
UPPRIKTNING AV MASKINER 
MED KARDANAXLAR
Maskiner som använder kardanaxlar har av många betraktats som okänsliga för 
uppriktningsfel. Erfarenheter från vibrationsmätningar och från verksamheter med 
tillståndsbaserat underhåll inom industrin, har visat att så inte är fallet. Uppriktning 
har en direkt påverkan på tillgängligheten för driften och i många fall även på kva-
litén på produkten som tillverkas. Konventionella metoder för uppriktning har inte 
gett den noggrannhet som krävs för att uppriktningen skall vara tillräcklig. Genom 
att använda Fixturlaser NXA uppriktningssystem tillsammans med Fixturlaser Offset 

NXA kan noggrann uppriktning utföras på samma snabba och enkla sätt som för 
vanlig axeluppriktning. Fixturlaser Offset NXA fixtursats, med tillhörande mjukvara, 
ökar användningsområdena för Fixturlaser NXA axeluppriktningssystem.

Fixturlaser Offset NXA har inbyggda peklasrar, vilket gör att montering och 
inställning av fixturerna kan ske mycket snabbt. Genom att använda peklasrar kan 
en visuell grovuppriktning av maskinerna ske direkt utan att handenheten behöver 
användas. För snabb precisionsuppriktning och dokumentering används Fixturlaser 
NXA uppriktningssystem. Mer information om Fixturlaser Offset NXA och dess 
funktioner finns i vår broschyr Fixturlaser NXA.

Fixturlaser Offset NXA 

  Fixturlaser 
  Offset NXA 

•     Inbyggda peklasrar

•  Express montering 

•  Express 
 grovuppriktning 

•  Stabila f ixturer

•  För användning
 t i l lsammans med
 Fixturlaser NXA axel-
 uppriktningssystem
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 Expressmontering och mätning

Fixturen är flexibel och kan justeras till valfri 
position i ett plan som är parallellt med 
flänsen för den stationära maskinen.

Fixturlaser Offset NXA kan monteras på ett 
antal olika sätt. Systemet är konstruerat så 
att bultarna för infästningen av kardanaxeln 
kan användas.

De inbyggda peklasrarna är inställda för att 
representera rotationsaxeln för maskinerna 
och används för inställning av fixturen och 
grovuppriktning av den rörliga maskinen.

Genom att använda Fixturlaser NXA-sys-
temet kan maskinernas exakta position 
beräknas för  precisionsuppriktning och 
dokumentering.

Fixtursats och tillbehör

Teknisk specifikation

Vikt, standard system inklusive väska 9,8 kg

Vikt, standardsystem inklusive tillbehör och väska 11,9 kg

Dimensioner väska (L x B x H) 780 x 325 x 135 mm

Max avstånd mellan bulthål för infästning 360 mm

Max offset 650 mm

Material Anodiserad aluminium

Peklaser Klass 2 laser

Drift temperatur 0°C – +50°C

Lagringstemperatur -20°C – +70°C

Innehåll Ant. Art.nr.

Väska 1 1-0748

Vridenheter 2 2-0730

Härdade brickor 2 3-0376

Verktyg 2 3-0843

Fixturarmar 2 3-1522

Brickor med styrningar 3 3-1523

Gängad centrumtapp M12, M16, M20, M24, M30 
(3-1560, 3-1561, 3-1562, 3-1563, 3-1571)

Plastbox inklusive verktyg 1 2-0544

Innehåll Ant. Art.nr.

Härdade brickor 2 3-0376

Fixturarm 1 3-1522

Styrbrickor 2 3-1523


