
Seria FALCIO-APEX Gantry
 

Seria 355 - Wysokiej dokładności wielka WMP CNC

Wysokiej precyzji portalowa WMP CNC, zaprojektowana by zapewniać szczytową jakość skanowa-
nia największych przedmiotów, współpracująca z sondami impulsowymi, skaningowymi, optyczny-
mi i skanerami laserowymi.
– Poprawiająca sztywność strukturalną konstrukcja portalowa wykorzystująca

techniki kompensacji
– Wysoka dokładność
– Wysoka prędkość i przyspieszenie
– Kompensacja temperatury od 18° do 22°C
– Wysokiej precyzji liniały szklane o rozdzielczości 0,1 µm
– Wielofunkcyjny pulpit sterowniczy z dwoma manipulatorami i pokrętłem regulacji prędkości.
– Dostępna w wielu różnych rozmiarach, od 2000 x 3000 x 1600 mm do 3000 x 5000 x 2000 

mm.

FALCIO-Apex 305020 G mierząca koło zębate turbiny wiatrowej

Nr
Zakres
[mm]

Waga
[kg]

FALCIO-Apex 203015 G 2000 x 3000 x 1500 12000

FALCIO-Apex 305020 G 3000 x 5000 x 2000 16000

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość 0,1 µm

Dokładność E0, MPE from: (3,5+0,45L/100) 
µm

Prędkość przejazdu 520 mm/s

Dokładność jest specyfikowana dla 
następujących warunków pracy WMP*

Zakres temperatur

Zmiana na godzinę

pionowy

18°C -

1,0 K

1,0 K/m

na 24 godziny

1,0 K/mpoziomy

2,0 K

22°C

temperatury

temperatury
Gradient

*Przy stosowaniu systemu kompensacji temperatury

Skanowanie sondą SP80 z końcówką 100 mm.

System bezpieczeństwa
Dla tej serii produktów, Mitutoyo oferuje 
dostosowany do potrzeb klienta system 
bezpieczeństwa. Zależnie od lokalnych 
uwarunkowań klienta Mitutoyo zaproponuje 
dostosowane do potrzeb rozwiązanie spełniające 
wymagania dyrektywy maszynowej.

Fundament
Ta seria produktów zawsze wymaga 
specjalnego podłoża. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji na ten temat, prosimy o 
kontakt z lokalnym przedstawicielem Mitutoyo.

Mitutoyo oferuje ponad 600 końcówek 
pomiarowych plus wysoko specjalistyczne 
wyposażenie dla specjalnych zadań pomiarowych - 
Szczegóły, patrz dział drobnych przyrządów 
pomiarowych tego katalogu.

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami 
detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie 
produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom 
gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono 
podatku VAT. Charakterystyki produktów, w 
szczególności  techniczne, są wiążące tylko 
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