
Formtracer SV-C3200 i SV-C4500
 

Seria 525 - System pomiaru chropowatości powierzchni i konturu

Wysokiej dokładności półautomatyczny system pomiaru konturu i chropowatości wyposażony w 
potężne oprogramowanie FORMTRACEPAK.

Formtracer SV-C3200 posiada następujące cechy:
– Posiada możliwości 2 oddzielnych specjalizowanych przyrządów pomiarowych.
– Ekonomiczne połączenie pomiarów chropowatości i konturu w jednym urządzeniu.
– Rozszerzony standardowy zakres pomiaru Z=60 mm, standardowy zakres pomiaru chropowatoś-

ci 800µm.
– Łatwa wymiana magnetycznych ramion pomiarowych zapewnia systemowi niezwykłą elastycz-

ność.
– SV-C3200 zapewnia wysoką dokładność i rozdzielczość pomiarów w osi Z1.

Formtracer SV-C4500 posiada następujące cechy:
– Jednostka pomiarowa z podwójną końcówką pomiarową do pomiarów od góry i od dołu

konturów dwustronnych
– Standardowy zakres pomiaru konturu Z=60mm, standardowy zakres pomiaru chropowatości 

800µm.
– Nacisk pomiarowy kontrolowany przez oprogramowanie Formtracepak.
– Prosta wymiana magnetycznych ramion pomiarowych zapewnia niezwykłą elastyczność systemu 

pomiarowego.
– SV-C4500 zapewnia bardzo wysoką dokładność i rozdzielczość pomiarów.

Formtracer SV-C3200

Napęd do pomiaru chropowatości powierzchni
[Pomiar chropowatości : Zgodny z DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI  i innymi międzynarodowymi normami chropowatości 
powierzchni.]

Napęd do pomiaru konturu SV-C3200

Napęd do pomiaru konturu SV-C4500

Specyfikacja techniczna

Przejazd Z2 = 300 mm / 500 mm / 700 mm

Zakres pomiarowy X = 100 mm / 200 mm
Kontur:
Z1 = 60 mm
Chropowatość:
Z1 = 800 µm; 80 µm; 8 µm
(do 2,4 mm z opcjonalną 
końcówką)

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) ]
SV-C3200 :
Z1 = (1,6+I2HI/100) µm
SV-C4500 : 
Z1 = (0,8+I2HI/100) µm
[ H : Wysokość pomiaru od 
położenia poziomego (mm) ]

Zakres 
przechylania

±45°

Nacisk pom. SV-C3200 Contour : 30 mN
SV-C4500 Contour : 10, 20, 30, 
40, 50 mN kontrolowane 
programowo
Roughness :
0,75 mN / 4mN

Oprogramowanie FORMTRACEPAK

Specyfikacja uzupełniająca

Wyposażenie 
opcjonalne

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

Patrz broszura Formtracer SV-C3200 / 4500

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 

488 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.
     



 

Formtracer SV-C3200 i SV-C4500
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

Porównanie konturów

Analiza chropowatości

Seria 525 - Formtracer SV-C3100 / SV-C4100

Metryczne SV-C3200 

Nr Model
Detektor
0,75 mN

Detektor
4 mN

X-axis
100 mm

X-axis
200 mm

Z2-axis
300 mm

Z2-axis
500 mm

Z2-axis
700 mm

Granite size
(WxD) [mm]

525-481-11D SV-C3200S4 600 x 450

525-481-12D " 600 x 450

525-482-11D SV-C3200H4 600 x 450

525-482-12D " 600 x 450

525-483-11D SV-C3200W4 1000 x 450

525-483-12D " 1000 x 450

525-484-11D SV-C3200L4 1000 x 450

525-484-12D " 1000 x 450

525-486-11D SV-C3200S8 600 x 450

525-486-12D " 600 x 450

525-487-11D SV-C3200H8 600 x 450

525-487-12D " 600 x 450

525-488-11D SV-C3200W8 1000 x 450

525-488-12D " 1000 x 450

525-489-11D SV-C3200L8 1000 x 450

525-489-12D " 1000 x 450

Metryczne SV-C4500 

Nr Model
Detektor
0,75 mN

Detektor
4 mN

X-axis
100 mm

X-axis
200 mm

Z2-axis
300 mm

Z2-axis
500 mm

Z2-axis
700 mm

Granite size
(WxD) [mm]

525-441-11D SV-C4500S4 600 x 450

525-441-12D " 600 x 450

525-442-11D SV-C4500H4 600 x 450

525-442-12D " 600 x 450

525-443-11D SV-C4500W4 1000 x 450

525-443-12D " 1000 x 450

525-444-11D SV-C4500L4 1000 x 450

525-444-12D " 1000 x 450

525-446-11D SV-C4500S8 600 x 450

525-446-12D " 600 x 450

525-447-11D SV-C4500H8 600 x 450

525-447-12D " 600 x 450

525-448-11D SV-C4500W8 1000 x 450

525-448-12D " 1000 x 450

525-449-11D SV-C4500L8 1000 x 450

525-449-12D " 1000 x 450

Pomiar przy użyciu stołu osi Y Pomiar przy użyciu stołu 
obrotowego osi 1

Pomiar przy użyciu stołu 
obrotowego osi 2

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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Formtracer CS-3200
 

Seria 525 - System pomiaru chropowatości powierzchni i konturu

Jedno urządzenie zapewnia pomiar chropowatości powierzchni i konturu.
Formtracer CS-3200 posiada następujące zalety:
– Jednoczesna analiza chropowatości powierzchni i konturu w jednym pomiarze.
– Zgodność z normami EN ISO, VDA, ANSI oraz JIS. Możliwość wprowadzania ustawień własnych.
– Zapewnia najlepsze warunki pomiaru dzięki izolatorowi drgań dostarczanemu w standardzie. 
– Wysoka szybkość napędu skraca całkowity czas pomiaru.
– Możliwość przedłużenia detektora pozwala unikać kolizji z mierzonym przedmiotem.

CS-3200S4
(z opcjonalną osią Y 178-097)

1: Średnica zewnętrzna
2: Średnica zewnętrzna
3: Średnica wewnętrzna
4: Pomiar elementu
5: Pozycjonowanie

Przykład pomiaru ciągłego:

Moduł napędu (osi X) oraz kolumna (osi Z2) wyposażone są w wysokiej dokładności liniały (typu ABS) 
umożliwiające, dzięki automatycznym przejazdom w pionie i w poziomie, pomiar w pełni automatyczny. Zwiększa 
to odtwarzalność ciągłych pomiarów automatycznych małych otworów w kierunku pionowym oraz powtarzanych 
pomiarów części trudnych do pozycjonowania.

Specyfikacja techniczna

Przejazd Z2 = 300 mm

Zakres pomiarowy X = 100 mm
Z1 = 5 mm
(do 10 mm z opcjonalną 
końcówką)

Prędkość pomiaru Pomiar chropowatości:
0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,2 mm/s
Pomiar konturu:
0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 
mm/s

Prędkość przejazdu X = 0 - 80 mm/s
Z2 = 0 - 20 mm/s

Dokładność X = (0,8+0,01L) µm
[ L : Długość przejazdu (mm) ]
Z1 = (1,5+I2HI/100) µm
H : Wysokość pomiaru od 
położenia poziomego (mm)

Zakres 
przechylania

±45°

Prostoliniowość 
posuwu

X = 0,2 µm / 100 mm

Oprogramowanie FORMTRACEPAK

– Dla realizacji wydajnej 
automatyzacji pomiarów 
program steruje wszystkimi 
osiami urządzenia, a także 
opcjonalnym, motorycznym 
stołem przesuwnym osi Y 
oraz stołem obrotowym.

– Umożliwia analizę 
chropowatości powierzchni 
oraz konturu pozwalającą na 
wyznaczenie różnic 
poziomów, kątów, odległości, 
pola powierzchni pod krzywą 
i innych właściwości opartych 
na profilu chropowatości 
powierzchni.

– Poprzez dokonanie 
odpowiednich ustawień 
formatu wydruku, program 
daje możliwość utworzenia 
własnego raportu 
pomiarowego

Patrz broszura Formtracer CS-3200

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 

490 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.
     



 

Formtracer CS-3200
Specyfikacja uzupełniająca

Wyposażenie 
opcjonalne

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

Okno sterowania przyrządem pomiarowym

Ekran analizy konturu

Ekran analizy konturu

Okno wyników pomiaru konturu i chropowatości

Seria 525 - System pomiaru chropowatości powierzchni i konturu

Specifikacja techniczna i końcówki pomiarowe

Model CS-3200S4
Nr 525-401D

Przejazd pionowy w osi Z2
[mm]

300

Zakres pomiarowy w osi 
X1

[mm]
100

ø1.2
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（6.5）

12AAD554
Końcówka standardowa

Promień krzywizny końcówki = 2 µm
Materiał końcówki: Diament
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12AAD552
Końcówka stożkowa

Promień krzywizny końcówki = 25 µm
Materiał końcówki: Szafir

60°0.6 (6.5)59
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ø4
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12AAD556
Końcówka do małych otworów

Promień krzywizny końcówki = 2 µm
Materiał końcówki: Diament
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12AAD558
Końcówka mimośrodowa

Promień krzywizny końcówki = 2 µm
Materiał końcówki: Diament

136.5
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12AAD562
Końcówka podwójnej długości*1

Promień krzywizny końcówki = 5 µm
Materiał końcówki: Diament

*1: Nacisk pomiarowy wynosi 4mN a zakres pomiarowy i rozdzielczość Z1 są dwa razy większe niż w przypadku 
końcówki standardowej.

60°

23

3.2

ø4

21

1 59

66.5

ø1.2

ø3

(6.5)

12AAD560
Końcówka do głębokich rowków

Promień krzywizny końcówki = 2 µm
Materiał końcówki: Diament

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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Formtracer Extreme SV-C4500CNC
 

Seria 525 - Przyrząd do pomiaru Konturu i chropowatości powierzchni

Wysokiej dokładności przyrządy CNC do pomiaru chropowatości i konturu.
Formtracer Extreme SV-C4500CNC posiada następujące zalety:
– Posiada możliwości dwóch oddzielnych przyrządów pomiarowych CNC.
– Pomiary dużych długości w osi Z2 dla modeli bez osi .
– Maksymalna prędkość przemieszczania każdej z osi wynosi 200 mm/s.
– System z podwójną końcówką do pomiarów konturów dwustronnych końcówką skierowaną w 

górę i w dół.
– Zmienna siła nacisku pomiarowego kontrolowana przez oprogramowanie FORMTRACEPAK.
– Napęd do pomiaru konturu wyposażony w enkoder łukowy zapewniający doskonałą dokładność 

rozdzielczość pomiaru w osi Z1.
– Zaprojektowany specjalnie do zwiększenia wydajności pomiarów wileu profili lub

wielu przedmiotów w jednym cyklu.
– Zespół detektora zawiera zabezpieczenie antykolizyjne, powodujące natychmiastowe automa-

tyczne zatrzymanie w przypadku kolizji zespołu głównego z mierzonym przedmiotem lub jego 
mocowaniem.

SV-C4500CNC wyposażony w dwa wymienne napędy

Napęd do pomiaru chropowatości Napęd do pomiaru konturu

Specyfikacja techniczna

Przejazd Z2= 300 mm / 500 mm

Zakres pomiarowy X= 200 mm
Y= 200 mm
Kontur: 
Z1= 60 mm
Z2= 300 mm / 500 mm
Chropowatość:
Z1= 800 µm; 80 µm; 8 µm
(do 2,4 mm z opcjonalną 
końcówką)

Prędkość pomiaru 0,02 - 2 mm/s

Prędkość 
przejazdu

Tryb CNC: maks. 200 mm/s
Joystick: 0-50 mm/s

Dokładność X= (0,8 +4L/200) µm
[ L: długość przejazdu (mm)]
Z1= (0,8 + I2HI/100) µm
[ H: Wysokość pomiaru od 
położenia poziomego (mm)]
Model bez osi :
Z2= (1,5 + 10HI1000) µm

Zakres 
przechylania

-45° (lewoskrętnie) do +10° 
(prawoskrętnie)

Nacisk pomiarowy 0,75 mN

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.

Analiza konturu

Analiza chropowatości

Patrz broszura POMIARY KONTURU I POWIERZCHNI

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 

492 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.
     



 

Formtracer Extreme SV-C4500CNC
Specyfikacja techniczna

Wyposażenie 
opcjonalne

Pozostałe opcjonalne i 
standardowe wyposażenie 
wymieniono w dalszej części, w 
paragrafach dotyczących 
wyposażenia i końcówek 
pomiarowych.

Wyposażenie specjalne

Nr Opis
178-397-2 Detektor, 4 mN

12AAD975 Stół obrotowy 1, oś Theta-1

178-078 Stół obrotowy 2, oś Theta-2

178-037 KOńCóWKI POMIAROWE

178-077 Stół poziomujący 3D,
(for SV-3200 only with 178-096)

12AAE449 Kabina, dla typu H

12AAE287 Kabina, dla typu S

Seria 525 - System do pomiaru chropowatości powierzchni i konturu

SV-C4500CNC-H

Nr
Przejazd pionowy w osi Z2

[mm]
Stoł przesuwny osi Y Stół obrotowy osi 

525-681-1D 500 - -

525-682-1D 500 - Zainstalowany

525-683-1D 500 Installed -

525-684-1D 500 Installed Zainstalowany

SV-C4500CNC-S

Nr
Przejazd pionowy w osi Z2

[mm]
Stoł przesuwny osi Y Stół obrotowy osi 

525-661-1D 300 - -

525-662-1D 300 - Zainstalowany

525-663-1D 300 Installed -

525-664-1D 500 Installed Installed

Pomiary wielokrotne

Jednoczesne dwuosiowe
sterowanie w kierunkach X i Y

oś Y oś 

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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Formtracer Extreme SV-C4500CNC HYBRID Type 1
 

Seria 525 - Przyrząd do pomiaru Konturu i chropowatości powierzchni

Ten system pomiarowy jest wyposażony w detektor do pomiaru chropowatości, pomiaru konturu 
oraz konfokalny sensor chromatyczny (CPS) wykorzystujący zjawisko aberracji barwnej. Umożliwia 
bezdotykowy pomiar chropowatości i konturu detali ze stromymi powierzchniami i z miękkich ma-
teriałów.

– łączy cechy trzech oddzielnych urządzeń CNC
– wysoka dokładność pomiarów, sterowanie CNC
– Pomiary dotykowe i bezdotykowe w jednym przyrządzie
– Twa modele z różnymi detektorami CSP, zależnie od zakresu i rozdzielczości
– prędkość posuwu do 200mm/s we wszystkich osiach
– Izolacja przeciw wibracyjna w standardzie

Napęd do pomiaru chropowatości Napęd do pomiaru konturu

CPS sensor drive unit

Nr Model Roughness Contour Non-contact

525-686-1D Type 1A 0,75 mN Dual contour stylus CPS2525

525-687-1D Type 1B 0,75 mN Dual contour stylus CPS0517

Specyfikacja techniczna

Przejazd Z2 = 500 mm

Zakres pomiarowy X= 200 mm
Y= 200 mm
Kontur: 
Z1= 60 mm
Z2= 300 mm / 500 mm
Chropowatość:
Z1= 800 µm; 80 µm; 8 µm
(do 2,4 mm z opcjonalną 
końcówką)

Prędkość pomiaru 0,02 - 2 mm/s

Dokładność X= (0,8 +4L/200) µm
[ L: długość przejazdu (mm)]
Z1= (0,8 + I2HI/100) µm
[ H: Wysokość pomiaru od 
położenia poziomego (mm)]
Model bez osi :
Z2= (1,5 + 10HI1000) µm

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.

Analiza konturu

Analiza chropowatości

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 

494 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.
     



 

Formtracer Extreme CS-5000CNC i CS-H5000CNC
Specyfikacja techniczna

Przejazd Z2 = 300 mm / 500 mm

Zakres pomiarowy X = 200mm
Z1 = 12 mm [końcówka o 
standardowej długości ]
Z1 = 24 mm [końcówka o 
podwójnej długości ]

Prędkość pomiaru Pomiar chropowatości:
0,02 - 0,2 mm/s
Pomiar konturu:
0,02 - 2 mm/s

Prędkość 
przejazdu

Tryb CNC: maks. 200 mm/s
Joystick: 0 - 50 mm/s

Dokładność CS-5000CNC:
X = (0,3+0,002L) µm
Z1 = (0,3+I0,02HI) µm
CS-H5000CNC:
X = (0,16+0,001L) µm
Z1 = (0,07+I0,02HI) µm
[ L : Długość przejazdu (mm) ]
[ H : Wysokość pomiaru od 
położenia poziomego (mm) ]

Prostoliniowość 
przejazdu

CS-5000CNC: X = (0,1+0,0015L) 
µm [ standard stylus ]
X = (0,2+0,0015L) µm [ double 
length stylus ] 
CS-H5000CNC:
X = (0,05+0,0003L) µm [ standard 
stylus ]
X = (0,1+0,0015L) µm [ double 
length stylus ]

Nacisk pom. 4 mN (with standard stylus)
0,75 mN (with 2X-long stylus)

Rozdzielczość X = 0,00625 µm
CS-5000CNC: 
Z1 = 0,004 µm [z końcówką 
standardową]
Z1 = 0,008 µm [z końcówką 
podwójnej długości]
CS-H5000CNC: 
Z1 = 0,001 µm [z końcówką 
standardową]
Z1 = 0,002 µm [z końcówką 
podwójnej długości]

Oprogramowanie FORMTRACEPAK

Patrz broszura POMIARY KONTURU I POWIERZCHNI

Seria 525 - System CNC do pomiaru konturu i chropowatości powierzchni

Najwyższej dokładności przyrząd pomiaru kształtu CNC wykonujący pomiary zarówno chropowa-
tości jak i konturu.
Formtracer Extreme CS-5000CNC / CS-H5000CNC posiada następujące zalety:
– Spełnia najwyższe wymagania co do dokładności i powtarzalności.
– Umożliwia wykonywanie pomiarów konturu i chropowatości powierzchni jednym modułem po-

miarowym.
– Kabina przyrządu jest standardowo wyposażona w podstawę tłumiącą drgania, eliminującą za-

kłócenia zewnętrzne.
– Posiada wysoką rozdzielczość osi X1: 6,25 nm i Z1: 4nm/8nm dzięki zastosowaniu w tych osiach 

systemu Laser Holoscale Mitutoyo.
– Maksymalna prędkość przemieszczania w osiach X i Z2 wynosi odpowiednio 40 mm/s i 200 mm/s.

CS-H5000CNC

Detektor o szerokim zakresie pomiarowym wykorzystujący 
technologię aktywnego sterowania

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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Formtracer Extreme CS-5000CNC i CS-H5000CNC
 

Seria 525 - Przyrząd do pomiarów kształtu CNC

Specyfikacja techniczna i końcówki pomiarowe

CS-5000CNCH

Model CS5000CNCH
CS-5000CNCH +

-axis unit
CS-5000CNCH +
Y-axis table unit

CS-5000CNCH +
Y-axis table unit + -axis unit

Nr 525-746D 525-747D 525-748D 525-749D
Przejazd pionowy w osi Z2

[mm]
500 500 500 500

Stoł przesuwny osi Y - - Zainstalowany Zainstalowany
Stół obrotowy osi - Zainstalowany - Zainstalowany

CS-5000CNCS

Model CS-5000CNCS
CS-5000CNCS +

-axis unit
CS-5000CNCS +
Y-axis table unit

CS-5000CNCS +
Y-axis table unit + -axis unit

Nr 525-726D 525-727D 525-728D 525-729D
Przejazd pionowy w osi Z2

[mm]
300 300 300 300

Stoł przesuwny osi Y - - Zainstalowany Zainstalowany
Stół obrotowy osi - Zainstalowany - Zainstalowany

CS-H5000CNCS

Model CS-H5000CNCS
CS-H5000CNCS +
Y-axis table unit

Nr 525-776D 525-777D
Przejazd pionowy w osi Z2

[mm]
300 300

Stoł przesuwny osi Y - Zainstalowany
Stół obrotowy osi - -
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Mimośrodowa

Osłona       Detektor

1 = opcja dla CS-H5000CNC

Specyfikacja techniczna

Oprogramowanie
FORMTRACEPAK
• Dla realizacji wydajnej 
automatyzacji pomiarów program 
ma możliwość sterowania 
opcjonalnym, motorycznym 
stołem przesuwnym osi Y oraz 
stołem obrotowym.
• Umożliwia również analizę 
konturu pozwalającą na 
wyznaczenie różnic poziomów, 
kątów, odległości, pola 
powierzchni pod krzywą i innych 
właściwości opartych na danych 
chropowatości powierzchni.
• Poprzez dokonanie 
odpowiednich ustawień formatu 
wydruku, program daje 
możliwość utworzenia własnego 
raportu pomiarowego.

Analiza konturu i chropowatości

Opcja:
Program do analizy soczewek asferycznych
ASLPAK

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 

496 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.
     


