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PROBLEMLÖSARENPROBLEMLÖSAREN ?

I ett led att förbättra och möjliggöra noggran-
nare kontrollmätning har vi investerat i en
optisk mätmaskin för drygt ett år sedan. Me-
toden kan beskrivas som en avancerad ka-
mera, som ger en berörningsfri mätning med
noggrannheten 0,003 mm i X, Y och Z-axeln.
Den ständiga utvecklingen av material och
kundernas allt högre krav på kvalitet har bli-
vit till en stor utmaning för oss.

Därför har mätverktyg av sådan dignitet
som vår ”Smart Scope” visat sig vara en utom-
ordentlig och nödvändig satsning för att sä-
kerställa vår höga kvalitetsnivå. Med mät-
maskinens hjälp har vi kunnat optimera våra
rutinmässiga kontrollmätningar samt ge en
mycket god service på våra kunders krav på
bl.a. utfallsprovsmätningar. Maskinen kan
med fördel användas vid optiska mät-
kontroller då den kan förstora objekt upp till
230 gånger. Vi mäter i princip allt i denna ma-

Förbättrad kvalitetskontroll
med ”Smart Scope”

skin, från form och lägen till mer avancerade
toleranssatta mått, i hål ned till 0,15 mm. Ma-
skinens kapacitet är dock mer än så, om det
skulle behövas. Invändiga sfärer, invändiga
koner och planhet kan vara problematiska att
verifiera ibland. Här fungerar det!

Det bästa i sammanhanget är dock att de
flesta operatörerna hos oss har fattat tycke för
vår ”Smart Scope” och använder den flitigt vid
diverse kontrollmätningar. Operativ personal
har således möjligheten att utbilda sig i mät-
teknik. Kvalitetskontroll rakt igenom!

Många kunder väljer oss som totalleverantör av färdig-
monterade detaljer där olika material ingår.

Genom våra underleverantörer köper vi ingående
detaljer, monterar och utför test samt förpackar enligt
önskemål. Denna
produkt består av
plast, glas, gummi
och metall. Det är
en färdig detalj till
Amersham
Biosciences AB.

Vi tackar för det gångna året
och önskar alla kunder & leverantörer:


