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DLA WSZYSTKICH,
KTÓRZY DĄŻĄ DO PERFEKCJI
Przyrząd do pomiaru konturu GARANT CM1 – 
jasne struktury i prosta obsługa zapewniają najlepsze wyniki.



Przyrząd do pomiaru konturu GARANT CM1
BEZDOTYKOWY, OPTYCZNIE INKREMENTALNY
SYSTEM POMIAROWY OFERUJĄCY RZETELNE WYNIKI.

GARANT CM1 to uniwersalne narzędzie do codziennych pomiarów konturów. 
Dzięki programowalnym i sterowanym CNC osiom X i Z dostępny jest największy zakres pomiarowy
w swojej klasie. Opcjonalny stół Y ze sterowaniem CNC pozwala na zautomatyzowanie osi Y. 
Pomiary top-down i w pełni zautomatyzowana kalibracja zapewniają wydajną pracę i dużą 
powtarzalność. Komputer pozwala na przeprowadzanie tych pomiarów bez większych nakładów.

wysokiej jakości komputer (Quad-Core, 8 GB RAM)

opcjonalnie ze stołem Y 
sterowanym CNC

Teraz także online!
Wszystkie informacje na temat 
przyrządu do pomiaru konturu 
GARANT CM1 dostępne są także 
na naszej stronie internetowej:
ho7.eu/CM1

2

www.ho� mann-group.com

2

GARANT Przyrząd do pomiaru konturu CM1



Funkcje pomiarowe:
 ■ ustawienie odcinka i prędkości pomiarowej;
 ■ programowanie procedur automatycznych;
 ■ prosty wybór linii i okręgów regresji;
 ■ ustawianie wolnych i zależnych punktów przecięcia;
 ■ ustawianie linii pomocniczych, okręgów pomocniczych 

i kul odniesienia;
 ■ obracanie konturu i jego lustrzane odbicie;
 ■ określenie odchyłek kształtu i położenia.

Nowy przyrząd do pomiaru konturu zyskuje także 
na przyjazności dla użytkownika. Obsługa za pomocą 
własnego oprogramowania stworzonego specjalnie 
do tego systemu. Zoptymalizowany interfejs sprawia, 
że praca z urządzeniem jest prosta i intuicyjna.

Oprogramowanie:

bezdotykowy, optycznie
inkrementalny system 
pomiarowy zapewnia 
rzetelne wyniki

masywna podstawa 
granitowa

opcjonalnie z joystickiem 
do sterowania

osie X i Z
sterowane CNC
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typ CM1 CM1-CNC

41
Q 49 9250 Konturograf CM1 (19544,25) (27025,–)

zakres pomiaru X mm 190
zakres pomiaru Z mm 275
zakres pomiaru Y mm 40
układ pomiarowy X

bardzo dokładny, przyrostowy, 
bezdotykowyukład pomiarowy Z

system pomiarowy T
rozdzielczość w Z w odniesieniu do końcówki trzpienia µm 0,05
rozdzielczość w Z w odniesieniu do systemu pomiarowego µm 0,05
prostoliniowość µm ± (2+L/50)
dokładność pomiaru osi XZY kombinowana µm ± (2+L/50)
długość podstawy mm 645
głębokość płyty podstawy mm 380
wysokość mm 550
maks. masa mierzonego przedmiotu kg 100
masa kg 40

  Konturograf CM1
Prosty konturograf z bezdotykowym, optycznym, przyrostowym układem pomiarowym. Masywna podstawa 
granitowa i precyzyjne osie z pozbawionymi luzu łożyskami kulkowymi, poddanymi wstępnemu naprężeniu. 
Osie X i Z sterowane układem CNC (albo przez klawiaturę lub opcjonalnie za pomocą joysticka).
Funkcje pomiarowe: 

 ■ ustawianie odcinka pomiarowego i prędkości pomiaru;
 ■ programowanie przebiegów automatycznych;
 ■ łatwy wybór linii i okręgów regresji;
 ■ tworzenie dowolnych i zależnych punktów przecięcia;
 ■ tworzenie pomocniczych linii okręgów i kul referencyjnych;
 ■ obracanie konturów i tworzenie ich lustrzanego odbicia;
 ■ określanie błędów kształtu i położenia.

 Wielk. CM1 – ręczny stolik Y do wspomaganego przez system ręcznego wyszukiwania najwyższego 
lub najniższego punktu w kierunku osi Y.

 Wielk. CM1-CNC – stolik Y ze sterowaniem CNC do automatycznego wyszukiwania najwyższego lub najniższego 
punktu w kierunku Y. Uwaga: warunek przeprowadzenia pomiaru top-down!

W dostawie: Z komputerem pomiarowym, monitorem, myszą, klawiaturą, wzorcem kalibracyjnym, 
uchwytem końcówki pomiarowej, końcówką pomiarową 20,5 mm.

Wyp. dodatkowe: Joystick nr 49 9255, opcje oprogramowania nr 49 9258.
 Wielk. CM1-CNC – opcja programu top-down z wzorcem kalibracyjnym nr 49 9257.

Wskazówka: Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych
i zmian w wykonaniu komputerów i monitorów.

OGROMNY ZAKRES POMIAROWY
NA MINIMALNEJ POWIERZCHNI
DZIĘKI JEDYNEMU W SWOIM RODZAJU ZAKRESOWI
GARANT CM1 OSZCZĘDZA MIEJSCE, CZAS I PIENIĄDZE.
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Opcje kon� guracji:

Cechy:

Kon� guracja CM1-CNC
Stół Y sterowany CNC do automatycznego 
wyszukiwania najwyższego i najniższego 
punktu w kierunku osi Y.

Joystick 49 9255
Kompletne sterowanie CNC osiami
X, Z oraz Y.

Kon� guracja CM1
Stół Y do ręcznego wyszukiwania
najwyższego i najniższego punktu
w kierunku osi Y.

Pomiar górnej i dolnej krawędzi
(pomiar top-down):
Przyrząd do pomiaru konturu CM1 pracuje 
ze współrzędnymi bezwzględnymi i umożliwia 
ustanowienie precyzyjnego stosunku 
wymiarowego konturów względem siebie 
od samego początku. W pomiarze top-down 
można zmierzyć kontury w jednej procedurze 
pomiarowej i automatycznie ustawić 
do siebie w odpowiedniej relacji.

W pełni automatyczna kalibracja:
W pełni automatyczna kalibracja końcówek
pomiarowych redukuje czas pracy
personelu i gwarantuje kalibrację niezależną
od użytkownika.

Największy zakres pomiarowy
w swojej klasie:
Z zakresem pomiarowym 190 mm w X 
i 275 mm w Z (maksymalny odcinek stykowy 
w przestrzeni > 330 mm) przyrząd do mierzenia 
konturów CM1 oferuje największy zakres 
pomiarowy w swojej klasie.
W przeciwieństwie do pomiaru z ramieniem 
pomiarowym obracającym się w punkcie
zawieszenia pozwala on na pomiar w 2 osiach
ze stałym kątem pomiarowym 0°.
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szerokość szczęk A mm 75

41M 49 9280 Imadło obrotowo-przechylne (1592,75)

maksymalny zakres mocowania b mm 80
długość całkowita a mm 160
szerokość całkowita B mm 110
wysokość całkowita c mm 137
zakres obrotu 2 × 60°

  Imadło z możliwością obrotu i przechyłu
 ■ stal narzędziowa hartowana na wskroś, precyzyjnie szlifowana;
 ■ przesuw w 2 osiach, możliwość obrotu i przechyłu;
 ■ odczyt skali z użyciem noniusza: 3′.

Klasa dokładności: W zakresie 0,003 mm / 100 mm.

49 9280 

typ EXPORT PROFIL

41
Q 49 9258 Opcje oprogramowania (1148,85) (1148,85)

typ TOPDOWN

40
N 49 9257 Opcja programu top-down 

wraz z wzorcem kalibracyjnym (3103,85)

typ JOYSTICK

41
Q 49 9255 Joystick (1263,85)

  Opcje oprogramowania dla CM1
 Wielk. EXPORT – eksport punktów pomiarowych w pliku o formacie DXF, CSV i SCR. Eksport wyników  

pomiarów w formacie QDAS albo CSV. Import elementów z plików DXF i CSV.
 Wielk. PROFIL – porównanie folii elementów i konturów z importowanymi elementami DXF  

(wraz z odblokowaniem importu DXF). Obliczanie i wyświetlanie odchyłek pomiędzy  
wynikiem pomiaru a danymi. Utworzenie pól tolerancji i pól ingerencji.

  Opcja programu top-down z wzorcem kalibracyjnym (dwustronnym)

Dodatkowy kierunek pomiaru z dołu do góry. Możliwość pomiaru kilku konturów  
i tworzenia dwusiecznych między liniami regresji i liniami pomocniczymi.
W dostawie: Wraz z dwustronnym wzorcem kalibracyjnym do przeprowadzenia  

kalibracji maszyny w pomiarze top-down.
Wyp. dodatkowe: Dwuostrzowa końcówka pomiarowa nr 49 9263, wielk. 34 z mocowaniem nr 49 9260, wielk. 3,5. 

 Dwuostrzowa końcówka pomiarowa wraz z ramieniem nr 49 9268, wielk. 9.

Wskazówka: Używać tylko w połączeniu z automatycznym stołem Y.

  Opcje hardware dla CM1
Pulpit z joystickiem i wyłącznik awaryjny do dokładnego i bezpiecznego sterowania konturografem GARANT CM1. 
W przypadku posiadania stolika Y sterowanego CNC joystick pozwala sterować osiami X i Z oraz Y.

49 9258_EXPORT

49 9258_PROFIL

49 9255  

6

www.ho�mann-group.com

6

GARANT Przyrząd do pomiaru konturu CM1



Ceny netto w € bez VAT, obowiązują do 31. 07. 2019



Perschmann Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 364, 61-312 Poznań
Tel.: +48 61 63095-00
Fax: +48 61 63095-09
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Niniejszy prospekt reklamowy, jego układ gra�czny i zastosowany system numeracji artykułów są chronione prawami autorskimi. Przedruk i każdy rodzaj
kopiowania – również we fragmentach – są dopuszczalne tylko po uzyskaniu pisemnej zgody �rmy Ho�mann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 München.
Wszystkie podane ceny są cenami katalogowymi, bez VAT, obowiązującymi do 31. 07. 2019; ceny w € bez gwarancji, zastrzega się możliwość pomyłek i zmian.

Odkryj nowe możliwości
Mikroskop pomiarowy wideo GARANT MM1 – 
precyzyjne pomiary jeszcze nigdy nie były tak łatwe!

Stolik  (49 1914)
.ydalfuzs 3■ 

Mikroskop pomiarowy wideo GARANT MM1-200
 ćyzreimz ęis ąjad yłairetam i enzcyrtemoeg ytłatzsk ezsjeinżórjan■ 

i udokumentować w sposób rzetelny i przyjazny dla użytkownika;
 i ensezcowon■ intuicyjnie obsługiwane oprogramowanie pomiarowe;

 einawyżu i einaiwatsu ewtał■ programów pomiarowych.

Technika pomiarowa
Ho� mann Group
Więcej informacji, serwis i produkty 
z dziedziny techniki pomiarowej
znajdą Państwo również online:
http://ho7.eu/messtechnik




