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JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA
FINE MECHANICS AND OPTICS
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Vítejte na našem stánku

systémy služby novinky hala F, stánek 27
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Zvy‰ování produktivity mûfiení na 3 SMS 
si vynucuje pouÏívat speciální zakládací 
a upínací pfiípravky, koncipované úãelovû 
pro kontrolu daného typu a velikosti sou-
ãásti. Ty umoÏÀují v˘raznû  zrychlit upínání, 
ale zaruãí i konstantní systém upínání 
souãástek. Produktivitu je moÏné v˘raznû 
zv˘‰it i integrací nûkolika upínacích míst 
do jednoho pfiípravku.

Konstrukcí tûchto pfiípravkÛ v 3D, ale i za-
ji‰tûní v˘roby vût‰inou na pûtios˘ch 
frézkách zafiadila do svého nabídkového 
programu brnûnská firma MESING, 
specializovaná zejména na dodávky 
speciálních zakázkov˘ch mûfiidel, stanic 
a automatÛ. Stejné zakládací a upínací 
pfiípravky jako pro 3 SMS pouÏívá 
MESING pokud moÏno i u sv˘ch vícesní-
maãov˘ch stanic. V˘robci souãástek, ktefií 
pouÏívají tyto stanice v hromadné v˘robû 
a vût‰inou i stoprocentní kontrole, upínají 
souãásti stejnû jako jejich odbûratelé, 
kontrolující vût‰inou namátkovû na vstupní 
kontrole pomocí 3 SMS. Tímto fie‰ením se 
sniÏují nejen pofiizovací náklady, ale zvy-
‰uje se produktivita kontroly a pouÏitím 
shodného systému upínání se minimalizují 
rozdíly ve v˘sledcích mûfiení na 3 SMS 
a speciálních vícesnímaãov˘ch stanicích.

UPÍNACÍ P¤ÍPRAVKY
PRO T¤ÍSOU¤ADNICOVÉ
Mù¤ICÍ STROJE
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Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
CZ - 647 00 Brno
Tel.:  +420 541 152 926
Fax:  +420 541 153 044
msv@bvv.cz
translog@bvv.cz 
www.bvv.cz/msv 
www.bvv.cz/translog

NOVÉ TRENDY V NOVÉM TERMÍNU!
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www.bvv.cz/translog

47. mezinárodní 
strojírenský 
veletrh

3. mezinárodní 
veletrh dopravy 
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