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Prečo práve sondy?

Čas sú peniaze. Čas strávený ručným 
ustavovaním polohy obrobkov a kon-
trolou dokončených dielov je výhodnejšie 
investovať do obrábania. Snímacie systémy 
spoločnosti Renishaw eliminujú nákladné 
prestoje strojov a redukujú zmätkovosť 
súvisiacu s ručným nastavovaním.
Vaše stroje môžu prinášať zisk len v prí-
pade, že produkujú kvalitné diely.

OBMEDZTE 
prestoje a zmätkovosť!

ZVÝŠTE 
prevádzkyschopnosť a presnosť!

Ručné nastavovanie nástrojov, usta-
vovanie obrobkov a kontrola dielov 
sú časovo veľmi náročné operácie, 
ktoré sú náchylné na chyby obsluhy. 
Použitie sond znižuje náklady na 
zoradenie nástrojov, drahé upínače 
a na ručné ustavenie obrobkov 
číselníkovými odchýlkomermi. Sní-
manie je rýchle a spoľahlivé, pričom 
odchýlky stroja možno automaticky 
upraviť. Softwarové sondy auto-
maticky kompenzujú dĺžku a priemer 
nástroja, polohu obrobku a chyby 
rozmerov.

Spoločnosť Renishaw dodáva 
výkonné softwarové vybavenie 
ponúkajúce ľahko programovateľné 
makrá na ustavovanie nástrojov, 
prípravu obrobkov a merania. Tieto 
meracie cykly, ktoré sú považované 
za priemyselný štandard, môžu byť 
ľahko začlenené do CNC programov.
Potom sú automaticky označované 
ako štandardné programovacie
príkazy stroja. 

Sondy Renishaw sa používajú vo 
firmách po celom svete a prispievajú 
k zvýšeniu produktivity a zlepšeniu 
kvality výroby. Väčšina popredných 
výrobcov vníma tieto zariadenia 
ako štandardné vybavenie stroja. 
Jednoduchá inštalácia umožňuje 
sondy dodatočne namontovať aj na 
už prevádzkované stroje.

Aké výhody ponúka využitie snímacích systémov Renishaw?

Snímacie systémy Renishaw ponúkajú inovačné riešenie na zvýšenie 
efektívnosti vašich obrábacích strojov.

Šetrite čas,
znížte zmätkovosť,

zostaňte konkurencieschopní!

Ustavenie obrobkov
Použitie sond znižuje náklady na 
drahé upínače či na ručné ustavenie 
obrobkov číselníkovými odchýlkomer-
mi. Sondy vkladané do vretien 
obrábacích centier a revolverov 
sústruhov prinášajú  nasledujúce 
výhody:

    zníženie doby prestojov strojov
    automatické ustavenie obrob-

       kov, natočenie súradnicového 
       systému alebo polohovanie 
       rotačnej osi

    zníženie vplyvu chybnej obsluhy 
       stroja

    zníženie počtov zmätkov
    zvýšenie produktivity a flexibility 

       výroby

Rozmerová kontrola obrobkov
Obrobkové sondy tiež možno 
používať na meranie počas obrá-
bacieho cyklu a na kontrolu prvého 
kusu výrobnej dávky. Ručné meranie 
príliš závisí na zručnosti obsluhy 
a meranie mimo stroja je spojené 
s obtiažnou manipuláciou.
Meranie obrobkov na stroji prináša 
tieto výhody:

    automatická korekcia chýb 
       počas obrábacieho cyklu

    zvýšená istota v bezobslužných 
       prevádzkach

    automatická korekcia nastave-
       nia po premeraní prvého kusu

    zníženie prestoja stroja 
       čakajúceho na výsledok kontroly 
       prvého kusu

Nastavenie a detekcia zlomenia 
nástroja
Nastavenie nástrojov pomocou 
koncových mierok a ručnej korekcie 
údajov v tabuľke nástrojov zaberá 
čas a znamená riziko vzniku chýb. 
Nástrojové sondy ponúkajú nasledu-
júce výhody:

    významná úspora času 
       a zníženia prestojov stroja

    presné meranie dĺžky a prie-
       meru nástroja

    automatická detekcia opotre-
       benia nástroja a korekcia hod-
       nôt v tabuľke nástrojov

    zníženie vplyvu chybnej obsluhy  
       stroja

    detekcia zlomenia nástroja 
       v priebehu obrábacieho cyklu
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Sondy pre ustavenie a meranie obrobkov
Obrobkové sondy pre obrábacie centrá

OMP40-2 s modulom OMI-2T
Ultra kompaktná sonda

    ultra kompaktný design –  
       Ø40mm x 50mm dĺžky

    sonda vysiela v okruhu 360° do 
       vzdialenosti 4m, lúč je sklonený 
       o 90° vzhľadom k osi vretena,

    štandardná batéria ½ AA 
       umožňuje nepretržitú prevádz-
       ku po dobu viac ako 200 hodín

    ideálna na použitie v malých 
       a kompaktných obrábacích cen
       trách s nedostatkom pracov
       ného priestoru

    vhodné pre použitie s duálnym 
       snímacím systémom  
       spoločnosti Renishaw

OMP60 s modulom OMI-2/OMI-2T
Najmodernejší modulovaný optický 
prenos signálu

    kompaktná veľkosť – 
       Ø63mmx76mm dĺžky

    komunikačný rozsah sondy je 
       v rozsahu 360°, lúč je sklonený  
       o 90° vzhľadom k osi vretena 
       a má dosah až 6m

    programovateľné nastavenie 
       spôsobu zapnutia a vypnutia  
       sondy

    jednoduchá konfigurácia nasta-
       venia parametrov sondy pros- 
       tredníctvom technológie 
       Renishaw Triggerlogic™

Sondy pre nastavenie a detekciu 
zlomenia nástrojov
Nástrojové ramená pre sústruhy

HPMA
Presné motoricky sklápané rameno

    plne automatizované rameno 
       s vysoko opakovateľným polo
       hovaním

    rýchla aktivácia
    plne programovateľné riadenie 

       nastavenia nástrojov a detekcia 
       zlomenia nástrojov

    k dispozícii vo viacerých 
       veľkostiach podľa typu stroja 
       a veľkosti skľučovadla

    dvojstavová LED dióda pre neu-
       stálu spätnú väzbu 

Sondy pre nastavenie a detekciu zlomenia nástrojov
Nástrojové sondy pre obrábacie centrá

NC4
Bezkontaktné meranie a detekcia 
zlomenia nástrojov

    kompaktný design je ideálny 
       pre stroje, kde nebolo možné 
       použiť staršie rozmerné bez-
       kontaktné systémy

    presné meranie dĺžky a prie-
       meru nástrojov

    vyžadovaný je iba jeden M-kód
    opakovateľnosť ±1,0µm (2δ) 

       pri rozstupe jednotiek 1m, 
       typická opakovateľnosť 
       ±1,0µm (2δ)*

    meranie a kontrola nástrojov 
       od Ø – 0,03mm*
*závisí na rozostupe jednotiek

OTS
Optická sonda pre kontaktné 
ustavovanie nástrojov a detekciu 
poškodenia nástroja

    bezkáblová sonda pre usta
       vovanie nástrojov v obrábacích 
       centrách

    ideálna pre stroje s dvomi 
       paletami alebo otočnými stolmi

    presné merania dĺžky a prie
       meru nástroja

    meranie rotujúcich nástrojov 
       bez rizika opotrebovania  
       nástroja alebo sondy

    dotyk je chránený strižným 
       kolíkom, čo sondu chráni pred 
       poškodením i v prípade kolízie

    vhodné pre použitie s duálnym 
       meracím systémom 
       spoločnosti Renishaw

Jedinečné riešenie individuálnych požiadaviek
Tím skúsených špecialistov-konštruktérov poskytuje zákaz-
kové riešenie špecifických požiadaviek. Pokiaľ máte špeciálnu 
požiadavku, kontaktujte pobočku spoločnosti Renishaw, kde vám 
pomôžu nájsť možnosť, ako prispôsobiť štandardné produkty 
vašim potrebám.
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Najnovšia verzia systému EdgeCAM 2009 
R1 spĺňa najnáročnejšie požiadavky. 
To najmä vďaka možnosti využitia širokej 
škály obrábacích operácií, bezproblémovej 
väzby na konštrukčné dáta, a celej rade 
ďalších produktívnych nástrojov a databáz. 

EdgeCAM Solid obrábač je prispôsobený 
na komplexné rozpoznávanie útvarov na 
súčiastke.

EdgeCAM Solid obrábač používa auto-
matické vyhľadávanie útvarov na preskú-
manie modelu a nájdenie obrobiteľných 
útvarov. Bez ohľadu na to, ako je model 
komplikovaný, vyhľadávanie na ňom môže 
nájsť diery, 2D a 3D útvary vrátane 
hraníc dutín a náliatkov, a to všetko po 
jednom kliknutí myšou. Tieto útvary sú 
rozpoznávané komplexne, vrátane informácií 
o ich priemere, hĺbke, rádiusu rohu a pod... 
Ďalšia voľba umožňuje užívateľom EdgeCAM 
špecifikovať jednotlivé dutiny, alebo sadu 
rovnakých dutín. Tieto informácie sú ďalej 
použité pre optimálnu voľbu obrábacieho 
nástroja a vo väčšine obrábacích stratégií. 

Čo obsahuje štandardná zostava systému 
EdgeCAM: 

    Grafika - Design 3D
    Simulátor - verifikácie
    NC / Textový Editor
    konštruktér postprocesorov - jedno-

       duchá tvorba vlastných postproceso-
       rov pre všetky štandardné typy strojov 
       a ich riadiace systémy. Sprievodca, 
       ktorý Vás niekoľkými krokmi vedie tvor-
       bou postprocesoru.

    NC komunikácia s interaktívnym 
       Organizátorom

    výrobná databáza pre nástroje, 
       materiály, zákazky

    prenosy grafiky formátov DWG, IGES, 
       DXF

    obslužné rutiny (prepínanie jazyka, 
       zálohovanie atď.)

    manažér zákaziek
    české prostredie

Väzba na konštrukciu
Efektívna a pružná výroba v strojárenskej 
firme dnes stojí na nasadení výkonných 
CAD/CAM systémov. V koncepcií využitia 
týchto systémov nesmie chýbať väzba 
technológie na konštrukciu. 
CAD/CAM systém EdgeCAM vytvára nový 
štandard pre CNC programovanie na pôvod-
ných objemových (solid) modeloch.

®edgecam

EdgeCAM je komplexné softwarové CAM 
riešenie nielen pre produkčné obrábanie, 
ale aj pre výrobu tvarových foriem 
a zápustiek. S kompletným rozsahom 
2 až 5-osích frézovacích stratégií 
a podporou pre sústruženie a sústružnícko/
frézovacie centrá, v kombinácii s hlad-
kou CAD/CAM integráciou a dômyselnými 
automatickými nástrojmi, je EdgeCAM 
jediný CAM software, ktorý budete kedy 
potrebovať.

EdgeCAM je navrhnutý tak, aby zvládol pro-
gramovanie jednoduchých aj veľmi zložitých 
súčiastok. Ponúka plnú podporu pre 
posledné verzie konštrukčných systémov, 
riadiacich systémov obrábacích strojov, 
nástrojov a najmodernejších technológií. 
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sady mäkkých čeľustí
upínacie náradie pre CNC frézovanie 

DIN 2080, DIN 69871, MAS 403 BT, 
BBT, HSK

upínacie náradie pre CNC sústruženie 
DIN 69880 (VDI 30, VDI 40, VDI 50)

upínacie klieštiny do vretena
DIN 6343 (173E, 185E)

mechanické, hydraulické 
a klieštinové skľúčovadlá úpinky na stoly ER klieštiny do držiakov 

DIN 6499 (ER19, ER25, ER32, ER40)

presné strojné upínacie zveráky závitovacie hlavičky 3D testery
poháňané nástroje pre CNC sústruhy so 
spojkou: Sauter, Gildemeister CTX, Baruf-

faldi, Takisawa, Daewoo Puma 55

Spoločnosť BOST SK, a.s. 
v rámci komplexného vybavenia 
CNC strojov ponúka:


