Vážený obchodný partner,
obraciame sa na Vás s ponukou využitia našich služieb v oblasti zabezpečenia
komplexného merania výrobkov – predovšetkým z oblasti strojárenstva. Spoločnosť IRONAL spol.
s r. o. bola založená v roku 1998 a tak má za sebou bohaté skúsenosti s výrobou pre rôzne
odvetvia, ako aj následným meraním týchto výrobkov. Medzi veľkú časť našich odberateľov patria
spoločnosti, ktoré sú významnými dodávateľmi svetových automobiliek. Zavedený systém riadenia
kvality podľa ISO 9001:2008 zaručuje maximálne plnenie kvalitatívnych požiadaviek.
Pre dosiahnutie najvyššej kvality nám slúžia okrem iného nasledujúce meracie prístroje:
Wenzel LH65 CNC jedná sa o 3D merací prístroj vyrobený v roku
2012 Merací rozsah: os X: 650 mm
os Y:1000mm
os Z: 500mm
Snímací systém:

PH20, je plne motorizovaná 5-osá hlava pre kontrolu spínacím meraním

Merací software:

Metrosoft Quartis

R7 Max. dovolená chyba merania dĺžok:

MPEE= 2,6 µm + (L/ 300 mm)

µm Vieme vám poskytnúť služby v nasledujúcom rozsahu:
meranie pravidelnej geometrie

• meranie geometrických prvkov
• vyhodnocovanie geometrických tolerancií
meranie voľných plôch
•
•
•
•

meranie na CAD model
meranie bez CAD modelu
tvorba potrebných protokolov
grafické vyhodnotenie merania

tvorba meracích programov
• tvorba meracích programov ONLINE/OFFLINE
výstupy z meracích prístrojov
• meracie protokoly k jednotlivým meraniam podľa požiadaviek zákazníka

Hommel Tester T8000 je 2-osý prístroj - kontúrograf, ktorý je určený na meranie kontúr. Rok
výroby 2007, kompletná generálna kontrola bola vykonaná v roku 2013.
Merací rozsah:

Snímací systém:

Chyba merania:

os X:
os Z:

120 mm
zdvih ramena 60 mm
merací stĺp 400mm

pre vonkajšie profily ramienko TA-60 standard
pre vnútorné meranie ramienko TA-60 do diery od Ø 4,5
mm
rozlíšenie v ose Z max. 0,05 µm (v rozsahu 60
mm) rozlíšenie v ose X max. 0,1 µm

Vieme vám poskytnúť služby v nasledujúcom rozsahu:
meranie vonkajšej kontúry
• meranie vonkajších rozmerov (profilov, zápichov, dĺžkové rozmery, uhly, rádiusy)
meranie vnútornej kontúry
• meranie vnútorných rozmerov od veľkosti diery Ø 4,5 mm (profilov, zápichov,
dĺžkové rozmery, uhly, rádiusy)
výstupy z meracích prístrojov
• meracie protokoly k jednotlivým meraniam podľa požiadaviek zákazníka
V neposlednej rade používame výškomer Mitutoyo LH-600C určený na meranie
menovitých dĺžok, profilprojektor ZEISS MP 320 na meranie profilov s výstupom pre digitálne
vyhodnocovanie meraní, tvrdomer Mitech MH180 (rozsah v stupnici HLD 170-960) a ďalšie. Tieto
prístroje podliehajú pravidelným kalibráciám, ktoré sú vykonávané akreditovanými laboratóriami a
príslušné kalibračné listy sú uložené na oddelení kvality.
Všetky tieto prístroje sú umiestnené v klimatizovanom meracom laboratóriu pri stabilnej
teplote 20oC +/- 1oC. Ich obsluhu majú na starosti plne kvalifikovaní pracovníci oddelenia kvality.
Výhody, ktoré vieme ponúknuť sú profesionalita, flexibílny prístup v termínoch plnenia
služieb, ochotná komunikácia a priaznivá cena.

Kontakt:

otk@ironal.sk

Ivan Babic – oddelenie riadenia kvality
Alternatívny kontakt:
Ing. Ján Babic – oddelenie riadenia kvality
Telefonický kontakt: 048/414 8660, 0918 794 688

Meracie laboratórium
•

kontúrograf Hommel Tester T8000 a výškomer Mitutoyo LH-600C

•

3D merací prístroj Wenzel LH65 CNC

