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COMPONENTES TÍPICOS 
INCLUÍDOS NA CÉLULA DE 
CARROCERIA (BIW) 360° SIMS

1  Sensores de Luz Brancas
 Sensores de luz branca da Hexagon 

Manufacturing Intelligence foram projetados 
para operar em ambiente de chão de fábrica e 
podem apurar tanto dados de superfície como 
de características. Com a obtenção rápida de 
imagens, é possível coletar e analisar dados 
dimensionais consideráveis em tempo real.

2  Fixed Sensors
 Sensores fixos adicionais podem ser 

incluídos para medir pontos críticos 
ocultos ou isolados da carroceria.

3  Robôs Industriais 
 As soluções de medição em linha SIMS da 

Hexagon  são compatíveis com os robôs 
industriais normalmente usados pelos 
fabricantes. Robôs fornecem flexibilidade 
de movimento e alta velocidade, além de 
serem uma plataforma confiável. É possível 
integrar múltiplos robôs e sensores em uma 
única célula, dependendo das exigências 
específicas da aplicação.  

4   Dispositivo de Medição RPS
 Esta inovação da Hexagon com patente 

pendente, permite um alinhamento 
preciso e repetível de peças complexas 
para a medição. O dispositivo trava a 
carroceria na posição e também permite 
medir características ocultas usando 
sensores RPS integrados.

5   Skid (deslizador)
 O Skid é o transportador da carroceria ao 

longo da linha de montagem da carroceria. 
Dependendo do cliente e da aplicação, são 
usados tipos diferentes de transportadores.

6  Elevador
 O elevador abaixa o deslizador (skid) que 

entra com a carroceria para o dispositivo 
RPS e, quando a medição é completada, 
o levanta de volta para alinha da correia 
transportadora.

Veja nossa nova animação de 360° SIMS em http://360sims.hexagonmetrology.com

7  Unidade de calibração do sistema
 A unidade de calibração inclui dois 

artefatos de cada lado do corpo. Isso 
permite a calibração dos sensores 
ópticos e compensação de temperatura 
para os robôs. O processo de calibração 
é realizado durante, antes ou depois da 
medição e não reduz o tempo de medição 
disponível, graças à tecnologia de 
calibração inovadora.

8  Estação de Monitoração / Eletrônica
 A estação de monitoração serve como 

interface principal para o operador de 
linha, com tela “touch screen” para 
monitorar os resultados da medição. Ela 
inclui todo o sistema eletrônico necessário 
para processar os resultados e permite 
acessar facilmente todos os componentes 
em caso de uma manutenção ser 
necessária. A cabine tem sistema de ar-
condicionado, permitindo uma operação 
contínua mesmo sob condições difíceis no 
chão de fábrica.

9  Segurança e Automação
 Assim como qualquer outra estação 

robótica na linha, a célula é bem protegida 
por cercas, portas de segurança, áreas de 
barreira óptica e portões de abertura.

10  Ferramentas de Software Integradas
 O pacote de software 360° SIMS da Hexagon 

inclui um aplicativo potente, baseado em 
servidor e nuvem de pontos. Com uma 
interface de tela “touch screen”, usuários 
com experiência básica em metrologia, 
como trabalhadores na linha de produção, 
podem controlar facilmente a célula e gerar 
relatórios. Uma visão geral das tendências 
na linha é fornecida instantaneamente por 
mapas coloridos da medição e do processo, 
gráficos de tendências 
e relatórios de vídeo  
do dia.
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 FÁCIL E SEMPRE SOB CONTROLE
Tecnologia de Medição da Superfície
Nossa tecnologia de medição da superfície combinada com o 
software 360° SIMS resulta em uma variedade de ferramentas 
de análise potentes, incluindo mapas detalhados em cores, 
SPCs visuais, comparações, gráficos de tendências para 
grandes conjuntos de dados e vídeo dos relatórios do dia, 
com patente pendente. A análise de resultados de medição, 
tais como geometrias de superfície, linhas das bordas, linhas 
laterais da carroceria e seções transversais, torna mais fácil 
para os funcionários na produção compreender problemas 
de qualidade e resolvê-los rapidamente. Seja a monitoração 
do início da produção, da produção acelerada ou em estágio 
estacionário, as Soluções Automatizadas da Hexagon agregam 
valor para um melhor controle geral do processo dimensional.

SMART INLINE MEASUREMENT SOLUTIONS  360° SIMS



VANTAGENS 
PRINCIPAIS  
DA SOLUÇÃO

 Resultados de medição mais precisos e 
confiáveis diretamente na linha de produção

 Menos esforço logístico e atrasos no processo 

 Medição mais compreensível, incluindo mapas 
coloridos de superfície, linhas das bordas e 
seções transversais

 Permite solucionar problemas de montagem 
com mais rapidez  

 Serve como sistema de medição primário 
durante a produção

 Maior flexibilidade para medir diversos 
produtos do que com sensores fixos   

 O usuário tem mais autonomia e capacidade 
para análises básicas 

 Estudos detalhados e inspeções adaptáveis 
durante intervalos e períodos ociosos

 Os resultados podem ser armazenados e 
administrados em um servidor central de dados 

 É possível implementar configurações flexíveis 
ao longo de toda a linha, para identificar a 
origem de problemas a qualquer momento

 Suporte local da rede mundial Global Hexagon, 
através das representações locais



Hexagon 360° SIMS.
Smart Inline Measurement Solutions.
A Hexagon oferece uma série abrangente de soluções para o controle totalmente 
automático do processo dimensional e da qualidade. Isso é resultado de  
uma longa e profunda experiência no mercado, desenvolvendo e implementando  
sistemas de medição em todo o mundo para diversos tipos de peças e conjuntos 
automotivos. A oferta das soluções 360° SIMS inclui configurações variadas de células 
robóticas para a metrologia 3D e o controle de processos em plantas automotivas. 

Essas soluções baseiam-se em componentes essenciais:

• Robôs industriais como plataforma de posicionamento de sensor flexível

• Sensores de luz branca para medição de área 

• Pacote de software 360° SIMS, para fornecimento de resultados de medição acionáveis 
para diferentes grupos de usuários em toda a planta  

• Integração na automação da linha, nos dispositivos de automação e no controle  
da planta  

• Ferramentas com patente pendente para a visualização e elaboração de relatórios de 
grandes conjuntos de dados e mapeamento em cores  

Características complexas de geometrias e montagem exigem capacidades de medição 
robustas. Nossa célula de medição da carroceria (BiW) no fim da linha permite medir 
áreas externas e internas da carroceria. As soluções 360° SIMS da Hexagon também 
podem ser adaptadas para outras funções de medição em linha, como medição da parte 
inferior da carroceria, medição de painéis de fechamento da carroceria, etc. 

As soluções “360° Smart Inline Measurement Solutions” da Hexagon são versáteis e 
criadas especificamente para a aplicação e o ambiente desejados. 

 Metrologia e controle de processos em linha com confiabilidade 

 Até 100% de inspeção de conjuntos da carroceria do carro, 
painéis de fechamento, suportes, peças de chapa de metal  
e carros acabados

 Operação 24 h, 7 dias na semana 

 Medição dentro do tempo do ciclo de produção

 Inspeção da área de superfície e de características críticas 

 Estratégias inovadoras de controle dimensional   

 Serve como sistema de medição primário durante a produção

 Informação acionável para solução mais rápida de problemas

CONTROLE DE  
PROCESSO RÁPIDO, 
VERSÁTIL E ACIONÁVEL 
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Hexagon Manufacturing Intelligence ajuda os fabricantes 
industriais a desenvolver as tecnologias inovadoras 
de hoje e de amanhã que mudarão o estilo de vida. 
Como líder de metrologia e especialista em soluções 
de fabricação, a nossa experiência em detectar, pensar 
e agir – com análise dos dados de medição - dá aos 
nossos clientes a confiança para aumentar a velocidade 
de produção e acelerar a produtividade, reforçando 
simultaneamente a qualidade do produto. 

Através de uma rede de serviços locais, instalações de 
produção e operações comerciais nos cinco continentes, 
estamos a fazer a mudança inteligente na fabricação 
para construir um mundo onde a qualidade impulsiona 
a produtividade. Para obter mais informações, visite 
HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence faz parte do grupo 
Hexagon (Nasdaq Estocolmo: HEXA B; hexagon.com), uma 
líder global provedora de tecnologias de informação que 
impulsionam melhorias de qualidade e produtividade 
através de aplicações empresariais geoespaciais e 
industriais.

MÁQUINAS DE MEDIR TRIDIMENSIONAIS

LASER DE SCANNING 3D

SENSORES

BRAÇOS DE MEDIÇÃO PORTÁTEIS

SERVIÇOS

LASER TRACKERS E ESTAÇÕES 

MULTISENSORES E SISTEMAS ÓPTICOS

SCANNERS DE LUZ BRANCA

SOFTWARES DE METROLOGIA

CAD / CAM

CONTROLO ESTATISTICO DE PROCESSO

APLICAÇÕES DE AUTOMAÇÃO

MICROMETROS,PAQUIMETROS E CALIBRES
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