
Fixturlaser PAT - ostateczne rozwiązanie wszystkich
Twoich potrzeb w zakresie osiowania kół pasowych

Dzięki Fixturlaser PAT nigdy nie masz wątpliwości, czy Twoje przekładnie
pasowe są odpowiednio wyosiowane. Używając rowka jako punktu
odniesienia, uzyskasz precyzyjne osiowanie, które minimalizuje możliwość
awarii i występowania podwyższonych drgań.

Fixturlaser PAT jest wyposażony w dwa liniowe nadajniki laserowe, każdy
wyposażony w dwie sprężynowe prowadnice, które pasują do rowków kół
pasowych. Fixtur-laser PAT jest wyposażony w różnej wielkości
zdejmowane prowadnice pasujące do standardowych rozmiarów rowków
A-E (6 mm - 40 mm). Dodatkowe prowadnice do osiowania pasów rozrządu
są dostępne jako akcesoria.

Zastosowanie dwóch nadajników laserowych ze zintegrowanymi celami
sprawia, że bardzo łatwo jest określić, jaki rodzaj osiowania jest wymagany.
Przesunięcie równoległe, błąd kątowy i skręcenie są natychmiast widoczne
dla operatora. W ciągu kilku minut operator może określić, czy maszyna
wymaga osiowania, czy nie.

Dwa nadajniki z widoczną czerwoną linią lasera

Fixturlaser PAT
Widoczna czerwona
linia lasera ułatwia
określenie położenia
maszyn z napędem
pasowym.

Proces osiowania jest
równie prosty jak
montaż. Po prostu
włącz lasery i spójrz na
przeciwległą jednostkę
zamontowaną. Laser
rysuje linię na etykiecie
docelowej, jak na
poniższej ilustracji. W
razie potrzeby
wyreguluj pozycję
maszyny, aż linie lasera
zrównają się ze
znacznikiem
środkowym na obu
jednostkach.

OSIOWANIE
NAPĘDÓW
PASOWYCH
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Tel: +46 31 706 28 00 - Fax: +46 31 706 28 50 
E-mail: info@acoem.se - www.fixturlaser.com 

P-
01

79
-G

B 
Fi

xt
ur

la
se

r P
AT

 II
 R

ev
 C

 2
01

5

Urządzenia Fixturlaser PAT można bardzo łatwo montować
na kołach pasowych. Sonda sprężynowa znajduje środek
rowka paska. Wbudowane magnesy przemysłowe mocują
jednostki do koła pasowego w idealnym dopasowaniu.

Wyposażenie opcjonalne umożliwia
osiowanie maszyn napędzanych
paskiem rozrządu.

FIXTURLASER PAT
KOMPPLETNY SYSTEM

JEDNOSTKI POMIAROWE

Waga (wraz ze wszystkimi standardowymi częściami): 1,5 kg (3,3 lbs)
Temperatura przechowywania: od -20 do 70°C (od -4 do 158°F)

WALIZKA

Materiał: wysokoudarowe tworzywo ABS;
Uszczelnienie: Kurz, woda (5m/16 stóp) i szczelne z zaworem
kompensacji ciśnienia powietrza
Test upadku: 3 m (10 stóp) na betonową podłogę
Wymiary: 250 x 180 x 80 mm (9,84 x 7,09 x 3,15 cala)

Materiał obudowy: Wytłaczane aluminium (formowana pokrywa PA)
Temperatura pracy: 0 do 40°C (32 do 104°F)
Wilgotność względna: 10 – 90%
Waga: 340g (12 uncji)
Wymiary: 61 x 77 x 61 mm (2,4 x 3 x 2,4 cala)
Laser: laser diodowy 630-680 nm klasy II
Kąt wentylatora linii laserowej: 90 °
Moc lasera: < 1 mW
Odległość pomiaru: 50 mm - 6000 mm (1,97 - 236,22 cala)
Dokładność pomiaru: lepsza niż 0,5 m (0,02 cala) lub 0,2 stopnia
Zakres średnicy koła pasowego: od 75 mm (2,95 cala ) i większe
(standard) 
Szerokość rowka w pasie koła pasowego: 6 mm - 40 mm (0,23 - 1,57
cala) (standard) 
Zasilanie: 2 szt. LR03 (AAA) 1,5 V na jednostkę
Czas pracy: 20 godzin ciągłej pracy
Bezpieczeństwo lasera: sprawdź żółtą etykietę poniżej

Oficjalny Dystrybutor w Polsce:

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


