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snímače a měřicí technika

Měřicí ramena jsou mimo standardní ko-
munikaci prostřednictvím USB vybave-
na i bezdrátovým rozhraním Bluetooth. Ve-
stavěná teplotní kompenzace dokáže prová-

dět on-line korekce teplotní 
roztažnosti jednotlivých částí 
mě řicího ramene při rychlosti  
3 °C/5 min a zaručuje korekt-
ní měření v rozmezí teplot 
od +10 °C do +40 °C. Mě-
řicí ramena tedy nemusí být 
umístěna v měřicí laborato-
ři, ale jsou běžně používána 
přímo ve výrobním provo-
zu. To ostatně bylo základní 
myšlenkou při vývoji měři-
cích ramen. Svědčí o tom je-
jich odolnost proti prašnosti, 
vlhkosti a agresivním kapali-
nám (olej, chladicí emulze).

K dispozici je velké množství měřicích 
doteků a nejrůznějšího příslušenství, zejmé-
na magnetické a vakuové upínací systémy, 
speciální trojnožky, a také magnetické kužely 

umožňující přesunout měřicí rameno v prů-
běhu měření při zachování aktuálního sou-
řadného systému.

Kombinace FARO Laser Tracker ION a 
měřicích ramen tedy tvoří unikátní a velmi 
silný nástroj ke kontrole dílů velkých rozmě-
rů s možností inspekce drobných prvků, a to 
i v místech, která jsou skryta paprsku lasero-
vého trackeru.

FARO Technologies Inc. systémem FARO 
TrackArm, který v České republice a na Slo-
vensku distribuuje společnost Prima Bilavčík 
(www.merici-pristroje.cz), opět posunuje hra-
nici mobilního měření a potvrzuje pozici 
na světové špičce v oboru mobilních souřad-
nicových měřicích strojů.

Ing. David Daněk,
PRIMA Bilavčík, s. r. o.

Obr. 4. Měřicí rameno FARO Arm Quantum při měření
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y   V Bohumíně vyroste 
moderní linka na výrobu 
železničních kol

Novou výrobní linku na tepelné zpraco-
vání kol postaví ve svém areálu bohumínská 
společnost Bonatrans Group, a. s. Pro rea-
lizaci investice si vybrala německou firmu 
Andritz Maerz, se kterou již uzavřela smlou-
vu o dodávce. Linka, jejíž spuštění je pláno-

váno na rok 2012, umožní největšímu výrob-
ci železničních kol a dvojkolí v Evropě zvý-
šit výrobní kapacitu o více než 20 %. Celková 
realizace projektu, včetně rozsáhlých staveb-
ních úprav, si vyžádá investici několik stovek 
milionů korun. Důležitou předností nové lin-
ky je její ekonomický, ale i ekologický přínos. 
Na provoz spotřebuje o polovinu méně zem-
ního plynu než dosavadní zařízení. Zároveň 
nebudou používány hydraulické manipuláto-

ry s možným nebezpečím úniků olejů při po-
ruchách nebo opravách, ale pouze elektrické. 

Nová linka bohumínské společnosti po-
skytne možnost navýšit kapacitu výroby ze 
současných 180 tisíc kol ročně na 220 tisíc. 
Přechod na novou linku bude plynulý, po-
třebnou dobu poběží dosavadní linka i nové 
zařízení souběžně. Poté bude původní linka 
ze 60. let 20. století vyřazena a natrvalo na-
hrazena novou.                                       (ed)


