
azdırma frezeniz için

ZOLLER  çözümü:

BR
H

O
B.

00
–T

R
. 
06

/2
01

3.
 T

ek
ni

k 
de

ği
şi

kl
ik

 y
ap

m
a 

ha
kk

ı s
ak

lıd
ır.

 D
on

an
ım

 b
ağ

la
yı

cı
 d

eğ
ild

ir.
 

Azdırma frezelerin komple kontrolünde kuantum atlaması

hobCheck
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Azdırma frezeleri tam otomatik ölçmek için üniversal ölçüm tezgahı

 »hobCheck«

Karmaşık zorluklar 

mikron seviyesinde çözülür

»hobCheck« ile doğru ve ekonomik ölçüm yap-

manın faydalarını görürsünüz. Hareketli optik 

taşıyıcısı diş şeklinin deforme olmadan ölçülme-

sini garanti eder. 

Kullanımı kolay ve akıllı ekrana sahip yazılım, 

ölçüm süreçlerinin kolayca yapılmasına, rasgele 

numune ölçümümden komple ölçüme geçişe ve 

direkt sonuç listesinden münferit parametrele-

rin ölçülmesine izin veriyor. Kalite sınıflarının 

hesaplanması ve grafik protokol işlemi otomatik 

gerçekleşir.

ZOLLER »hobCheck« - kullanıcıların kuantum 

atlayışı! Azdırma frezelerin komple ölçülmesine 

yönelik atölyeye uygun ve aynı zamanda ekono-

mik olan ilk üniversal cihaz.

Üniversal »hobCheck« ölçüm tezgahıyla ZOLLER, sert metal frezelerin veya HSS azdırma fre-

zelerinin tam otomatik ve ekonomik komple ölçümü için daha önce hiç olmayan imkanlar 

sağlıyor. Görüntü işleme teknolojisinin, CNC eksenlerinin ve ölçüm problarının akıllı işbirliği 

sayesinde tüm önemli parametreler tam otomatik şekilde ölçülebilir. Takımların yüksek kali-

tesinden, makineler üzerinde kısa dönüşüm sürelerinden, ilave bilemedeki az çapaktan ve 

kesintisiz dokümanlardan siz de faydalanın.
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Lider ölçüm teknolojisi ve eşsiz yazılım 

ZOLLER »hobCheck« ve »pilot 3.0«

Konforlu aşınma kontrolüDiş profili için nominal-fiili karşılaştırması

Mükemmel mekanizma

 ■ »aec« (auto-edge-check) yazılım opsiyonu otomatik olarak istenilen 

sayıda dişi çevrede okur, bu sayede en büyük aşınmayı bulmak ve 

kontrol etmek için hızlı bir özet sağlar. Böylece ek bileme yaparken 

ne fazla, ne de eksik malzeme bilenir.

 ■ Kontür geçiş ölçümü »lasso« bir veya birden fazla dişte  

diş formunu kontrol eder. Kenarlarda veya profilde olan sapmalar 

grafik biçimde gösterilir.

 ■ Üniversal »ace« mille konforlu bağlanır. Üniversal ve mikron  

seviyesinde adaptör değişimi. Takımları torna kızağında karşı punta 

bağlama opsiyonu azdırma frezelerin kullanımını kolaylaştırır. 

 ■ Probun, üst kameranın ve ışık kaynağının kombinasyonu sayesinde 

örneğin diş profili, salgı, dönüş, bölüm, form ve konum gibi 15'ten 

fazla parametre ölçülebilir.

»hobCheck«, lider ZOLLER ölçüm teknolojisini kullanımı kolay ve dünyanın her yerinde kullanılan  

»pilot 3.0« yazılımıyla birleştiriyor. 

Üniversal mil »ace« Adaptör
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Azdırma frezelerin komple ölçülmesi

 ■ Ölçüm sonuçları ayrıntılı ve anlaşılır şekilde gösterilir. Gösterimde  

DIN normuna uygun açıklama, münferit ölçüm değerleri, bunların  

ilerlemesi, elde edilen kalite sınıfı ve tolerans durumu mevcuttur.

 ■ »hobCheck« makinesinin eşsiz değerlendirme yazılımı 

yuvarlak yivli azdırma frezelerin kapsamlı ölçümlerini 

DIN 3968 uyarınca değerlendirmeye, göstermeye ve 

protokollendirmeye imkan veriyor. Yazılımda ayrıca 

takımların otomatik kalite sınıflandırması (D/C/B/A/

AA/AAA) özelliği de bulunuyor. Bu da sizin için belge-

lenmiş kalite, kullanıcıda daha fazla güven ve daha az 

şikayet anlamına gelir!

 ■ Azdırma frezelerin DIN 3968 uyarınca belirtilen parametreleri  

(04 ila 17) otomatik olarak ölçülür (»hobCheck« yazılımında  

grafik giriş penceresi).

Tüm özellikler bir bakışta

 ■ Akıllı kullanıma sahip grafik arabirim

 ■ DIN 3968 uyarınca parametrelerin ölçülmesi

 ■ Kalite sınıfının otomatik tespiti

 ■ Ek ölçüm fonksiyonu

 ■ Hızlı ölçüm sonuçları için yüksek görüntü yineleme hızı

 ■ Görüntü işlemenin ve okuyucunun kombine edilmesi

 ■ Temsili dokümantasyon

DIN 3968 uyarınca  
kapsamlı ölçümlerin  
kesintisiz dokümantasyonu
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Bu sadece ZOLLER'de 

 
CNC  
kumandalı,  
hareketli optik 
taşıyıcı 

 ■ Dönüş hareketi  

aralığı ± 30°

 ■ Ölçülebilir dış çap:  

440 mm 

 ■ Ölçülebilir kumpas  

ölçüm yönetimi çapı:  

60 mm

Karmaşık zorluklar mikron seviyesinde çözülür

 ■ »cris« (circular-response-image-sampling) 3D ölçüm yöntemi 

hatve açısını dikkate alarak dişli takımlar ve diş açma takımları 

gibi helis takımların deforme edilmeden ölçülmesine izin verir. 

Takımın dönüşü esnasında kesici uç geometrisinin aksiyel hare-

keti burada CNC eksenlerin sabit bir dengeleme hareketiyle 

eşitlenir. Bunun yanında optik taşıyıcısının dönebilmesi, ilk 

defa doğru bağlantı sayesinde doğru bakış açısından görülen 

kontörü /hattı görmeye imkanı vermiştir. Bu yöntem, heliş 

kesici uçların deforme edilmeden görüntüsünü oluşturmaya 

izin veriyor. Bu esnada kesici ucun etki kontürü otomatik 

istiflenmiş kısmi kesici uçlara çevresi boyunca tanımlanabilir. 

Bunun dünyada sadece ZOLLER yapabiliyor!

ZOLLER »cris« 3D ölçüm yöntemi

Diş form taraması  

»pilot 3.0« 

CNC kumandalı optik taşıyıcı ile  

veya taşıyıcısız kontür farkı
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 ■ Diş form frezelerinde örneğin salgı ve düzlemsellik,  

diş form, bölüm, ve diş kalınlığı gibi sekiz farklı  

parametre ölçülebilir. 

 ■ Türbin çarkının ölçülmesi parametreleri  

çapı, serbest açıyı, talaş açısını ve düzlemselliği kapsar.

 ■ Bu ölçüm programı, metal uçlu azdırma frezelere ait  

maksimum on parametreyi ölçmeye izin verir.

Metal uçlu azdırma frezelerin  
ölçülmesi "komple diş formu"

Diş form frezelerinin ölçülmesi

Türbin çarklarının ölçülmesi

Zoller bunun dışında sert metal uçlu azdırma frezeler ölçme imkanı sunuyor

Resme sadık giriş diyalogu »pilot 3.0« MP 313

Resme sadık giriş diyalogu »pilot 3.0« MP 314

Resme sadık giriş diyalogu »pilot 3.0« MP 271

Resme sadık giriş diyalogu »pilot 3.0« MP 311

Diş form frezelerinde 440 mm'den 
büyük çaplar için ZOLLER  
»smarTcheck 800« tezgahını sunuyor

 ■ Helis takımların kontür yuvaları rotasyon ve takım  

hatvesi altında tam olarak ölçülebilir. Diş formu, birden  

fazla kısmi bölgeden oluşur.

Metal uçlu azdırma frezelerin  
ölçülmesi "bölünmüş diş formu"
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Teknik veriler

Ölçüm aralığı 
Z ekseni

Çap Kumpas ölçüm   
yönetimi Ø

İşlem yolu 
Y ekseni

Okuyucunun 
maksimum ölçüm 

derinliği

Maksimum takım 
ağırlığı

CNC kumandalı 
optik taşıyıcı

çevirme düzeneği

Gergi aralığı, 
Torna kızağı

»hobCheck« 500 mm 400 mm 60 mm ±40 mm 25 mm 100 kg ±30° 100 - 600 mm 
(opsiyon)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şekildeki makinelerde opsiyonlar, aksesuarlar ve kumanda çeşitleri bulunabilir.

Torna kızağıyla birlikte üst kamerayla yapılan aksiyel/alın ölçümleri maks. Z = 200 mm'ye kadar mümkündür.

»hobCheck 600«
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 www.zoller.info

» ZOLLER ile iz bırakırsınız.» ZOLLER ile üstün olursunuz.

» Dünya çapında merkezleri bulunan, üçüncü  

neslini yaşayan bağımsız aile şirketi. 

» ZOLLER geliştirme, satış  

ve servis alanında bilgi-beceriye sahip. 

» 1968'den beri tüm dünyada 30.000'den fazla ayar ve ölçüm cihazı,  

takım ölçüm tezgahları ve bunlara ait yazılım çözümleriyle birlikte satılmıştır.

» ZOLLER sizin için dünyanın her yerinde. » ZOLLER en iyi çözüme sahip.

ZOLLER kalite mührü kaliteyi ve doğruluğu,  

güvenilirliği ve ekonomikliği garanti eder.  

ZOLLER bunu temsil ediyor.

ZOLLER teknoloji mührü en yüksek yenilik gücünü 

temsil ediyor. ZOLLER ile rakiplerinizden bir adım 

önde olursunuz.

E. Zoller GmbH & Co. KG

Tool presetting and measuring machines

Gottlieb-Daimler-Straße 19

D-74385 Pleidelsheim

Tel: +49 7144 8970-0

Fax: +49 7144 8060-807

post@zoller.info 


