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Ustavování pil



JEDNODUCHÁ OBSLUHA 
Pily jsou obvykle užívány ve velmi náročné prostředí, kde dochází k velkému 
opotřebení strojů. Pravidelné kontroly a seřizování úhlů a přímosti stroje zvyšují 
kvalitu řeziva a umožňují udržet výnosy a rychlost výroby na nejvyšší úrovni 
hodinu po hodině. S laserovým měřicím systémem lze práci provádět rychle 
a s tou nejvyšší přesností. Někteří manažeři výroby v pilařském průmyslu tvrdí, že 
zvýšení účinnosti o 1% obvykle snižuje náklady na nákup dřeva 
až o 100 000 EUR!*

Pomocí laserového měřicího systému lze ustavovací práce provádět rychle 
a s vysokou přesností. Běžné tolerance pro rozměry konečného výrobku 
jsou ±0,3 mm. Proto také potřebujete měřicí nástroje s vysokou přesností 
a opakovatelností. Další výhodou laseru je, že laserový paprsek vám při pohybu 
ve stroji nepřekáží, jako by tomu bylo u ocelového drátu.

Easy-Laser E980 lze použít jak pro měření okružních, tak i pásových pil, stejně 
jako i pro další komponenty, jako jsou redukce, vodicí roviny atd. Systém je 
nabízen se dvěma typy laserových vysílačů. Kromě toho existuje příslušenství 
pro další typy strojů. Rádi vám doporučíme vybavení, které co nejvíce vyhovuje 
vašim požadavkům!

Okružní pily 
Kotouče pily by měly být vyrovnány rovnoběžně s osou pily. Nejběžnějším 
způsobem je namířit laserový paprsek podél osy celého stroje na 
zarovnávací značky na obou koncích. Kotouče, redukce a vodicí roviny 
jsou pak kontrolovány podle této referenční linky, aby bylo dosaženo 
správného úhlu nebo rovnoběžnosti u každé části stroje. Pokud zjistíte 
kvalitativní vady řezaného materiálu, můžete takto zkontrolovat stroj 
i během kratších odstávek.

Pásové pily 
Kotouče pásové pily by měly být vzájemně rovnoběžné a kolmé 
k ose pily. Ke kontrole úhlu pásu pily obvykle používáme laserový 
vysílač namontovaný vedle kotoučů pásové pily, který lze indexovat 
(otočit) přesně o 90° vůči linii pily. Vodicí rovina a redukce jsou také 
nastaveny do požadovaného úhlu ke směru řezaného materiálu.

Výhody přístrojů Easy-Laser:
• Zrychlení výroby
• Vyšší kvalita produkce
• Vyšší výnosy
• Méně neplánovaných prostojů
• Delší životnost pásů a nožů
• Delší životnost ložisek a opotřebitelných dílů

Snadná obsluha a přesnost:
• Rychlejší než tradiční metody
• Snadné nastavení na stroji
• V pracovní oblasti nepřekáží drát
• Jednoduché zaškolení i obsluha
• Velmi vysoká přesnost
• Možnost dokumentace výsledků v PDF

JSOU ÚHLY V POŘÁDKU?

*V závislosti na objemu a typu finálního produktu to může samozřejmě být více či méně.
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ULOŽENÍ DO INTERNÍ PAMĚTI
Veškerá měření můžete uložit do interní
paměti zobrazovací jednotky.

VYTVOŘTE PDF REPORT
Vytvořte PDF report, který obsahuje grafy a naměřené 
hodnoty a který je také možné zobrazit na displeji 
zobrazovací jednotky.

ULOŽENÍ NA USB PAMĚŤ
Vybraná měření můžete uložit do USB paměti a poté je 
kopírovat do jiných zařízení.

POČÍTAČOVÝ SOFTWARE EASYLINKTM

Pomocí databázového programu EasyLinkTM můžete 
spravovat všechna vaše měření z jednoho místa, vytvářet 
reporty (mohou obsahovat data i fotografie), nebo je 
exportovat do vašich systémů údržby.

A. Pevný držák laserového vysílače umožňuje jeho snadné indexování (otočení 
o 90°) vůči kolu pásu. Kotouče jsou vyrovnány o 90° vzhledem k ose řetězu. 
Laser provádí konstantní pohyb rovnoběžně ke kolu, což znamená, že můžete 
umístit detektor kamkoli v dosahu laserového paprsku a odečíst hodnotu.

B. Laser vysílá paprsek ve směru řetězu. Je možné měřit až na vzdálenost 20 m.

C. Indexovací deska je velmi fl exibilní a umožňuje mnoho možností upevnění.

D. Detektor je umístěný na magnetu. Bezdrátová funkce velmi usnadňuje 
manipulaci.

(Poznámka: obrázky ukazují starý model indexovací desky.)

DOKUMENTACE
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12-1010 12-0696 12-1262

12-0503 12-1123 / 12-1124 12-0022

Systém Easy-Laser® E980, (Prod. č.: 12-0727) obsahuje:
1 zobrazovací jednotka E51
1 laserový vysílač D23
1 detektor E5
1 bezdrátová jednotka
2 elektronické terčíky
1 kabel 2 m
1 prodlužovací kabel 5 m
1 magnetická kostka
1 magnetická kostka s otočnou plochou
1 držák na hřídel s řetězem
2 odsazovací držáky
2 držáky pro elektronické terčíky
1 otočný držák detektoru pro tyčky
1 krátký magnetický držák s otočnou plochou
1 dlouhý magnetický držák s otočnou plochou
1 indexovací deska 90°
1 držák pro nastavení kolmosti indexovací desky 12-1087
1 sada tyček (4x75 mm)
1 sada tyček (8x120 mm)
2 velké terčíky
1 měřicí pásmo 5 m
1 krabička s nářadím
1 nabíječka (100–240 V AC)
1 USB propojovací kabel
1 popruh přes rameno k displeji
1 manuál v ČJ a AJ
1 hadřík na čištění displeje
1 USB paměť s dokumentací
2 šroubovací svorky
1 kufr z tvrzeného plastu

Hmotnost: 29.0 kg
Rozměry (ŠxVxH): 622x492x310 mm

Vybrané příslušenství:
12-1010 posuvný držák (pro vertikální válečky)
12-0696 malý magnet s otočnou plochou
12-1262 držák detektoru pro vystředění do referenční osy
12-0503 držák pro nastavení kolmosti pro vysílač (nelze prodloužit)
12-1123 prodlužovací deska pro nastavení kolmosti 12-1087, 295 mm
12-1124 prodlužovací deska pro nastavení kolmosti 12-1087, 430 mm
12-0022 vysílač laserového paprsku D22
12-0752 detektor E7
12-1053 XT190 systém pro ustavování řemenic
12-1090 XT280 vibrometr
12-1244 XT290 přesná digitální vodováha
12-0966 XT440 systém pro ustavování hřídelů
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