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ZASTOSOWANIE 
 
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe serii Linea 
produkowane są w czterech wielkościach oraz dwóch 
odmianach: ze sterowaniem ręcznym (M) i CNC (C). 
Znajdują zastosowanie w kontroli wymiarowej elementów 
maszyn o złożonych kształtach i dużej liczbie wymiarów. 
Mogą być stosowane jako samodzielne stanowiska 
pomiarowo–kontrolne w warunkach produkcyjnych 
i laboratoryjnych.  
Maszyny pomiarowe serii Linea posiadają przesuwny portal 
i nieruchomy stół pomiarowy. Istotne dla dokładności oraz 
stabilności maszyn elementy: stoły, belki i suwaki 
wykonane są z granitu. Wszystkie zespoły przesuwne 
przemieszczają się na prowadnicach aerostatycznych. 
Maszyny wyposażane są w różne typy głowic pomiarowych 
(elektrostykowe, skaningowe), systemy wymiany końcówek 
pomiarowych, magazyny głowic i głowice zmotoryzowane. 
Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie pomiarowe 3D 
pozwala na pomiary błędów kształtu i położenia, form 
przestrzennych i kół zębatych oraz import modeli CAD. 
IOS zapewnia szybki i skuteczny serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. 

 

 
APPLICATION 
 
Linea series coordinate measuring machines are 
manufactured in four sizes and two options: with 
manual (M) and CNC (C) control. They are useful 
in dimensional control of machine elements with 
big number of dimensions and complex shapes. 
Coordinate measuring machines may be applied 
as independent measuring–controlling stands in 
production and in laboratories.  
Linea series measuring machines have movable 
gantry and immovable measuring table. 
Elements important for accuracy: tables, beams 
and slides are made of granite. 
All travelling assemblies move along aerostatic 
guides. Machines are equipped with different 
types of measuring probes (electrocontact, 
scanning), measuring probes, exchange 
systems, magazines of probes and motorized 
heads.  
User friendly 3D software allows measurement of 
shape and position deviation of space elements 
and gears and  CAD import. 
IOS provides quick and effective warranty and 
post warranty service. 

 

 
Dane techniczne maszyn pomiarowych Linea NMP / Technical data of Linea NMP measuring machines 

 
Typ maszyny / Machine type 

Parametry / Parameters 
Jednostki / 
Units 

NMP 7.7.5M NMP 10.7.5M NMP 7.7.5C NMP 10.7.5C NMP 13.7.5C NMP 16.7.5C 

Zakresy pomiarowe  
w osiach / Measuring 

ranges in axes 

X 

Y 

Z 

mm 
700 
700 
500 

1000 
700 
500 

700 
700 
500 

1000 
700 
500 

1300 
700 
500 

1600 
700 
500 

Rozdzielczość / Resolution µm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Maksymalny dopuszczalny błąd  
Maximum permitted error 

(ISO 10360-2) 

µm       

Największa masa mierzonego 
przedmiotu / Measured object 

maximal mass 
kg 500 750 500 750 1000 1250 

M – sterowanie ręczne / manual control, C – CNC, L – długość w mm / length in mm 
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