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CALIBRAÇÃO DE MÁQUINA-FERRAMENTA 
 

A API foi pioneira no desenvolvimento em inspeção e calibração de geometria de máquinas-ferramenta 

(MTC). Os produtos iniciais da API em MTC foram o Ballbar e Spindlecheck, lançados no início dos anos 90 para 

diagnosticar desvios de eixos e erros de servo. 

Em seguida foi lançado o XD Laser lnterferômetro e o Swivelcheck para tratar formas mais complexas de 

imprecisões e incertezas da máquina. 

 
O XD Laser da API foi o primeiro interferômetro de calibração axial capaz de medir simultaneamente a posição 

e a geometria da máquina dos seis graus de liberdade (6DoF), reduzindo calibrações que eram feitas em dias, 

para apenas algumas horas. 

 
A API está na frente em desenvolvimento de compensação de erro volumétrico, premiada junto com uma 

parceria com a Boeing e a M AG. O desenvolvimento original de trabalho foi aprimorado, permitindo o uso do 

Laser Tracker API para compensar diretamente os erros de geometria de máquina-ferramenta. 

 
A linha de produtos MTC foi desenvolvida com o software Vericomp, que fornece rotinas de verificação e 

calibração, além de gerar tabelas de compensação e códigos G para todas as principais controladoras de 

máquinas-ferramenta. 

 
Os produtos MTC da API oferecem soluções rápidas e abrangentes para máquinas-ferramenta e calibração de 

robôs, melhorando o desempenho do processo. 

 
 
 

 
  XD LASER  

O XD Laser é um sistema de medição a laser 

multidimensional que mede simultaneamente os 6 

Graus de Liberdade (6DOF) oferece um alto nível 

de flexibilidade para a calibração de 

máquinas-ferramenta com um único set up para 

todos os erros de eixo em uma única configuração, 

fornece avaliação rápida de erro da 

máquina-ferramenta, avaliando velocidade, 

aceleração, paralelismo, esquadro, planicidade,                  

erros lineares, angulares e de rolagem. 

 
O design compacto facilita a montagem e 

maximização do volume de medição. A 

controladora e cabeçote do Laser integrados 

foram projetados para uma melhor portabilidade; 

sendo inclusos ao kit do laser como padrão: A 

estação ambiental com compensação em tempo 

real, o software para setup de medição, aquisição 

de dados e relatórios. As opções disponíveis 

incluem compensação de erro linear e volumétrica. 

 
 BALLBAR  

O Ballbar API sem fio verifica rapidamente a 

performance dos eixos da máquina em 

movimentos circulares. A medição dos desvios 

são mostrados em um formato de gráfico polar e 

em  uma operação simples, a identificação 

automática de erros e análise intuitiva fazem do 

Ballbar API a solução perfeita para o 

monitoramento do desempenho de máquinas-

ferramenta. 

 
Máquinas-ferramenta maiores são acomodadas 

com extensões de até 1,5 metros de  raio . 

 
A suspensão da molas paralelas, exclusiva do 

Ballbar, fornece resultados extremamente precisos 

entre o fuso da máquina e a mesa. A conectividade 

Bluetooth do sensor sem fio e a bateria 

recarregável de 8 horas fornecem uma operação 

simples para verificação do desempenho de uma 

máquina-ferramenta. 

 
Use a verificação de desempenho do Ballbar para 

demonstrar conformidade, garantir qualidade de 

usinagem precisa e reduzir a sobrecarga nas 

operações de m anu fatura. 

 
 
 

   SPINDLECHECK  

Este equipamento permite a medição da 

integridade e expansão térmica de um eixo do fuso 

da máquina-ferramenta. SPINDLECHECK identifica 

erros rotacionais e axiais, integridade do 

rolamento, repetibilidade da máquina além do 

desvio térmico e mapeamento de erros. 

 
Disponível como um Analisador Dinâmico (erro de 

rotação), Analisador Térmico (estabilidade em x, y, 

z + inclinação/ guinada) ou como opção combo 

(dinâmico e térmico). As medições são realizadas 

nos modos dinâmico ou de estabilidade, com o 

software emparelhado fornecendo feedback ao 

vivo para configuração e alinhamento rápidos. Os 

relatórios de análise são simples de interpretar e 

são compatíveis com ASME B89 .3.4. 
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SWIVELCHECK 

O instrumento SWIVELCHECK mede e calibra eixos 

rotativos de máquinas-ferramenta, eixos giratórios, 

mesas inclináveis e eixos pendulares. O 

SWIVELCHECK utiliza um motor servo-acionado 

em conjunto com um encoder de precisão e nível 

eletrônico para medir múltiplos parâmetros em 

uma única configuração. A montagem pode ser 

descentrada do eixo de rotação para medir eixos 

A,B e C giratórios sem desmontar os componentes 

críticos da máquina . 

 
O SWIVELCHECK pode operar em modos 

automatizados ou manuais e inclui software para 

controle, aquisição de dados e relatórios. Usado 

em conjunto com o XD Laser API, o SWIVELCHECK 

também pode medir a oscilação da mesa em 

mesas rotativas horizontais . 

 

VISÃO DE INOVAÇA
~
O 

Por mais de 30 anos, a API foi pioneira em equipamentos baseados em laser para medição e calibração.         

O fundador e CEO da API, Dr. Kam Lau, inventou o Laser tracker enquanto trabalhava no Instituto Nacional de 

Padrões e Tecnologia (NIST) dos EUA para permitir que as precisões de robôs industriais fossem 

determinadas. A API introduziu o primeiro lnterferômetro a Laser do mundo com seis graus de liberdade (6DoF) 

em 1992. 

 
Atualmente, a API é uma empresa global com Laser trackers e produtos de calibração de máquinas-ferramenta, 

continuando a ser a referência em automação, precisão e inovação de metrologia. Os produtos e equipamentos de 

medição e calibração API estão no centro das organizações de manufatura em todo o mundo, garantindo a 

qualidade e o desempenho do produto. 

 

 

ASSISTÊNCIA API 

Fabricados nos EUA, todos os produtos da API têm assistência globalatravés de escritórios na Europa, China, 

índia, Brasil e parcerias de revenda.A API oferece o nível de uporte exigido pelos nossos sofisticados clientes 

internacionais.Nós estamos onde você precisa. 
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