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ALTERA
Máquinas de Medição por Coordenadas

A família de Máquinas de Medição por Coordenadas 
(MMC) de qualidade premium ALTERA da LK Metrology 
cumprem as necessidades dos fabricantes hoje e no 
futuro.
O design cerâmico superior com relação rigidez-peso 
quase perfeita e maior resistência a variações de 
temperatura oferece um desempenho consistente em 
todos os ambientes de fabrico. A tecnologia avançada 
multi-sensor otimiza a produtividade das MMC e oferece a 
oportunidade de ampliar o espetro de aplicações a novos 
materiais e componentes à medida que as necessidades 
dos clientes vão evoluindo. Fluxos de trabalho inovadores 
e softwares intuitivos facilitam as complexas tarefas de 
inspeção e multiplicam a produtividade.

Consulte o site da LK Metrology para conhecer todos os detalhes 
sobre as condições em que se aplica.

Precisão duradeira 
O pórtico ultra estável em cerâmica e os eixos com 
escalas óticas de alta resolução (0,05µm) permitem 
chegar a precisões volumétricas tão baixas como 
1,5µm + L/375.

Movimento preciso 
A mesa de granito com um único orifício entalhado e 
guia em rabo-de-andorinha bem como os rolamentos 
a ar pré-esforçados possibilitam controlo preciso dos 
movimentos até a altas velocidades.

Garantia de precisão exclusiva 
A LK Metrology é o único fabricante de MMC que garante 
a precisão dos seus equipamentos durante 10 anos.

ExcElência agora E no futuro...
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Preparada para o chão-de-fábrica 
Equipada para os mais desafiantes ambientes 
de produção, a família de produtos ALTERA 
possui pórticos em cerâmica termicamente 
resistentes e eixos protegidos de pó ambiente 
ou contaminantes de óleo.

Apoios Anti vibratórios 
Isolamento pneumático das vibrações com auto-
nivelamento, o qual oferece um ótimo desempenho 
em áreas sujeitas a elevados níveis de vibrações 
de baixa frequência.

ExcElência agora E no futuro...
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a faMÍlia DE ProDutoS altEra: taManHo nÃo É ProBlEMa

ALTERAS

A ALTERA S é uma MMC versátil, com grande variedade de dimensões 
e tecnologias de forma a adaptar-se a cada aplicação e orçamento. 
O design do seu pórtico é o culminar de 50 anos de experiencia em 
metrologia e nas mais avançadas tecnologias em MMC, criando assim 
uma nova geração de equipamentos para utilização tanto em linha de 
produção como no laboratório de controlo de qualidade.

ALTERAM

Produzida com rigorosos padrões de qualidade para se obter o mais 
elevado nível de precisão, a ALTERA M é ideal para a inspeção de alta 
precisão, sendo indicada para a inspeção de componentes críticos 
fabricados com tolerâncias apertadas.

ALTERASL

Esta CMM é particularmente adequada a responder às necessidades 
dos setores automotivo e aeronáutico pois possui um eixo X elevado 
e dessa forma adquire a rigidez necessária para assegurar uma 
medição multisensor ultra-rápida. Através da versão HA, a ALTERA SL 
torna-se uma verdadeira referencia para os laboratórios de metro-
logia e aplicações para ultra precisão pois atinge uma precisão na 
medição abaixo da milésima de milímetro. 

*ALTERA SL High Accuracy version

Pronta para os mais desafiantes ambientes de produção, a família de 
produtos ALTERA possui pórticos em cerâmica termicamente resistente 
e eixos protegidos de contaminantes ambientes como pó ou óleo.
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Contact measuring systems

Manual Motorized Dynamic

Manual probe heads 
with integral TP20 
probe systems

Manual probe 
head with 
autojoint 
connection

Fixed position 
probe head 
with autojoint 
connection

Motorized probe heads with 
720 positions available

Infinite 
positioning 
probe head

 

Non-contact measuring systems

Single and multi-stripe laser

Motorized probe heads and complete range of 
digital technology laser scanners

 PH20PH6M

RTP20

L100

PH6M

LC15Dx

TP20

LC60Dx

TP20TP200

XC65Dx / XC65Dx-LS

TP200

SP25M

MIHMH20i PH10M 
PLUS

MH20 PH10T
PLUS

TP20

TP200

SP25M

TP7M

PH10M
PLUS

REVO-2

Rack de troca automática 
RENISHAW e módulos GRÁTIS 
na compra de uma MMC LK nova com PH10.

Sistemas de medição por contato

Manual Motorizado Dinâmico

Sensor de medição 
manual com sistemas 
de sensor TP20

Sensor de me-
dição manual 
com conexão 
autojoint

Sensor de 
posição fixa 
com conexão 
autojoint

Sensor motorizado com 720 
posições disponíveis

Sensor de po-
sicionamento 
infinito

 

Sistema de medição sem contato

Laser simples e multifeixe

Sensores motorizados e completa variedade de 
escâners a laser de tecnologia digital

 

As MMC ALTERA multisensor oferecem grande flexibilidade 
de medição e uma melhor compreensão da característica do 
produto ao mesmo tempo que maximizam a produtividade 
na medição.

oPçõES DE SEnSor

Sensor de toque de alta precisão, TP200 Scanner laser de alta precisão, LC15Dx Sistema de medição de 5 eixos REVOSensor de digitalização de alta velocidade, 
SP25
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Duas opções de software, CMM-MANAGER ou CAMIO, 
permitem que você escolha o pacote que melhor se adequa 
às suas necessidades. O CMM-MANAGER é um pacote 
de software fácil de usar, que foi desenvolvido com foco 
na produtividade; e o CAMIO é um poderoso pacote de 
software multi-sensores com recursos avançados. 

O CAMIO é um pacote de software de MMC abrangente, com 
recursos multi-sensor avançados para sondas de contacto, sondas 
de digitalização e scanners laser. Podem ser criados programas 
de inspeção e relatórios dimensionais para uma ampla gama de 
aplicações – comuns ou específicas, online e/ou offline, utilizando 
qualquer formato de CAD.

O CMM-MANAGER foi desenvolvido de forma a tornar cada passo 
das medições e emissão de relatórios o mais simples possível.

Software avançado para MMC multi-sensores

Software para MMC focado em produtividade e fácil de usar 

•	 Programas	de	inspeção	padrão	na	indústria	DMIS
•	 Inspeção	de	características	geométricas	e	superfícies	de	forma	livre
•	 Compatibilidade com as MMC populares e sistemas de sensor via protocolo I++
•	 Fluxos	de	trabalho	intuitivos	e	poderosa	interface	em	estilo	barra	de	opções
•	 Integração com sonda de contacto, sonda de digitalização e digitalização laser
•	 Relatórios	gráficos	com	ligação	SPC	e	Q-DAS
•	 Aplicação	Gear	and	Blade
•	 Automação	da	linha	de	produção

•	 Medição	e	emissão	de	relatórios	de	forma	rápida	e	expedita
•	 Seleção	de	sonda	de	medição	utilizando	apenas	um	clique
•	 Relatório	gráfico	inteligente	com	formatos	de	saída	simples	de	compreender
•	 Simulação	de	sonda	e	componente	de	trabalho	em	tempo	real	e	deteção	
 de colisão
•	 Relatórios	prontos	a	publicação	em	w3,	o	que	facilita	a	partilha	com	
 um público mais amplo

CMM-MANAGER
Software de 
medição CNC 
para MMC manuais 
e portáteis

CAMIO8
Software de 
metrologia 
multi-sensores

SoftWarE altEra
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Confirmar

Medição

Selecionar

Software avançado para MMC multi-sensores

Software para MMC focado em produtividade e fácil de usar 

Simulação virtual

O poderoso ambiente de programação de MMC do CAMIO 
oferece uma simulação completa das peças e sensores das MMC. 
Os programas das MMC podem ser otimizados e verificados para 
se obter a máxima eficiência, antes da chegada das amostras de 
peças de trabalho. Podem ser preparados e personalizados relatórios 
para atender os formatos específicos do cliente, antecipadamente, 
aumentando assim a disponibilidade da MMC.

Clique e meça 

Utilizando a funcionalidade “Clique e meça” do CMM-MANAGER, o operador será capaz 
de selecionar qualquer característica no modelo CAD. O programa automaticamente 
seleciona o ângulo correto de medição e gera o trajeto livre de colisões. Após o operador 
confirmar a seleção, a MMC mede automaticamente as características.



ALTERAS ALTERAM ALTERASL ALTERASLHA

Precisão volumétrica de 1.8 µm + L/400 de 1.5 µm + L/375 de 1.1 µm+L/400 de 0.7 µm+L/600

Repetibilidade de 1.7 µm de 1.5 µm de 0.7 µm de 0.5 µm

Velocidade até 762 mm/s até 833 mm/s até 850 mm/s até 317 mm/s

Aceleração até 2,306 mm/s2 até 2,514 mm/s2 até 1,407 mm/s2 até 566 mm/s2

8.7.6 10.10.8 10.12.10 15.15.10 20.15.12 20.15.15 25.20.15

10.7.6 15.10.8 15.12.10 20.15.10 25.15.12 25.15.15 30.20.15

15.7.6 20.10.8 20.12.10 25.15.10 30.15.12 30.15.15 35.20.15

25.10.8 25.12.10 30.15.10 35.15.12 35.15.15 40.20.15

30.10.8 30.12.10 35.15.10 40.15.12 40.15.15 45.20.15

35.10.8 35.12.10 40.15.10 45.15.12 45.15.15 50.20.15

40.10.8 40.12.10 45.15.10 50.15.12 50.15.15 60.20.15

45.10.8 50.12.10 50.15.10 60.15.12 60.15.15 65.20.15

60.12.10 60.15.10 70.15.12 70.15.15 70.20.15

70.12.10 70.15.10

7.5.5 8.7.6 10.10.8

10.7.6 12.10.8

15.7.6 15.10.8

20.7.6 20.10.8

25.7.6 25.10.8

ALTERAS ALTERAM

8.7.6 10.10.8 15.12.10 25.15.10 20.15.15 25.20.15

10.7.6 15.10.8 20.12.10 25.15.15

15.7.6 20.10.8 25.12.10

25.10.8

ALTERASL

8.7.6 10.10.8 15.12.10

10.7.6 15.10.8 20.12.10

15.7.6 20.10.8 25.12.10

25.10.8

ALTERASLHA

Volume de medição

Performance
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ESPEcificaçõES

As especificações completas das MMC podem ser adquiridas sob solicitação. Contate a LK Metrology para obter mais informações.
Os tamanhos das MMC impressos em fontes negrito são tamanhos padrão. Os tamanhos das MMC em itálico podem ser adquiridos sob solicitação.

www.LKmetrology.com

LK METROLOGY Europe S.r.l. 
Corso Orbassano, 402/16
10137 Torino, Italy
Tel: +39 011 0743945
Email: Sales.Italy@LKmetrology.com

LK METROLOGY Ltd.
Argosy Road, East Midlands Airport,
Castle Donington, Derby,
DE74 2SA United Kingdom
Tel: +44 (0)1332 811138
Email: Sales.UK@LKmetrology.com

LK METROLOGY Benelux
Technologielaan 11,
3001 Leuven, Belgium
Tel: +32 (0)16 387550
Email: Sales.Belgium@LKmetrology.com

LK METROLOGY Inc.
29550 W. K. Smith Drive, Unit B
New Hudson, MI 48165
United States
Tel: + 1 (810) 263 6100 
Email: Sales.US@LKmetrology.com

LK METROLOGY Gmbh
Siemensstrasse 24,
D-63755 Alzenau, Germany
Tel: +49 6023 9292617
Email: Sales.Germany@LKmetrology.com

LK METROLOGY SAS
39, rue du Bois Chaland,
91090 Lisses, France
Tel: +33 184 860585
Email: Sales.France@LKmetrology.com

LK METROLOGY China Co. Ltd.
Room 401, HuaTeng Building, No. A302, 
Jinsong 3rd Zone, Chaoyang District, Beijing,
P.R. of China.
Tel: +86 10 87768860
Email: Sales.China@LKmetrology.com


