy-
bavení zahrnuje vedle dotyko-
vého displeje například čtečku 
RFID čipů a výstup pro postpro-
cesory systémů řízení nebo opce 
automatické zaostřování obrazu 
a automatického najetí na nástroj. 
Přístroje UNO s označením auto-
focus se odlišují od manuální verze 
tím, že při měření jsou břity auto-
maticky zaostřeny pomocí CNC ří-
zení v ose C. Obzvláště u nástrojů 
s více břity po obvodu přináší tato 
funkce podstatnou úsporu času. 
Verze automatic drive má navíc 
CNC řízení i v osách Z a X. Zvláštní 
uživatelské znalosti zde nejsou 
třeba, nebo přístroj provede stisk-
nutím jediné klávesy plně automa-
tické proměření nástroje s více břity 
i stupni. 

Model UNO se dodává ve dvou 
velikostech. V základu s pojezdem 
v ose Z 400 mm (označení UNO 
20|40) a dále 700 mm (označení 
UNO 20|70). Obě verze jsou 
standardně dodávány ve stolním 
provedení (pro umístění přímo na 
libovolný pracovní stůl) a s 19" 
displejem, volitelně pak s 22" do-
tykovým displejem a komfortním 
systémovým stolem. Již standardní 
provedení nabízí možnost měřit 
principem „třmenového kalibru“ až 
do průměru nástroje až 100 mm. 
Vedle standardního provedení vře-
tena SK 50 jsou pro další běžné va-
rianty nástrojového rozhraní, jako 
HSK, Capto, VDI, KM nebo BMT, 
dodávány adaptéry.

Prémiové přístroje
s lineárními pohony
Vrcholem rozsáhlého programu 
Microset je řada VIO linear. Jde 
o jediné přístroje na trhu s lineár- 
ními pohony, které umožňují efek-
tivní a vysoce přesné měření a seři-
zování nástrojů, jako jsou vrtáky, 
frézy nebo soustružnické nože. 
Přímé pohony v ose X i v ose Z na-
bízí uživateli vysokou dynamiku, 
maximální přesnost polohování 
i spolehlivost. Opakovatelná přes-
nost ±2 µm je pak důkazem vy-
soké kvality. 

Přístroje Microset řady VIO jsou 
navrženy jako modulární řešení, 
které pokrývá široké spektrum: 
můžeme tak měřit nástroje o hmot-
nosti až 160 kg a průměru a délce 
až 1 000 mm. Podle přání mohou 
být dodány v několika stupních vý-

bavy až po plně automatické CNC 
přístroje včetně integrovaného sys-
tému pro tepelné upínání nástrojů. 
Jedinečný design nabízí optimální 
ergonomii a jednoduchou uživa-
telskou obsluhu. To platí zejména 
pro přístup k upínacímu vřetenu 
i pro centrální řídicí panel. Inovo-
vané ovládání umožňuje obsluhu 
jednou rukou a ruční nebo moto-
rický pojezd os, jakož i jemné polo-
hování s mikrometrickou přesností. 
Maximální kvalita v procesu výroby 
je podpořena rychlým a přesným 

měřením za pomocí programu 
na zpracování obrazu Microvision 
VIO a uživatelsky jednoduchou ob-
sluhou pomocí přehledných funkcí 
na monitoru. Podle potřeby je 
v obou případech možný i ruční 
provoz jako u standardního prove-
dení přístroje. 


Přístroje Microset nabízejí alterna-
tivu pro každého zákazníka, který 
uvažuje o pořízení  nového přístroje 
pro měření a seřizování nástrojů. 
I při použití jiné technologie mě-

ření nástrojů, zpravidla v samo-
statných klimatizovaných měři-
cích a seřizovacích místnostech, 
se vyplatí umístění těchto přístrojů 
přímo u obráběcích strojů. Takto 
je možné dosáhnout snížení časů 
na transport nástrojů i prostojů sa-
motných obráběcích strojů. Jed-
noduchá a intuitivní obsluha zaru-
čuje, že i při třísměnném provozu 
mohou být tyto měřicí přístroje ob-
sluhovány libovolným pracovníkem 
a nevyžadují tedy speciálně pro-
školený personál. 


