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Více informací naleznete na stránce www.knuth.com

Indikátor polohy ve 3 osách

 
Zobrazování polohy – nutnost pro všechny obráběcí stroje

Miniaturní precizní měřítka
(vč. kovového krytu)
Měřená délka* Č. výr. 
100 mm 111 501  
150 mm 111 502  
200 mm 111 503  
250 mm 111 504  
300 mm 111 505 
350 mm 111 506  
400 mm 111 507  
450 mm 111 508  
500 mm 111 509  
550 mm 111 510 
600 mm 111 511 
650 mm 111 512 
700 mm 111 513  
750 mm 111 514  
800 mm 111 515  
850 mm 111 516 
900 mm 111 517  
950 mm 111 518  
1 000 mm 111 519  
1 100 mm 111 521  
1 200 mm 111 523 
1 300 mm 111 525  
1 400 mm 111 527  
1 500 mm 111 529  
1 600 mm 111 531  
1 700 mm 111 533  
1 800 mm 111 535  
1 900 mm 111 537 
2 000 mm 111 539 
3 000 mm 111 559 
* Minimální délka = max. mechan. délka posuvu 
větší měřené délky na vyžádání

• pro novou nebo dodatečnou montáž na obráběcí stroje, např. frézky a 
soustruhy nebo měřicí stroje

• nová generace displejů je výkonnější, robustnější a spolehlivější

• 7" barevný displej s vysokým rozlišením a výkonný procesor pro okamžitou indikaci 
všech funkcí a hodnot 

• nová generace displejů využívá navíc technologii systému „on-chip“ integrace 
všech funkcí na jednom čipu, kompaktnější a spolehlivější

• snadná montáž a bezúdržbový provoz
• vyšší pracovní přesnost

• nižší chybovost

• větší spolehlivost výroby

• výrazná úspora času

• vyšší produktivita

• uživatelsky přívětivé funkce

• rozlišení 0,005 mm

• výchozí souřadnicové hodnoty

• funkce kalkulačky

• konverze mm/palce

Funkce pro frézy: 
• výpočet vzoru kružnice otvorů 
• výpočet řady otvorů 
• uložení souřadnic 
• souřadnicová funkce sklonu 
• souřadnicová funkce oblouku 
• funkce pro snadné nastavení 
poloměru obrábění

Funkce pro soustruhy: 
• zobrazení horních saní (Z0 
a saní lože (Z1) a 
 samostatně také přepínání rozdíl / 
souhrn 
• paměť pro 9 nástrojů 
• funkce kužele 
• přepínání poloměr/průměr

• plně kompatibilní i se staršími 
stupnicemi X.pos – nyní je vhodná 
konverze! X.pos – Vaše výhoda v 
podobě vyšší produktivity, kvality 
a komfortu, také díky jazykové 
rozmanitosti (GB, DE, ESP, I, F, CZ, 
PTG, RUS, TR, S, RO, JP, KOR, 
arabština, hindština a další)

Č. výr. 123 461


