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Modułowy system do 
wyważania
Modular balancing system
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!

4. Wyważaj w sposób łatwy i właściwy
 – Oprogramowanie przyjazne w użyciu
 – Nie tylko dla ekspertów wyważania

Correct and easy balancing
 – Software extremely user-friendly
 – Not only for balancing experts

HAIMER jako Wasz dostawca systemu 
do obrabiarek skrawających
 – Zharmonizowane rozwiązania od jednego 
dostawcy

 – Wyważanie – Mocowanie – Automatyka

HAIMER as your system provider around 
the machine tool
 – Single source solutions in perfect harmony
 – Balancing – Clamping – Automation

Z wyważonymi narzędziami oszczędza-
cie poczwórnie
 – Wyższa wydajność skrawania
 – Wyższa trwałość wrzeciona
 – Dłuższa trwałość narzędzia skrawającego
 – Wyższa dokładność przedmiotu obrabiane-
go

With balanced tools you save money 
fourfold
 – Higher cutting volume
 – Longer spindle lifetime
 – Longer tool life
 – Higher precision at the workpiece

3. Zredukuj koszty obróbki
 – Mniej przestojów
 – Wyższa niezawodność procesu

Reduce your machining costs
 – Less downtimes
 – Higher process reliability

2. Chroń swoją obrabiarkę
 – Mniej drgań
 – Mniejsze obciążenie i zużycie łożysk
 – Wyższa trwałość wrzecion
 – Kontrola jakości poprzez zakup wstępnie 
wyważonych oprawek narzędzi

 – Utrzymanie gwarancji w przypadku awarii 
wrzeciona obrabiarki

Protect your machine tool
 – Less vibrations
 – Lower wear on bearings
 – Higher spindle life time
 – Quality control purchasing so-called  
pre-balanced tool holders

 – Preservation of warranty in case of  
machine tool spindle damages

ZALETY SYSTEMU TOOL DYNAMIC
THE TOOL DYNAMIC ADVANTAGES

1. Wykorzystaj pełen potencjał Twojej ob-
rabiarki:
 – Wyższa prędkość obrotowa narzędzia
 – Wyższa wydajność skrawania
 – Lepsza jakość powierzchni obrabianej

Enable the full potential of your  
machine tool
 – Higher RPMs
 – Higher cutting capacity
 – Better surface finish
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Tool Dynamic TD 1002: 
Dla minimalistów/For minimalists
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Zdjęcie przedstawia TD1002 z opcjonalnym urządzeniem do pomiaru bicia (Art.Nr. 80.254.00, zobacz Konfiguracje opcjonalne od str. 14)
Picture shows TD1002 with optional runout measuring device (Order No. 80.254.00, see optional configurations from p.14)
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TOOL DYNAMIC TD 1002
MODUŁOWY SYSTEM DO WYWAŻANIA/MODULAR BALANCING SYSTEM

Wyważarka do wyważania narzędzi, oprawek, tarcz szlifierskich 
w 1 lub 2 płaszczyznach (opcjonalnie).
 – Mierzący siłę stół i maszyna uzupełniająca
 – Idealna dla producentów form
 – Do małych serii, zastosowań jednostkowych, standardowych opra-
wek, jak również pakietów tarcz szlifierskich

 – Adapter z systemem automatycznego mocowania

Cechy
 – Obsługa oparta o menu – poprzez zintegrowany interfejs i ekran
 – Osłona z automatycznym ryglowaniem
 – Specjalne łożyskowanie wrzeciona o wysokiej precyzji

Balancing Machine to balance tools, tool holders and grinding 
wheels on 1 and 2 planes (optional).
 – Force measuring table and complementary machine
 – Ideal for mould makers
 – For small batch lots, single application, standard chucks and grinding 
wheel packages

 – Adapter with automatic clamping system

Features
 – Menu-based handling – via integrated user interface and display
 – Safety hood with automated door lock
 – Special high precision spindle bearings

Objaśnienia funkcji/Characteristics

Podstawa zoptymalizowana
Vibration optimised base

Stół zaadaptowany w celu uzyskania optymal-
nego stanu drgań w podstawie

Adapted table for optimized base

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia/Technical data subject to change without prior notice

Dane techniczne/Technical details

Tool Dynamic TD 1002

Wymiary/Dimensions [mm] 500 × 680 × 820

Masa/Weight [kg] 200

Obroty wrzeciona[obr/min]/Spindle speed [rpm] 300 – 1100

Dokładność pomiaru/Measuring accuracy [gmm] < 1

Zasilanie/Power requirements [V/Hz] 230/50 – 60

 

 

 

Pobór mocy/Power usage [kW] 0,4

Sprężone powietrze/Compressed air [bar] 6

max. długość narzędzia/max. tool length [mm] 360

max. średnica narzędzia/max. tool diameter [mm] 340

max. masa narzędzia/max. tool weight [kg] 15

Nr katalogowy/Order No. 80.250.00

Niemiecki/Angielski/Francuski/
Włoski/Hiszpański

Języki obce interfejsu użytkownika Languages for user interface

Wyważanie w 1 płaszczyznie
Balancing in 1 plane

Interfejs obsługowy
User interface

Obsługa maszyny przez przyjazny interfejs 
użytkownika na ekranie

Integrated user interface for easy handling of 
the machine

Do pomiaru i kompensacji niewyważenia w 1 
płaszczyznie (statycznie)

Measuring and compensation of unbalance  
in 1 plane (static)

Optyczne wsparcie indeksowania
Optical indexing help

Wskazanie kątowej pozycji wrzeciona na ekra-
nie

Indication of the exact spindle angle position  
on display

Laserowe znakowanie
Laser marking

Wskazuje pozycję niewyważoną i korektę za 
pomoca lasera

Indicates the position of unbalance and  
correction with a laser

Wiercenie promieniowe
Drilling radial

Wyważanie indeksowane
Index balancing

Wyważanie z kompens. wrzeciona
Balancing with spindle compensa-
tion

Korekta niewyważenia za pomoca wiercenia 
promieniowego

Kompensacja błędów pomiarowych przez wy-
ważanie indeks. (2 biegi pomiarowe, z indek-
sowaniem o 180°)
Szybki i dokładny pomiar części powtarzalnych 
(1 bieg pomiarowy)

Balancing by drilling radially

Compensation of measuring errors by index 
balancing (2 measuring runs, indexing angle 
180°)
Quick and precise measurement of repetition 
parts (single measuring run)

Oprogramowanie do kompensacji 
z użyciem pierścieni wyważają-
cych/Software for compensation 
with balancing rings

Wyważanie za pomocą pierścieni lub usuwal-
nych odwazników

Balancing by rings or other movable weights

Akcesoria i osprzęt specjalny
Accessories and special equip-
ment

Zobacz tabelę od str. 14 Please check the table from page 14
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TOOL DYNAMIC TD 2009 ECONOMIC
MODUŁOWY SYSTEM DO WYWAŻANIA/MODULAR BALANCING SYSTEM

Wasz start w modułowy system do wyważania Tool Dynamic TD 2009. 
Pomiar niewyważenia i jego kompensacja realizowane są na Tool Dyna-
mic TD 2009 Economic w jednej płaszczyznie (statycznie). Maszyna 
przeznaczona jest głównie do wyważania krótkich narzędzi, w których 
moment niewyważenia jest z reguły niski. Obsługa realizowana jest po-
przez zintegrowaną klawiaturę i wyświetlacz. 

Your start into the modular balancing system Tool Dynamic TD 2009. 
The Tool Dynamic TD 2009 Economic measures and compensates the 
un balance in one plane (static). Therefore TD 2009 Economic is perfect 
for balancing short tool holders and tools because of the couple unbal-
ance being very low. Easy handling with integrated keyboard and 
screen.

Objaśnienia funkcji/Characteristics

Wyważanie w 1 płaszczyznie
Balancing in 1 plane

Interfejs obsługowy
User interface

Akcesoria i osprzęt specjalny
Accessories and special equip-
ment

Podstawa z betonu polimerowego
Base made of polymer concrete

Obsługa maszyny przez przyjazny interfejs 
użytkownika na ekranie

Integrated user interface for easy handling of 
the machine

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia/Technical data subject to change without prior notice

Dane techniczne/Technical details

Tool Dynamic TD 2009 Economic

Wymiary/Dimensions [mm] 500 × 1500 × 820

Masa/Weight [kg] 450

Obroty wrzeciona [obr/min]/Spindle speed [rpm] 300 – 1100

Dokładność pomiaru/Measuring accuracy [gmm] < 0,5

Zasilanie/Power requirements [V/Hz] 230/50 – 60

Pobór mocy/Power usage [kW] 0,4

 

 

 

Sprężone powietrze/Compressed air [bar] 6

max. długość narzędzia/max. tool length [mm] 400

opcjonalnie/optional 700

max. średnica narzędzia/max. tool diameter [mm] 380

opcjonalnie/optional 425

max. masa narzędzia/max. tool weight [kg] 30

Nr katalogowy/Order No. 80.220.00.09

Do pomiaru i kompensacji niewyważenia w 1 
płaszczyznie (statycznie)

Measuring and compensation of unbalance  
in 1 plane (static)

Zobacz tabelę od str. 14

Najwyższa dokładność dzięki ciężkiej podsta-
wie

Please check the table from page 14

Highest measuring accuracy due to  
heavy base

Optyczne wsparcie indeksowania
Optical indexing help

Wskazanie kątowej pozycji wrzeciona na ekra-
nie

Indication of the exact spindle angle position  
on display

Laserowe znakowanie
Laser marking

Wskazuje pozycję niewyważoną i korektę za 
pomoca lasera

Indicates the position of unbalance and  
correction with a laser

Wiercenie promieniowe
Drilling radial

Wyważanie indeksowane
Index balancing

Wyważanie z kompens. wrzeciona
Balancing with spindle compensa-
tion

Korekta niewyważenia za pomoca wiercenia 
promieniowego

Kompensacja błędów pomiarowych przez wy-
ważanie indeks. (2 biegi pomiarowe, z indek-
sowaniem o 180°)
Szybki i dokładny pomiar części powtarzalnych 
(1 bieg pomiarowy)

Balancing by drilling radially

Compensation of measuring errors by index 
balancing (2 measuring runs, indexing angle 
180°)
Quick and precise measurement of repetition 
parts (single measuring run)

Oprogramowanie do kompensacji 
z użyciem pierścieni wyważają-
cych/Software for compensation 
with balancing rings

Wyważanie za pomocą pierścieni lub usuwal-
nych odwazników

Balancing by rings or other movable weights

Niemiecki/Angielski/Francuski/
Włoski/Hiszpański

Języki obce interfejsu użytkownika Languages for user interface
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TOOL DYNAMIC TD 2009 ECONOMIC PLUS
MODUŁOWY SYSTEM DO WYWAŻANIA/MODULAR BALANCING SYSTEM

Nowy TD 2009 Economic Plus przeznaczony jest do pomiaru niewyważa-
nia w dwóch płaszczyznach (dynamicznie). Długie narzędzia muszą być 
wyważane w dwóch płaszczyznach, aby skompensować niewyważenie. 
Akcesoria mogą być przejrzyście zaadaptowane we wbudowanych  
szufladach. Praca może być realizowana szybko i bezbłędnie z   
zastosowaniem laserowego znakowania, optycznego indeksowania i  
automatycznego obrotu wrzeciona. Stałe rozmieszczenie otworów do 
wyważania pozwala na użycie  śrub do wyważania wirników. 

Następujące cechy są identyczne jak w wyważarce Tool Dynamic TD 2009 Economic:
The following characteristics are identical to Tool Dynamic TD 2009 Economic:

Następujące cechy są standardowo dodatkowo dostępne w  wyważarce Tool Dynamic TD 2009 Economic Plus:
The following characteristics are standard inclusive for Tool Dynamic TD 2009 Economic Plus:

The new TD 2009 Economic Plus is perfect to measure unbalance in  
two planes (dynamic). Long tools have to be balanced in two planes to 
correct also the couple or dynamic unbalance. 
Accessories can be clearly arranged in the built in drawers. Work quickly 
and error free with laser marking, optical indexing help and automatic 
indexing of the spindle. 
The “fixed components” allow to balance with screws at rotors with 
threaded bores. 

Objaśnienia funkcji/Characteristics

Objaśnienia funkcji/Characteristics

Wyważanie w 1 płaszczyznie
Balancing in 1 plane

Optyczne wsparcie indeksowania
Optical indexing help

Interfejs obsługowy
User interface

Laserowe znakowanie
Laser marking

Akcesoria i osprzęt specjalny
Accessories and special equip-
ment

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia/Technical data subject to change without prior notice

Dane techniczne/Technical details

Tool Dynamic TD 2009 Economic Plus

Wymiary/Dimensions [mm] 500 × 1500 × 820

Masa/Weight [kg] 450

Obroty wrzeciona [obr/min]/Spindle speed [rpm] 300 – 1100

Dokładność pomiaru/Measuring accuracy [gmm] < 0,5

Zasilanie/Power requirements [V/Hz] 230/50 – 60

Pobór mocy/Power usage [kW] 0,4

 

 

 

Sprężone powietrze/Compressed air [bar] 6

max. długośc narzędzia/max. tool length [mm] 400

opcjonalnie/optional 700

max. średnica narzędzia/max. tool diameter [mm] 380

opcjonalnie/optional 425

max. masa narzędzia/max. tool weight [kg] 30

Nr katalogowy/Order No. 80.222.00.09

Wyważanie w 2 płaszczyznach
Balancing in 2 planes

Do pomiaru i kompensacji niewyważenia w  
2 płaszczyznach (dynamicznie)

Measuring and compensation of unbalance  
in 2 planes (dynamic unbalance)

Stałe rozmieszczenie otworów
Fixed components

Umożliwia wyważenie w zdefiniowanych pozy-
cjach, np. z użyciem śrub wyważających

Enables balancing at predefined positions, 
e. g. with balancing screws

Automatyczne indeksowanie
Automatic indexing

Obraca wrzeciono na wybraną pozycję kątową 
ułatwiając dokładne wypozycjonowanie wrze-
ciona

Turns the spindle on the selected angle 
position and simplifies exact positioning 
of spindle

Szafka na akcesoria
Rack for accessories

Szafka z dwiema szufladami do przecho-
wywania adapterów do wyważania i akce-
soriów

Storage rack with two integrated drawers for 
balancing adapters and further accessories

Zobacz tabelę od str. 14 Please check the table from page 14

Podstawa z betonu polimerowego
Base made of polymer concrete

Wiercenie promieniowe
Drilling radial

Oprogramowanie do kompensacji 
z użyciem pierścieni wyważają-
cych
Software for compensation with  
balancing rings

Wyważanie indeksowane
Index balancing

Wyważanie z kompens. wrzeciona
Balancing with spindle compen-
sation

Niemiecki/Angielski/Francuski/
Włoski/Hiszpański
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Tool Dynamic TD 2009 Comfort: 
Dla ambitnych/For the ambitious
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Zdjęcie przedstawia osprzęt specjalny, osłonę typ 3 do narzędzi do długości 700 mm (zobacz Konfiguracje opcjonalne od str. 14)
Picture shows special equipment: Safety hood type 3 for tools with length up to 700 mm (see optional configurations from p. 14)
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Jeżeli Tool Dynamic używany ma być często, a czasy wyważania mają 
być możliwie najkrótsze, zalecany jest wybór wersji TD 2009 Comfort. 
Wyposażona ona jest w komputer PC, klawiaturę, myszkę i monitor. Du-
ży, jasny monitor umożliwia szybki dostęp do wszystkich danych, a dzię-
ki możliwości szybkiego wprowadzania danych narzędzi i odczycie wyni-
ków niewyważenia cel osiągany jest szybko. Dodatkowo oprogramowa-
nie oferuje kompensację niewyważenia poprzez frezowanie, co w prak-
tyce jest bardzo często stosowaną metodą korekty niewyważenia. 

If you want to use the Tool Dynamic frequently and keep the balancing 
time as short as possible, you should decide on the TD 2009 Comfort 
machine. It’s equipped with a PC, keyboard, mouse and monitor. The 
big screen enables you a fast input of tool data and all the comfort of a 
graphical user interface – you just balance faster! In addition the soft-
ware of the machine offers the possibility to correct the unbalance with 
the help of a milling program what is very common in practice to correct 
the un balance. 

Program do frezowania
Milling program

Program frezowania umożliwia korektę niewy-
ważenia poprzez frezowanie

Milling program allows correction of  
unbalance via milling

TOOL DYNAMIC TD 2009 COMFORT
MODUŁOWY SYSTEM DO WYWAŻANIA/MODULAR BALANCING SYSTEM

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia/Technical data subject to change without prior notice

Dane techniczne/Technical details

Tool Dynamic TD 2009 Comfort 

Wymiary/Dimensions [mm] 1100 × 1500 × 820

Masa/Weight [kg] 450

Obroty wrzeciona [obr/min]/Spindle speed [rpm] 300 – 1100

Dokładność pomiaru/Measuring accuracy [gmm] < 0,5

Zasilanie/Power requirements [V/Hz] 230/50 – 60

Pobór mocy/Power usage [kW] 0,4

 

 

 

Sprężone powietrze/Compressed air [bar] 6

max. długość narzędzia/max. tool length [mm] 400

opcjonalnie/optional 700

max. średnica narzędzia/max. tool diameter [mm] 380

opcjonalnie/optional 425

max. masa narzędzia/max. tool weight [kg] 30

Nr katalogowy/Order No. 80.224.00.09

Następujące cechy są identyczne jak w wyważarce Tool Dynamic TD 2009 Economic Plus:
The following characteristics are identical to Tool Dynamic TD 2009 Economic Plus:

Następujące cechy są standardowo dodatkowo dostępne w  wyważarce Tool Dynamic TD 2009 Comfort:
The following characteristics are standard inclusive for Tool Dynamic TD 2009 Comfort:

Objaśnienia funkcji/Characteristics

Objaśnienia funkcji/Characteristics

Wyważanie w 1 płaszczyznie
Balancing in 1 plane

Optyczne wsparcie indeksowania
Optical indexing help

Interfejs obsługowy
User interface

Laserowe znakowanie
Laser marking

Akcesoria i osprzęt specjalny
Accessories and special equip-
ment

Wyważanie w 2 płaszczyznach
Balancing in 2 planes

Stałe rozmieszczenie otworów
Fixed components

Automatyczne indeksowanie
Automatic indexing

Szafka na akcesoria
Rack for accessories

Zobacz tabelę od str. 14 Please check the table from page 14

Podstawa z betonu polimerowego
Base made of polymer concrete

Wiercenie promieniowe
Drilling radial

Wyważanie indeksowane
Index balancing

Wyważanie z kompens. wrzeciona
Balancing with spindle compensa-
tion

Oprogramowanie do kompensacji 
z użyciem pierścieni wyważają-
cych/Software for compensation 
with balancing rings

Polski/Niemiecki/Angielski/
Francuski/Włoski/Hiszpański

Oprogramowanie TD 4.0
Balancing software TD 4.0

Nowe oprogramowanie z poprawionym inter-
fejsem użytkownika i ekranem dotykowym.
Polska wersja językowa.

New software with user-friendly graphical  
interface and touchscreen-control

Uchwyt do monitora
Screen holder

Komfortowy uchwyt do umiejscowienia moni-
tora PC i klawiatury

Comfortable tray to place PC-screen  
and keyboard

Monitor z matrycą TFT
TFT screen

Pakiet do wygodnej obsługi zintegrowanego PC 
przez klawiaturę (zawiera montor TFT, klawia-
turę i myszkę)

Package for comfortable usage via keyboard 
for integrated PC (includes TFT screen, key-
board, mouse)

Drukowanie etykiet
Print label

Drukowanie rezultatów wyważania na etykie-
tach samoprzylepnych

Print balancing result on label
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Tool Dynamic TD 2009 Comfort Plus: 
Dla perfekcjonistów/For perfectionists
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Zdjęcie przedstawia osprzęt specjalny, osłonę typ 3 do narzędzi do długości 700 mm (zobacz Konfiguracje opcjonalne od str. 14)
Picture shows special equipment: Safety hood type 3 for tools with length up to 700 mm (see optional configurations from p. 14)
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Nowa wyważarka Tool Dynamic TD 2009 Comfort Plus oferuje maksi-
mum łatwości i komfortu obsługi. Stosując TD 2009 Comfort Plus posta-
wione cele w procesie wyważania nigdy nie umkną z oczu. Czy chcecie 
wyważać Wasze narzędzia szybko, efektywnie i bez długiego wstępnego 
szkolenia? Zatem wybierzcie Tool Dynamic TD 2009 Comfort Plus – ze 
zoptymalizowaną obsługą poprzez ekran dotykowy, zintegrowanym PC, 
komfortowymi półkami na akcesoria do wyważania i maksymalną ofertą 
osprzętu, co czyni wyważanie szybkim, wygodnym i bardzo łatwym. 

The new Tool Dynamic TD 2009 Comfort Plus offers a maximum of usa-
bility and comfort. Using TD 2009 Comfort Plus you will never loose your 
goal during the balancing progress. You would like to balance your tools 
efficiently, fast and without being an expert? Then feel free to choose 
Tool Dynamic TD 2009 Comfort Plus – optimized touchscreen usage, in-
tegrated PC, comfortable storages for your balancing accessories and a 
maximum of equipment make balancing fast, convenient and very easy. 

Pulpit ster. z ekr. dotykowym
Control terminal incl. touchscreen

Panel sterujący do umieszczenia ekranu dotyko-
wego, klawiatury, myszki, drukarki i innych ak-
cesoriów (tylko z oprogramowaniem TD 4.0)

Console for storage of touchscreen, key-
board, mouse, printer, and further accessories 
(only together with Balancing software TD 4.0)

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia/Technical data subject to change without prior notice

Dane techniczne/Technical details

Tool Dynamic TD 2009 Comfort Plus

Wymiary/Dimensions [mm] 1100 × 1500 × 820

Masa/Weight [kg] 450

Obroty wrzeciona[U/min]/Spindle speed [rpm] 300 – 1100

Dokładność pomiaru/Measuring accuracy [gmm] < 0,5

Zasilanie/Power requirements [V/Hz] 230/50 – 60

Pobór mocy/Power usage [kW] 0,4

 

 

 

Sprężone powietrze/Compressed air [bar] 6

max. długość narzędzia/max. tool length [mm] 400

opcjonalnie/optional 700

max. średnica narzędzia/max. tool diameter [mm] 380

opcjonalnie/optional 425

max. masa narzędzia/max. tool weight [kg] 30

Nr katalogowy/Order No. 80.226.00.09

TOOL DYNAMIC TD 2009 COMFORT PLUS
MODUŁOWY SYSTEM DO WYWAŻANIA/MODULAR BALANCING SYSTEM

Program do frezowania
Milling program

Następujące cechy są standardowo dodatkowo dostępne w  wyważarce Tool Dynamic TD 2009 Comfort:
The following characteristics are identical to Tool Dynamic TD 2009 Comfort:

Następujące cechy są standardowo dodatkowo dostępne w  wyważarce Tool Dynamic TD 2009 Comfort Plus:
The following characteristics are standard inclusive for Tool Dynamic TD 2009 Comfort Plus:

Objaśnienia funkcj/Characteristics

Objaśnienia funkcj/Characteristics

Wyważanie w 1 płaszczyznie
Balancing in 1 plane

Optyczne wsparcie indeksowania
Optical indexing help

Interfejs obsługowy
User interface

Laserowe znakowanie
Laser marking

Akcesoria i osprzęt specjalny
Accessories and special equip-
ment

Wyważanie w 2 płaszczyznach
Balancing in 2 planes

Stałe rozmieszczenie otworów
Fixed components

Automatyczne indeksowanie
Automatic indexing

Szafka na akcesoria
Rack for accessories

Zobacz tabelę od str. 14 Please check the table from page 14

Podstawa z betonu polimerowego
Base made of polymer concrete

Drukowanie etykiet
Print label

Wiercenie promieniowe
Drilling radial

Wyważanie indeksowane
Index balancing

Wyważanie z kompens. wrzeciona
Balancing with spindle compensa-
tion

Oprogramowanie do kompensacji 
z użyciem pierścieni wyważają-
cych/Software for compensation 
with balancing rings

Polski/Niemiecki/Angielski/
Francuski/Włoski/Hiszpański

Oprogramowanie TD 4.0
Balancing software TD 4.0
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KONFIGURACJE OPCJONALNE
OPTIONAL CONFIGURATIONS

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia/
Technical data subject to change without prior notice

Symbol Nr katalog. Nazwa artykułu Opis Description TD 1002 TD 2009 TD 800
 Order No. Article name    Economic Economic Comfort Comfort
       Plus  Plus

— Optymalna wibra-
cyjnie podstawa
Vibration optimi-
sed base

Stół zaadaptowany w 
celu uzyskania opty-
malnego stanu drgań 
w podstawie

Adapted table for 
optimized base

— — — — —

— Podstawa z betonu 
polimerowego
Base made of  
polymer concrete

Najwyższa dokład-
ność dzięki ciężkiej 
podstawie

Highest measur-
ing accuracy due 
to heavy base

—

— Interfejs obsłu-
gowy
User interface

Obsługa maszyny 
przez przyjazny in-
terfejs użytkownika 
na ekranie

Integrated user  
interface for easy 
handling of the  
machine

— Optyczne wsparcie 
indeksowania
Optical indexing 
help

Wskazanie kątowej 
pozycji wrzeciona na 
ekranie

Indication of the  
exact spindle  
angle position  
on display

— Laserowe znako-
wanie
Laser marking

Wskazuje pozycję 
niewyważoną i ko-
rektę  pozycji za po-
mocą lasera

Indicates the po-
sition of unbal-
ance and correc-
tion with a laser

— Drukowanie ety-
kiet
Print label

Drukowanie rezulta-
tów wyważania na 
etykietach samoprzy-
lepnych

Print balancing  
result on label

— — —

— Wiercenie promie-
niowe
Drilling radial

Korekta niewyważe-
nia za pomoca wier-
cenia promieniowego

Balancing by  
drilling radially

— Oprogramowanie do 
kompensacji z uży-
ciem pierścieni wywa-
żających/ Software 
for compensation 
with balancing rings

Wyważanie za pomo-
cą pierścieni lub usu-
walnych odważników

Balancing by 
rings or other 
movable weights

— Wyważanie indek-
sowane
Index balancing

Kompensacja błędów 
pomiarowych przez 
wyważanie indeks (2 
biegi pomiarowe, z 
indeksowaniem o 
180°)

Compensation of 
measuring errors 
by index balancing 
(2 measuring 
runs, indexing an-
gle 180°)

— Wyważanie z kom-
pens. wrzeciona
Balancing with 
spindle compensa-
tion

Szybki i dokładny po-
miar części powta-
rzalnych (1 bieg po-
miarowy)

Quick and precise 
measurement of 
repetition parts 
(single measuring 
run)

— Wyważanie w 1 
płaszczyznie
Balancing in 1 
plane

Do pomiaru i kom-
pensacji niewyważe-
nia w 1 płaszczyznie 
(statycznie)

Measuring and 
compensation  
of unbalance in 
1 plane (static)

80.252.01 Wyważanie w 2 
płaszczyznach
Balancing in  
2 planes

Do pomiaru i kom-
pensacji niewyważe-
nia w 2 płaszczy-
znach (dynamicznie)

Measuring and 
compensation of 
unbalance in 2 
planes (dynamic 
unbalance)

80.202.00 Stałe rozmieszcze-
nie otworów
Fixed components

Umożliwia wyważenie 
w zdefiniowanych po-
zycjach, np. z użyciem 
śrub wyważających

Enables balancing 
at predefined po-
sitions, e. g. with 
balancing screws

 zawiera/included    opcja/on option   — nie dostępne/not available
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia/
Technical data subject to change without prior notice

80.217.00 Automatyczne 
indeksowanie
Automatic inde-
xing

Obraca wrzeciono na 
wybraną pozycję ką-
tową ułatwiając do-
kładne wypozycjono-
wanie wrzeciona

Turns the spindle 
on the selected  
angle position  
and simplifies  
exact positioning 
of spindle

80.227.00 Szafka na 
akcesoria
Rack for accesso-
ries

Szafka z dwiema 
szufladami do prze-
chowywania adapte-
rów do wyważania i 
akcesoriów

Storage rack with 
two integrated 
draw ers for balanc-
ing adapters and 
further accessories

—

80.212.00 Program do 
frezowania
Milling program

Program frezowania 
umożliwia korektę 
niewyważenia po-
przez frezowanie 

Milling program  
allows correction  
of unbalance via  
milling

80.245.06 Oprogramowanie 
TD 4.0
Balancing softwa-
re TD 4.0

Nowe oprogramowa-
nie z poprawionym 
interfejsem użytkow-
nika i ekranem doty-
kowym

New software 
with user-friendly 
graphical inter-
face and touch-
screen-control

—

80.228.02 Uchwyt do 
monitora
Screen holder

Komfortowy uchwyt 
do umiejscowienia 
monitora PC i klawia-
tury 

Comfortable tray 
to place PC-
screen and key-
board

— — —

80.228.02.
01

Półka na drukarkę
Printer desk

Opcjonalna półka na 
drukarkę (wymagany 
uchwyt do monitora)

Optional desk for 
printer (Requires 
screen holder)

— — —

80.228.02.
02

Uchwyt na 
komputer
PC holder

Opcjonalny uchwyt 
na komputer ze-
wnętrzny (wymagany 
uchwyt do monitora)

Optional holder 
for external PC 
(Requires screen 
holder)

— — —

80.233.00 Pulpit Pulpit ste-
rowniczy z ekra-
nem dotykowym
Control terminal  
incl. touchscreen

Panel sterujący do 
umieszczenia ekranu 
dotykowego, klawia-
tury, myszki, drukarki 
i innych akcesoriów 
(tylko z oprogramo-
waniem TD 4.0)

Console for storage 
of touchscreen, 
keyboard, mouse, 
printer, and further  
accessories (only  
together with Bal-
ancing software TD 
4.0)

—

80.229.03 Ekran dotykowy 
Touchscreen

Monitor TFT z obsłu-
gą przez dotyk

TFT monitor with 
touchscreen

— — —

80.229.02 Monitor TFT
TFT screen

Pakiet do wygodnej 
obsługi zintegrowane-
go PC przez klawiatu-
rę (zawiera montor 
TFT, klawiaturę i 
myszkę)

Comfortable usage 
via keyboard for in-
tegrated PC (in-
cludes TFT screen, 
keyboard, mouse).

— — —

80.229.04 Ekran dotykowy
Touchscreen

Wygodna obłsuga 
zintegrowanego PC 
przez ekran dotykowy 
(zawiera zaawanso-
wany 19˝-ekran do-
tykowy, klawiaturę/
myszkę). Tylko z 
oprogramowaniem do 
wyważania TD 4.0

Package for com-
fortable usage 
via touchscreen 
for integrated PC 
(includes sophis-
ticated 19˝ 
touchscreen, 
keyboard, 
mouse).

— —

Symbol Nr katalog. Nazwa artykułu Opis Description TD 1002 TD 2009 TD 800
 Order No. Article name    Economic Economic Comfort Comfort
       Plus  Plus

 zawiera/included    opcja/on option   — nie dostępne/not available
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KONFIGURACJE OPCJONALNE
OPTIONAL CONFIGURATIONS

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia/
Technical data subject to change without prior notice

 zawiera/included    opcja/on option   — nie dostępne/not available

80.209.00 Funkcja ciężaru 
właściwego
Specific weight 
function

Umożliwia wprowa-
dzenie innych cięża-
rów właściwych wy-
ważanego wirnika, je-
sli nie jest ze stali

Enables specifica-
tion of the specific 
weight of the rotor 
to be balanced, if 
different from steel

80.213.01 Wiercenie osiowe
Drilling axial

Umożliwia wyważa-
nie wirników przez 
nawiercanie osiowe, 
np. tarcze szlifierskie

Enables balancing 
of rotors by axial 
drilling, e. g. for 
grinding wheels

80.218.00 Wyważanie indek-
sowane z dowol-
nym kątem
Index balancing with 
free indexing angle

Wyważanie indekso-
wane wirników,  przy 
których kąt indekso-
wania 180° nie jest 
możliwy (np. adaptery 
Capto)

Index balancing of 
rotors which can 
not be indexed 
180° (e. g. Capto 
chucks)

80.214.00 Program do wy-
druku raportu
Software for  
printout of report

Wydruk kompletnego 
raportu pomiarowego 
(Certyfikat wyważe-
nia)

Printout of a de-
tailed measuring 
protocol (balanc-
ing certificate)

— Polski/Niemiecki/
Angielski/Francu-
ski/Włoski/Hisz-
pański

Języki interfejsu użyt-
kownika na wbudo-
wanym ekranie

Languages for user 
interface for inter-
nal display

80.245.12 Administracja kont 
uytkowników
User account  
administration

Administracja użyt-
kowników z indywidu-
alnym przypisaniem 
praw

User administra-
tion with individual 
allocation of user 
rights

— — —

80.245.09 Zakresy zabronio-
ne
Forbidden areas

Definicja zakresów 
kątowych, których nie 
można używać do 
kompensacji niewy-
ważenia

Defined areas that 
are not allowed for 
the compensation 
of the unbalance

— — —

80.245.10 Alternatywne po-
zycje kompensa-
cyjne
Alternative com-
pensation posi-
tions

Obliczenie alternatyw-
nych pozycji kompen-
sacyjnych, kiedy pro-
ponowana pozycja nie 
jest możliwa

Calculation of al-
ternative posi-
tions, when pro-
posed position 
not possible

— — —

80.245.11 Zoptymalizowany 
czas pomiaru
Optimized mea-
suring time

Krótszy czas pomiaru 
kiedy dana dokład-
ność pomiaru jest 
wystarczająca

Shortened mea-
suring run, if mea-
suring accuracy is 
sufficient

— — —

80.232.01 Osłona typ 3
Safety hood type 3

Osłona do narzędzi o 
max. długości 
700 mm i średnicy 
400 mm (opcjonalnie 
z drugim laserowym 
znakowaniem od gó-
ry)

Safety hood for ex-
tra long toolholders 
with max. 700 mm 
length and max. 
400 mm diam. (opt. 
with second laser 
marking from top)

— —

80.232.02 Osłona typ 4
Safety hood type 4

Osłona do narzędzi o 
max. długości 
700 mm i średnicy 
400 mm (opcjonalnie 
z drugim laserowym 
znakowaniem od gó-
ry)

Safety hood for ex-
tra long toolholders 
with max. 700 mm 
length and max. 
425 mm diam. (opt. 
with second laser 
marking from top)

— —

80.254.00 Urządzenie do po-
miaru bicia
Runout measuring 
device

Proste i niezawodne 
sprawdzenie bicia  pro-
mieniowego i osiowego 
tarcz szlifierskich

Easy and reliable 
check of grinding 
wheel’s runout 
and axial runout

— — — — —

Symbol Nr katalog. Nazwa artykułu Opis Description TD 1002 TD 2009 TD 800
 Order No. Article name    Economic Economic Comfort Comfort
       Plus  Plus



17Haimer GmbH  ·  Weiherstr. 21  ·  86568 Igenhausen  ·  Germany  ·  Tel./Phone +49-82 57-99 88-0  ·  Fax +49-82 57-18 50  ·  haimer@haimer.de  ·  www.haimer.com

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia/
Technical data subject to change without prior notice

 zawiera/included    opcja/on option   — nie dostępne/not available

80.203.00 Zestaw śrub do 
wyważania
Balancing screw 
set

Zestaw składa się z 
11 × 10 szt. śrub spe-
cjalnych do wyważa-
nia oprawek narzędzi 
z gwintem M6 (np. 
oprawek termokurczli-
wych HAIMER)

Set consisting of 
11 × 10 special 
screws for fine-
balancing of tool 
holders with bal-
ancing threads m6 
(e. g. shrink fit 
chucks from HAIM-
ER)

79.350.xx Pierścienie do 
wyważania
Balancing rings

Do dokładnego wywa-
żania oprawek z cylin-
dryczną średnicą ze-
wnętrzną (str 35)

For fine-balancing 
of all tool holders 
with cylindrical 
outer diameter 
(see p. 35)

80.207.01 Dokładna waga
Precision scale

Do dokładnego waże-
nia mas wyważają-
cych

For highly precise 
weighing of bal-
ancing weights

80.207.12 Programowa 
integracja wagi
Software scale  
integration

Automatyczny trans-
fer z wagi wartości 
masy wyważanego 
przedmiotu 

Automatic trans-
fer of rotor 
weight from scale

— — —

80.207.10 Waga do 
narzędzi
Tool scale

Określa masę oprawki 
narzędzia, opcjonalnie 
przekazuje do softwa-
re wyważarki (zob. 
opcja 80.207.12)

Measures the 
weight of the tool 
holder, optional di-
rect transfer into 
the balancing soft-
ware (see option 
80.207.12)

80.215.02 Drukarka laserowa 
do drukowania 
raportów
Laser printer for  
balancing reports

Drukarka laserowa z 
dostepem do sieci, 
do wydruku raportów 
wyważania (w połą-
czeniu z opcją 
80.214.00)

Laser printer with 
Ethernet port to 
print out a de-
tailed balancing 
report (together 
with option 
80.214.00)

80.206.00 Zestaw magnesów 
kalibrowanych
Set of calibration 
magnets

Magnesy do testowa-
nia, szkoleń i demon-
stracji maszyny

Calibration mag-
nets for testing, 
training, and dem-
onstration purpos-
es

80.200.02 Szkolenie
Product training

Szkolenie jest obo-
wiązkowe dla ochro-
ny ewentualnych 
przyszłych roszczeń z 
tytułu gwarancji

The training is 
obligatory for  
future warranty 
claims

80.230.00 Tuba kalibracyjna
Calibration tube

Do kalibracji i spraw-
-dzania wyważarki za 
pomocą zdefiniowa-
nej masy 

For the calibra-
tion and testing 
of every balanc-
ing machine with 
the help of a de-
fined mass 

80.215.05 Drukarka etykiet 
„Dymo“
Label printer
“Dymo”

Wydruk etykiet sa-
moprzylepnych z wy-
nikami pomiaru 
(Krótki raport); pod-
łączenie przez port 
USB

Printout of a label 
with the measur-
ing results (short
report); USB in-
terface

— — —

Symbol Nr katalog. Nazwa artykułu Opis Description TD 1002 TD 2009 TD 800
 Order No. Article name    Economic Economic Comfort Comfort
       Plus  Plus
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Zaawansowany ekran dotykowy ze szkłem har-
towanym dla wysokich wymagań i   
najłatwiejszej obsługi
High quality touchscreen with hardened glass 
surface for easiest control

Możliwe tradycyjne wprowadzanie danych z 
użyciem klawiatury i myszki
Traditional input with keyboard and  
mouse possible

Miejsce na drukarkę
Storing Facility for Printers

Szuflada na akcesoria
Drawer for accessories

Dodatkowa szuflada
Additional drawer

Magazynek do adapterów wyważania i akceso-
riów narzędziowych
Storage for balancing adapter and tools

Tool Dynamic Control Terminal:
Większy komfort obsługi/For more operating comfort
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T O O L  D Y N A M I C  T D  S O F T WA R E  4 . 0

Nowe, inteligentne oprogramowanie do 
wyważania
Wyważanie jest teraz jeszcze łatwiejsze i bar-
-dziej przyjazne dla operatora. Interfejs użyt-
kownika jest teraz w pełni graficzny. Tabliczki z 
tekstami zostały w większości zastąpione przy-
ciskami z symbolami. Wybór opcji może być 
dokonany poprzez przycisk funkcyjny, klawia-
turę , kliknięcie myszką lub ekran dotykowy.

Sprawdzone, proste rozwiązanie starego inter-
fejsu zostało zachowane. Ktokolwiek już zna 
Tool Dynamic, może pracować bez proble-
mu z nowym oprogramowaniem.

Ponadto, jest cała gama dodatkowych 
funkcji
Zarządzanie użytkownikami pozwala na przypi-
sanie różnych praw dostępu. Przykładowo, je-
den użytkownik może utworzyć nowe dane na-
rzędzi i określić tolerancje wyważania, pod-
-czas kiedy drugiemu wolno już tylko wywołać 
te dane do realizacji procedury wyważania.

Funkcja pomocy ułatwia pracę nowym i oka-
zjonalnym użytkownikom. Jeśli jest to potrzeb-
ne, krótkie opisy funkcji mogą być wyświetlane 
jako przypomnienie. Funkcja asystenta prowa-
dzi przez cały proces tak, że wyważanie jest 
dużo łatwiejsze.

 – Specyfikacja zakresów zabronionych, w któ-
-rych niewyważenie nie może być usunięte

 – Obliczanie alternatywnych pozycji wyważa-
nia

 – Nowy design – bardziej przyjazny dla użyt-
kownika

 – Obsługa przez ekran dotykowy (opcjonalna) 
 – Zarządzanie  kontami z prawami dostępu
 – Możliwość podłączenia wagi zewnętrznej 
 – Funkcja pomocy dla przycisków 
 – Funkcja asystenta dla najważniejszcych pro-
cesów 

 – Wprowadzenie tolerancji wyważania zależnie 
od typu maszyny 

 – Zarządzane narzędziami w bazie danych 
 – Zarządzanie danymi narzędzi w strukturze 
folderowej

 – Łatwa wymiana danych z innymi  systemami, 
np. systemem zarządzania danymi narzędzi 

New intelligent balancing software
Balancing is now even easier and more 
user-friendly. The user interface is completely 
made up of graphics. Buttons with sym-
bols  replace the text fields in most locations. 
Selection can take place using function but-
tons, by clicking the mouse or by touching the 
screen. 

The proven simple design of the old interface 
has been kept. Anyone who already knows the 
Tool Dynamic can work with the new software 
without any problems.  

In addition, there is a series of further 
functions
User management makes it possible to assign 
different access rights. For example, one user 
can create new tool data and determine 
balance tolerances while another may only call 
up the existing data and carry out the balanc-
ing procedure. 

A help function makes operation easier for new 
and occasional users. If required, a short func-
tion description can be displayed as a re-
minder. An assistant function guides 
through all function processes, so that bal-
ancing is made even easier. 

 – Definition of forbidden areas where the com-
pensation of the unbalance is not possible

 – Calculation of alternative balancing positions
 – New design – even more user-friendly
 – Operation with touchscreen (optional)
 – User management with access rights
 – Connection to external scales possible
 – Help function for buttons
 – Assistant function for the most important 
processes

 – Allocation of balance tolerances by machine 
type

 – Tool management with database
 – Tool data management in folder structure
 – Simple data exchange with other systems, 
e.g. tool data management

Nowy interfejs graficzny
New graphical user interface

Intuicyjne menu użytkownika i pomoc graficzna
Intuitive user guidance with graphical help 
functions

Nowa funkcja: Zabronione zakresy
New feature: Forbidden areas

Zaawansowane tryby diagnostyczne
Advanced diagnostic modes
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Zdjęcie przedstawia Tool Dynamic Preset z terminalem sterującym
Picture shows Tool Dynamic Preset with Control Terminal
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Dwa sprawdzone systemy –  
innowacja wyznaczająca trendy
Ustawienie i wyważanie narzędzi to kluczowe elementy w nowoczesnej 
produkcji. Logiczną tego konsekwencją jest połączenie obu tych operacji. 
Technologia wyważania HAIMER i technologia pomiarowa firmy Zoller 
utworzyły idealną kombinację w postaci systemu Tool Dynamic TD Preset. 
Mocowanie narzędzia realizowane jest we wrzecionie wyważającym z uży-
ciem sprawdzonego systemu adapterów  HAIMER. To pozwala oszczędzić 
czas i zwiększyć dokładność, gdyż narzędzie nie musi być ponownie mo-
cowane. 

 – Przyszłościowa, najbardziej zaawansowana technologia od liderów 
rynku mocowania i wyważania narzędzi

 – Najwyższa wydajność i oszczędność czasu poprzez połączenie dwóch 
etapów produkcyjnych

 – Najwyższa dokładność dzięki wysokiej precyzji mocowania w adapte-
rach wyważających HAIMER

 – Korzystny stosunek ceny do wydajności
 – Małe zapotrzebowanie na miejsce
 – Łatwa i logiczna obsługa
 – Adaptery do wszystkich interfejsów
 – Najwyższy komfort pomiarów 

Nr katalogowy: 80.240.00

Two approved systems –  
a trendsetting innovation
Tool balancing and presetting are key elements of modern manufactur-
ing. It is obviously a good idea to combine these two procedures. The 
Tool  Dynamic TD Preset is a perfect combination of HAIMER’s balancing 
technology and Zoller’s measuring technology. The tool is clamped in the 
high pre cision balancing spindle fitted with HAIMER’s proven adapter 
system. This saves time and increases accuracy because the tool does 
not have to be re-clamped.  

 – Forward-looking state-of-the-art technology by technology leaders
 – Highest efficiency and saved time by combining two production stag-
es

 – Utmost precision due to high precision clamping in HAIMER’s balanc-
ing adapters

 – Reasonable price and efficiency ratio
 – Needs little space
 – Simple and logical operation
 – Adapter for all interfaces
 – Highest possible measuring comfort 

Order No. 80.240.00

TOOL DYNAMIC TD PRESET
TECHNIKA WYWAŻANIA I USTAWIANIA NARZĘDZI
TOOL BALANCING AND PRESETTING

Ustawianie wstępne
System pomiarowy z  kamerą wysokiej rozdzielczości i cyfrowym prze-
twarzaniem obrazu

Presetting
Measuring system with high resolution camera and digital  
photo processing

Oprogramowanie dla profesjonalistów
Różnorodne mozliwości pomiaru i wyważania w przejrzystym menu

Software for professionals
Various options for measuring and balancing clearly arranged in menus
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Zdjęcie przedstawia osprzęt specjalny: Urządzenie do pomiaru bicia
Picture shows special equipment: Runout measuring console

Tool Dynamic TD 800: 
Dla specjalistów/For specialists
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Dane techniczne/Technical details

Tool Dynamic TD 800

Wymiary/Dimensions [mm] 1500 × 1910 × 900

Masa/Weight [kg] 550

Obroty wrzeciona [obr/min]/Spindle speed [rpm] 200 – 1100

Dokładność pomiaru/Measuring accuracy [gmm] < 0,5

Zasilanie/Power requirements [V/Hz] 230/50 – 60

Pobór mocy/Power usage [kW] 1,0 

 

 

Sprężone powietrze/Compressed air [bar] 5 – 6

Zużycie powietrza/Air consumption [l/h] 30

max. długość narzędzia/max. tool length [mm] 750

max. średnica narzędzia/max. tool diameter [mm] 800

max. masa narzędzia/max. tool weight [kg] 110

Nr katalogowy/Order No. 80.270.00

TOOL DYNAMIC TD 800
WYWAŻARKI SPECJALNE/SPECIAL BALANCING MACHINES

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia/Technical data subject to change without prior notice

Twoje rozwiązanie dla dużych wirników do średnicy Ø 800 mm
Bazując na sprawdzonej technologii wyważania Tool Dynamic, system 
Tool Dynamic TD 800 oferuje podstawy do wyważania różnego 
rodzaju dużych wirników, jak: pierścienie łożysk, tarcze szlifierskie, 
czy koła turbin. Z adapterami mocującymi dopasowanymi na miarę,  
wyważanie wirników realizowane jest w łatwy i szybki sposób.

Your solution for big rotors up to diam. 800 mm
Based on the proven Tool Dynamic balancing technology the Tool 
 Dynamic TD 800 allows balancing big rotors of all kind. Bearing rings, 
grinding wheels and turbine wheels. With hand tailored clamping adapt-
ers you can balance your rotors as easy and quick as usual.

Osłona jest segmentowa i otwiera się na boki. Dzięki temu wirnik dostępny jest z 
góry. Ciężkie przedmioty mogą być montowane z użyciem suwnicy.
The safety hood is segmented and opens to the side. Thus the rotor is accessible 
from above. Heavy parts can be handled by a crane. 
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Tool Dynamic TD 2010 Automatic: 
Dla profesjonalistów/For professionals
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TOOL DYNAMIC TD 2010 AUTOMATIC
AUTOMATYCZNA TECHNOLOGIA WYWAŻANIA
AUTOMATIC BALANCING TECHNOLOGY

Nowy system Tool Dynamic TD 2010 Automatic

Nowa wyważarka Tool Dynamic TD 2010 Automatic jest uniwersalną  
maszyną CNC z  automatyczną kompensacją niewyważenia. Niewywa-
żenie jest usuwane w jednej lub dwóch paszczyznach poprzez nawierce-
nie, frezowanie lub szlifowanie. Ta obróbka może być wykonana w pionie 
lub w poziomie. 

Obsługa i sterowanie wyważarką odbywa się przez zintegrowany ekran 
dotykowy o rozmiarze 19’’ . Sterowanie numeryczne typu Siemens 
840DSL, do którego dostęp mamy również poprzez oprogramowanie do 
wyważania.  

Wyważanie automatyczne – tak to działa!

Po pomiarze niewyważenia oprogramowanie oblicza, jak głeboko należy 
przeprowadzić wiercenie, frezowanie lub szlifowanie aby skompensować 
niewyważenie. Wrzeciono wyważarki obraca się na własciwą pozycję. 
Zintegrowana jednostka CNC dojeżdża do wybranej płaszczyzny wywa-
żania  i automatycznie usuwa własciwą ilość materiału. Gotowe.

Wyważanie nie może już być łatwiejsze i szybsze. Błędy takie jak np. 
błedne oznaczenie na narzędziu albo niewłaściwa głębokość wiercenia w 
ręcznej obróbce nie są wiecej problemem.
 – Pomiar niewyważenia i jego kompensacja w jednym kroku
 – Szybko, łatwo i ekonomicznie
 – Bez błędnych wierceń korygujacych na wirniku
 – Możliwa integracja z automatyczną linią produkcyjną
 – Dostępne specjalistyczne oprogramowanie do niektórych metod wy-
ważania 

Tool Dynamic TD 2010 Automatic – w pełni automatyczna pionowa  
wyważarka CNC: maksymalny komfort, maksymalna niezawod-
ność procesu przy najwyższej wydajności i precyzji.

Nr katalogowy 80.260.00

The new Tool Dynamic TD 2010 Automatic

The new Tool Dynamic TD 2010 Automatic is a truly universal CNC-
based balancing machine with automated correction of the unbalance. It 
automatically compensates the unbalance in one or two planes by drill-
ing, milling or grinding. The machine can work vertically and horizontal-
ly.

The balancing machine is controlled by an integrated 19’’ touchscreen. 
The numerical control is a Siemens 840DSL, which can be accessed  
simultaneously with the balancing software.

Automatic Balancing – that’s how it works

After measuring the unbalance the software calculates how deep the  
machine must drill, mill or grind in order to compensate the unbalance. 
The balancing spindle turns into the correct position. The integrated CNC 
unit moves to the pre-selected balancing plane and automatically re-
moves the appropriate amount of material. Done.

Balancing could not be any quicker or easier. Errors, such as those 
caused by incorrect marking on the tool holder or through inadvertently 
incorrect drilling depths are no longer an issue.
 – Measures and compensates unbalance in one step
 – Rapid, easy and economic
 – No incorrect drilling on the rotor
 – Integration into automatic production lines is possible
 – Specific software for particular methods of balancing available 

Tool Dynamic TD 2010 Automatic – automatic vertical CNC based  
balancing machine: Maximum of comfort, maximum of process  
reliability with highest efficiency and precision.

Order No. 80.260.00

Nowy wymiar wyważania –  
szybciej, lepiej, wydajniej!

We take balancing to the next level:  
faster, better, more efficient!

Tool Dynamic  
TD 2010 Automatic

Zwiększ swoją wydajność: Wyważanie w rekordowym czasie!
Improve your efficiency: balancing in record time!

wyważarka konwencjonalna
standard balancing system

Czas/Time [s]  100  200  300

5 min

< 1 min
Proces wyważania:  
Prosty pomiar, Kompensacja i  
pomiar sprawdzający
 
Balancing process:  
Simple measuring run,  
compensation and check
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TOOL DYNAMIC TD 2010 AUTOMATIC
FUNKCJE URZĄDZENIA/PRODUCT FEATURES

Wasze korzyści w skrócie Your benefits at a glance

n Automatyczna korekta niewyważenia w jednej lub dwóch płaszczy-
znach przez wiercenie, frezowanie lub szlifowanie z użyciem zintegro-
wanej 4-osiowej obrabiarki CNC

n Zintegrowane , wymienialne adaptery wyważające mocują wirniki z 
najwyższą precyzją. Obok standardowych adapterów do wszystkich 
popularnych interfejsów dostępne są również wersje dostosowane do 
zastosowań specjalnych 

n Uchwyt do automatycznego indeksowania (opcja). Można go zamon-
tować bez dodatkowych narzędzi i wymieniać razem z adapterem wy-
ważającym

n Wióry są usuwane w sposób szybki przez urządzenie odsysające

n Centralne smarowanie umożliwia prawie bezobsługową pracę przez 3 
zmiany 

n Wrzeciono wyważarki i szafa sterująca są chłodzone

n Dynamiczny tryb pomiaru zapewnia najkrótsze czasy pomiaru – Wy-
ważacie i sprawdzacie wasze wirniki w rekordowych czasach! 

n  Prosty pomiar, wiercenie i sprawdzenie w czasie krótszym niż 1 min

n Możliwa integracja robota, dzięki czemu nie ma przeszkód z wstawie-
niem wyważarki w linię produkcyjną

n Inteligentne oprogramowanie umożliwia w sposób łatwy i wydajny 
ponowne wyważenie już wcześniej wyważonych wirników

n Correction of unbalance is fully automated by drilling, milling or grind-
ing in one or two planes with the help of an integrated simultaneous 4 
Axis CNC machine tool

n Integrated and exchangeable balancing adapters clamp rotors with  
highest precision. There are standard adapters for all common  
interfaces and customized solutions for special purposes

n Gripper for automated indexing (optional). It can be mounted without 
any additional tools and changed together with the balancing adapter

n Chips are removed by exhaust (suction) equipment

n Central lubrication enables a nearly maintenance free 3 shift use

n Balancing spindle and control box are cooled

n Dynamic measuring mode enables shortest measuring times – bal-
ance and control your rotors in record time!

n  Simple measuring mode: Measuring, drilling and checking in less than 
1 minute!

n Integration of robot unit is possible – embody your balancing machine 
in your production line!

n Intelligent software allows the fast and efficient re-balancing of al-
ready balanced rotors

Aurtomatyczna kompensacja niewyważenia dzięki jednostce obróbczej CNC
Automated compensation of unbalance via CNC machining unit

Zintegrowany adapter wyważaący i uchwyt do  automatycznego indeksowania
Integrated balancing adapter and gripper for automatic index measuring
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TOOL DYNAMIC TD 2010 AUTOMATIC
FUNKCJE URZĄDZENIA/PRODUCT FEATURES

Dane techniczne/Technical data

Dokładność pomiaru/Measuring accuracy

Dokładność pomiaru/Measuring accuracy < 0,5 gmm

Maksymalne wymiary przedmiotów wirujących/Limitation of the rotor 

Max. średnica/Max. diameter 400 mm

Max. długość/Max. length 600 mm

Max. masa/Max. weight 50 kg

Zakres pracy/Operational range 

Oś X/X-axis 160 mm

Oś Y/Y-axis 400 mm

Oś Z/Z-axis 250 mm

Oś B/B-axis 360°

Szybkie przejazdy/Rapid mode 20 m/min we wszystkich osiach/on all axis

Wrzeciono wyważarki/Balancing spindle 

Max. prędkość obrotowa/Max. RPM 1400 obr/min/rpm

Max. moment obrotowy/Max. torque 35 Nm

Wrzeciono CNC/CNC unit 

Interfejs/Interface VDI 30

Max. prędkość obrotowa/Max. engine speed 6000 obr/min programowalna/adjustable

Max. moment obrotowy/Max. torque 15 Nm przy/at S3-25%

Max. zdolność wiercenia/Max. drilling capacity Ø 10 mm w stali hartowanej HRC 60/in hardened steel with HRC 60

Przestrzeń pracy wirnika w trybie pracy w poziomie/Operational range of rotor in horizontal mode

Max. średnica/Max. diameter 400 mm

Max. wysokość/Max. height 250 mm

Przestrzeń pracy wirnika w trybie pracy w pionie/Operational range of rotor in vertical mode

Max. średnica/Max. diameter 400 mm

Max. wysokość/Max. height 280 mm

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia/Technical data subject to change without prior notice

Zintegrowane sterowanie i oprogramowanie do wyważania
Integrated control and balancing software
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
APPLICATION EXAMPLES

Wirnik kompresora do turbo-
sprężarki 
Wyważanie przez osiowe frezowa-
nie obwodu.

Compressor wheel  
for turbocharger
Balancing by peri pheral milling  
axial.

Wyważanie tarcz szlifierskich 
przez osiowe wiercenie

Balancing of grinding wheels 
by axial drilling

Wyważanie tarcz szlifierskich 
przez osiowe wiercenie
Wyważone tarcze szlifierskie po-
zwalają zredukować chropowatość 
obrabianej powierzchni, co prowa-
dzi do zwiększenia wydajnośći 
procesu i wyższej dokładności 
produktu końcowego.

Balancing of grinding wheels 
by axial drilling
Balanced grinding wheels reduce 
the surface roughness of the work 
piece what leads to a remarkable 
increase of the process perfor-
mance and to a higher precision of 
the end product.
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Narzędzia do obróbki drewna
Dzięki wyważeniu zapobiec można  
odpryskom ostrzy skarawjących, 
wibracjom i zapewnić można do-
skonałą jakość krawędzi na ele-
mencie meblowym. Umożliwia to 
zwiększenie produktywności i wy-
dajności procesu skrawania.

Tools for woodworking
Balancing avoids breaking of cut-
ting edges and vibrations and en-
ables the highest accuracy at the 
edges of the piece of furniture. 
Thus you raise your productivity 
and you can realize a higher cut-
ting capacity.

Wyważanie głowic do dokład-
nego wytaczania 
Uzyskuj lepsze klasy tolerancji i 
lepszą kołowość otworu. Wydaj-
ność skrawania może być zwięk-
szona do 300%.

Balancing of fine boring heads 
Get better tolerance grades and 
better roundness. The cutting ca-
pacity can be raised up to 300%.

Głowica frezarska, wyważanie 
w 2 płaszczyznach 
W wirnikach na długich wysięgach 
trzeba równiez usunąć brak rów-
nowagi (wyważanie dynamiczne). 
To prowadzi przy długich narzę-
dziach do większej wydajności 
skrawania i lepszych jakości po-
wierzchni.

Milling head, balancing in 
two planes 
Long projecting tools must be  
balanced in two planes in order to 
eliminate the couple unbalance 
(dynamic balancing). At longer 
tools that leads to a higher cutting 
capacity and a better surface fin-
ish.
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Wyważanie narzędzi z pomocą 
wysoce prezyzyjnych adapte-
rów (HG) do narzędzi trzpie-
niowych
Więcej informacji dostepnych na 
str. 33.

Balancing of tools with a HG 
balancing adapter for tools 
with shank
For further information please go 
to p. 33.

Wirnik kompresora do turbo-
spręarki
Wiercenie osiowe.

Compressor wheel for turbo 
charger
Axial drilling.

Wyważanie diamentowych 
(PKD) frezów tarczowych do 
laminatów
Wyważanie zapewnia najlepszą ja-
kość krawędzi na meblach dzięki 
bezwibracyjnej pracy narzędzia. 
Do tego zmniejszony jest do mini-
mum hałas pochodzący z obróbki.

Balancing of PCD jointing  
cutters for laminate
Balancing enables the best edge 
quality for the piece of furniture  
by vibration-free tool run. In addi-
tion the noise while machining is 
reduced to a minimum.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
APPLICATION EXAMPLES



31Haimer GmbH  ·  Weiherstr. 21  ·  86568 Igenhausen  ·  Germany  ·  Tel./Phone +49-82 57-99 88-0  ·  Fax +49-82 57-18 50  ·  haimer@haimer.de  ·  www.haimer.com

ADAPTER WYWAŻAJĄCY HSK
BALANCING ADAPTER HSK

 – µm-dokładne mocowanie dla najwyższej  
dokładności pomiaru i powtarzalności

 – Łatwa wymiana dzięki kompaktowej budowie
 

Uwaga: Adapter jest kompatybilny tylko oryginal-
nymi z wyważarkami HAIMER Tool Dynamic

 – µm precise clamping for highest measuring  
accuracy and repeatability

 – Easy and quickest changing due to compact  
design

Attention: Adapters only to be used with original 
HAIMER Tool Dynamic Balancing Machines

Adapter HSK  do wyważania z automatycznym systemem mocowania/HSK balancing adapter with automatic clamping system

Interfejs HSK Nr katalogowy adaptera Zgodność Opis
HSK interface Adapter Order No. Analogy Description

HSK 25

E 80.201.E25.00  Adapter do HSK-E25 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E25 with clamping system

HSK 32

A 80.201.A32.00  Adapter do HSK-A32 z systemem mocowania/Adapter for HSK-A32 with clamping system
B 80.201.E25.00 B32 = E25 Adapter do HSK-E25 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E25 with clamping system
C 80.201.A32.00 C32 = A32 Adapter do HSK-A32 z systemem mocowania/Adapter for HSK-A32 with clamping system
D 80.201.E25.00 D32 = E25 Adapter do HSK-E25 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E25 with clamping system
E 80.201.E32.00  Adapter do HSK-E32 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E32 with clamping system
F 80.201.E25.00 F32 = E25 Adapter do HSK-E25 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E25 with clamping system

HSK 40

A 80.201.A40.00   Adapter do HSK-A40 z systemem mocowania/Adapter for HSK-A40 with clamping system
B 80.201.E32.00 B40 = E32 Adapter do HSK-E32 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E32 with clamping system
C 80.201.A40.00 C40 = A40 Adapter do HSK-A40 z systemem mocowania/Adapter for HSK-A40 with clamping system
D 80.201.E32.00 D40 = E32 Adapter do HSK-E32 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E32 with clamping system
E 80.201.E40.00   Adapter do HSK-E40 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E40 with clamping system
F 80.201.E32.00 F40 = E32 Adapter do HSK-E32 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E32 with clamping system

HSK 50

A 80.201.A50.00   Adapter do HSK-A50 z systemem mocowania/Adapter for HSK-A50 with clamping system
B 80.201.E40.00 B50 = E40 Adapter do HSK-E40 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E40 with clamping system
C 80.201.A50.00 C50 = A50 Adapter do HSK-A50 z systemem mocowania/Adapter for HSK-A50 with clamping system
D 80.201.E40.00 D50 = E40 Adapter do HSK-E40 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E40 with clamping system
E 80.201.E50.00   Adapter do HSK-E50 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E50 with clamping system
F 80.201.E40.00 F50 = E40 Adapter do HSK-E40 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E40 with clamping system

HSK 63

A 80.201.A63.00   Adapter do HSK-A63 z systemem mocowania/Adapter for HSK-A63 with clamping system
B 80.201.E50.00 B63 = E50 Adapter do HSK-E50 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E50 with clamping system
C 80.201.A63.00 C63 = A63 Adapter do HSK-A63 z systemem mocowania/Adapter for HSK-A63 with clamping system
D 80.201.E50.00 D63 = E50 Adapter do HSK-E50 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E50 with clamping system
E 80.201.E63.00   Adapter do HSK-E63 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E63 with clamping system
F 80.201.E50.00 F63 = E50 Adapter do HSK-E50 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E50 with clamping system

Weinig

Weinig 80.201.W63.00   Adapter do interfejsu firmy Weinig/Adapter for Weinig tool holder

HSK 80

A 80.201.A80.00   Adapter do HSK-A80 z systemem mocowania/Adapter for HSK-A80 with clamping system
B 80.201.E63.00 B80 = E63 Adapter do HSK-E63 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E63 with clamping system
C 80.201.A80.00 C80 = A80 Adapter do HSK-A80 z systemem mocowania/Adapter for HSK-A80 with clamping system
D 80.201.E63.00 D80 = E63 Adapter do HSK-E63 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E63 with clamping system
E 80.201.E80.00   Adapter do HSK-E80 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E80 with clamping system
F 80.201.E63.00 F80 = E63 Adapter do HSK-E63 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E63 with clamping system

HSK 100

A 80.201.A10.00   Adapter do HSK-A100 z systemem mocowania/Adapter for HSK-A100 with clamping system
B 80.201.E80.00 B100 = E80 Adapter do HSK-E80 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E80 with clamping system
C 80.201.A10.00 C100 = A100 Adapter do HSK-A100 z systemem mocowania/Adapter for HSK-A100 with clamping system
D 80.201.E80.00 D100 = E80 Adapter do HSK-E80 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E80 with clamping system
E 80.201.E10.00   Adapter do HSK-E100 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E100 with clamping system
F 80.201.E80.00 F100 = E80 Adapter do HSK-E80 z systemem mocowania/Adapter for HSK-E80 with clamping system

HSK 125

A 80.201.A125.00   Adapter do HSK-A125 z systemem mocowania/Adapter for HSK-A125 with clamping system

UWAGA: Adapter jest kompatybilny tylko z oryginalnymi wyważarkami HAIMER Tool Dynamic/ATTENTION: Adapters only to be used with original HAIMER Tool Dynamic Balancing Machines
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia/Technical data subject to change without prior notice
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1) BBT: pasuje również do BIG-Plus/also suitable for BIG-Plus Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia
Technical data subject to change without prior notice

SK/BT/CAT/BBT Adapter do wyważania z automatycznym systemem mocowania
SK/BT/CAT/BBT balancing adapter with automatic clamping system

Nr katalogowy/Order No. Do stożków o rozmiarze/for taper size do końcówki/for pull stud

80.201.330.01 SK30/BT30/BBT301) gwint/thread M12

80.201.330.01.IN CAT30   gwint/thread 1/2”-13 

80.201.330.02 SK30 DIN 69872; ISO 7388-3, Form AF/AD/AC

80.201.330.02 BT30/BBT301) MAS 30°/45°/90°; ISO 7388-3, Form JD/JF

80.201.330.04 SK30 ISO 7388-3, Form UF/UD/UC

80.201.140.01 SK40 DIN 2080 gwint/thread M16

80.201.340.01 SK40/BT40/BBT401) gwint/thread M16

80.201.340.01.IN CAT40 gwint/thread 5/8”-11

80.201.340.02 SK40 DIN 69872; ISO 7388-3, Form AF/AD/AC

80.201.340.02 BT40/BBT401) JIS B6339

80.201.340.04 SK40 ISO 7388-3, Form UF/UD/UC

80.201.340.06 BT40 MAS 30°/45°/90°; ISO 7388-3, Form JD/JF

80.201.150.01 SK50 DIN 2080 gwint/thread M24

80.201.350.01 SK50/BT50/BBT501) gwint/thread M24

80.201.350.01.IN CAT50 gwint/thread 1”-8

80.201.350.02 SK50 DIN 69872; ISO 7388-3, Form AF/AD/AC

80.201.350.02 BT50/BBT501) JIS B6339

80.201.350.04 SK50 ISO 7388-3, Form UF/UD/UC

80.201.350.06 BT50/BBT501) MAS 30°/45°/90°; ISO 7388-3, Form JD/ JF

ADAPTER WYWAŻAJĄCY SK/BT/CAT/BBT/CAPTO/KM
BALANCING ADAPTER SK/BT/CAT/BBT/CAPTO/KM

Adapter do wyważania Capto z automatycznym systemem mocowania/Balancing adapter Capto with automatic clamping system

Nr katalogowy/Order No. Do stożków o rozmiarze/for taper size

80.201.9C3.10 Capto C3

80.201.9C4.10 Capto C4

80.201.9C5.10 Capto C5

80.201.9C6.10 Capto C6

80.201.9C8.10 Capto C8

80.201.9C10.10 Capto C10

Adapter do wyważania KM z automatycznym systemem mocowania/Balancing adapter KM with automatic clamping system

Nr katalogowy/Order No. Do stożków o rozmiarze/for taper size

80.201.KM40.00 KM40

80.201.KM50.00 KM50

80.201.KM63.00 KM63

80.201.KM80.00 KM80

80.201.KM100.00 KM100

80.201.KM125.00 KM125 (na życzenie/upon request)

 – µm-dokładne mocowanie dla najwyższej  
dokładności pomiaru i powtarzalności

 – Łatwa wymiana dzięki kompaktowej budowie 

Uwaga: Adapter jest kompatybilny tylko z oryginal-
nymi wyważarkami HAIMER Tool Dynamic

 – µm precise clamping for highest measuring  
accuracy and repeatability

 – Easy and quickest changing due to compact  
design

Attention: Adapters only to be used with original 
HAIMER Tool Dynamic Balancing Machines

UWAGA: Adapter jest kompatybilny tylko z oryginalnymi wyważarkami HAIMER Tool Dynamic/ATTENTION: Adapters only to be used with original HAIMER Tool Dynamic Balancing Machines
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ADAPTER DO WYWAŻANIA O WYSOKIEJ PRECYZJI (HG)
HG BALANCING ADAPTER

Adapter wyważający do narzędzi trzpieniowych
 – Do efektywnego i autom. mocowania narzędzi trzpieniowych
 – Do trzpieni cylindrycznych, do tolerancji h8
 – Na specjalne życzenie dostarczany do średnicy trzpienia 40 mm 

Adapter wyważający z wymienialną dokładną oprawką mocującą i auto-
matycznym mocowaniem. Odtąd możesz mocować swoje narzędzia 
trzpieniowe bezpośrednio w adapterze bez dodatkowych akcesoriów.

Balancing adapter for tools with shank
 – For efficient and automatic clamping of tools with shank
 – For cylindrical shanks up to tolerance h8
 – Available with shank diameter up to 40 mm upon request 

Balancing adapter with exchangeable high precision collets (system HG) 
and automatic clamping. From now on you can clamp your shank-tools 
directly in the balancing adapter without any accessories.

Adapter HG/HG adapter Oprawka mocująca/Collet Zakres mocowania D/Clamping range D

Nr katalogowy/Order No. Nr katalogowy/Order No. 

HG01 HG01 Ø 2–9,25 mm

80.201.HG01.00 80.201.HG01.02 2 mm

 80.201.HG01.02.5 2,5 mm

 80.201.HG01.03 3 mm

 80.201.HG01.03.5 3,5 mm

 80.201.HG01.04 4 mm

 80.201.HG01.04.5 4,5 mm

 80.201.HG01.05 5 mm

 80.201.HG01.05.5 5,5 mm

 80.201.HG01.05.6 5,6 mm

 80.201.HG01.06 6 mm

 80.201.HG01.06.3 6,3 mm

 80.201.HG01.07 7 mm

 80.201.HG01.07.1 7,1 mm

 80.201.HG01.08 8 mm

 80.201.HG01.09 9 mm

HG02 HG02 Ø 10–14 mm

80.201.HG02.00 80.201.HG02.10 10 mm

 80.201.HG02.11 11 mm

 80.201.HG02.12 12 mm

 80.201.HG02.12.5 12,5 mm

 80.201.HG02.13 13 mm

 80.201.HG02.14 14 mm

HG03 HG03 Ø 16–20 mm

80.201.HG03.00 80.201.HG03.16 16 mm

 80.201.HG03.18 18 mm

 80.201.HG03.20 20 mm

HG04 HG04 Ø 20–32 mm

80.201.HG04.00 80.201.HG04.20  20 mm

 80.201.HG04.22  22 mm

 80.201.HG04.25  25 mm

 80.201.HG04.27  27 mm

 80.201.HG04.30  30 mm

 80.201.HG04.32  32 mm

UWAGA: Adapter jest kompatybilny tylko z 
oryginalnymi wyważarkami HAIMER Tool  
Dynamic

Attention: Adapters only to be used with original  
HAIMER Tool Dynamic Balancing Machines

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia
Technical data subject to change without prior notice

Oprawka HG/HG collet 
(HG01/02/03)

Rygiel bagnetowy/Bayonet lock

Adapter wyważający HG/HG balancing adapter (HG01/02/03)
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TRZPIEŃ WYWAŻAJĄCY
BALANCING ARBOUR

 – Do wyważania narzędzi z otworem cylindrycznym
 –  Dokładne, centryczne mocowanie z najwyższą powtarzalnością
 – Dokładnie wyważony do < 1 gmm
 – Stosowany indywidualnie

 – To balance tools with cylindrical bore
 – Precise centrically clamping for highest repeatability
 – Fine balanced to < 1 gmm
 – Individual useable

Trzpień wyważający Oprawka mocująca Zakres mocowania Ø D L
Balancing arbour Collet Clamping range Ø D L

Nr katalogowy/Order No. Nr katalogowy/Order No.  

DG07, Zakres mocowania/Clamping range 25–34,5 mm

80.250.A63.070 80.250.07.25 Ø 25–25,5 100

 80.250.07.26 Ø 26–26,5 100

 80.250.07.28 Ø 28–28,5 100

 80.250.07.30 Ø 30–30,5 100

 80.250.07.32 Ø 32–32,5 100

 80.250.07.34 Ø 34–34,5 100

DG08, Zakres mocowania/Clamping range 35–44,5 mm

80.250.A63.080 80.250.08.35 Ø 35–35,5 100

 80.250.08.36 Ø 36–36,5 100

 80.250.08.38 Ø 38–38,5 100

 80.250.08.40 Ø 40–40,5 100

 80.250.08.42 Ø 42–42,5 100

 80.250.08.44 Ø 44–44,5 100

DG09, Zakres mocowania/Clamping range 45–54,5 mm

80.250.A63.090 80.250.09.45 Ø 45–45,5 125

 80.250.09.48 Ø 48–48,5 125

 80.250.09.50 Ø 50–50,5 125

 80.250.09.52 Ø 52–52,5 125

 80.250.09.54 Ø 54–54,5 125

DG10, Zakres mocowania/Clamping range 55–64,5 mm

80.250.A63.100 80.250.10.55 Ø 55–55,5 135

 80.250.10.58 Ø 58–58,5 135

 80.250.10.60 Ø 60–60,5 135

 80.250.10.62 Ø 62–62,5 135

 80.250.10.64 Ø 64–64,5 135

W każdym przypadku konieczny jest jeden trzpień i jedna oprawka
By ordering you need one balancing arbour and one collet

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia
Technical data subject to change without prior notice

Trzpień wyważający z automatycznym mocowa-
niem:  
Specjalne trzpienie dostosowane do Waszego procesu 
produkcyjnego dostępne są na życzenie.

Balancing arbour with automatic clamping:  
Special balancing arbours tailored for your production 
process available on request.
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PIERŚCIENIE WYWAŻAJĄCE/BALANCING RINGS
ZESTAW ŚRUB WYWAŻAJĄCYCH/SET OF BALANCING SCREWS

Do dokładnego wyważania wszystkich oprawek narzędziowych z cylin-
dryczną średnicą zewnętrzną (Ø A)
Pierścienie wyważające posiadają dokładnie zdefiniowane niewyważenie. 
Są one obracane do takiej pozycji, w której niewyważenie oprawki na-
rzędziowej jest dokładnie skompensowane. Na jedną płaszczyznę wywa-
żania potrzebne są zawsze 2 pierścienie.

 – Zakres dostawy: 2 pierścienie wyważające ze śrubami mocującymi 
bez klucza imbusowego

For fine-balancing of all tool holders with cylindrical outer diameter  
(diam. A)
The balancing rings have a defined unbalance in themselves. They are 
turned in such a position that the unbalance of the tool holder will be 
compensated. There are always 2 rings needed per balancing plane.

 – Included in delivery: 2 balancing rings with clamping screws 
without hex wrench

Nr katalogowy Ø A [mm] Niewyważen.1)

Order No. ca. unbalance

79.350.15 15 9 g·mm

79.350.17 17 12 g·mm

79.350.19 19 16 g·mm

79.350.20 20 17 g·mm

79.350.22 22 20 g·mm

79.350.24 24 27 g·mm

79.350.25 25 32 g·mm

79.350.26 26 33 g·mm

79.350.27 27 33 g·mm

79.350.28 28 40 g·mm

79.350.30 30 45 g·mm

79.350.32 32 36 g·mm

79.350.34 34 40 g·mm

79.350.35 35 48 g·mm

79.350.36 36 47 g·mm

79.350.38 38 53 g·mm

79.350.40 40 57 g·mm

79.350.42 42 65 g·mm

Nr katalogowy Ø A [mm] Niewyważen.1)

Order No. ca. unbalance

79.350.43 43 65 g·mm

79.350.44 44 68 g·mm

79.350.46 46 75 g·mm

79.350.48 48 81 g·mm

79.350.50 50 87 g·mm

79.350.52 52 94 g·mm

79.350.53 53 86 g·mm

79.350.54 54 91 g·mm

79.350.55 55 94 g·mm

79.350.56 56 100 g·mm

79.350.58 58 106 g·mm

79.350.60 60 110 g·mm

79.350.62 62 120 g·mm

79.350.63 63 123 g·mm

79.350.64 64 126 g·mm

79.350.65 65 129 g·mm

79.350.66 66 120 g·mm

79.350.68 68 135 g·mm

Nr katalogowy Ø A [mm] Niewyważen.1)

Order No. ca. unbalance

79.350.70 70 145 g·mm

79.350.72 72 152 g·mm

79.350.74 74 160 g·mm

79.350.76 76 168 g·mm

79.350.78 78 178 g·mm

79.350.80 80 186 g·mm

79.350.82 82 199 g·mm

79.350.84 84 215 g·mm

79.350.86 86 224 g·mm

79.350.87 87 225 g·mm

79.350.88 88 226 g·mm

79.350.89 89 231 g·mm

79.350.90 90 237 g·mm

79.350.92 92 247 g·mm

79.350.94 94 253 g·mm

79.350.96 96 267 g·mm

79.350.98 98 277 g·mm

79.350.100 100 285 g·mm

Zestaw śrub wyważających 
Idealny do wyważania oprawek termokurczliwych  
(Otwór gwintowany jest już wykonany w oprawce 
termokurczliwej). Dokładne dane w Akcesoria.  
Zakres dostawy:  Pudełko ze śrubami 
wyważającymi M6, 11 x 10szt. , 1 wkrętak

Set of Balancing Screws
For fine balancing of shrink fit chucks (Thread inte-
grated in the shrink fit chucks). Detailed information 
see accessories. 
Included in delivery: case with 11 x 10 pcs. 
balancing screws M6, 1 screw driver

Akcesoria/Accessories Nr katalogowy/Order No.

Zestaw śrub wyważających/Set of Balancing Screws 80.203.00

1) Niewyważenia w g·mm są wartościami referencyjnymi, możliwe są niewielkie odchylenia
Unbalance g·mm are reference values, little variances possible

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia
Technical data subject to change without prior notice



1.
0 

M
&S

 ·
 1

. A
ufl

ag
e 

05
/1

5 
· 

G
ed

ru
ck

t i
n 

De
ut

sc
hl

an
d 

· 
G

ed
ru

ck
t a

uf
 1

00
 %

 c
hl

or
fre

i g
eb

le
ic

ht
em

 P
ap

ie
r 

· 
D1

10
51

5 
DE

/G
B 

· 
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

Haimer GmbH | Weiherstrasse 21 | 86568 Igenhausen | Germany

Telefon/Phone +49-82 57-99 88-0 | Fax +49-82 57-18 50 | E-Mail: haimer@haimer.de | www.haimer.com

Technologia mocowania 
narzędzi

Tooling Technology

Technologia mocowania 
termokurczliwego

Shrinking Technology

Technologia 
wyważania

Balancing Technology

Instrumenty 
pomiarowe
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Tool Management
Tool Management




