
PULLALIGN®

Dokonalé ustavení řemenic pomocí laseru



Spolehlivý provoz řemenových převodů docílíte sp
ustavením řemenic laserovým přístrojem PULLALIG

PULLALIGN® je lehký, robustní a
odolný. Díky jeho silným mag-
netům jej lze snadno instalovat na
vnitřní nebo vnější stranu jakékoli
řemenice nebo řetězového kola.
Jeho jednoduché provedení
zaručuje, že se nemohou ztratit
žádné malé součásti.
PULLALIGN® využívá vyzkoušený a
patentovaný princip odraženého
paprsku OPTALIGN®, který
zaručuje maximální přesnost a
spolehlivost měření.
PULLALIGN® může měřit i při
velkých osových vzdálenostech ře-
menic. Laserový paprsek se odráží
od odražeče, který je na protilehlé
řemenici. Korekční hodnoty se
určují vizuálně podle polohy papr-
sku na vysílači paprsku a na
odražeči. Všechny parametry
ustavení se sledu-jí současně.
Přístroj umožňuje realizovat
ustavení během několika minut
bez jakéhokoli zaučování. PULLA-
LIGN® se dodává v odolném
kufříku nebo měkkém pouzdře.

Napájení 4 AAA bateriemi,
které stačí na 25 hodin provozu

Vysílač laserového
paprsku třídy 2

Odražeč

Před ustavením Po ustavení

Pomocí silných magnetů
se PULLALIGN® snadno
namontuje na čelo řemenice



právným
GN®

Jednodušší použití vzhledem ke konvenčním metodám

Nevyžaduje zaškolení

Prodlužuje životnost řemenů, řemenic a ložisek

Snižuje vibrace a opotřebení řemenů

Použitá technologie odraženého paprsku maximalizuje přesnost

Je zapotřebí pouze jeden laser

Zobrazuje zvlášť přesazení a vertikální i horizontální vybočení

K obsluze stačí jediný pracovník

Nižší spotřeba energie, kratší prostoje, nepotřebujete odborníky

Výhody PULLALIGN® při ustavování řemenic
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Robustní
kufřík

PULLALIGN® v praxi

1. Zapněte přístroj PULLALIGN® a
namontujte na řemenice, které
se mají ustavit.

2. Poloha vysílaného paprsku na
odražeči znamená vertikální vy-
bočení a přesazení. Horizontální
vybočení je dáno polohou
odraženého paprsku na vysílači.
Zkontrolujte tyto polohy.

3. Ustavení vertikálního vybočení
se provádí podkládáním pohy-
blivého stroje a sleduje se výsle-
dek na odražeči. Ustavení hori-
zontálního vybočení se provádí
posunováním stroje ve vodo-
rovné rovině. Přesazení se ko-
riguje posunutím pohyblivého
stroje v axiálním směru.

4. Řemenice jsou ustavené, pokud
souhlasí stopy vysílaného a
odraženého paprsku s přísluš-
nými referenčními ryskami.

Odražeč

Laser

Vertikální
vybočení

Přesazení Horizontální
vybočení

Ustaveno

Příklady ustavení řemenic

PULLALIGN® - technické údaje
Laser - vysílač

Přesnost měření 0.2°
Vlnová délka 675 nm
Výstupní výkon < 1 mW
Klasifikace Třída II
Vzdálenost měření 10 m mezi jednotkami
Délka stopy laseru 7 m při vzdálenosti 5 m
Ovládání Přepínač laser ON/OFF
Doba provozu 25 hodin
Typ baterie 4 AAA alkalické baterie
Provozní teplota -5°C až 40°C
Skladovací teplota -10°C až 80°C
Způsob montáže Magnety
Váha 0.26 kg (s bateriemi 0.3 kg)
Rozměry 37 mm x 40 mm x 167 mm
Materiál Hliník s povrchovou úpravou

Odražeč
Přesnost 0.2°
Velikost plochy 21 mm x 32 mm
Způsob montáže Magnety
Váha 0.27 kg
Rozměry 37 mm x 40 mm x 167 mm
Materiál Hliník s povrchovou úpravou

Kufřík
Materiál Černý vysokotlaký polyetylén
Rozměry 355 mm x 300 mm x 85 mm
Vnitřek Pěnová výplň
Váha soupravy 1.35 kg

Navštivte nás na www.pruftechnik.com

PRÜFTECHNIK Alignment Systems
P.O. Box 12 63
D-85730 Ismaning, Germany
www.pruftechnik.com
Tel:  +49 (0)89 99 61 60
Fax: +49 (0)89 99 61 62 00
eMail: info@pruftechnik.com

Technika pro produktivní údržbu

Zastoupení pro ČR a SR:
LAMI KAPPA, spol. s r.o.
Vladislavova 3142
CZ-41501 Teplice
Tel: +420 417 534 542-3
Fax: +420 417 534 544
eMail: lami@vol.cz
www.lamikappa.cz


