
Contracer CV-2100
 

Seria 218 - Przyrządy do pomiaru konturu

Przyrząd przeznaczony do "łatwych" i "szybkich" pomiarów konturu.

Contracer CV-2100N4 oraz CV-2100M4 oferują następujące korzyści:
– Szybki i prosty a jednocześnie zawansowany pomiar konturu.
– Szybkie przemieszczanie w osi Z2 dzięki łatwemu w użyciu uchwytowi "Quick grip" [typ M4].
– Automatyczny i wielopunktowy pomiar przy wykorzystaniu nowej funkcji motorycznego

unoszenia i opuszczania ramienia.
– Posuw w osi do X 20mm/s przy wykorzystaniu pokrętła "Jog shuttle".
– Łatwe tworzenie programów jak również wykonywanie pojedynczych pomiarów

z wykorzystaniem oprogramowania FORMTRACEPAK.
– Automatyczne obliczenia, najlepsze dopasowanie konturów, porównywanie z nominałem CAD

i wiele innych funkcji w standardzie.
– CV-2100 M4 mocowany na statywie "Qiuck grip" z płytą granitową i uchwytem szybkiego

posuwu.
– CV-2100 N4 mocowany na opcjonalnym statywie z płytą granitową i kolumną ręczną z korbą.
– Zintegrowany przedni panel operatorski na obudowie przyrządu.

CV-2100M4

CV-2100N4

Specyfikacja techniczna

Zakres pomiarowy Z1 = 50mm
X = 100mm

Prędkość pomiaru 0,02 - 5 mm/s

Prędkość przejazdu X = 0 - 20 mm/s

Dokładność X = (2,5 + 0,02L) µm
[L: długość przejazdu (mm)]
Z1 = (2,5 + I0,1HI) µm
[H: Wysokość pomiaru od 
położenia poziomego (mm)]

Prostoliniowość 
posuwu

2,5 µm / 100 mm

Column type M4: 350 mm

Oprogramowanie FORMTRACEPAK
– Umożliwia sterowanie 

wszystkimi osiami, 
opcjonalnym motorycznym 
stołem osi Y oraz stołem 
obrotowym zapewniając 
wysoką wydajność pomiarów 
automatycznych.

– Analiza konturu uwzględnia 
analizę różnic poziomów, 
kątów, odstępów, podziałek, 
pól powierzchni i 
tolerowanie konturów w 
standardzie.

– Raport pomiarowy tworzony 
jest w oparciu o szablon 
raportu dostosowany do 
potrzeb użytkownika.

FORMTRACEPAK

Patrz broszura CV-2100

Zeskanuj kod QR urządzeniem mobilnym i oglądaj 
wideo produktowe na YouTube

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 

484 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 specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
     



 

Contracer CV-2100
Specyfikacja uzupełniająca

Wyposażenie 
opcjonalne

Pozostałe opcjonalne i 
standardowe wyposażenie 
wymienione jest dalej w rożnych 
sekcjach dotyczących wyposażenia 
i końcowek.

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

218-001 Krzyżowy stolik przesuwny 
zakres XY: 100x50mm

218-003 Imadło obrotowe
(do dużych obciążeń)

178-023 Pasywny izolator drgań

178-024 Suwmiarka 200mm Digimat.

218-042 Statyw z kolumną, dla CV-2100N4

Opcjonalny statyw kolumnowy z korbą 218-042

Seria 218 - Przyrządy do pomiaru konturu

Specyfikacja i wyposażenie

Model CV-2100N4 CV-2100M4
Nr 218-613D 218-633D

Przejazd pionowy w osi Z2
[mm]

- 350

Zakres pomiarowy osi Z1
[mm]

50 50

Typ kolumny osi Z2
Opcjonalna:

Ręczna z korbą

Ręczna:
Szybki

liniowy posuw
w górę i w dół

Zakres pomiarowy w osi 
X1

[mm]
100 100

CV-2100 Funkcja opuszczania i unoszenia ramienia

CV-2100M4 z kolumną i uchwytem "Quick grip" Łatwy i szybki przesuw w osi Z2

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 specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
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Contracer CV-3200 i CV-4500
 

Seria 218 - Przyrządy do pomiaru konturu

Wysokiej precyzji półautomatyczny przyrząd do pomiaru konturu wyposażony w potężne
oprogramowanie FORMTRACEPAK.

Contracer CV-3200 posiada następujące zalety:
– Olbrzymi zakres pomiarowy Z=60 mm w standardzie.
– Łatwa wymiana ramion magnetycznych zapewnia niezwykłą elastyczność systemu.
– CV-3200 zapewnia wysoką dokładność i rozdzielczość pomiaru w osi Z1.
– Wysoka prędkość pozycjonowania redukuje całkowity czas pomiaru.
– W pełni automatyczna procedura kalibracji.

Contracer CV-4500 posiada następujące zalety:
– System z podwójną końcówką pomiarową do pomiarów z dołu i z góry konturów dwustronnych.
– Regulowana siła nacisku, kontrolowana przez oprogramowanie FORMTRACEPAK.
– Łatwa wymiana ramion magnetycznych zapewnia niezwykłą elastyczność systemu.
– CV-4500 zapewnia najwyższą dokładność i rozdzielczość pomiaru.
– Wysoka prędkość pozycjonowania osi motorycznych.
– W pełni automatyczna procedura kalibracji obu końcówek.

Contracer CV-3200 
(CV-4500 wyposażony w system z podwójną końcówką)

Napęd CV-3200

Napęd CV-4500

Specyfikacja techniczna

Przejazd Z2 = 300 mm / 500 mm / 700 mm

Zakres pomiarowy Z1 = 60 mm
X = 100 mm / 200 mm

Prędkość pomiaru 0,02 - 20 mm/s

Prędkość przejazdu X = 0 - 80 mm/s
Z2 = 0 - 30 mm/s

Dokładność X = (0,8+0,01L) µm (model S4, 
H4, W4)
X = (0,8+0,02L) µm (model S8, 
H8, W8)
[ L : Długość przejazdu (mm) ]
CV-3200 :
Z1 = (1,6+I2HI/100) µm
CV-4500 : 
Z1 = (0,8+I2HI/100) µm
[ H : Wysokość pomiaru od 
położenia poziomego (mm) ]

Zakres przechylania ±45°

Nacisk pom. CV-3200 : 30 mN
CV-4500 : 10, 20, 30, 40, 50 mN
(ustawiany programowo)

Oprogramowanie FORMTRACEPAK

Specyfikacja uzupełniająca

Wyposażenie 
opcjonalne

Pozostałe wyposażenie 
standardowe i opcjonalne 
wymieniono w dalszych częściach 
katalogu w różnych działach 
dotyczących wyposażenia i 
końcówek pomiarowych.

Opcjonalna oś Y - 178-097

Opcjonalny stół obrotowy 1 - 12AAD975

Opcjonalny stół obrotowy 2 - 178-078

Patrz broszura POMIARY KONTURU

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 

486 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 specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
     



 

Contracer CV-3200 i CV-4500
Specyfikacja techniczna

Oprogramowanie
FORMTRACEPAK
• Dla realizacji wydajnej
automatyzacji pomiarow
program ma możliwość
sterowania opcjonalnym,
motorycznym stołem
przesuwnym osi Y oraz stołem
obrotowym.
• Program standardowo
umożliwia również analizę
konturu pozwalającą na
wyznaczenie różnic
poziomów, kątów, odległości,
pola powierzchni pod krzywą.
• Poprzez dokonanie
odpowiednich ustawień
formatu wydruku, program
daje możliwość utworzenia
własnego raportu
pomiarowego.

Ekran kontroli pomiaru

Ekran analizy konturu

Porównywanie konturów

FORMTRACEPAK

Seria 218 - Przyrządy do pomiaru konturu

Wymiary i specyfikacja techniczna
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{ } : CV-3200L8, CV-4500W8

mm

Measuring range

CV-3200 

Model CV-3200S4 CV-3200H4 CV-3200W4 CV-3200L4
Nr 218-481-10D 218-482-10D 218-483-10D 218-484-10D

Zakres pomiarowy w osi 
X1

[mm]
100 100 100 100

Przejazd pionowy [mm] 300 500 500 700
Wymiary płyty granitowej

(SxG) [mm]
600x450 600x450 1000x450 1000x450

Model CV-3200S8 CV-3200H8 CV-3200W8 CV-3200L8
Nr 218-486-10D 218-487-10D 218-488-10D 218-489-10D

Zakres pomiarowy w osi 
X1

[mm]
200 200 200 200

Przejazd pionowy [mm] 300 500 500 700
Wymiary płyty granitowej

(SxG) [mm]
600x450 600x450 1000x450 1000x450

CV-4500 

Model CV-4500S4 CV-4500H4 CV-4500W4 CV-4500L4
Nr 218-441-10D 218-442-10D 218-443-10D 218-444-10D

Zakres pomiarowy w osi 
X1

[mm]
100 100 100 100

Przejazd pionowy [mm] 300 500 500 700
Wymiary płyty granitowej

(SxG) [mm]
600x450 600x450 1000x450 1000x450

Model CV-4500S8 CV-4500H8 CV-4500W8 CV-4500L8
Nr 218-446-10D 218-447-10D 218-448-10D 218-449-10D

Zakres pomiarowy w osi 
X1

[mm]
200 200 200 200

Przejazd pionowy [mm] 300 500 500 700
Wymiary płyty granitowej

(SxG) [mm]
600x450 600x450 1000x450 1000x450

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 specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
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