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PRESETTER LEADER 33 (Capacidade: Ø320mm / Altura 360mm) 

 

PRESETTER Modelo LEADER 
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Especificações Técnicas: 
 

Dimensões do Eixo: Diâmetro 320mm ou 520mm, altura 360mm ou 500mm 

Estrutura principal: Totalmente produzido em aço garantindo maior resistência e dureza como também 

extrema precisão. É normalizado para melhorar a resistência e a estabilidade dimensional durante o uso.  

O Presseter LEADER pode assim garantir maior estabilidade estrutural e geometria constante em qualquer 

condição de trabalho com precisão e repetibilidade ao longo dos anos. 

Movimento do Eixo: todos movimentos são perfeitamente calibrados para oferecer um ótimo equilíbrio. O 

movimento é manual com deslocamento suave e fácil posicionamento dos eixos Z e X.  

 Movimento linear é garantido por guias lineares paralelas nos eixos Z e X com rolamentos de esfera 

recirculantes em linha pré-carregados. 
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 Guias são diretamente fixadas na base de aço do presseter para garantir alinhamento geométrico 

constante, mesmo com variações de temperatura devido ao mesmo coeficiente de expansão térmica. 

Isso é especialmente útil quando a altura no eixo Z aumenta. As grandes dime nsões das guias possibilitam 

maior precisão e grande estabilidade para a coluna de alta performance do presseter.  

 O movimento do eixo é manual e permite um rápido e suave posicionamento da câmera de um dos dois 

eixos ao mesmo tempo. Graças ao contrapeso bem projetado ele pode ser posicionado com precisão com 

apenas uma mão e não requer nenhum sistema de trava. 

 
  

 Movimento micrométrico manual através de uma roda de alumínio anodizado customizada.  

 Os eixos X e Z são equipados com com escalas ópticas de alta precisão com resolução micrométrica. Todas 

escalas ópticas são fornecidas com certificado de inspeção.  

 As escalas ópticas são posicionadas no ponto médio entre as guias para garantir uma máxima precisão de 

medição. 

Encaixe para Suporte de Redução do Cone: este é integrado na base do presseter e utiliza um suporte para 
cone rotativo vertical de alta precisão. Usinado para tolerâncias exatas pode acomodar diferentes tipos de 
reduções. São pré testados para garantir maior precisão e repetibilidade ao longo do tempo.  

 
 A fim de garantir posicionamento vertical exato do cone com a ferramenta, o suporte de redução do cone é 

equipado com “Vacum System” (opcional). Este sistema, com design M.Conti, pneumaticamente 
aumenta a estabilidade da ferramenta para melhorar a repetibilidade.  

 O Suporte de Redução do Cone é equipado com esferas de calibração para os eixos X e Z para facil e rápido 
zeramento dos mesmos. Não é necessário outro equipamento para auxiliar a medição.   

 A rotação manual da ferramenta é extremamente suave e de fácil uso, para alcançar processos de medição 
precisos. Parafuso de bloqueio mecânico permite o forte bloqueio da ferramenta em qualquer posição 
desejada. Extremamente útil para qualquer necessidade de ajuste micrométrico.   

 A capacidade de peso do Suporte de Redução do Cone é extremamente elevada, fazendo com que o 

Presseter LEADER seja ideal para uma vasta gama de ferramentas. 

http://www.btfixo.com.br/
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Computador e Software: 

 

Computador: Alta performance dentro da estrutura principal do presetter. Equipado com 3 ventiladores de alto 

desempenho para um melhor desempenho em todas as condições de trabalho. Fornecido com mouse, teclado e 

uma tela grande de 22”, verticalmente definida para uma melhor visibilidade e espaço do software. Processador 

INTEL de ultima geração e placa mãe com um disco rígido de alta capacidade para operações sem problemas. 

Software do Presseter utiliza WINDOWS XP pois este tem comprovada estabilidade e excelente compatibilidade.   

 
Conexões: uma porta Ethernet LAN de fácil acessibilidade, 7 Portas USB. Possibilidade de transmissão através 

(Opcional) Wi-fi.  

Possibilidade de comunicação direta com:  

 Maquinas controladas com Presseter Integrado Pos Processador.  
 Servidores da Empresa para operações de registro de transferencia.  

 Software específico para a transferência de dados dimensional do sensor de Balluff.  
 A memória externa suporta chaves USB e discos rígidos. 
 Impressoras a Laser.  
 Impressoras de etiquetas.  
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Principais Funções do Software Padrão: 

  
 Sistema de Medição: eixo fixo e móvel com medição automática do diâmetro máximo e altura   
 Memória com Capacidade de armazenamento de dados para 20.000 ferramentas.  
 Memória com Capacidade de armazenamento de 200 origens de maquinas.  
 Criar lista de ferramentas. 
 Armazenamento de ferramentas de perfil realizado.  
  Impressão da tela é possível. 
  Teclado alfanumérico exibido na tela. 
 Funções Geométricas (Perpendicularidade, angulo, circulo, tangencial, goniômetro, etc.)  
 Seleção de Linguagem. 
 Atualizaçao do Software é possível através de conexão pela internet.   
 Transferencia de dados Balluff. 
 Utilizar usuário e senha de proteção. 
 Gerar medição e registro de trabalho. 
 Exportar as informações em múltiplos formatos.  

 

Detecção óptica: 
 

Câmera e Iluminação: Câmera de alta resolução C-MOS com lentes telecêntrica. Esta oferece um campo de 
visão de 7x7mm (0,27 x 0,27in.) e uma ampliação ótica de 40x tanto no Perfil de Visualização como no modo 
de Visualização Real. Possibilidade de aplicar zoom digital até 80X (contudo nenhuma medida pode ser 
realizada além 40x).  
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Escalas Ópticas:  Resolução dos Eixos    X=0,001mm       Z=0,001mm  
 
Eixos e Visualização:  
Dependendo das ferramentas a serem medidas, o operador tem a opção de alterar o modo de eixo.  

            O eixo pode ser utilizados em 4 diferentes maneiras. 

 Fixo 
 Móvel 
 Medida do ponto central 
 R.O.I.  

 

 
 
 

Máquinas de Origem: 

 
Máquinas de origem podem ser definidas na memória principal do presetter. Até 10.000 origens podem 
ser armazenadas e recuperadas. 

 
 Todas origens podem ser nomeadas e classificadas. 
 Reversões automáticas para Origem Master para medições locais. 

 Origem utilizada é sempre mostrada na tela. 

 

 
 
Funções Geométricas: 
Um conjunto de funções geométricas podem ser usadas para medir a maioria das ferramentas de um modo 
flexível e dinâmico. Em cima destes existem de 3 programas multifuncionais que podem fornecer 
informações completas da ferramenta. 
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Medições Standard do Software do Presetter: 
 

  Um completo conjunto de ferramentas para medir: 
o Maior diâmetro e altura das ferramentas. 
o Linha e ângulo de intersecção. 
o Identificação do ponto teórico. 

Estas funções podem fornecer muito rápido, num piscar de olhos, as medidas da maioria das ferramentas 
standard. 

 

 
 

Captura da tela de detecção do perfil da ferramenta e medição: 
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          Medicão de ferramentas com múltiplas arestas e relatório: 
 
Um instrumento totalmente funcional para determinar run-out e altura das arestas de corte e raio. Um relatório 
detalhado com gráfico pode ser gerado para certificar as especificações da ferramenta ou ajuste de ferramenta.  
Menu com os principais atalhos, raio teórico e altura, número de arestas de corte e mais ou menos a tolerância 
permitida para cada medidas X e Z. 

 

 
 

1. Run-Out - rápida forma para determinar qualquer ponto central run-out. Imediatamente visível 
run-out máximo e mínimo comparado ao conjunto de valores. 

2. Medicão de múltiplas arestas de corte e relatório: As medidas são realizadas para cada aresta de 
corte, o software solicita a nova aresta de corte  e deve ser colocada na faixa de medição. 
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Quando são realizadas todas as medidas um relatório pode ser imediatamente visualizado na parte inferior 
da tela. 

 

 
 
Um relatório completo pode ser gerado em formato PDF. 
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Peso e Dimensões:  
 
Capacidade de Medição: diâmetro 320mm e altura 360mm 
Peso do Presetter: 130kgs 
Peso completo com embalagem e acessórios: 180kgs 
Dimensões  Presetter:  
A=950mm 
B= 360mm 
C=560mm 
Dimensões Embalagem: 820mm x 1100mm x  
1240mm 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 

B 

 

C 
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Configuração: 

Código Especificações  

 

LEADER33 - BT40 

Capac. Diam.  

320mm 

Capac. Altura 

360mm 

 

Plug & play, pressetter com estrutura de aço e 

estrutura principal (linearidade +/- 2) - suporte 

de redução para cone ISO 40 de alta precisão - 

PC completo dentro da estrutura de ajuste 

prévio - Porta LAN - 7 portas USB - monitor 

colorido de 22” - lentes telecêntricas HD com 

modo de visualização dupla (perfil e visão real 

para análise de superfície de ferramenta)  

 
 

CVS Sortware: 

 Fácil utilização  - medidas geométricas em 

ferramentas -  modo com eixo móvel de rápida 

medição - Múltiplos perfis  - Imagem na tela e 

exportação de dados para arquivo, PC e / ou 

Máquina com Pós-Processador (acima de 80NC 

pré-instalado) - geracão de  grupo ferramenta. 

 

 

 

380.1904 Inter Lock System - Mecanismo de bloqueio 

universal de ferramenta. Bloqueio mecânico 

através  do pino de fixação do mandril. Estes 

sistema permite utilizar diferentes modelos de 

pinos de fixação e mandris utilizado o 

mecanismo de bloqueio correto.  Isto também 
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significa que o sistema pode ser utilizado com 

diferentes suportes de redução para cones  

com a mesma flexibilidade da linha LEADER de 

presetters. 

 

 

    
 

824.1493 Impressora de etiquetas DYMO Mod. 450 

 

 
 

 

C214 Bancada de alta estabilidade personalizada 

produzida para utilização do Presetter.  

Inteiramente feito em chapa de aço para 

suportar grandes cargas estáticas. 
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