Niezawodne liczenie cykli pracy formy
Formy to najcenniejszy nabytek Twojej firmy. Licznik CounterView® firmy
Progressive Components zapewnia dokładny pomiar pracy formy i pomaga
zaplanować prace konserwacyjne zanim pojawią się bardziej kosztowne
problemy w trakcie całego okresu użytkowania narzędzia.

Korzyści
CounterView oferuje następujące korzyści:
• Siedmiocyfrowy licznik mechaniczny bez możliwości
zerowania
• Umożliwia wprowadzanie lub rozszerzanie planów
przeglądów okresowych poprzez ocenę działania
systemów kontroli procesu i potwierdzanie danych w
rejestrach prowadzonych ręcznie
• Pomocny dla producentów oryginalnego sprzętu i
formierzy dzięki możliwości rejestracji cykli pracy form
używanych poza siedzibą
• Ważne dla konstruktorów form w celu zapewnienia
dokładności informacji, szczególnie w przypadku zag
warantowanej ilości cykli pracy formy
• Liczniki prostokątne serii 100/200 oraz okrągłe serii R
są dostępne w wersji imperialnej i metrycznej.

Porównanie
Na rynku pojawiły się podróbki licznika CounterView,
dlatego oprócz podjęcia działań na drodze prawnej,
Progressive zlecił niezależnej firmie przeprowadzenie
testów tych urządzeń. Po porównaniu naszego produktu
do kilku innych marek okazało się, że licznik CounterView
firmy Progressive osiągnął lepsze wyniki pracy od
pozostałych i pracował bezusterkowo przez ponad
3 miliony cykli. Poniższy wykres pokazuje, że licznik
jednej z marek uległ uszkodzeniu już po 3.469 cyklach;

Test wytrzymałości przeprowadził niezależny podmiot badawczy, a celem było określenie punktu, w którym różne liczniki cykli
formy ulegają awarii. Wyniki testu, filmy wideo i więcej informacji
dostępne na www.procomps.com/CounterView.

inny po 59.000 cykli, a jednemu licznikowi udało się
przekroczyć liczbę 1,6 miliona cykli zanim uległ awarii.
Te wyniki udowodniły, że nie ma zamiennika dla jedynego
oryginalnego licznika cykli dostępnego na rynku, czyli
CounterView firmy Progressive Components.
Wyniki testów cykli pracy podrabianych liczników
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Podróbki oferowane w czerwonych pudełkach nie zapewniają
takiej samej wydajności jak produkty firmy Progressive. Nie kupuj
zamienników. Wybierz oryginalne produkty Progressive Components.

Niezawodność
Liczniki CounterView firmy Progressive są produkowane z
wysokiej jakości materiałów i przystosowane do pracy w
zakresie temperatur do max. 250 stopni F (120ºC).
Ponadto każdy CounterView ma laserowo wygrawerowany
unikalny numer url/seryjny, co zapewnia bezpieczeństwo
ważnych danych dotyczących formy:
• Nieograniczona pamięć do przechowywania plików
CAD, list części (BOM), certyfikatów Steel Certs
• Pełny dostęp do danych, możliwość konfiguracji i
wprowadzania zmian przez użytkownika
• Bezpieczne przechowywanie danych na serwerach
firmy Progressive lub własnych.
System ProFileCV™ jest oferowany bezpłatnie do każdego
zakupionego systemu CounterView a jego zadaniem jest
pomagać w eliminowaniu ewentualnych trudności i błędów.

Produkty firmy Progressive, w tym również CounterView, są dostępne na całym świecie dzięki obecności oddziałów
firmy w Ameryce Północnej, Europie i Azji oraz rozległej globalnej sieci dystrybutorów. Skorzystaj z usług firmy
Progressive Components jako wiodącego producenta systemów kontroli urządzeń i wybierz nasz produkt, aby służył
jako główny „licznik przebiegu” wszystkich narzędzi w Twojej firmie.
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