Medição de Formas

Dispositivo para Medição de
rugosidade em assento de
Válvulas em cabeçotes

Dispositivo para posicionamento no local correto
de medição. Para uso com aparelhos portáteis.

Solução Completa Para medição de rugosidade
no assento de válvulas em cabeçotes de motor.

Segurança

BASE

HASTE GUIA

Aumenta a segurança nas medições, diminuindo os
riscos de quebra de pontas devido à dificuldades no
posicionamento do rugosimetro sobre a superfície a ser
medida, evitando danos à sede de válvula.

Produtividade
Ganho de produtividade devido ao fácil posicionamento
para a medição.

D - Ø MAIOR (mm)
d - Ø MENOR (mm)
ANG - ÂNGULO DA SEDE DE VÁLV.
d’ - Ø HASTE GUIA (mm)

Ergonomia
Entrega ergonomia à medição, com um dispositivo de
fácil posicionamento, leve e versátil.

Repetividade
Melhora a repetitividade das medidas, não
necessitando de mão de obra especializada para fazer o
posicionamento e a medição.

KIT

BASE
Cód.

Ângulo d (mm) D (mm)

B-A

15
20
25
30
35
40
45
24
29
34
39
44
49
54

B-B
B-C

KIT-1

KIT-2

B-D
B-E
B-F
B-G
B-H
B-I
B-J
B-K
B-L
B-M
B-N

45º

30º

HASTE GUIA
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Cód.

d (mm)

H-01
H-02
H-03
H-04
H-05
H-06
H-07
H-08
H-09
H-10
H-11

4.98
5.43
5.94
6.94
7.90
8.45
8.64
8.91
9.41
9.90
11.93

21
26
32
37
42
47
52
31
36
41
46
51
56
61

Comparação entre método convencional de medição e utilizando o dispositivo apropriado
CARACTERÍSTICAS

SISTEMA CONVENCIONAL

DISPOSITIVO PARA RUGOSÍMETRO

Tempo de preparação (Set up)
Mão de obra
Tempo de medição
Local da medição
Medição In Loco
Medição 100% das peças
Medição em vários pontos
Local para Medir (Sala, mesa, etc.)

Alto (30 min.)
Qualificado
Alto (2 min./medida)
Fora da máquina sobre mesa
Delicado (Tempo alto)
Não é recomendado (Tempo alto)
Não é recomendado (Tempo alto)
Necessário

Baixo (15 min.)
Sem qualificação
Baixo (15 seg. /medida)
Na própria máquina
Próprio para esta aplicação
Próprio para esta aplicação
Próprio para esta aplicação
Não é necessário

Solução para a medição da
rugosidade no assento de
válvulas de cabeçotes de
motores, entregando segurança,
produtividade e ergonomia no
processo produtivo.

Modelos SJ-210
e SJ-310

Para Rugosímetros
modelos SJ-310 e SJ-210
56AAK345 (45º)
56AAK358 (30º)

Base

7 Tipos
(30° e 45º) X (7 Dim)

Código do Produto

56AAK345
45º

56AAK358
30º

Os acessórios foram desenvolvidos com material de
primeira linha, visando a qualidade e a durabilidade
das peças produzidas. Há dois tipos de kit´s, sendo um
para válvulas com ângulo de 45º e o segundo de 30º.

3

Haste Guia
11 Tipos

Pode ser necessário obter autorização do governo
japonês para exportação de nossos produtos de
acordo com a Lei de Comércio Exterior. Consulte
nosso escritório de vendas na sua região antes de
exportar nossos produtos ou oferecer informações
técnicas a um interessado residente no exterior.

Máquina de Medir por
Coordenadas
Sistemas de Medição Ótica
Medição de Formas
Medição Ótica
Sistemas Sensores
Equipamentos de Este e
Sismógrafos
Escala Digital e Sistemas DRO
Gerenciamento de Dados e
Pequenos Instrumentos

Mitutoyo Sul Americana

Observação: Todas as informações relativas aos nossos produtos e, em especial, as ilustrações, desenhos, dados dimensionais e de desempenho contidos neste folheto,
bem como outros dados técnicos devem ser considerados valores médios aproximados. Portanto, reservamo-nos o direito de fazer alterações nos modelos, dimensões e
pesos correspondentes. As normas definidas, regulamentos técnicos semelhantes, descrições e ilustrações dos produtos eram válidas no momento da impressão. Apenas
as cotações por nós apresentadas podem ser consideradas definitivas.
Nossos produtos são classificados como itens controlados pela Lei de Comércio Exterior japonesa. Consulte-nos com antecedência caso deseje exportar nossos produtos
para qualquer outro país. Se o produto adquirido for exportado, mesmo que não se trate de um item controlado (item de controle global), o atendimento ao cliente
existente para aquele produto poderá ser afetado. Em caso de dúvidas, entre em contato com o escritório de vendas da Mitutoyo local.

Av. João Carlos da Silva Borges, 1240
Santo Amaro - São Paulo - SP - Brasil
CEP 04726-002
Tel:. 55 11 5643-0000
Fax:. 55 11 5643-0056
http://www.mitutoyo.com.br

