
PIONEER
KVALITNÍ A CENOVĚ DOSTUPNÝ SOUŘADNICOVÝ MĚŘICÍ STROJ

KATALOG VÝROBKŮ

http://HexagonMI.com


PIONEER
PIONEER je ideální volbou pro zákazníky, kteří kupují 
jejich první souřadnicový měřicí stroj (SMS) anebo 
pro velké měřicí operace vyžadující několik SMS s 
maximálním poměrem výkonu a ceny.

SMS PIONEER jsou využívány pro kontrolu kvality 
prvního a posledního kusu, kvalifikaci upínek a procesní 
kontrolu. PIONEER je ideální měřicí systém pro širokou 
škálu kontrolních úloh na mechanických a prismatických 
součástech. PIONEER kombinuje průlomový 
design, vylepšenou konstrukci a technologii řízení s 
nejpokročilejším měřicím softwarem a technologií 
kontaktního snímání současnosti. Toto spojení pak 
přináší vysokou přesnost, výkon a spolehlivost v cenově 
dostupném balíčku.

Každý SMS PIONEER je testován a certifikován tak, aby 
vyhověl nepřísnějším požadavkům ISO standardů. 

SMS  PIONEER mají podporu společnosti Hexagon 
Manufacturing Intelligence, největšího seskupení 
výrobců měřicí techniky na světě.



Pohyby všech os stroje jsou 

monitorovány pomocí lineárních 

snímačů Heidenhain METALLUR®  

s vysokým rozlišením.

NOVÝ ROZMĚR 
TECHNOLOGIE 
SNÍMACÍCH SOND
Váš SMS PIONEER je možno vybavit kteroukoli ze  
„Swiss made“ dotykových sond, snímacích hlav nebo 
jakýmkoli příslušenstvím.

Je možno si vybrat sondu se spínací silou pouhých 0.05 
N, která je připojena k hlavě pomocí závitu M8. Různé 
kombinace sondy a hlavy pak přinášejí takové možnosti 
jako nastavitelnou spínací sílu a polohování, které 
umožňuje nastavení měřicího dotyku do 168 pozic bez 
nutnosti rekalibrace.

motorické polohovací hlavy nabízí

rychlé indexování v krocích po 5° a je možno je

vybavit prodlouženími o délce až 300 mm.

PC-DMIS® je dnes nejpoužívanější měřicí software 
vyznačující se intuitivním grafickým uživatelským 
rozhraním, které snadno provede uživatele celým 
procesem tvorby měřicího programu, nastavením stroje 
a měřením součásti. Všichni uživatelé, začátečníci i 
zkušení mohou snadno, rychle a přesně měřit všechny 
typy součástí od jednoduchých prismatických dílů až po 
nejkomplexnější geometrie.

PC-DMIS BASIC je nový vstupní softwarový balíček, 
který Vám umožní ovládat Váš SMS PIONEER bez 
použití CAD dat.

PC-DMIS PREMIUM je nový vstupní softwarový baliček 
vybavený podporou CAD dat. Tento balíček se vyznačuje 
stejnou funkčností jako verze BASIC plus výkonné  
CAD nástroje.

Jak PC-DMIS BASIC tak i PC-DMIS PREMIUM Vám 
umožní dosáhnout vašich kvalitativních cílů v krátkém 
čase, s menší obtížností a kratším tréninkem.

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ 
A NEJVÝKONNĚJŠÍ 
MĚŘICÍ SOFTWARE
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TECHNICKÉ  
SPECIFIKACE

Rozměry uvedené na 

výkresu platí pro všechny 

série 05.xx.04, 06.xx.06 a 

08.xx.06 stroje PIONEER.

Uvedené výkonnostní parametry jsou vztaženy k těmto

podmínkám prostředí:

Teplota prostředí

DC241C kontrolér

Ovladácí panel s joystickem

Snímací hlavu s M8 závitem a sondu

Sadu doteků BASIC

PC-DMIS BASIC měřicí software

Volitelné sondy, hlavy

Integrovaná hlava

Motoricky indexovatelná hlava

Doteková sonda nebo 

Sada doteků kit # 7

Volitelný software

Měřicí software PC-DMIS PREMIUM
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Model 

Měřicí rozsah  
(mm) 

Maximální Přípustná 
Chyba (μm)

Max.  
3D 

rychlost 
(mm/s)

Max.  
akce-

lerace.  
(mm/s2)

Rozestupy 
 (mm)

Celkove rozměry stroje 
(mm)  

X Y Z MPEE MPEP DX DZ DZ1 Lx Ly Lz

Maximální 
hmotnost 

měřeného dílu 
(kg)

Hmotnost 
SMS (kg)

05.06.04 500 600 400 2.8+3.5 L/1000 3.0 520 1732 634 144 594 1050 1535 2247 300 590

06.10.06 600 1000 600 2.8+4.0 L/1000 3.0 520 1732 734 144 794 1063 1825 2658 300 890

08.12.06 800 1200 600 2.9+4.0 L/1000 3.1 520 1472 934 144 794 1236 2025 2658 500 1196



…  EFEKTIVITA, VYSOKÁ 
KVALITA

Pojezd osy Y a rám osy  
Z jsou vyrobeny z velmi přesně 
opracované hliníkové slitiny pro lepší 
poměr hmotnosti a pevnosti.

Pracovní plocha je vyrobena z 
jednoho kusu granitu což zajišťuje 
pevnou a stabilní pracovní plochu. 
Deska je vybavená dírami se závitem 
M8 pro rychlejší uchycení součástí.

Hliníková vzduchová ložiska zajišťují 
nepřekonatelnou spolehlivost a 
tuhost.

Přesně opracovaná rybinová drážka 
vyříznutá přímo do granitového stolu 
vylepšuje přesnost a opakovatelnost.

Patentovaná konstrukce portálu 
TRICISIONTM, vyznačující se širším 
rozestupem ložisek, nižším těžištěm a 
celkovou nižší hmotností oproti klasické  
konstrukci portálu. Tato patentovaná 
technologie má lepší poměr tuhosti a 
hmotnosti pro dosažení vyšší přesnosti,   
rychlosti a spolehlivosti.
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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.

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE

3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

SNÍMACÍ SYSTÉMY PRO SMS

PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA

SLUŽBY

LASER TRACKER SYSTÉMY & STANICE

MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ SYSTÉMY

SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO METROLOGII 

CAD / CAM

STATISTICKÉ PROCESY KONTROLA

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY
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