
Express Alignment T hrough Real Innovation

Med Fixturlaser GO Pro kan inget gå snett

Vårt senaste tillskott inom expressuppriktning heter Fixturlaser GO Pro och är en 
trådlös produkt med flera värdefulla funktioner.

Fixturlaser GO Pros största nyhet är dess unika, adaptiva användargränssnitt i 
kombination med funktionen Compound Moves. Fixturlaser GO Pro visar hur du 
ska gå tillväga med utgångspunkt i mätresultatet. Det börjar med att föreslå att 
du sparar mätresultatet. Om maskinen ligger inom toleransen rekommenderar 
Fixturlaser GO Pro att du avslutar mätningen. 

Compound Moves
Om maskinen är feluppriktad föreslår systemet att du går vidare till en vy för ver-
tikal justering. Fixturlaser GO Pro räknar ut storleken på de shims som behöver 
läggas till eller tas bort för att korrigera maskinens vertikala läge.
När du går vidare till horisontell justering visas live-värden under hela justerings-
fasen. Inga ommätningar mellan justeringarna är nödvändiga, eftersom du hela 
tiden känner till maskinens sanna position, m a o med Fixturlaser GO Pro kan 
inget gå snett.

APPLIKATIONER

HORISONTELL

VERTIKAL

SOFTCHECK™

MÅLVÄRDEN

MINNESHANTERARE

APPLIKATIONER

HORISONTELL

VERTIKAL

SOFTCHECK™

MÅLVÄRDEN

MINNESHANTERARE

FUNKTIONER Fixturlaser GO Pro

• Adaptivt gränssnitt: Vägleder användaren genom hela mätningen på basis av uppmätt resultat.

• Stor skärm: Tålig bakgrundsbelyst 4 tums färgskärm.

• Gränssnittet baseras på IKONER = INGEN text: Inga språkbarriärer.

• Compound moves: Horisontell och vertikal justering görs utan några axelrotationer eller ommätningar däremellan.

• Trådlöst: Bluetooth®-kommunikation.

• Dokumentation: Namnge din mätning och spara den i minneshanteraren. Upp till 1500 mätningar kan sparas.

• 30 mm detektor: Inget behov av grovuppriktning. Största mätområdet.

• Resume-funktion: Ingen data förlorad, när systemet går ner i energisparläge eller vid batteribyte.

• CCD-teknik: Digital signalbehandling med hög linjaritet borgar för en hög nivå av felkorrigering.

• Förmonterade fixturer: Snabbare montering och nedpackning av fixturerna.

TRÅDLÖS FÄRGSKÄRM

FUNKTIONER Fixturlaser GO Basic

• Intuitivt gränssnitt: Vägleder dig genom mätningen, steg för steg.

• Stor skärm: Hållbar transreflektiv monokrom LCD-skärm på 4 tum.

• Gränssnittet baseras på IKONER = INGEN text: Inga språkbarriärer.

• Dokumentation: Namnge din uppriktning och spara den i minneshanteraren. Upp till 350 mätningar kan sparas.

• 30 mm detektor: Inget behov av grovuppriktning. Största mätområdet.

• Resume-funktion: Ingen data förlorad, när systemet går ner i energisparläge eller vid batteribyte.

• CCD-teknik: Digital signalbehandling med hög linjaritet borgar för en hög nivå av felkorrigering.

• Förmonterade fixturer: Snabbare montering och nedpackning av fixturerna.

Fixturlaser GO Basic tar hand om dina 
feluppriktade maskiner

Fixturlaser GO Basic är, som namnet antyder, ett bas-
verktyg för axeluppriktning. Det är icke desto mindre 
ett kraftfullt verktyg för underhållstekniker som ar-
betar med uppriktning av roterande maskiner. Detta 
uppriktningsverktyg har alla basprogram du behöver 
för att hålla maskinerna i gott skick: horisontell och 
vertikal axeluppriktning, Soft Check och målvärden.

Stor CCD-
detektor, 30 mm

V-block och kedja
förmonterade

Fixturlasers mätenheter har den största 

detektorytan på 30 mm! 

Kompakta mätenheter
som är enkla att
hantera vid både  
montering
och mätning.

Fixturer med 
snäppfästen, 
enkel justering
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Vyn för vertikal justering visas på 
skärmen om värdena ligger utanför 
toleransen. På bilden ovan visas 
storleken på de shims som behöver 
läggas till eller tas bort för att få en 
korrekt uppriktad maskin. 

ALIGNMENT INTELLIGENCE TRUE POSITION SENSINGGRAFISKT ANVÄNDAR-
GRÄNSSNITT• 30 MM CCD-DETEKTOR + LINJELASER = 

   ELIMINERAR GROVUPPRIKTNING

• KVALITETSKONTROLL AV DIGITALA 

SIGNALER è KANTAVKÄNNING,

 ELIMINERING AV SIDOPUNKTER OCH 

AV OMGIVNINGSLJUS 

GRASP

• VÄGLEDNING MED FINGER-

TOPPSKÄNSLA

• 3D-ANIMERING

• FÄRGKODAD RESULTATVISNING

• IKONBASERAD

• BÅDA AXELPOSITIONERNA ÖVERVAKAS  

 SIMULTANT

• COMPOUND MOVES = MÄT EN GÅNG,  

 FLYTTA I TVÅ RIKTNINGAR

• LIVE-VÄRDEN UNDER JUSTERING
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TRÅDLÖS FÄRGSKÄRM PEKSKÄRM

FUNKTIONER Fixturlaser UPADXA

 EXPRESS MODE™                 Registrering av mätpunkter                                       Färgkodad resultatvisning                       3D-animeringar vägleder dig genom uppriktningen

APPLIKATIONER

HORISONTELL

VERTIKAL

SOFTCHECK™

MINNESHANTERARE

• Intuitivt gränssnitt: Vägleder dig genom mätningen, steg för steg.

• Dokumentation: Namnge din uppriktning och spara den i minneshanteraren. Obegränsat antal sparade poster. 

• Pekskärm: Tålig bakgrundsbelyst 3,5 tums pekskärm i färg.

• Compound moves: Horisontell och vertikal justering görs utan några axelrotationer eller ommätningar däremellan.

• Färgkodad resultatvisning: Grönt visar att värdena ligger inom toleransen, orange inom dubbla toleransen och rött 
utanför dubbla toleransen.

• 3D-animeringar: Pilarna visar i vilken riktning maskinen ska justeras.

• Express mode™: Mätvärdena registreras automatiskt med sampling av upp till 2079 punkter i tre positioner.

• Gränssnittet baseras på IKONER = INGEN text: Inga språkbarriärer.

• 30 mm detektor: Inget behov av grovuppriktning. Största mätområdet.

• Trådlös: Bluetooth®-kommunikation.

• Resume-funktion: Ingen data förlorad, när systemet går ner i energisparläge eller vid batteribyte.

• CCD-teknik: Digital signalbehandling med hög linjaritet borgar för en hög nivå av felkorrigering.

• Förmonterade fixturer: Snabbare montering och nedpackning av fixturerna.

• Utbyggbart: Komplettera med program- och maskinvaror allt eftersom dina mätbehov ändras.

Tillvals-
APPLIKATIONER

HORISONTELL

VERTIKAL

SOFTCHECK™

MÅLVÄRDEN

MINNESHANTERARE

TRÅDLÖS FÄRGSKÄRM PEKSKÄRM

Fixturlaser
OFFSETXA

Fixturlaser
OL2RXA

FUNKTIONER Fixturlaser XA Pro

• Intuitivt gränssnitt: Vägleder användaren genom mätningen, steg för steg.

• Stor pekskärm: Tålig bakgrundsbelyst 6,4 tums pekskärm i färg.

• Färgkodad resultatvisning: Grönt visar att värdena ligger inom toleransen, orange inom dubbla toleransen och rött 
utanför dubbla toleransen.

• 3D-animeringar: Pilarna visar i vilken riktning maskinen ska justeras.

• Gränssnittet baseras på IKONER = INGEN text: Inga språkbarriärer.

• Compound moves: Horisontell och vertikal justering görs utan några axelrotationer eller ommätningar däremellan.

• Express mode™: Mätvärdena registreras automatiskt med sampling av upp till 2079 punkter i tre positioner.

• Dokumentation: Namnge din uppriktning och spara den i minneshanteraren. Obegränsat antal sparade poster.

• 30 mm detektor: Inget behov av grovuppriktning. Största mätområdet.

• Trådlös: Bluetooth®-kommunikation.

• Resume-funktion: Ingen data förlorad, när systemet går ner i energisparläge eller vid batteribyte.

• CCD-teknik: Digital signalbehandling med hög linjaritet borgar för en hög nivå av felkorrigering.

• Förmonterade fixturer: Snabbare montering och nedpackning av fixturerna.

• Utbyggbart: Komplettera med fler program- och maskinvaror allt eftersom dina mätbehov ändras.

• Maskindefinierad data: Maskinkonfigurationer i mallformat.

LAGERGÅNGS-
UPPRIKTNING

RAKHET 
PLANHET

Fixturlaser XA Pro – Det trådlösa uppriktnings-
verktyget med marknadens största färgskärm

Fixturlaser XA Pro är den nya och förbättrade efterföl-
jaren till Fixturlaser XA med fler funktioner och mer 
innehåll som gör det dagliga underhållsarbetet mycket 
enklare. En av de nya funktionerna är Maskindefinierad 
data som gör det möjligt att spara maskinkonfigura-
tioner i mallformat. Data i form av samtliga avstånd, 
toleranser och målvärden för varje enskild maskin finns 
alltid lätt åtkomliga i uppriktningsverktyget Fixturlaser 
XA Pro!
 

MASKINTÅGXA

HOT CHECK

Programvaran för Fixturlaser Maskin-
tågXA vägleder användaren genom 
hela mätningen. Den unika funktionen 
”Minimal Moves” hjälper dig att välja 
den bästa referensmaskinen så att 
förändringarna blir så få och små som 
möjligt.

APPLIKATIONER

MASKINDEFINIERAD 
DATA

HORISONTELL

VERTIKAL

SOFTCHECK™

MÅLVÄRDEN

MINNESHANTERARE

MASKINTÅGXA

HOT CHECK

CIRKULÄR 
PLANHET

REKTANGULÄR 
PLANHET

RAKHET

TRÅDLÖS FÄRGSKÄRM PEKSKÄRM

FUNKTIONER Fixturlaser XA Ultimate

APPLIKATIONER
• Rakhet

• Rektangulär och cirkulär planhet

Som tillval finns ett fixturpaket för uppriktning av hela och halva 

lagerhus.

Och naturligtvis ingår expressuppriktningens alla avancerade funktioner 

och fördelar i Fixturlaser XA Ultimate-paketet.

Fixturlaser XA Ultimate – det ultimata mätinstrumentet

Det laserbaserade mätinstrumentet, Fixturlaser XA Ultimate,
är den optimala lösningen för alla underhålls- och 
servicetekniker som kontinuerligt ställs inför utmanande 
uppgifter i underhållsarbetet.

Programvarupaketet innehåller alla tillgängliga axeluppriktnings- 
applikationer som:
• Horisontell och vertikal axeluppriktning, samt axeluppriktning av maskintåg.

• Softcheck, fotlåsning, målvärden, maskindefinierad data, Hot Check, etc.

Utöver dessa applikationer får du även de geometriska 
mätprogrammen, såsom:

KONFIGURERING	 	 		 	MÄTNING		 			 	 				JUSTERING

Tryck och släpp: 
Systemet ger dig full frihet att registrera dina 
mätningar i vilken ordning du vill. Tryck- och 
släpp-funktionen gör det enkelt att välja just 
den punkt som ska mätas. Tryck på skärmen, 
för fingret längs skärmen och släpp fingret där 
du vill mäta. Tillsammans med färgskärmen och 
det grafiska gränssnittet kan du mycket snabbt 
manövrera i konfigurationen, även om många 
mätpunkter behöver registreras.

DRAG AND RELEASE

Best Fit: 
Du har möjlighet att låta systemet räkna ut 
en referenslinje eller ett referensplan som 
visar ”Best Fit” (bästa matchning), dvs. där 
avvikelserna hos mätpunkterna i förhållande 
till referenslinjen eller referensplanet är så små 
som möjligt.

Expressnavigering: 
När du väljer vilka punkter som ska mätas, 
kommer du också att se att den markerade 
mätpunkten omges av de närmast intill-
liggande punkterna, vilket gör det möjligt 
för dig att välja dem utan att lämna 
mätpunktsskärmen.

Användning av 
referensmottagare: Du kan 
använda en extra mottagare som 
referensmottagare och nollställa den 
vid mätprocessens början. Därefter kan 
du kontrollera att sändaren inte har 
flyttats under mätningen utan att lämna 
mätskärmen. Om sändaren rör sig blir 
mätvärdena fel.

Tillvals-
APPLIKATIONER

FEETLOCK

MASKIN- 
DEFINIERAD DATA

Några	nya	funktioner	för	geometriska	applikationer	är:

Fixturlaser
OFFSETXA

Fixturlaser
OL2RXA                         

Tillvals-
APPLIKATIONER

Fixturlaser
MASKINTÅGXA

Fixturlaser
OFFSETXA

Fixturlaser
OL2RXA

LAGERGÅNGS-
UPPRIKTNING

RAKHET 
PLANHET

HOT CHECK
MASKINDEFINIERAD 

DATA

FEETLOCK

MÅLVÄRDEN

FEETLOCK

Express Alignment T hrough Real Innovation Express Alignment T hrough Real InnovationExpress Alignment T hrough Real Innovation

Fixturlaser UPADXA – En riktig Fixturlaser-innovation

Fixturlaser UPADXA är ett enastående innovativt steg 
framåt för alla som arbetar med service av roterande 
maskiner. Med detta verktyg kan du röra dig helt fritt på 
arbetsplatsen medan du gör ditt jobb.

Stor skärm – litet format
Det kompakta formatet är inget hinder för en stor skärm, 
i det här fallet en 3,5 tums pekskärm i färg. Fixturlaser 
UPADXA har ett 3D-animerat grafiskt användargräns-
snitt med färgkodade ikoner, symboler och mätvärden i 
realtid, se bilderna nedan. De vägleder dig genom hela 
mät- och uppriktningsprocessen. Ett exempel är pilarna 
vid maskinfötterna som visar dig i vilken riktning maski-
nen ska justeras.



TRÅDLÖS FÄRGSKÄRM PEKSKÄRM

FUNKTIONER Fixturlaser UPADXA

 EXPRESS MODE™                 Registrering av mätpunkter                                       Färgkodad resultatvisning                       3D-animeringar vägleder dig genom uppriktningen

APPLIKATIONER

HORISONTELL

VERTIKAL

SOFTCHECK™

MINNESHANTERARE

• Intuitivt gränssnitt: Vägleder dig genom mätningen, steg för steg.

• Dokumentation: Namnge din uppriktning och spara den i minneshanteraren. Obegränsat antal sparade poster. 

• Pekskärm: Tålig bakgrundsbelyst 3,5 tums pekskärm i färg.

• Compound moves: Horisontell och vertikal justering görs utan några axelrotationer eller ommätningar däremellan.

• Färgkodad resultatvisning: Grönt visar att värdena ligger inom toleransen, orange inom dubbla toleransen och rött 
utanför dubbla toleransen.

• 3D-animeringar: Pilarna visar i vilken riktning maskinen ska justeras.

• Express mode™: Mätvärdena registreras automatiskt med sampling av upp till 2079 punkter i tre positioner.

• Gränssnittet baseras på IKONER = INGEN text: Inga språkbarriärer.

• 30 mm detektor: Inget behov av grovuppriktning. Största mätområdet.

• Trådlös: Bluetooth®-kommunikation.

• Resume-funktion: Ingen data förlorad, när systemet går ner i energisparläge eller vid batteribyte.

• CCD-teknik: Digital signalbehandling med hög linjaritet borgar för en hög nivå av felkorrigering.

• Förmonterade fixturer: Snabbare montering och nedpackning av fixturerna.

• Utbyggbart: Komplettera med program- och maskinvaror allt eftersom dina mätbehov ändras.

Tillvals-
APPLIKATIONER

HORISONTELL

VERTIKAL

SOFTCHECK™

MÅLVÄRDEN

MINNESHANTERARE

TRÅDLÖS FÄRGSKÄRM PEKSKÄRM

Fixturlaser
OFFSETXA

Fixturlaser
OL2RXA

FUNKTIONER Fixturlaser XA Pro

• Intuitivt gränssnitt: Vägleder användaren genom mätningen, steg för steg.

• Stor pekskärm: Tålig bakgrundsbelyst 6,4 tums pekskärm i färg.

• Färgkodad resultatvisning: Grönt visar att värdena ligger inom toleransen, orange inom dubbla toleransen och rött 
utanför dubbla toleransen.

• 3D-animeringar: Pilarna visar i vilken riktning maskinen ska justeras.

• Gränssnittet baseras på IKONER = INGEN text: Inga språkbarriärer.

• Compound moves: Horisontell och vertikal justering görs utan några axelrotationer eller ommätningar däremellan.

• Express mode™: Mätvärdena registreras automatiskt med sampling av upp till 2079 punkter i tre positioner.

• Dokumentation: Namnge din uppriktning och spara den i minneshanteraren. Obegränsat antal sparade poster.

• 30 mm detektor: Inget behov av grovuppriktning. Största mätområdet.

• Trådlös: Bluetooth®-kommunikation.

• Resume-funktion: Ingen data förlorad, när systemet går ner i energisparläge eller vid batteribyte.

• CCD-teknik: Digital signalbehandling med hög linjaritet borgar för en hög nivå av felkorrigering.

• Förmonterade fixturer: Snabbare montering och nedpackning av fixturerna.

• Utbyggbart: Komplettera med fler program- och maskinvaror allt eftersom dina mätbehov ändras.

• Maskindefinierad data: Maskinkonfigurationer i mallformat.

LAGERGÅNGS-
UPPRIKTNING

RAKHET 
PLANHET

Fixturlaser XA Pro – Det trådlösa uppriktnings-
verktyget med marknadens största färgskärm

Fixturlaser XA Pro är den nya och förbättrade efterföl-
jaren till Fixturlaser XA med fler funktioner och mer 
innehåll som gör det dagliga underhållsarbetet mycket 
enklare. En av de nya funktionerna är Maskindefinierad 
data som gör det möjligt att spara maskinkonfigura-
tioner i mallformat. Data i form av samtliga avstånd, 
toleranser och målvärden för varje enskild maskin finns 
alltid lätt åtkomliga i uppriktningsverktyget Fixturlaser 
XA Pro!
 

MASKINTÅGXA

HOT CHECK

Programvaran för Fixturlaser Maskin-
tågXA vägleder användaren genom 
hela mätningen. Den unika funktionen 
”Minimal Moves” hjälper dig att välja 
den bästa referensmaskinen så att 
förändringarna blir så få och små som 
möjligt.

APPLIKATIONER

MASKINDEFINIERAD 
DATA

HORISONTELL

VERTIKAL

SOFTCHECK™

MÅLVÄRDEN

MINNESHANTERARE

MASKINTÅGXA

HOT CHECK

CIRKULÄR 
PLANHET

REKTANGULÄR 
PLANHET

RAKHET

TRÅDLÖS FÄRGSKÄRM PEKSKÄRM

FUNKTIONER Fixturlaser XA Ultimate

APPLIKATIONER
• Rakhet

• Rektangulär och cirkulär planhet

Som tillval finns ett fixturpaket för uppriktning av hela och halva 

lagerhus.

Och naturligtvis ingår expressuppriktningens alla avancerade funktioner 

och fördelar i Fixturlaser XA Ultimate-paketet.

Fixturlaser XA Ultimate – det ultimata mätinstrumentet

Det laserbaserade mätinstrumentet, Fixturlaser XA Ultimate,
är den optimala lösningen för alla underhålls- och 
servicetekniker som kontinuerligt ställs inför utmanande 
uppgifter i underhållsarbetet.

Programvarupaketet innehåller alla tillgängliga axeluppriktnings- 
applikationer som:
• Horisontell och vertikal axeluppriktning, samt axeluppriktning av maskintåg.

• Softcheck, fotlåsning, målvärden, maskindefinierad data, Hot Check, etc.

Utöver dessa applikationer får du även de geometriska 
mätprogrammen, såsom:

KONFIGURERING	 	 		 	MÄTNING		 			 	 				JUSTERING

Tryck och släpp: 
Systemet ger dig full frihet att registrera dina 
mätningar i vilken ordning du vill. Tryck- och 
släpp-funktionen gör det enkelt att välja just 
den punkt som ska mätas. Tryck på skärmen, 
för fingret längs skärmen och släpp fingret där 
du vill mäta. Tillsammans med färgskärmen och 
det grafiska gränssnittet kan du mycket snabbt 
manövrera i konfigurationen, även om många 
mätpunkter behöver registreras.

DRAG AND RELEASE

Best Fit: 
Du har möjlighet att låta systemet räkna ut 
en referenslinje eller ett referensplan som 
visar ”Best Fit” (bästa matchning), dvs. där 
avvikelserna hos mätpunkterna i förhållande 
till referenslinjen eller referensplanet är så små 
som möjligt.

Expressnavigering: 
När du väljer vilka punkter som ska mätas, 
kommer du också att se att den markerade 
mätpunkten omges av de närmast intill-
liggande punkterna, vilket gör det möjligt 
för dig att välja dem utan att lämna 
mätpunktsskärmen.

Användning av 
referensmottagare: Du kan 
använda en extra mottagare som 
referensmottagare och nollställa den 
vid mätprocessens början. Därefter kan 
du kontrollera att sändaren inte har 
flyttats under mätningen utan att lämna 
mätskärmen. Om sändaren rör sig blir 
mätvärdena fel.

Tillvals-
APPLIKATIONER

FEETLOCK

MASKIN- 
DEFINIERAD DATA

Några	nya	funktioner	för	geometriska	applikationer	är:

Fixturlaser
OFFSETXA

Fixturlaser
OL2RXA                         

Tillvals-
APPLIKATIONER

Fixturlaser
MASKINTÅGXA

Fixturlaser
OFFSETXA

Fixturlaser
OL2RXA

LAGERGÅNGS-
UPPRIKTNING

RAKHET 
PLANHET

HOT CHECK
MASKINDEFINIERAD 

DATA

FEETLOCK

MÅLVÄRDEN

FEETLOCK

Express Alignment T hrough Real Innovation Express Alignment T hrough Real InnovationExpress Alignment T hrough Real Innovation

Fixturlaser UPADXA – En riktig Fixturlaser-innovation

Fixturlaser UPADXA är ett enastående innovativt steg 
framåt för alla som arbetar med service av roterande 
maskiner. Med detta verktyg kan du röra dig helt fritt på 
arbetsplatsen medan du gör ditt jobb.

Stor skärm – litet format
Det kompakta formatet är inget hinder för en stor skärm, 
i det här fallet en 3,5 tums pekskärm i färg. Fixturlaser 
UPADXA har ett 3D-animerat grafiskt användargräns-
snitt med färgkodade ikoner, symboler och mätvärden i 
realtid, se bilderna nedan. De vägleder dig genom hela 
mät- och uppriktningsprocessen. Ett exempel är pilarna 
vid maskinfötterna som visar dig i vilken riktning maski-
nen ska justeras.



TRÅDLÖS FÄRGSKÄRM PEKSKÄRM

FUNKTIONER Fixturlaser UPADXA

 EXPRESS MODE™                 Registrering av mätpunkter                                       Färgkodad resultatvisning                       3D-animeringar vägleder dig genom uppriktningen

APPLIKATIONER

HORISONTELL

VERTIKAL

SOFTCHECK™

MINNESHANTERARE

• Intuitivt gränssnitt: Vägleder dig genom mätningen, steg för steg.

• Dokumentation: Namnge din uppriktning och spara den i minneshanteraren. Obegränsat antal sparade poster. 

• Pekskärm: Tålig bakgrundsbelyst 3,5 tums pekskärm i färg.

• Compound moves: Horisontell och vertikal justering görs utan några axelrotationer eller ommätningar däremellan.

• Färgkodad resultatvisning: Grönt visar att värdena ligger inom toleransen, orange inom dubbla toleransen och rött 
utanför dubbla toleransen.

• 3D-animeringar: Pilarna visar i vilken riktning maskinen ska justeras.

• Express mode™: Mätvärdena registreras automatiskt med sampling av upp till 2079 punkter i tre positioner.

• Gränssnittet baseras på IKONER = INGEN text: Inga språkbarriärer.

• 30 mm detektor: Inget behov av grovuppriktning. Största mätområdet.

• Trådlös: Bluetooth®-kommunikation.

• Resume-funktion: Ingen data förlorad, när systemet går ner i energisparläge eller vid batteribyte.

• CCD-teknik: Digital signalbehandling med hög linjaritet borgar för en hög nivå av felkorrigering.

• Förmonterade fixturer: Snabbare montering och nedpackning av fixturerna.

• Utbyggbart: Komplettera med program- och maskinvaror allt eftersom dina mätbehov ändras.

Tillvals-
APPLIKATIONER

HORISONTELL

VERTIKAL

SOFTCHECK™

MÅLVÄRDEN

MINNESHANTERARE

TRÅDLÖS FÄRGSKÄRM PEKSKÄRM

Fixturlaser
OFFSETXA

Fixturlaser
OL2RXA

FUNKTIONER Fixturlaser XA Pro

• Intuitivt gränssnitt: Vägleder användaren genom mätningen, steg för steg.

• Stor pekskärm: Tålig bakgrundsbelyst 6,4 tums pekskärm i färg.

• Färgkodad resultatvisning: Grönt visar att värdena ligger inom toleransen, orange inom dubbla toleransen och rött 
utanför dubbla toleransen.

• 3D-animeringar: Pilarna visar i vilken riktning maskinen ska justeras.

• Gränssnittet baseras på IKONER = INGEN text: Inga språkbarriärer.

• Compound moves: Horisontell och vertikal justering görs utan några axelrotationer eller ommätningar däremellan.

• Express mode™: Mätvärdena registreras automatiskt med sampling av upp till 2079 punkter i tre positioner.

• Dokumentation: Namnge din uppriktning och spara den i minneshanteraren. Obegränsat antal sparade poster.

• 30 mm detektor: Inget behov av grovuppriktning. Största mätområdet.

• Trådlös: Bluetooth®-kommunikation.

• Resume-funktion: Ingen data förlorad, när systemet går ner i energisparläge eller vid batteribyte.

• CCD-teknik: Digital signalbehandling med hög linjaritet borgar för en hög nivå av felkorrigering.

• Förmonterade fixturer: Snabbare montering och nedpackning av fixturerna.

• Utbyggbart: Komplettera med fler program- och maskinvaror allt eftersom dina mätbehov ändras.

• Maskindefinierad data: Maskinkonfigurationer i mallformat.

LAGERGÅNGS-
UPPRIKTNING

RAKHET 
PLANHET

Fixturlaser XA Pro – Det trådlösa uppriktnings-
verktyget med marknadens största färgskärm

Fixturlaser XA Pro är den nya och förbättrade efterföl-
jaren till Fixturlaser XA med fler funktioner och mer 
innehåll som gör det dagliga underhållsarbetet mycket 
enklare. En av de nya funktionerna är Maskindefinierad 
data som gör det möjligt att spara maskinkonfigura-
tioner i mallformat. Data i form av samtliga avstånd, 
toleranser och målvärden för varje enskild maskin finns 
alltid lätt åtkomliga i uppriktningsverktyget Fixturlaser 
XA Pro!
 

MASKINTÅGXA

HOT CHECK

Programvaran för Fixturlaser Maskin-
tågXA vägleder användaren genom 
hela mätningen. Den unika funktionen 
”Minimal Moves” hjälper dig att välja 
den bästa referensmaskinen så att 
förändringarna blir så få och små som 
möjligt.

APPLIKATIONER

MASKINDEFINIERAD 
DATA

HORISONTELL

VERTIKAL

SOFTCHECK™

MÅLVÄRDEN

MINNESHANTERARE

MASKINTÅGXA

HOT CHECK

CIRKULÄR 
PLANHET

REKTANGULÄR 
PLANHET

RAKHET

TRÅDLÖS FÄRGSKÄRM PEKSKÄRM

FUNKTIONER Fixturlaser XA Ultimate

APPLIKATIONER
• Rakhet

• Rektangulär och cirkulär planhet

Som tillval finns ett fixturpaket för uppriktning av hela och halva 

lagerhus.

Och naturligtvis ingår expressuppriktningens alla avancerade funktioner 

och fördelar i Fixturlaser XA Ultimate-paketet.

Fixturlaser XA Ultimate – det ultimata mätinstrumentet

Det laserbaserade mätinstrumentet, Fixturlaser XA Ultimate,
är den optimala lösningen för alla underhålls- och 
servicetekniker som kontinuerligt ställs inför utmanande 
uppgifter i underhållsarbetet.

Programvarupaketet innehåller alla tillgängliga axeluppriktnings- 
applikationer som:
• Horisontell och vertikal axeluppriktning, samt axeluppriktning av maskintåg.

• Softcheck, fotlåsning, målvärden, maskindefinierad data, Hot Check, etc.

Utöver dessa applikationer får du även de geometriska 
mätprogrammen, såsom:

KONFIGURERING	 	 		 	MÄTNING		 			 	 				JUSTERING

Tryck och släpp: 
Systemet ger dig full frihet att registrera dina 
mätningar i vilken ordning du vill. Tryck- och 
släpp-funktionen gör det enkelt att välja just 
den punkt som ska mätas. Tryck på skärmen, 
för fingret längs skärmen och släpp fingret där 
du vill mäta. Tillsammans med färgskärmen och 
det grafiska gränssnittet kan du mycket snabbt 
manövrera i konfigurationen, även om många 
mätpunkter behöver registreras.

DRAG AND RELEASE

Best Fit: 
Du har möjlighet att låta systemet räkna ut 
en referenslinje eller ett referensplan som 
visar ”Best Fit” (bästa matchning), dvs. där 
avvikelserna hos mätpunkterna i förhållande 
till referenslinjen eller referensplanet är så små 
som möjligt.

Expressnavigering: 
När du väljer vilka punkter som ska mätas, 
kommer du också att se att den markerade 
mätpunkten omges av de närmast intill-
liggande punkterna, vilket gör det möjligt 
för dig att välja dem utan att lämna 
mätpunktsskärmen.

Användning av 
referensmottagare: Du kan 
använda en extra mottagare som 
referensmottagare och nollställa den 
vid mätprocessens början. Därefter kan 
du kontrollera att sändaren inte har 
flyttats under mätningen utan att lämna 
mätskärmen. Om sändaren rör sig blir 
mätvärdena fel.

Tillvals-
APPLIKATIONER

FEETLOCK

MASKIN- 
DEFINIERAD DATA

Några	nya	funktioner	för	geometriska	applikationer	är:

Fixturlaser
OFFSETXA

Fixturlaser
OL2RXA                         

Tillvals-
APPLIKATIONER

Fixturlaser
MASKINTÅGXA

Fixturlaser
OFFSETXA

Fixturlaser
OL2RXA

LAGERGÅNGS-
UPPRIKTNING

RAKHET 
PLANHET

HOT CHECK
MASKINDEFINIERAD 

DATA

FEETLOCK

MÅLVÄRDEN

FEETLOCK

Express Alignment T hrough Real Innovation Express Alignment T hrough Real InnovationExpress Alignment T hrough Real Innovation

Fixturlaser UPADXA – En riktig Fixturlaser-innovation

Fixturlaser UPADXA är ett enastående innovativt steg 
framåt för alla som arbetar med service av roterande 
maskiner. Med detta verktyg kan du röra dig helt fritt på 
arbetsplatsen medan du gör ditt jobb.

Stor skärm – litet format
Det kompakta formatet är inget hinder för en stor skärm, 
i det här fallet en 3,5 tums pekskärm i färg. Fixturlaser 
UPADXA har ett 3D-animerat grafiskt användargräns-
snitt med färgkodade ikoner, symboler och mätvärden i 
realtid, se bilderna nedan. De vägleder dig genom hela 
mät- och uppriktningsprocessen. Ett exempel är pilarna 
vid maskinfötterna som visar dig i vilken riktning maski-
nen ska justeras.



Express Alignment T hrough Real Innovation

Med Fixturlaser GO Pro kan inget gå snett

Vårt senaste tillskott inom expressuppriktning heter Fixturlaser GO Pro och är en 
trådlös produkt med flera värdefulla funktioner.

Fixturlaser GO Pros största nyhet är dess unika, adaptiva användargränssnitt i 
kombination med funktionen Compound Moves. Fixturlaser GO Pro visar hur du 
ska gå tillväga med utgångspunkt i mätresultatet. Det börjar med att föreslå att 
du sparar mätresultatet. Om maskinen ligger inom toleransen rekommenderar 
Fixturlaser GO Pro att du avslutar mätningen. 

Compound Moves
Om maskinen är feluppriktad föreslår systemet att du går vidare till en vy för ver-
tikal justering. Fixturlaser GO Pro räknar ut storleken på de shims som behöver 
läggas till eller tas bort för att korrigera maskinens vertikala läge.
När du går vidare till horisontell justering visas live-värden under hela justerings-
fasen. Inga ommätningar mellan justeringarna är nödvändiga, eftersom du hela 
tiden känner till maskinens sanna position, m a o med Fixturlaser GO Pro kan 
inget gå snett.

APPLIKATIONER

HORISONTELL

VERTIKAL

SOFTCHECK™

MÅLVÄRDEN

MINNESHANTERARE

APPLIKATIONER

HORISONTELL

VERTIKAL

SOFTCHECK™

MÅLVÄRDEN

MINNESHANTERARE

FUNKTIONER Fixturlaser GO Pro

• Adaptivt gränssnitt: Vägleder användaren genom hela mätningen på basis av uppmätt resultat.

• Stor skärm: Tålig bakgrundsbelyst 4 tums färgskärm.

• Gränssnittet baseras på IKONER = INGEN text: Inga språkbarriärer.

• Compound moves: Horisontell och vertikal justering görs utan några axelrotationer eller ommätningar däremellan.

• Trådlöst: Bluetooth®-kommunikation.

• Dokumentation: Namnge din mätning och spara den i minneshanteraren. Upp till 1500 mätningar kan sparas.

• 30 mm detektor: Inget behov av grovuppriktning. Största mätområdet.

• Resume-funktion: Ingen data förlorad, när systemet går ner i energisparläge eller vid batteribyte.

• CCD-teknik: Digital signalbehandling med hög linjaritet borgar för en hög nivå av felkorrigering.

• Förmonterade fixturer: Snabbare montering och nedpackning av fixturerna.

TRÅDLÖS FÄRGSKÄRM

FUNKTIONER Fixturlaser GO Basic

• Intuitivt gränssnitt: Vägleder dig genom mätningen, steg för steg.

• Stor skärm: Hållbar transreflektiv monokrom LCD-skärm på 4 tum.

• Gränssnittet baseras på IKONER = INGEN text: Inga språkbarriärer.

• Dokumentation: Namnge din uppriktning och spara den i minneshanteraren. Upp till 350 mätningar kan sparas.

• 30 mm detektor: Inget behov av grovuppriktning. Största mätområdet.

• Resume-funktion: Ingen data förlorad, när systemet går ner i energisparläge eller vid batteribyte.

• CCD-teknik: Digital signalbehandling med hög linjaritet borgar för en hög nivå av felkorrigering.

• Förmonterade fixturer: Snabbare montering och nedpackning av fixturerna.

Fixturlaser GO Basic tar hand om dina 
feluppriktade maskiner

Fixturlaser GO Basic är, som namnet antyder, ett bas-
verktyg för axeluppriktning. Det är icke desto mindre 
ett kraftfullt verktyg för underhållstekniker som ar-
betar med uppriktning av roterande maskiner. Detta 
uppriktningsverktyg har alla basprogram du behöver 
för att hålla maskinerna i gott skick: horisontell och 
vertikal axeluppriktning, Soft Check och målvärden.

Stor CCD-
detektor, 30 mm

V-block och kedja
förmonterade

Fixturlasers mätenheter har den största 

detektorytan på 30 mm! 

Kompakta mätenheter
som är enkla att
hantera vid både  
montering
och mätning.

Fixturer med 
snäppfästen, 
enkel justering
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Vyn för vertikal justering visas på 
skärmen om värdena ligger utanför 
toleransen. På bilden ovan visas 
storleken på de shims som behöver 
läggas till eller tas bort för att få en 
korrekt uppriktad maskin. 

ALIGNMENT INTELLIGENCE TRUE POSITION SENSINGGRAFISKT ANVÄNDAR-
GRÄNSSNITT• 30 MM CCD-DETEKTOR + LINJELASER = 

   ELIMINERAR GROVUPPRIKTNING

• KVALITETSKONTROLL AV DIGITALA 

SIGNALER è KANTAVKÄNNING,

 ELIMINERING AV SIDOPUNKTER OCH 

AV OMGIVNINGSLJUS 

GRASP

• VÄGLEDNING MED FINGER-

TOPPSKÄNSLA

• 3D-ANIMERING

• FÄRGKODAD RESULTATVISNING

• IKONBASERAD

• BÅDA AXELPOSITIONERNA ÖVERVAKAS  

 SIMULTANT

• COMPOUND MOVES = MÄT EN GÅNG,  

 FLYTTA I TVÅ RIKTNINGAR

• LIVE-VÄRDEN UNDER JUSTERING
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Med Fixturlaser GO Pro kan inget gå snett

Vårt senaste tillskott inom expressuppriktning heter Fixturlaser GO Pro och är en 
trådlös produkt med flera värdefulla funktioner.

Fixturlaser GO Pros största nyhet är dess unika, adaptiva användargränssnitt i 
kombination med funktionen Compound Moves. Fixturlaser GO Pro visar hur du 
ska gå tillväga med utgångspunkt i mätresultatet. Det börjar med att föreslå att 
du sparar mätresultatet. Om maskinen ligger inom toleransen rekommenderar 
Fixturlaser GO Pro att du avslutar mätningen. 

Compound Moves
Om maskinen är feluppriktad föreslår systemet att du går vidare till en vy för ver-
tikal justering. Fixturlaser GO Pro räknar ut storleken på de shims som behöver 
läggas till eller tas bort för att korrigera maskinens vertikala läge.
När du går vidare till horisontell justering visas live-värden under hela justerings-
fasen. Inga ommätningar mellan justeringarna är nödvändiga, eftersom du hela 
tiden känner till maskinens sanna position, m a o med Fixturlaser GO Pro kan 
inget gå snett.

APPLIKATIONER

HORISONTELL

VERTIKAL

SOFTCHECK™

MÅLVÄRDEN

MINNESHANTERARE

APPLIKATIONER

HORISONTELL

VERTIKAL

SOFTCHECK™

MÅLVÄRDEN

MINNESHANTERARE

FUNKTIONER Fixturlaser GO Pro

• Adaptivt gränssnitt: Vägleder användaren genom hela mätningen på basis av uppmätt resultat.

• Stor skärm: Tålig bakgrundsbelyst 4 tums färgskärm.

• Gränssnittet baseras på IKONER = INGEN text: Inga språkbarriärer.

• Compound moves: Horisontell och vertikal justering görs utan några axelrotationer eller ommätningar däremellan.

• Trådlöst: Bluetooth®-kommunikation.

• Dokumentation: Namnge din mätning och spara den i minneshanteraren. Upp till 1500 mätningar kan sparas.

• 30 mm detektor: Inget behov av grovuppriktning. Största mätområdet.

• Resume-funktion: Ingen data förlorad, när systemet går ner i energisparläge eller vid batteribyte.

• CCD-teknik: Digital signalbehandling med hög linjaritet borgar för en hög nivå av felkorrigering.

• Förmonterade fixturer: Snabbare montering och nedpackning av fixturerna.

TRÅDLÖS FÄRGSKÄRM

FUNKTIONER Fixturlaser GO Basic

• Intuitivt gränssnitt: Vägleder dig genom mätningen, steg för steg.

• Stor skärm: Hållbar transreflektiv monokrom LCD-skärm på 4 tum.

• Gränssnittet baseras på IKONER = INGEN text: Inga språkbarriärer.

• Dokumentation: Namnge din uppriktning och spara den i minneshanteraren. Upp till 350 mätningar kan sparas.

• 30 mm detektor: Inget behov av grovuppriktning. Största mätområdet.

• Resume-funktion: Ingen data förlorad, när systemet går ner i energisparläge eller vid batteribyte.

• CCD-teknik: Digital signalbehandling med hög linjaritet borgar för en hög nivå av felkorrigering.

• Förmonterade fixturer: Snabbare montering och nedpackning av fixturerna.

Fixturlaser GO Basic tar hand om dina 
feluppriktade maskiner

Fixturlaser GO Basic är, som namnet antyder, ett bas-
verktyg för axeluppriktning. Det är icke desto mindre 
ett kraftfullt verktyg för underhållstekniker som ar-
betar med uppriktning av roterande maskiner. Detta 
uppriktningsverktyg har alla basprogram du behöver 
för att hålla maskinerna i gott skick: horisontell och 
vertikal axeluppriktning, Soft Check och målvärden.

Stor CCD-
detektor, 30 mm

V-block och kedja
förmonterade

Fixturlasers mätenheter har den största 

detektorytan på 30 mm! 

Kompakta mätenheter
som är enkla att
hantera vid både  
montering
och mätning.

Fixturer med 
snäppfästen, 
enkel justering

2 m kablar
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Vyn för vertikal justering visas på 
skärmen om värdena ligger utanför 
toleransen. På bilden ovan visas 
storleken på de shims som behöver 
läggas till eller tas bort för att få en 
korrekt uppriktad maskin. 

ALIGNMENT INTELLIGENCE TRUE POSITION SENSINGGRAFISKT ANVÄNDAR-
GRÄNSSNITT• 30 MM CCD-DETEKTOR + LINJELASER = 

   ELIMINERAR GROVUPPRIKTNING

• KVALITETSKONTROLL AV DIGITALA 

SIGNALER è KANTAVKÄNNING,

 ELIMINERING AV SIDOPUNKTER OCH 

AV OMGIVNINGSLJUS 

GRASP

• VÄGLEDNING MED FINGER-

TOPPSKÄNSLA

• 3D-ANIMERING

• FÄRGKODAD RESULTATVISNING

• IKONBASERAD

• BÅDA AXELPOSITIONERNA ÖVERVAKAS  

 SIMULTANT

• COMPOUND MOVES = MÄT EN GÅNG,  

 FLYTTA I TVÅ RIKTNINGAR

• LIVE-VÄRDEN UNDER JUSTERING
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