
3D vyhodnocení řezné hrany

Kontrolní přístroj ZOLLER 

»pomSkpGo«

P002004

Použití:

vrtáky 

frézy 

výměnné břitové destičky 

výstružníky

Měřitelné parametry:

rádius na řezné hraně R, min./max.

k-faktor a ostrost 

nejmenší měřitelný rádius:

0,005 mm 

opakovatelná měřitelná přesnost:

rádius ± 0,0015 mm 

délka fazetky ± 0,0015 mm 

úhel 0,1° 

(závislé na kvalitě velikosti kontury)

čas měření: 5 sekund 

Výstup naměřených dat:

uložení snímku 

výstupní protokol 

databáze ZOLLER »pilot 3.0«

Technická data:

oblast rychlého pojezdu: 200 mm 

jemné nastavení: ± 50 mm 

pruhový projektor »SkpLite«, objem

     měření: 1,8x1,2x1,0 mm³ 

rádiusový kalibr s normovaným

     rádiusem 20 µm 

notebook Dell 

operační systém Windows 7 prof.      

     s vícejazyčným uživatelským 

     prostředím (MUI) 

hmotnost 19 kg bez držáku nástrojů/

     notebooku a transportního kufru

Opce: 

pruhový projektor »skpPremium«, 

    objem měření: 1,6x1,2x1 mm³, 

    nejmenší měřitelný rádius

    0,003 mm

Vyhodnocení rádiusu v řezu

Přístroj ZOLLER »pomSkpGo« je mobilní “to Go“ měřicí přístroj pro měření rádiusu na řezné 

hraně řezných nástrojů, ať v měřicí místnosti, na vstupní kontrole nebo přímo ve výrobě.

Notebook se softwar-

em ZOLLER »pilot 3.0«

»pomSkpGo«
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P002004

Rev.2013-02-07/06/tr(ci_P002004_de.indd) změny vyhrazeny

Jednoduchý a rychlý transport, přepravní kufr

»pomSkpGo« obj. č. Z05B9137

Univerzální upínač s kloubem, dorazem 

a aretovacím zařízením, pro vrtáky, frézy 

a břitové destičky, obj. č. P090000 

Polohovací přípravek pro břitové des-

tičky jako opce s křížovým/výklopným 

stolem a úhloměrem, obj. č. P092000

Uspořádání přepravního kufru přístroje »pomSkpGo«

Příslušenství:

upínač nástrojů

přípravek pro polohování,

obj. č. P002004-05

rádiusový kalibr s normovaným

rádiusem 5 µm, obj. č. Z9100341

rádiusový kalibr s normovaným

rádiusem 20 µm, obj. č. Z9100343

rádiusový kalibr s normovaným

rádiusem 40 µm, obj. č. Z9100344

kalibrační sada »pomSkp«,

obj. č. Z05MT104.2

Rozměry a hmotnost přepravního kufru:

810 mm x 640 mm x 350 mm

hmotnost prázdného kufru: 12 kg
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