
MarSurf CD-SÉRIE 
NOVÁ DIMENZE V MĚŘENÍ KONTUR

 � Inovativní upínání dílců: kompatibilita s 50 mm standardem

 � Rychlé měření: rychlost posuvu v ose X až 200 mm/s

 � Automatická identifikace snímacího ramínka a max. měřicí zdvih 100 mm

To pro nás znamená výraz EXACTLY.

MarSurf CD 140
MarSurf CD 280

MarSurf
NOVINKA
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MarSurf CD-SÉRIE 
NOVÁ DIMENZE MĚŘENÍ KONTUR

Nové měřicí stanice série MarSurf CD nastavují v měření 

kontur zcela nové standardy. Tato generace měřicích 

stanic nabízí nejen zvýšený podíl operativnosti, ale i 

další uživatelské výhody jako rychlost, přesnost a fle-

xibilitu.

Prémiové funkce

• Automatická identifikace snímacích ramínek

• Jednoduchá výměna ramínek pomocí magnetického 

systému upnutí, bez požadavku na re-kalibraci

• Prostorná upínací základová deska se standardizo-

vanou roztečí fixačních otvorů 50mm

• 60 mm osa TY vestavěna do granitové základny pro 

efektivní vyrovnání 

• Poziční rychlost posuvné jednotky až 200 mm/s

• Plně automatické měřicí sekvence

• Možnost opčního rozšíření o vyhodnocení drsnosti

Výrobní společnosti s novou MarSurf CD sérií vstupu-

jí do nové dimenze spolehlivého zajištění a sledování 

výrobní kvality, jak v měřicích laboratořích, tak i v pro-

vozních podmínkách. 

Tyto měřicí systémy plně vyhoví nejen dnešním požadav-

kům v oboru, ale splňují i nároky, které budou kladeny 

na měřicí techniku v budoucnosti. 

Měřicí stanice MarSurf CD jsou ovládány měřicí a vy-

hodnocovací softwarovou platformou MarWin (Mar-

Win EasyContour, MarWin EasyRoughness). MarWin 

plně zajišťuje řešení širokého spektra měřicích úloh, 

zaručuje flexibilitu a možnosti rozšíření pro úlohy bu-

doucí. Starší zařízení řady MarSurf zůstávají kompati-

bilní s platformou MarWin a tudíž je výměna dat ga-

rantována.

Software MarWin EasyContour je nyní již ve standard-

ní konfiguraci vybaven patentovanou funkcí “Tan-

genciální elementy“. Funkce umožňuje jednoduché a 

na operátorovi nezávislé vyhodnocení tangenciálního 

přechodu mezi rádiusem a přímkou. Touto auto-

matickou rutinou je dosažena výrazně lepší opakova-

telnost výsledků s vyloučením možného vlivu operáto-

ra.
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APLIKAČNÍ FLEXIBILITA – MĚŘENÍ RŮZNÝMI TYPY SNÍMACÍCH RAMÍNEK

Měření se standardním snímacím ramínkem kontury CPG A 36-350-25/12° 
na zkušebním vzorku

Ramínko drsnosti CPG A 20-210-5/90° umožňuje vyhodnocení parametrů 
drsnosti se softwarovou opcí MarWin EasyRoughness

Měření s oboustranným ramínkem na kalibrační etalonu

CPG A 62-350-25/19° měření s prodlouženým snímacím hrotem umožňuje 
přístup do níže položených měřicích míst

Měření s příčným snímacím ramínkem CPG A 33-210-25/30 q50

Měření snímacím ramínkem CPG E 3-210-25/19° pro malé otvory od 
průměru 3mm
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Nastavujeme nové standardy – série MarSurf CD dispo-

nuje unikátní základovou upínací deskou. Tento nový 

systém umožňuje upevnění měřených dílců a standar-

dizovaného příslušenství běžně dostupného na trhu. 

Např. upínací deska disponuje systémem otvorů s roz-

tečí 50 mm, což zaručuje rychlé a flexibilní upevnění 

upínacích prostředků.

Lehké a přesné usazení vodicích lišt zajistí správnou po-

lohu měřených dílců vůči ose měření.

Dílce pak mohou být upevněny do paralelního svěráku 

a umístěny na základovou upínací desku.

Upínací základová deska 390 mm x 430 mm je osazena 

integrovanou mikrometrickou osou TY v délce 60 mm, 

takže odpadá požadavek na přídavný XY stolek.   Toto 

chytré řešení s výrazně větší plochou základové upínací 

desky umožňuje flexibilnější polohování měřených 

dílců s vyšší opakovatelností, než dnešní běžně dostup-

né XY stolky na trhu. 

Vzorky až do hmotnosti 90 kg mohou být uloženy pří-

mo na základovou upínací desku. Nízká konstrukce 

upínací základové desky a integrace osy TY do grani-

tové základny (pod rovinu granitové desky) zaručuje 

nízko položené měření téměř v úrovni základové gra-

nitové desky a tím eliminaci systémové chyby zbytečně 

velkého měřicího okruhu.

MarSurf CD-SÉRIE 
INOVATIVNÍ UPÍNACÍ SYSTÉM

Ukázka vodicích lišt a paralelního svěráku

Základová upínací deska se “Šroubovacím pomocným setem“ včetně 
centrovacího přípravku a magnetického držáku

Uchycení kyčelního kloubu sklíčidlem Uživatelsky sestavené Delta bloky Úhlově nastavitelný svěrák a prismatickými bloky
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Demonstrace posuvu snímacího ramínka za 1s v ose X

Demonstrace zdvihu posuvové jednotky za 1s v ose Z 

Kombinovaný pohyb v osách X a Z (tzv. path control) 

X-osa nové generace posuvné jednotky CD dokáže 

dosáhnout polohovací rychlosti až 200 mm/s.

Tím se stává MarSurf CD série 25 krát rychlejší než stá-

vající posuvné jednotky MarSurf PCV 200 a MarSurf 

CD120.

Nově navržená dynamická snímací ramínka dovolují 

použít vyšší měřicí rychlost.

MarSurf CD série je k dispozici v několika verzích. Tyto 

verze se liší délkou osy X (140 mm, nebo 280 mm), roz-

sahem osy Z (350 mm, nebo 600 mm) a možností ma-

nuálního nastavení sklonu posuvné jednotky.

Všechny motorické sloupy série MarSurf CD mají CNC  

řízení, tzn. pohyby motorického sloupu mohou být 

zahrnuty do měřicího programu. Jejich poziční rychlost 

je také vylepšena až na 50 mm/s, což zaručí další reduk-

ci měřicích časů.

• Motorické sloupy jsou pozičně 2x rychlejší než stáva-

jící provedení ST 500 CNC

• Ve srovnání s ostatními motorickými sloupy na trhu 

vykazují 5x vyšší rychlost polohování

• MarSurf CD série nabízí všechny motorické sloupy 

výhradně s CNC řízením

Společnost Mahr respektuje designem této série ak-

tuální bezpečnostní požadavky trhu a např. veškeré ka-

belové vedení je skryto.

RYCHLÉ MĚŘENÍ

Vmax = 200 mm / s

Vmax = 
50 mm / s
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Systém snímání

Mahr vyvinul pro MarSurf CD sérii novou řadu sní-

macích ramínek CPG s progresivní konstrukcí, která 

nemá v měření kontur obdoby a určuje nový směr 

technického řešení. Vlastnosti, jako tuhost snímacího 

ramínka, dynamické měření bez tvorby nežádoucích 

vibrací, jsou rozhodující faktory pro splnění požadav-

ků na vysokou přesnost a to vše při vyšších pozičních 

a měřicích rychlostech. Přesný magnetický upínací sys-

tém snímacích ramínek zajišťuje pohodlnou výměnu 

bez požadavku na přídavné nářadí, nebo dokonce re-

kalibraci.  Vysokou bezpečnost a flexibilitu umocňuje 

funkce automatického rozpoznání snímacích ramínek. 

Nová řada CPG snímacích ramínek společnosti Mahr je 

určena pro různé aplikace a měřící úlohy.

MarSurf CD-SÉRIE 
INTELIGENTNÍ SNÍMACÍ SYSTÉM A SNÍMACÍ RAMÍNKA

CPG A 36-350-25/12° – zahrnuto do standardní dodávky

CPG A 18-350-25/19° – ramínko s oboustranným hrotem (T ramínko)

CPG A 20-210-5/90° – ramínko pro měření drsnosti

CPG E 3-210-25/19° pro malé otvory od Ø 3 mm

CPG E 2.5-210-25/19° – speciální ramínko 

CPG A 36-420-25/12° a CPG A 23-490-25/12° – pro měřicí úlohy vyžadu-
jící vyšší Z rozsah anebo delší snímací ramínko
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Typy systémových konfigurací

MĚŘENÍ DRSNOSTI - OPCE

Typové označení Obj. č.
X-osa  

140 mm
X-osa  

280 mm
Z-osa  

350 mm
Z-osa  

600 mm
Úhlové

nastavení
MarSurf CD 140 BG 11 6269000 x x

MarSurf CD 140 BG 12 6269001 x x x

MarSurf CD 140 BG 21 6269002 x x

MarSurf CD 140 BG 22 6269003 x x x

MarSurf CD 280 BG 11 6269004 x x

MarSurf CD 280 BG 12 6269005 x x x

MarSurf CD 280 BG 21 6269006 x x

MarSurf CD 280 BG 22 6269007 x x x

MarSurf CD 140 MarSurf CD 280

Snímaná délka (Lt) 0,01 - 140 mm 0,01 - 280 mm

Poziční rychlost 0,02 - 200 mm/s

Měřicí rychlost 0,02 - 10 mm/s

Rozlišení v ose X 0,01 µm (10 nm)

Přímost 0,125 µm / 60 mm  

0,3 µm / 140 mm

Snímací systém

Rozsah snímacího systému (w) 70 mm (350 mm snímací ramínko)

Nejistota ± (0,25 + H/250) µm; H v mm

Měřicí síla 4 mN až 30 mN, softwarově nastavitelná

Směr snímání Z+ / Z-

Vertikální osa Z 350 mm, nebo 600 mm

vt (poziční rychlost motorického sloupu) 0,02 - 50 mm/s

MarSurf CD 280 BG 21 MarSurf CD 140 BG 11
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Máte OTÁZKY? Potřebujete více INFORMACÍ?

Zavolejte nám + 420 417 816 735 nebo napište na info-cz@mahr.com


