
FIXTURLASER NXA Pro FIXTURLASER NXA Ultimate
Osiowanie z pomiarami geometrycznymi



Kupując system FIXTURLASER NXA Pro, otrzymujesz do
ponad 30 lat innowacji w laserowym osiowaniu wałów.
Inteligencja osiowania FIXTURLASER zapewnia, że każda
praca specjalisty UR jest łatwiejsza do wykonania i osiągane są
najlepsze rezultaty końcowe.

GuideU 
Nasz graficzny interfejs użytkownika, Twój przewodnik po
osiowaniu
Nasz opatentowany, oparty na ikonach i kolorach interfejs
użytkownika ułatwia pomiary, osiowanie i dokumentowanie
każdego zadania. Aby zminimalizować ryzyko błędów operatora,
opracowaliśmy oparty na ikonach, adaptacyjny interfejs
użytkownika dla systemu FIXTURLASER NXA Pro.

Ten adaptacyjny interfejs użytkownika prowadzi użytkownika
przez całą pracę w logicznych i łatwych do wykonania krokach.
Dostarczy wyniki pomiarowe oraz korekcyjne w oparciu o to, co
system znajdzie podczas procesu osiowania. Eliminuje to błędy
u mniej doświadczonych użytkowników i zapewniałatwą pracę
przez cały proces z pomocą systemu FIXTURLASER NXA Pro.

Aby zwiększyć wygodę użytkownika, nadaliśmy interfejsowi
wygląd grafiki 3D, ułatwiając jednoznaczną interpretację
wszelkich błędów niewspółosiowości.

 
Nasze oparte na ikonach, bezjęzykowe systemy osiowania
tworzą raporty pomiarowe łatwo zrozumiałe dla wszystkich
użytkowników, niezależnie od ich języka.

Najcieńsze inteligentne czujniki na
rynku

Wbudowane żyroskopy do
uzyskiwania wartości kątowych
podczas pomiaru w ustawieniu
pionowym

Cyfrowe przetwarzanie sygnału mniej
wrażliwe na światło otoczenia, ulepszone
odrzucanie plam bocznych i wykrywanie
krawędzi

Błyskawiczne sprawdzenie baterii – zarówno w
trybie włączonym, jak i wyłączonym

Wstępnie zmontowane
uhcwyty

Zintegrowany moduł Bluetooth do
bezprzewodowej komunikacji między jednostką
główną a inteligentnymi czujnikami

Detektory odporne na
światło słoneczne

Duże cyfrowe czujniki czujnikowe 30 mm zdolne
do obsługi długich odległości pomiarowych i
dużych błędów niewspółosiowości kątowej

30 mm cyfrowy czujnik czujnikowy + laser
liniowy eliminuje zgrubne osiowanie, z
krótkim czasem konfiguracji

Wbudowane podwójne inklinometry do
wykrywania luzów i uzyskiwania wartości
kątowych podczas pomiaru w ustawieniu
poziomym



Uszczelniona gumowana
oprawa IP65

Przemysłowy ekran dotykowy o
przekątnej 6,5 cala

Żyroskop wbudowany w jednostkę główną
koryguje podgląd na żywo wyświetlany
podczas poruszania się wokół maszyny

Błyskawiczne sprawdzenie baterii – zarówno w
trybie włączonym, jak i wyłączonym

Oparty na ikonach i ikonach interfejs
użytkownika

Animowane strzałki wskazujące orientację
regulacji i wielkość niewspółosiowości

Zintegrowany moduł Bluetooth do bezprzewodowej komunikacji
między jednostką główną a inteligentnymi czujnikami

Prawdziwe wartości na żywo
podczas regulacji

Przez lata pozostawaliśmy wierni naszym podstawowym
wartościom Alignment Intelligence i GuideU, aby napędzać
rozwój narzędzi do osiowania wałów Fixturlaser i wyprzedzać
konkurencję. Ta siła napędowa okazała się skuteczna,
ponieważ rok po roku nadal dostarczamy najbardziej
efektywne i przyjazne dla użytkownika systemy laserowego
osiowania w branży.

Adaptacyjny interfejs użytkownika współpracujący z inteligentnymi czujnikami
FIXTURLASER NXA Pro jest wyposażony w adaptacyjny interfejs użytkownika, który prowadzi Cię przez cały pomiar
i osiowanie maszyn. Opracowane przez nas inteligentne czujniki obejmują największe detektory na rynku,
zwiększając wydajność pomiaru do najwyższego w branży poziomu.

Alignment Intelligence
Nowoczesna technologia zapewniająca innowacyjne
osiowanie wałów

• Grafice 3D
• Podwójny czujnik cyfrowy z widocznymi laserami
liniowymi
• Bezprzewodowa komunikacja między wyświetlaczem a
inteligentnymi czujnikami
• Inklinometry w obu inteligentnych czujnikach
• Żyroskopy w obu inteligentnych czujnikach
• Żyroskopy w jednostce głównej, które umożliwiają
korzystanie z opatentowanej funkcji  OmniView™ w
naszym interfejsie użytkownika

Firma FIXTURLASER zrealizowała po raz pierwszy w branży
wprowadzenie ekranów dotykowych w 1996 roku, a my
utrzymaliśmy tę przewagę, kontynuując wprowadzanie
przełomowych technologii, które powodują, że jesteśmy
innowatorami na rynku dzięki:



VertiZontal™ Moves OmniView™
Zmierz raz, koryguj w dwóch kierunkach Orientacja ekranu na żywo zmienia się podczas

poruszania się wokół urządzenia.Funkcja VertiZontal™ Moves wyświetla dokładnie, jak bardzo
niewspółosiowa maszyna musi zostać wyregulowana,
dodając lub usuwając podkładki regulacyjne spod łap
maszyny. Na koniec ponowny pomiar pomiędzy ustawieniem
poziomym i pionowym w celu skorygowania
niewspółosiowości poziomej.
Ta pierwsza w branży funkcja oszczędza czas i zapewnia
dokładność już przy pierwszym korygowaniu maszyny.
Oszczędność czasu to oszczędność kosztów dla działu
utrzymania ruchu i działu produkcji. Krótko mówiąc
oszczędności dla całej firmy.

Włączenie żyroskopu do naszej jednostki głównej umożliwia
systemowi śledzenie pozycji użytkownika w stosunku do
maszyny. Dzięki naszej pierwszej w branży i opatentowanej
funkcji OmniView™ użytkownik zawsze będzie miał prawidłową
orientację ekranu w odniesieniu do maszyny na żywo.

True Live
Zawsze znasz ustawienie swojej maszyny dzięki systemowi
osiowania FIXTURLASER NXA Pro

FIXTURLASER NXA Pro zawsze pokaże dokładną pozycję
maszyny. Bez wątpliwości dzięki naszym technologiom
zastosowania dwóch inteligentnych czujników z wiązką laserową i
inklinometrów monitorujących jednocześnie obie pozycje wałów.

Czy przerwałeś wiązkę lasera? A może przesunąć maszynę poza
zasięg detektora? To żaden problem, nasze inteligentne czujniki
wznowią pracę ze zaktualizowanym położeniem maszyny i zawsze
będą dostarczać Ci aktualne wartości.

Nasze podstawowe wartości doprowadziły do opracowania
kilku funkcji, które są wyjątkowe w branży: True Live,
VertiZontal™ Moves i OmniView™. Unikalne funkcje na
rynku laserowych narzędzi do osiowania wałów, pomagają
naszym użytkownikom końcowym zaoszczędzić czas w
pracy, poprawić niezawodność i (co najważniejsze)
zaoszczędzić pieniądze.



OPCJONALNY SPRZĘT FIXTURLASER NXA
Rozbuduj swój FIXTURLASER NXA Pro w wszechstronne narzędzie do utrzymania ruchu

Uchwyty i oprogramowanie FIXTURLASER Offset zapewniają
prosty sposób na wyeliminowanie niewspółosiowości kątowej
wałów Cardana.
Użyj FIXTURLASER NXA Pro razem z FIXTUR-LASER Offset, a
będziesz w stanie precyzyjnie wyosiować dowolną maszynę
montowaną z przesunięciem szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

FIXTURLASER ROP to zasilana bateryjnie sonda
przemieszczeniowa, która łączy się bezprzewodowo przez
Bluetooth z jednostką główną Fixturlaser NXA Pro. Może być
używany do:
• Sprawdzania wygiętych wałów
• Sprawdzania luzów łożysk
• Wzrostu termicznego na obudowach maszyn
• Kontroli ruchów spowodowanych naprężeniem rury
• Kontroli bicia osiowego i promieniowego na kołnierzach
• Kontroli ruchów na uchwytach maszyny (kulawa łapa)
• Mimośrodowego lub skośnego mocowania piast sprzęgła

Zapewniamy również opcjonalny sprzęt, za pomocą którego można łatwo przeskalować urządzenie FIXTLASER NXA Pro. Wszystkie
dodatkowe aplikacje korzystają z tego samego graficznego interfejsu użytkownika, co umożliwia wykonywanie wyrównania szybciej
niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze najnowsze dodatki, FIXTURLASER ROP i FIXTURLASER Level, zapewniają większą
wszechstronność i unikalną zdolność do FIXTURLASER NXA Pro, który szerszy osiągnięto narzędzie do utrzymania ruchu.

FIXTURLASER Level to zasilany bateryjnie dwuosiowy czujnik
pomiarowy, który łączy się bezprzewodowo przez Bluetooth z
wyświetlaczem FIXTURLASER NXA Pro.
Może być użyty:
• jako poziom cyfrowy
• do pomiaru kulawej łapy kątowej
• do poziomowania maszyn lub części maszyny podczas
instalacji.

Oprawy FIXTURLASER OL2R™ oferują opatentowane i
ekonomiczne rozwiązanie do pomiarów dynamicznych ruchów w
krytycznych maszynach w przemyśle, gdzie występują duże
różnice temperatur lub inne czynniki zakłócające.
Słabe wyosiowanie jest jednym z głównych czynników
przyczyniających się do przedwczesnej awarii maszyn
wirujących, często z powodu ruchów dynamicznych. Upewnij się,
że Twoje maszyny są włączone i pozostają w doskonałej kondycji,
używając uchwytów FIXTURLASER OL2R™!

FIXTURLASER ROP

FIXTURLASER Offset

Poziom FIXTURLASER

FIXTURLASER OL2R™



Prostota

Edytor tekstu

Hot Check™

MaxMin ROP

Target Values

Softcheck™ ROP

FIXTURLASER Offset

Poziome osiowanie wału

Osiowanie Machine Train™

Płaskość kołowa

Softcheck™

Jednostka główna czujnika

Zegar wartości docelowych

Poziom wyświetlania czujnika

Wyświetlacz czujnika ROP

FIXTURLASER OL2R™

Dane zdefiniowane maszynowo

Pionowe osiowanie wału

Płaskość prostokątna
Dzięki aplikacji do pomiaru
prostoliniowości można mierzyć
prostoliniowość w dwóch osiach.
Wiązka laserowa służy jako
odniesienie, a odchylenie
odległości między wiązką laserową
a mierzonym obiektem jest
mierzone w dwóch lub więcej
pozycjach za pomocą odbiornika.

Zapewnia osiowanie wałów maszyn montowanych
poziomo i pionowo z przesuniętym wałem napędowym.

W edytorze tekstu można osobno pisać, edytować i
zapisywać tekst. 

Możliwy pomiar bezpośrednio na łapie i uzyskanie
dokładnych wartości podkładek w celu wyeliminowania
stanu kulawej łapy.

Wartości docelowe uzyskane przez pomiar w stanie
zimnym, a następnie w stanie gorącym w celu określenia
rozszerzalności cieplnej maszyny.

Możliwy pomiar przemieszczenia obiektu do środka
obrotu.

Wstępnie ustawione wartości docelowe używane
podczas osiowania, gdy trzeba skompensować
rozszerzalność cieplną maszyny.

Zestaw do osiowania, składający się z więcej niż dwóch
maszyn wirujących, które są ze sobą połączone.

Określa i koryguje względne położenie dwóch
połączonych poziomo maszyn, takich jak silnik i
pompa, tak aby środki obrotu wałów były
współliniowe. 

Płaszczyzna lasera jest używana
jako odniesienie w aplikacji
płaskości kołowej. Odchyłka
odległości pomiędzy płaszczyzną
lasera a mierzonym obiektem jest
mierzona w jednej lub kilku
pozycjach za pomocą odbiornika.

Prostokątny program do pomiaru
płaskości wykorzystuje
płaszczyznę laserową jako
odniesienie. Odchylenie odległości
pomiędzy płaszczyzną lasera a
obiektem pomiarowym jest
mierzone w jednej lub kilku
pozycjach za pomocą odbiornika.

Pokazuje nieprzetworzone wartości z podłączonych
czujników w celu określenia stabilnej konfiguracji i/lub
wykrycia ewentualnych ruchów konfiguracji podczas
procesu pomiaru.

Wstępnie ustawione wartości docelowe wyrażone
jako odczyty czujnika zegarowego używane
podczas osiowania, gdy trzeba skompensować
rozszerzalność cieplną maszyny. 

Możliwy pomiar w dwóch osiach kąta obiektu względem
grawitacji lub pomiar względnego odchylenia kątowego
obiektu.

Zapewnia unikalne dla maszyny wartości docelowe, które
mają być używane do kompensacji podczas osiowania
wałów maszyn o znaczeniu krytycznym.

Sprawdza, czy występuje stan kulawych łap, tj. kiedy silnik
nie spoczywa mocno na wszystkich łapach.

Określa i koryguje względne położenie dwóch
połączonych pionowo lub kołnierzowo maszyn, takich jak
silnik i pompa, tak aby środki obrotu wałów były
współliniowe.

Informacje takie jak wprowadzone odległości,
metoda pomiaru, wartości docelowe i tolerancje są
zapisywane w szablonie. 

Możliwość użycia w różnych zastosowaniach, w których
chcesz wykorzystać odczyty z sondy wyporowej.

OPROGRAMOWANIE I FUNKCJE FIXTURLASER NXA

FIXTURLASER NXA Ultimate

FIXTURLASER NXA Pro /FIXTURLASER NXA Ultimate



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - FIXTURLASER NXA System w walizce

Średnica wału:

Pręty:

Ø 20 – 450 mm (1 cal – 6,9 cala)
4 szt. 85 mm i 4 szt. 160 mm (z
możliwością przedłużenia do 245
mm)

Waga (z częściami standardowymi): 7,7 kg (17 funtów)

Wymiary: 415 mm x 325 mm x 180 mm (16 cali x
x 13 cali x 7 cali)

Waga: 1,2 kg (2,6 lbs) z baterią

Wymiary: 224 mm x 158 mm x 49 mm (4,9 cala x

x 6,2 cala x 1,9 cala)

Ochrona środowiska: IP 65 (Pyłoszczelna i zabezpieczona przed

strumieniami wody)

Rozmiar wyświetlacza: przekątna 6,5” (165 mm) (133 x 100 mm)

Żyroskop: 6-osiowy bezwładnościowy czujnik ruchu MEMS

z kompensacją dryfu i automatyczną kalibracją pola.

Czas pracy: 10 godzin ciągłego użytkowania (przy 50% podświetleniu LCD)
Czas szybkiego ładowania akumulatora (system wyłączony, temperatura
pokojowa): 1 godzina ładowania – 6 godzin pracy

Waga: 192 g (6,8 uncji) z baterią

Wymiary: 92 mm x 77 mm x 33 mm (3,6 cala x 3,0 cala x 1,3 cala)

Ochrona środowiska: IP 65 (Pyłoszczelna i zabezpieczona przed

strumieniami wody)

Odległość pomiaru: do 10 m

Detektor: czujnik cyfrowy drugiej generacji

Długość detektora: 30 mm (1,2 cala)

Rozdzielczość detektora: 1 µm

Dokładność pomiaru: 0,3% ± 7 µm

Żyroskop: 6-osiowy bezwładnościowy czujnik ruchu MEMS z kompensacją

dryfu i automatyczną kalibracją pola

Czas pracy: 17 godzin ciągłego użytkowania (pomiar)

Inklinometr: podwójne, wysokowydajne inklinometry MEMS

Dokładność inklinometru: ±0,2°

Rozdzielczość inklinometru: 0,01°

2 czujnik (odbiornik)

Waga: 172g (6,7 uncji)

Wymiary: 94 x 50 x 44 mm (3,7 x 2,0 x 1,7 cala)

Detektor: dwuosiowy PSD

Rozmiar detektora: 20 mm x 20 mm (0,8 cala x 0,8

cala)

Dokładność pomiaru: 1% ± 3 µm

Rozdzielczość/dokładność inklinometru: 0,01°/

±0,1°

Zasięg komunikacji 10 m (33 stopy)

Czas pracy 8 godzin

Nadajnik T21

Materiał obudowy: Anodowane aluminium

Temperatura pracy: 0 do 50°C (32 do 122°F)

Temperatura przechowywania: -20 do 70°C (-4 do

158°F)

Waga: 1150g

Klasa lasera: Klasa 2

Wymiary: 100 x 103 x 109 mm (3,9 x 4,1 x 4,3 cala)

Odległość pomiaru: do 20 metrów (66 stóp)

Płaskość przemiatania lasera: ±0,02 mm/m

Dokładność pryzmatu kątowego: ±0,02 mm/m

Zasilanie: 2 baterie typu LR6

Czas pracy: 15 godzin w sposób ciągły

Jednostka główna

Wsporniki wału

Cyfrowe czujniki laserowe

FIXTURLASER NXA Pro /FIXTURLASER NXA Ultimate

FIXTURLASER NXA Ultimate



Najlepsze narzędzie pomiarowe dla optymalnych warunków pracy
FIXTURLASER NXA Ultimate
Nazwa mówi wszystko, za pomocą FIXTURLASER NXA Ultimate pokryjesz każdy kąt swojej maszyny, który musi zostać
uwględniony; osiowanie i geometria wału w jednym pakiecie.

Płaskość kołowa

Płaskość prostokątna

Geometria z Fixturlaser NXA Ultimate

Program pozwala na pomiar do trzech okręgów z 99 punktami na każdym z
nich.
Typowym zastosowaniem jest pomiar kołnierzy i maszyn

Typowe zastosowania to pomiary m.in. łoża maszyn i fundamenty maszyn.
W przypadku tego ostatniego zastosowania szczególnie korzystne jest
połączenie pomiaru płaskości z osiowaniem wału podczas instalowania
maszyn wirujących. Najpierw sprawdzasz powierzchnię fundamentu pod
kątem ewentualnych nierówności, tak zwaną kontrolę wstępnego
wyosiowania. Jeśli wykryjesz odchylenia, popraw je. Zainstaluj maszynę i
sprawdź możliwe niewspółosiowość za pomocą laserowego narzędzia do
osiowania wałów, takiego jak system FIXTURLASER NXA.
Program pozwala na pomiar do 150 punktów (10 x 15).

Dzięki FIXTURLASER NXA Ultimate masz wszystkie funkcje laserowego osiowania w jednym pakiecie, FIXTUR-
LASER NXA Pro, a także laserowy system geometrii charakteryzujący się łatwością obsługi i wszechstronnością,
takie jak:

• Pomiary płaskości na fundamentach i łożach maszyn w celu uzyskania optymalnych warunków wstępnych dla
instalacji maszyn. Pomiary można wykonywać na fundamencie zarówno w konfiguracji prostokątnej, jak i kołowej.
• Pomiary prostoliniowości na łożach maszyn, prowadnicach lub konstrukcjach wsporczych są również dostępne z
Fixturlaser NXA Ultimate.

Aplikacje geometryczne



True Live

Ocena na miejscu i raport wyników

Zawsze znasz pozycję swojej maszyny dzięki FIXTURLASER NXA
Ultimate

Aplikacja prostoliniowości jest mierzona w jednej lub dwóch osiach,
gdzie wiązka lasera jest używana jako odniesienie. Program pozwala na
pomiar do 99 punktów. Typowe zastosowania to: pomiary prowadnic
maszyn, łoża maszyn, prowadnic maszyn, szyn prowadzących oraz
osiowanie otworów.

FIXTURLASER NXA Ultimate dostarcza wartości w czasie rzeczywistym
podczas pomiaru i jednoczesnej regulacji w czasie rzeczywistym,
zarówno w pionie, jak i w poziomie
orientacji (wartości X i Y), podczas procesu regulacji. Wyniki pomiarów
są podawane z dokładnością mikronów.

Ocena wyników pomiarów na miejscu oznacza, że możesz przetworzyć
zapisane wyniki pomiarów w celu wybrania najlepszego odniesienia.
Spowoduje to jak najmniej poprawek.

Dzięki funkcji Best Fit masz możliwość umożliwienia systemowi
obliczenia linii lub płaszczyzny odniesienia, która ilustruje najlepsze
dopasowanie, tj. najmniejsze odchylenie dla każdego punktu
pomiarowego w stosunku do linii lub płaszczyzny odniesienia, która ma
najmniejsze odchylenie punkty pomiarowe.
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Metoda Tripoint TM Metoda Clock TM 

W metodzie trójpunktowej warunek osiowania można
obliczyć, biorąc trzy punkty przy obrocie wału o co najmniej
60°. W tej metodzie wszystkie punkty są pobierane ręcznie.

W metodzie Zegara pozycje maszyn są obliczane przez
pobranie trzech punktów z obrotem o 180°. Metoda Clock
jest użyteczna przy porównywaniu wyników pomiarów z
tradycyjnymi metodami osiowania przy użyciu czujników
zegarowych i metody odwróconej obręczy. Metodę tę
można również stosować, gdy maszyny stoją na
niepoziomych fundamentach lub gdy wały nie są połączone.

Metoda Express Mode™ do pomiarów bez użycia rąk

W metodzie Express Mode warunkiem wyosiowania a może być:
obliczone przez zapisanie trzech punktów podczas obracania wałów o co
najmniej 60°. Po zarejestrowaniu I punktu, pozostałe punkty są pobierane
automatycznie, gdy wały są obracane do nowej pozycji i są utrzymywane w
tej pozycji przez ponad 2 sekundy.



Jednostka główna
2 szt. cyfrowych inteligentnych
czujników
2 szt. kompletnych wsporników V
2 szt. magnetycznych wsporników V
2 szt. łańcuszków 8 mm 60 ogniw
Rod kti
Uchwyt przedłużający, 49 mm
Podstawa magnetyczna
Taśma miernicza 5 m
2 szt. kątowych uniwersalnych
narzędzi
Pamięć USB
Ładowarka do jednostki głównej i
czujników

Jednostka główna
2 szt. cyfrowych inteligentnych czujników
2 szt. kompletnych wsporników V
2 szt. magnetycznych wsporników V
2 szt. łańcuszków 8 mm 60 ogniw
Rod kit
Uchwyt przedłużający, 49 mm
Podstawa magnetyczna
Czujnik/odbiornik R2
Obrotowy uchwyt czujnika na podstawie
magnetycznej; nadajnik T21 z magnesem
montażowym
2 szt. narzędzi kątowych
Taśma miernicza 5 m
Pamięć USB
Ładowarki do jednostki głównej i
czujników

Pakiet FIXTURLASER NXA Pro

Pakiet Ultimate FIXTURLASER NXA

Feetlock™ 

Raport PDF

Funkcja wznowienia

Menedżer pamięci

Ekspresowa nawigacja

Rozwiązanie do rozwiązywania maszyn
przykręcanych do podstawy i/lub przykręcanych
śrubami.

Po wybraniu punktów do pomiaru zauważysz, że
podświetlony punkt pomiarowy jest otoczony przez
sąsiednie punkty, co pozwala na ich wybór bez
wychodzenia z ekranu pomiaru.

Dostępne szybkie raportowanie na miejscu,
konwertujące zapisane raporty pomiarowe do plików
PDF. Eliminuje to konieczność zabierania laptopa na
miejsce.

Pomiary można organizować w folderach i
podfolderach. Pojedyncze pomiary i/lub kompletne
struktury danych można skopiować na pamięć USB.

Funkcja zarządzania energią ze zintegrowaną
funkcją wznawiania, która automatycznie zapisuje
wszystkie krytyczne dane, gdy przejdzie w tryb
oszczędzania energii lub gdy bateria się wyczerpie.
Po ponownym włączeniu systemu nastąpi
automatyczne wznowienie od miejsca, w którym
zostało, wyłączone.

Więcej funkcji oszczędzających
czas 



P.O. Box 7, SE - 431 21 Mölndal, SWEDEN 
Tel: +46 31 706 28 00, Fax: +46 31 706 28 50 
E-mail: info.se@acoem.com www.fixturlaser.com 

ACOEM AB is a global player and leader in developing innovative,
user friendly equipment for shaft alignment. By helping industries
worldwide to become perfectly aligned, and eliminating anything
that might not be, we minimize unnecessary wear and production
stoppages. This will ultimately make our customers more
profitable and our environment more sustainable.

Other patents pending.

*Limited lifetime warranty! For more 
information, contact your local dealer.

Fixturlaser NXA Patents:
SE 524 366, SE 537 833
US 7312871, US 7460977, US 10060719
EU 2836788
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Oficjalny Dystrybutor w Polsce:

R&S Engineering  s.c. 
Tel: +48 694 418 418; mail: biuro@rsengineering.pl 
 www.rsengineering.pl


