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Laserový skener shromáždí 50 000 
3D bodů za sekundu z celé plochy 
rámu bicyklu a celý díl je tak možné 
změřit během několika minut. 

3D body se porovnají s plochami 
modelu CAD a pak jim budou 
přiřazeny barvy podle toho, nakolik 
jsou vzdáleny modelu CAD. Systém 
vytvoří lehce srozumitelné kontrolní 
protokoly.

Díky kompaktní konstrukci ramene 
ROMER a jeho nízké hmotnosti si 
zařízení můžete vzít s sebou kamkoli. 
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Systém ROMER Bike Measurement System je přenosný 
3D skenovací systém vyvinutý ve Švýcarsku v úzké 
spolupráci s organizací UCI (International Cycling Union) 
a laboratoří pro polymerové a kompozitní technologie

(LTC) při švýcarském federálním technologickém 
institutu (EPFL).

Specializovaný měřicí software byl vytvořen na 
základě špičkového softwaru PolyWorks® společnosti 
InnovMetric. Pomocí pouhých 9 jednoduchých příkazů 
umožní během několika minut kontrolu souladu 
rámu bicyklu s příslušným modelem v systému CAD a 
vytvoří snadno srozumitelné kontrolní protokoly. Stačí 
projít ramenem nad rámem a integrovaný laserový 
skener shromáždí 3D body z plochy rámu. Snadný 
pohyb měřicího ramene ROMER Absolute Arm umožní 
zkontrolovat i obtížně dostupné oblasti.

S osvědčenou průmyslovou technologií ROMER vám 
systém poskytne jedinečný bezkontaktní skenovací 
výkon dokonce i v případě skenování vysoce lesklých 
ploch z uhlíkových vláken. Zařízení bylo intenzivně 
testováno, aby přinášelo přesné a na obsluze nezávislé 
výsledky. S ROMER Bike Measurement System je v 
současné době zařízením schváleným organizací UCI 
ke kontrole povolených parametrů bicyklových rámů 
jakýchkoli typů, s možností nasazení kdekoli v terénu.

Výhody systému:
• systém k měření rámů bicyklů se schválením 

organizace UCI,
• zrychluje procesy opakovatelnosti konstrukce a 

kontroly kvality,
• porovnává rám bicyklu s příslušným modelem CAD 

pomocí standardizovaného postupu stanoveného 
organizací UCI,

•  snadné použití, ke zkontrolování rámu bicyklu od 
počátku do konce postačí zadat jen 9 příkazů, nejsou 
nutné žádné zkušenosti z oblasti metrologie,

• přístroj je plně mobilní, měřicí zařízení lze snadno 
přenést na místo použití,

• vysoká přesnost,
• bezkontaktní měření: není nutné používat  

podpěru rámu,
•  bezkonkurenční výkon skenování obvykle obtížně 

měřitelných ploch: uhlíková vlákna, ocel, plast,  
kůže atd.,

• nejlehčí přenosné měřicí rameno na světě,
•  rychlé nastavení systému, zařízení nevyžaduje čas k 

zahřátí a k měření je připraven během několika minut.

Technické parametry systému
•  Kompletní certifikace dle B89 a VDI/VDE. 

Schválení organizací UCI.
• Vysokorychlostní získávání dat 

prostřednictvím rozhraní Wi-Fi.
• Přesnost systému: 0,147 mm
• Měřicí rozsah: 3,5 m
• Rychlost skenování: 50 000 bodů/s
• Rozsah pracovní teploty prostředí: 0–50 °C
• Rozsah vlhkosti: 10–90 %, bez kondenzace
• Třída laseru: 2M (bez nutnosti používat 

ochranu zraku)
• Hmotnost pouze 9,2 kg
• Podpora importu modelů systému CAD ve 

formátu IGES a ST EP.
• Protokoly měření lze exportovat ve 

formátech HTML a PDF.
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Hexagon Manufacturing Intelligence pomáhá průmyslovým 
výrobcům rozvíjet rozmanité současné technologie  
a produkty zítřka, které změní životy lidí. Protože jsme 
předním specialistou na měřicí a výrobní řešení, naše 
odbornost v oblasti detekce, promyšlení, akce – tedy sběru, 
analýzy a aktivního využívání naměřených dat – dává našim 
zákazníkům jistotu, že dokážou zvýšit rychlost výroby  
a zvýšit produktivitu při současném zlepšení kvality 
produktů.

Prostřednictvím lokálních servisních center, výrobních 
závodů a obchodních oddělení na pěti kontinentech 
formujeme inteligentní změnu výroby, abychom vybudovali 
svět, ve kterém kvalita řídí produktivitu. Další informace 
naleznete na HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence je součástí skupiny 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
předního světového poskytovatele informačních technologií, 
které zvyšují kvalitu a produktivitu napříč geoprostorovými  
a průmyslovými aplikacemi.
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