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MEDIÇÃO DE FORMA

FORMTRACER Avant Series
Dois sistemas em um dispositivo - O verdadeiro sistema 
universal para medição de forma 
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Botão de substituição
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Linha de produtos
Mais de 5.000 produtos para Metrologia Dimensional, entre eles: Instrumentos
Equipamentos e Máquinas de Medir por Coordenadas de Altíssima Exatidão.
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Siga e Compartilhe

Máxima flexibilidade: dois sistemas em apenas um dispositivo

Substituição do detector: excelente facilidade de 
uso e economia de tempo significativa

Mecanismo de inclinação da unidade de 
acionamento integrado permite a fácil medição de 
uma peça grande

Controle remoto de fácil operação

Prevenção de mau funcionamento através do 
reconhecimento automático do detector

A nova série Formtracer Avant passa de um instrumento de rugosidade 
da superfície para um dispositivo de medição de contorno e vice-versa em 
segundos - sem a necessidade de ferramentas. A troca do detector é simples, 
basta girar a alavanca. Desligar o software e o controlador para a troca 
agora é coisa do passado. O sistema reconhece automaticamente o detector 
economizando tempo e, portanto, dinheiro.
Para uma flexibilidade perfeita, o sistema modular pode se adaptar a toda uma 
gama de novas tarefas de medição através de retromontagem. Como todos 
os novos dispositivos Mitutoyo, o novo Formtracer Avant vem com um novo e 
atraente design.

A funcionalidade de troca ligado permite a substituição de um 
detector sem desligar o controlador e a adoção de uma alavanca 
de aperto giratório, permite a substituição do detector sem o uso 
de uma ferramenta.

Para medir uma grande peça de trabalho em uma posição 
inclinada, é necessário uma unidade de inclinação digital como 
equipamento opcional. O mecanismo de inclinação da unidade 
de acionamento facilita a abordagem de um recurso a ser 
medido.

O botão de substituição permite controle em tempo real da 
velocidade de movimento para posicionamento fino conveniente. 
As novas teclas do programa de peças suportam a criação de 
programas de peças de medição, como comandos de movimento 
e instruções de início de medição por operação manual.

A série Formtracer Avant reconhece automaticamente o 
detector de contorno de rugosidade, eliminando o risco de mal 
funcionamento e danos ao detector.


