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ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE 
DLA KAĄDEJ APLIKACJI SKANO-

GenerujĄc szczegółowe dane wymiarowe, równieĄ na 

połyskliwych metalicznych lub ciemnych powierzchniach 

i praktycznie nie poddajĄc siĄ wpływom zmiany 

oĄwietlenia otoczenia, skanery laserowe Hexagon to 

najszybszy i najdokładniejszy sposób wykorzystania 

technologii trackerów do zapisu zbioru punktów.  ŁĄczĄc 

wyjĄtkowe moĄliwoĄci pomiarów z zachowaniem 

szeĄciu stopni swobody (6DoF) ultra przenoĄnej 

współrzĄdnoĄciowej maszyny pomiarowej Leica 

Absolute Tracker AT960, skaner oferuje absolutnĄ 

dokładnoĄĄ w zasiĄgu do 60 metrów.  

W przypadku metody pomiarów bezstykowych, skaner 

laserowy umoĄliwia ochronĄ powierzchni czĄĄci 

przed uszkodzeniem, a poniewaĄ nie jest konieczne 

wczeĄniejsze jej przygotowanie, czas ustawieĄ został 

zmniejszony do minimum. W przypadku rĄcznych 

pomiarów, ergonomiczna konstrukcja Leica Absolute 

Scanner LAS-20-8 tworzy łatwy w uĄyciu system 

z przyjaznymi dla operatora funkcjami, natomiast 

bardzo duĄa dynamika pomiarowa Leica T-Scan 5 

zapewnia doskonałĄ wydajnoĄĄ dla skomplikowanych 

wielkogabarytowych czĄĄci lub zautomatyzowanych 

systemów do kontroli. 

DziĄki natychmiastowej i płynnej zmianie metody 

pomiarowej z wykorzystaniem sondy Leica T-Probe 

lub reflektorów, skanery LAS-20-8 i Leica T-Scan 5 

pozwalajĄ uĄytkownikom na wykorzystanie pełnego 

potencjału trackera AT960. StosujĄc wypróbowanĄ 

zasadĄ “PodłĄcz i uĄywaj” (Plug-and-play) skanery 

zaledwie w kilka minut zmieniĄ system trackera 

laserowego w odpowiednie rozwiĄzanie skanujĄce.

PrzenoĄne laserowe rozwiĄzania skanujĄce firmy Hexagon Intelligence to najbardziej skuteczne 

narzĄdzia do pozyskiwania danych chmury punktów umoĄliwiajĄce przeprowadzenie kaĄdego rodzaju 

pomiarów elementów wielkogabarytowych.

WSTŚP
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Lekki, ergonomiczny i zapewniajĄcy pełnĄ funkcjonalnoĄĄ w trudnych warunkach hal produkcyjnych 

skaner laserowy Leica Absolute Scanner LAS-20-8 rozszerza asortyment metrologicznych narzĄdzi 

pomiarowych o skaner laserowy 3D. 

DziĄki unikalnej technologii “flying-dot”, LAS-20-8 oferuje doskonałĄ wydajnoĄĄ podczas kontroli 

powierzchni o dowolnych kształtach, automatycznie, bez interwencji uĄytkownika, regulujĄc moc lasera, 

aby uzyskaĄ moĄliwie najlepsze wyniki podczas jednego przebiegu skanowania.

Skaner LAS-20-8 automatycznie rozpoznawany jest  przez tracker laserowy, umoĄliwiajĄc płynnĄ 

wymianĄ miĄdzy pomiarami z zastosowaniem reflektora, sondy lub skanera. Za pomocĄ głównego 

przycisku uĄytkownik moĄe równieĄ wybraĄ wstĄpnie zaprogramowany tryb skanowania umoĄliwiajĄcy 

wykorzystanie optymalnych ustawieĄ dla kaĄdego fragmentu czĄĄci.  Skaner, oprócz wskaĄników LED 

i audio, posiada równieĄ Ąwiatło prowadzĄce oraz trzy wskaĄniki pola widzenia, dziĄki którym nawet 

najmniej doĄwiadczony operator moĄe w pełni zaufaĄ swoim 

umiejĄtnoĄciom zwiĄzanym z obsługĄ urzĄdzenia.  

LAS-20-8 to rĄczny skaner laserowy oznaczony 

certyfikatem ochrony IP50 z opcjĄ zasilania 

bateryjnego, który moĄe przeprowadzaĄ pomiary  

w kaĄdym miejscu.

ABSOLUTNIE 



W skrócie
• Zorientowana na uĄytkownika konstrukcja do skanowania rĄcznego

• Opcja zasilania bateryjnego i tylko jeden kabel sieciowy umoĄliwiajĄ całkowicie przenoĄne 

zastosowanie skanera 

• Automatyczny wybór odpowiedniej metody skanowania powierzchni w zaleĄnoĄci od rodzaju 

materiału

• Automatyczne rozpoznawanie skanera przez tracker pozwala na szybkĄ wymianĄ miĄdzy 

skanowaniem a pomiarami z uĄyciem sondy lub reflektora

• Dostosowane do potrzeb klienta profile pomiarowe uruchamiane zaledwie jednym 

przyciskiem

• Reakcja w postaci obrazu, dĄwiĄku i wibracji umoĄliwia łatwĄ obsługĄ urzĄdzenia zaledwie 

po krótkim szkoleniu

• StopieĄ ochrony IP50 konstrukcji zapewnia jej trwałoĄĄ i wytrzymałoĄĄ w trudnych 

warunkach 

• Interfejs oprogramowania RDS, wykorzystywany równieĄ przez przenoĄne ramiona 

pomiarowe Hexagon, pozwala operatorom spoĄytkowaĄ zdobytĄ wiedzĄ w zakresie kontroli 

systemu, kompensacji i certyfikacji

DOSKONAŁA WYDAJNOŚŚ PODCZAS KONTROLI 
POWIERZCHNI O DOWOLNYCH KSZTAŁTACH

SKANER LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS-20-8
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LEICA T-SCAN 5
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DziĄki nie majĄcej sobie równych bardzo duĄej dynamice pomiarowej i wyjĄtkowo wysokiej gĄstoĄci punktów, 

Leica T-Scan 5 stanowi najlepsze rozwiĄzanie skanujĄce do przeprowadzania zautomatyzowanych kontroli. 

W przypadku pomiarów rĄcznych, spełnia wymagania uĄytkowników oczekujĄcych od skanera laserowego 

zaawansowanej funkcjonalnoĄci.

W sposób niezawodny wykorzystujĄc technologiĄ laserowĄ do pozyskiwania setek milionów dokładnych 

punktów na praktycznie wszystkich powierzchniach, Leica T-Scan 5 stanowi najlepsze rozwiĄzanie skanujĄce 

do przeprowadzania pomiarów, w których priorytet stanowi lokalizacja cechy i analiza drobnych szczegółów. 

DziĄki udogodnieniom dla uĄytkownika w postaci dĄwiĄku i wibracji oraz Ąwiatła naprowadzajĄcego na 

optymalnĄ pozycjĄ skanowania, skaner jest łatwy w obsłudze i prowadzeniu. Szeroki wybór profili pomiarowych 

dostosowanych do potrzeb klienta i opcji dostĄpnych poprzez zastosowanie oprogramowania operacyjnego 

sprawia, Ąe skaner ten jest narzĄdziem wybieranym przez doĄwiadczonych operatorów trackerów laserowych. 

Leica T-Scan 5 w pełni wykorzystuje moĄliwoĄci dynamicznego Ąledzenia trackera Leica Absolute Tracker AT960, 

szybko dostarczajĄc wyniki, dziĄki czemu idealnie sprawdza siĄ w całkowicie zautomatyzowanych instalacjach, 

zwiĄkszajĄc szybkoĄĄ zrobotyzowanych systemów pomiarowych. 

W skrócie
• Zoptymalizowany do przeprowadzania 

zaawansowanego rĄcznego lub automatycznego 

skanowania

• Bardzo szybkie pozyskiwanie danych zapewnia 

doskonałĄ wydajnoĄĄ  w przypadku pomiaru 

skomplikowanych elementów

• Ultra wysoki zakres dynamiki automatycznie 

wykrywa bardzo małe róĄnice na kaĄdej 

powierzchni, nawet bardzo wymagajĄcej

• Automatyczne rozpoznawanie przez tracker 

laserowy umoĄliwia płynnĄ wymianĄ miĄdzy 

pomiarami za pomocĄ sondy lub reflektora 

• PosiadajĄca stopieĄ ochrony IP40 wytrzymała 

konstrukcja umoĄliwia zastosowanie urzĄdzenia  

w Ąrodowisku przemysłowym lub w 

automatycznych celach pomiarowych

• Zaawansowane profile pomiarowe dostĄpne dziĄki 

oprogramowaniu operacyjnemu

• Dwukolorowe Ąwiatło nawigacyjne oraz interakcja w 

postaci dĄwiĄku i wizji pomagajĄ doĄwiadczonym 

operatorom uzyskaĄ spójne wyniki

• Kabel i zasilanie sieciowe zaprojektowano z myĄlĄ  

o łatwej integracji z automatycznym systemem 

pomiarowym

ABSOLUTNIE DYNAMICZNY



NARZĘDZIE POMIAROWE 
WYBIERANE PRZEZ  
DOĘWIADCZONYCH  
OPERATORÓW  
TRACKERÓW  
LASEROWYCH



ABSOLUTNE DOSTOSOWANIE 
Laserowe rozwiĄzania skanujĄce Hexagon zostały zoptymalizowane z myĄlĄ o 

okreĄlonym zakresie stosowania, oferujĄc parametry uĄytkowe odpowiadajĄce 

wymaganiom operatora i procesu produkcyjnego. Skanery Leica Absolute Scanner LAS-

20-8  

i  Leica T-Scan 5 wykorzystujĄ róĄne platformy technologii skanowania laserowego,  

dziĄki czemu kaĄdy uĄytkownik znajdzie właĄciwe dla siebie specyfikacje.



145˚

360˚

Porównanie systemów Leica Absolute Scanner LAS-20-8 Leica T-Scan 5

Rozmiar/waga skanera 300 x 201 x 140 mm / 0.94 kg 380 x 210 x 138 mm / 1.1 kg

Rozmiar/waga sterownika 226 x 146 x 91 mm / 1.9 kg 316 x 235 x 142 mm / 6 kg

Dystans od powierzchni skanowanej 180 mm 150 mm

ZasiŚg roboczy ± 40 mm ± 50 mm

Maksymalna szerokoŚŚ wiŚzki skanujŚcej    
(w domyŚlnej odległoŚci od powierzchni skanowanej) 

Około  220 mm Około  100 mm

Maksymalna czŚstotliwoŚŚ próbkowania 150 000 pkt/sek* 210 000 pkt/sek

Minimalna czŚstotliwoŚŚ pomiaru linii 100 Hz* 160-330 Hz**

Minimalna gŚstoŚŚ punktów 
(w domyŚlnej odległoŚci od powierzchni skanowanej)

0.013 mm* 0.075 mm

StopieŚ ochrony skanera/ sterownika IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP40 (IEC 60529) / IP40 (IEC 60529)

*W zaleĄnoĄci od trybu pomiaru   **W zaleĄnoĄci od szerokoĄci wiĄzki skanujĄcej

DokładnoĄĄ systemu Leica Absolute Scanner LAS-20-8 Leica T-Scan 5

NiepewnoŚŚ pomiarowa odległoŚci  
(na poziomie 2 sigma) 

UL = ± 60 μm w przypadku odległoĄci poniĄej 8,5 m (± 0.0024 in jeĄli poniĄej 27,9 ft)

UL = ± 26 μm + 4 μm/m przy odległoĄci wiĄkszej niĄ 8,5 m  (± 0.0010 in + 0.00005 in/ft jeĄli jest wiĄksza niĄ 27,9 
ft)

NiepewnoŚŚ pomiarowa promienia kuli 
(na poziomie 2 sigma) 

UR = ± 50 μm w przypadku odległoĄci poniĄej 8,5 m (± 0.002 in jeĄli poniĄej 27,9 ft)

UR = ± 60 μm w przypadku odległoĄci poniĄej 8,5 m 
(± 0.0006 in + 0.00005 in/ft in jeĄli jest wiĄksza niĄ 27,9 ft)

NiepewnoŚŚ pomiarowa płaskiej powierzchni 
(na poziomie 2 sigma) 

UP = ± 80 μm + 3 μm/m (±0.0031 in + 0.00004 in/ft)

Typowy zakres pomiarowy  (Ø)

AT960-MR 40 m 20 m 20 m 20 m 20 m

AT960-LR 160 m 40 m 40 m 40 m 40 m

AT960-XR 160 m 60 m 60 m 60 m 60 m

SPECYFIKACJE



Aby sprostaĄ rosnĄcemu 

zapotrzebowaniu na coraz bardziej 

wydajnĄ produkcjĄ, niezbĄdne jest 

wykorzystanie bardzo elastycznych 

i mobilnych rozwiĄzaĄ pomiarowych 

gwarantujĄcych absolutnĄ dokładnoĄĄ.

Leica T-Scan 5 to urzĄdzenie pomiarowe, 

które ułatwia naszĄ pracĄ i i zapewnia 

maksymalnĄ precyzjĄ.”

Dieter Hildesheim

Volkswagen Sachsen, Niemcy



Tracker Leica Absolute Tracker AT960 

firmy Hexagon Manufacturing Intelligence 

nie tylko umoĄliwia szybsze pomiary, ale 

jest równieĄ  bardziej mobilny.  

W rezultacie Ąwiadczone przez nas usługi 

stały siĄ jeszcze bardziej efektywne

Laure Corneille Royer

Airbus Helicopters, Francja



WSPÓŁRZĄDNOĄCIOWE MASZYNY POMIAROWE

SKANOWANIE LASEROWE

SONDY

PRZENOĄNE RAMIONA POMIAROWE

USŁUGI SERWISOWE

TRACKERY LASEROWE

SYSTEMY WIELOCZUJNIKOWE I OPTYCZNE

SKANERY W TECHNOLOGII ĄWIATŁA BIAŁEGO

OPROGRAMOWANIE METROLOGICZNE

CAD / CAM

OPROGRAMOWANIE DO STATYSTYCZNEJ ANALIZY PROCESU

ROZWIĄZANIA ZROBOTYZOWANE

RĄCZNE INSTRUMENTY POMIAROWE

Hexagon Manufacturing Intelligence pomaga 

producentom przemysłowym rozwijaĄ przełomowe 

technologie dzisiaj, a jutro – produkty zmieniajĄce Ąycie. 

Jako wiodĄcy specjalista w zakresie metrologii i 

produkcji, ekspert w wyczuwaniu, myĄleniu i działaniu 

dziĄki zbieraniu, analizie i aktywnemu wykorzystywaniu 

danych zapewnia klientom pewnoĄĄ w zwiĄkszaniu 

produkcji i wydajnoĄci przy jednoczesnym ulepszaniu 

jakoĄci produktów.

Przez sieĄ lokalnych centrów serwisowych, zakładów 

produkcyjnych i biur sprzedaĄy na piĄciu kontynentach 

kształtujemy zmiany w produkcji, aby stworzyĄ Ąwiat, 

w którym jakoĄĄ zwiĄksza wydajnoĄĄ produkcji. WiĄcej 

informacji moĄna znaleĄĄ na stronie HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence jest czĄĄciĄ 

Hexagon (Nasdaq w Sztokholmie: HEXA B;  

hexagon.com), wiodĄcego globalnego dostawcy 

technologii informacyjnych zwiĄkszajĄcych jakoĄĄ 

i wydajnoĄĄ w zastosowaniach geoprzestrzennych i 

przemysłowych.

© Copyright [rok (lata) utworzenia] Hexagon. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Pozostałe marki oraz nazwy produktów sż znakami handlowymi odpowiednich włażcicieli. Hexagon jest zdania, że informacje zawarte w niniejszej publikacji  

sż prawdziwe w momencie ich publikacji. Informacje tu zamieszczone mogż ulec zmianie bez uprzedzenia.

http://hexagonmi.com/
http://hexagonmi.com/
http://hexagon.com/

