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EEN NIEUWE VORM VAN 
BUISMETING
Het buisinspectiesysteem van Hexagon Manufacturing Intelligence is een 
compleet geïntegreerde hardware- en softwareoplossing voor het meten van 
buizen, pijpen, draad en slangen.

Met de contactloze meetmogelijkheden van de draagbare ROMER Absolute 
meetarm in combinatie met de speciaal ontworpen buismeetsoftware 
TubeShaper biedt het systeem een veelzijdige totaaloplossing. Buizen 
kunnen op elk punt in het fabricageproces worden gecontroleerd met 
één simpel pakket, voor het aanleveren van correctiedata naar een CNC 
buizenbuiger tot het controleren van de positie van gelaste accessoires, 
zoals flenzen, beugels en ankers. Het systeem maakt het eenvoudiger dan 
ooit om problemen op de werkvloer te signaleren, wat tijd bespaart en het 
aantal afvalproducten vermindert.



TOTAALOPLOSSING VOOR 
BUISINSPECTIES

Software: TubeShaper
• Met de real-time verbinding naar CNC buigmachines kunnen 

correcties eenvoudig worden geïmplementeerd, wat de 
hoeveelheid afval minimaliseert en de efficiëntie van het 
proces vergroot

• Eenvoudige aanmaak van een terugveer- en 
uitrekbibliotheek, die kan worden opgeslagen en later op elke 
buis kan worden toegepast

• De automatische rapportaanmaak maakt het volgen van het 
buigproces over de tijd veel eenvoudiger

• De grafische, met twee profielen uitgeruste 
gebruikersinterface met touchscreen-mogelijkheden 
stroomlijnt de training, omdat gebruikers alleen leren wat ze 
moeten weten

• Compatibiliteit met barcodescanners zorgt voor het sneller 
vinden en laden van de juiste buisgegevens.

• Meetplannen kunnen automatisch worden aangemaakt 
tijdens een eerstelijns inspectie of offline worden opgesteld 
om de downtime te minimaliseren en snelle batchmetingen 
mogelijk te maken

• Ondersteunt meting tijdens het buigproces 

• Standaard ondersteuning voor contacttastermetingen, voor 
het meten van gelaste beugels en flenzen.

• Buisdefinitie door het invoeren van een snijpunt of LRA/YBC-
waarden

• CAD-modellen kunnen worden geïmporteerd in de formaten 
IGES, STEP, VDA, PAR, PRT, CAT, DXF, X_T, CAD, ASM en IAM

• Rapportgegevens kunnen worden geëxporteerd naar de 
formaten PDF en CSV

• CAD-modellen van buizen en buisconstructies kunnen in 
enkele minuten worden gereversed engineered, klaar om te 
exporteren naar een CAD-vriendelijk IGES-bestand.

• Draait op elke ROMER Absolute Arm evenals op de oudere 
ROMER Infinite en ROMER Stinger modellen.

• Volledige import van SupraVision-, DOCS- en G-Tube-
bestanden

Het buisinspectiesysteem van Hexagon is gebaseerd op meer dan 30 jaar 
ervaring in de buismeetindustrie en is de leidende totaal geïntegreerde 
oplossing in de markt voor het meten van buizen, pijpen en gebogen draad. 
Het systeem is beschikbaar als kant-en-klaar hard- en softwarepakket of als 
upgrade voor bestaande draagbare meetarmen. Het buisinspectiesysteem 
is een gecertificeerde draagbare meetoplossing, ontworpen voor zowel 
engineers, kwaliteitsmanagers als werkplaatsmedewerkers.
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Met de vermaarde draagbare ROMER Absolute Arm CMM met de speciaal 
ontworpen contactloze buistasters kunnen werkstukken van vrijwel 
elk materiaal (inclusief rubber en kunststof) sneller dan ooit worden 
gemeten. De applicatiegerichte TubeShaper software werd ontworpen 
in samenwerking met enkele van ‘s werelds grootste buisfabrikanten om 
de operator snel bruikbare resultaten te geven met een minimum aan 
interventie. Door het maximaal benutten van de flexibiliteit van de ROMER 
Absolute Arm om niet alleen buistasters te ondersteunen, maar ook de 
conventionele contacttasters, is buismeting nog nooit zo compleet geweest.

Hardware: ROMER Absolute Arm
• Zes contactloze buistasters beschikbaar voor buisdiameters 

van 4 mm t/m 130 mm, terwijl de meegeleverde contacttaster 
kan worden gebruikt voor grotere buizen

• Automatische tasterherkenning en reproduceerbare 
opspanning zorgen ervoor dat tasters gewisseld kunnen 
worden zonder herkalibratie, wat ideaal is voor het meten 
van geometrische kenmerken zoals bij flenzen, beugels en 
ankers, of voor het goedkeuren van opspanningen.

• Met contactloze buistasters kan vrijwel elk buismateriaal 
geïnspecteerd worden, inclusief buigzame oppervlakken

• Draagbare 6-assige of 7-assige armen beschikbaar in zeven 
groottes met een meetvolume van 1,2 m tot 4,5 m

• Speciale T-modellen van de ROMER Absolute Arm met een 
groter contragewicht voor snellere metingen en volledige 
ontlasting van de operator zijn ook beschikbaar in de groottes 
2,5 m en 3,0 m

• De gebruiksvriendelijke arm heeft geen codereferentie nodig 
en geen opwarmtijd – simpelweg inschakelen en meten

• Akoestische en haptische terugkoppeling helpt bij het 
minimaliseren van gebruikersfouten; een WiFi-verbinding is 
optioneel beschikbaar

• Een volledig assortiment accessoires, inclusief extra 
tasters, buisklemmen, meettabellen en ophogers, die 
passen bij de werkomgeving

• Standaard gecertificeerd voor B89.4.22 en extra 
certificeringen voor VDI/VDE 2617-9 zijn ook 
beschikbaar



ÉÉN SYSTEEM VOOR ALLE 
TOEPASSINGEN
Het buisinspectiesysteem brengt de beste hardware en software van Hexagon samen in 
één enkel geïntegreerde oplossing, die beantwoordt aan alle meetvragen met betrekking tot 
buizen, pijpen en gebogen draad. Draagbaar, contactloos en zeer veelzijdig, een onmisbare 
hulp bij werkzaamheden overal in de werkplaats.

Buisproductie
Het systeem is ontworpen om tijd te besparen en om 
de nauwkeurigheid op de werkvloer op alle mogelijke 
manieren te verbeteren, waarbij netto winst wordt 
bereikt voor het gehele buisproductieproces:

• De real-time interface met een of meerdere CNC 
buigmachines verandert de aanmaak van correctiedata 
in een intuïtieve workflow: de terugveer- en uitrekdata 
toepassen, de buis meten, de nieuwe buigwaarden berekenen 
en verzenden

• Terugveer- en uitrekwaarden worden na aanmaak 
opgeslagen in een snel toegankelijke bibliotheek voor gebruik 
in nieuwe buizen

• Met de zeer eenvoudige werkplaatsinterface kunnen 
operators navigeren in TubeShaper en de arm gebruiken 
in plaats van waardevolle tijd te verliezen aan een pc-
toetsenbord

• De eenvoudige aanmaak van meetplannen betekent 
dat batchmetingen sneller gaan dan ooit, terwijl de 
compatibiliteit met barcodescanners het vinden en laden van 
projectdata versnelt

• ‘Gouden onderdelen’ kunnen worden gereversed engineered en 
opgeslagen voor later gebruik als nominale buizen

• De automatische rapportaanmaak betekent dat de prestaties 
van de buigmachine voortdurend gemonitord kunnen worden 
voor een snelle probleemoplossing

• Compatibiliteit met de oudere buismeetsystemen van 
Hexagon garandeert continuïteit en minimale verstoring van 
bestaande projecten

Buis- en pijpinspectie
Het systeem leent zich voor vrijwel elke buis- en 
pijpinspectie en is een werkelijk multifunctionele 
oplossing:

• De mogelijkheid om in enkele minuten een CAD-model te 
importeren, te meten en uit te lijnen geeft eenvoudig te 
bevatten resultaten, die kunnen worden doorgegeven aan 
leveranciers, klanten en collega’s

• Omdat het meten van kenmerken standaard wordt 
ondersteund, kunnen conventionele contacttasters worden 
gebruikt voor het controleren van de positie van gelaste 
onderdelen die na het buigen op de buis worden aangebracht

• Automatische extractie van geometrische kenmerken uit 
CAD-modellen maakt het eenvoudig om uit te lijnen op elk 
onderdeel van een buisconstructie

• Er kan geschakeld worden tussen de verschillende soorten 
uitlijning waarbij de resultaten direct worden bijgewerkt, 
zodat gebruikers de verschillen kunnen zien van het 
toepassen van verschillende randvoorwaarden

• Intuïtieve en duidelijke meetrapportages maken het 
eenvoudig om problemen te zien aankomen en actie te 
ondernemen
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Reverse engineering van buizen en 
buisconstructies
Voor de productie van buizen waarvoor geen digitale data 
bestaat, kan het systeem in enkele minuten complete 
CAD-modellen van buisconstructies genereren, wat veel 
tijd bespaart en recht doet aan het ontwerpdoel:

• De flexibiliteit en het bewegingsbereik van de ROMER  
Absolute Arm zorgen ervoor dat complete buisconstructies  
kunnen worden gemeten, zelfs op locatie

• Gereversed engineerde constructies kunnen worden 
opgeslagen en als ‘gouden onderdelen’ worden gebruikt voor 
volgende metingen op een later tijdstip

• Contactloze buistasters leveren snelle buismetingen, terwijl 
contacttasters details van geometrische kenmerken kunnen 
vastleggen, waarmee een nauwkeurig en gedetailleerd 
3D-model van het onderdeel kan worden vervaardigd in 
minder dan 10% van de tijd die laserscantechnologie nodig 
heeft

• Automatische tasterherkenning en reproduceerbare 
opspanning zorgen ervoor dat tasters naar wens kunnen 
worden verwisseld om de details van de constructie vast te 
leggen, zonder noodzaak tot herkalibratie

• Standaard gegevensexport in IGES-formaat zorgt voor een 
snelle overdracht naar CAD-omgevingen.

Bereik buistaster en nauwkeurigheid buisinspectiesysteem  
(ROMER Absolute Arm + Buistaster)

Buistaster Maat 1 Buistaster Maat 2 Buistaster Maat 3 Buistaster Maat 4 Buistaster Maat 5 Buistaster Maat 6

Buisdiameters van 
4-13 mm  

(0,15-0,51 inch)

Buisdiameters van 
6-20 mm  

(0,25-0,75 inch)

Buisdiameters van 
10-40 mm  

(0,40-1,6 inch)

Buisdiameters van 
12-65 mm  

(0,5-2,5 inch)

Buisdiameters van 
20-85 mm  

(0,75-3,3 inch)

Buisdiameters van 
30-130 mm  

(1,2-5,1 inch)

Systeemnauwkeurigheid = volumetrische armnauwkeurigheid + 0,1 mm

Buisopmeting
Met meer dan drie decennia ervaring in 
opspantechnologie is het systeem perfect uitgerust voor 
het meten en certificeren van buisopspansystemen en 
binnenwerkse maten:

• De geavanceerde CAD-engine kan allerlei modeltypen 
verwerken, zodat het CAD-model van een opspansysteem 
snel geïmporteerd kan worden 

• Eenvoudige meting van sledes en groeven met de 
contacttaster van de ROMER Absolute Arm

• Met testconstructies kunnen operators een virtuele buis in 
het opspansysteem plaatsen om de opstelling te testen

• Dankzij het mobiele karakter van de ROMER Absolute Arm en 
de optionele WiFi-verbinding kunnen ook grote binnenmaten 
worden gemeten

Technische informatie / Configuratie
De buisinspectieoplossing van Hexagon is opgebouwd uit 
drie elementen, gekozen om te voldoen aan de wensen van 
de klant:

• Keuze uit een ROMER Absolute Arm

• Keuze uit een ROMER Buistaster

• TubeShaper software

Meetvolume: 1,2 m - 4,5 m
Buisdiameter:  4 mm - 130 mm
Bedrijfstemperatuur:  0˚C - 50˚C
Opslagtemperatuur:  -30˚C - 70˚C
Relatieve vochtigheid:  10% - 90% niet-condenserend
CE-conformiteit:  Ja
Stroomvoorziening:  Universele wereldwijde  
 spanning 110V-240V
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Hexagon Manufacturing Intelligence helpt industriële 
producenten de baanbrekende technologieën van vandaag 
en de levens veranderende producten van morgen te 
ontwikkelen. Als toonaangevende specialist in meet- en 
productieoplossingen, zijn onze expertises waarnemen, 
denken en handelen. Het verzamelen en analyseren van 
meetgegevens en het actief gebruiken hiervan.  Dit geeft 
klanten het vertrouwen om hun productiesnelheid te 
verhogen en de productiviteit te verbeteren, terwijl de 
kwaliteit van het product ook omhoog gaat.

Met een netwerk van lokale servicecentra, 
productiefaciliteiten en commerciële vestigingen verspreid 
over vijf continenten, vormen wij op een slimme manier 
veranderingen in productieprocessen, zodat er een wereld 
ontstaat waar kwaliteit de productiviteit aanstuurt. Voor 
meer informatie gaat u naar HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence maakt onderdeel  
uit van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B;  
hexagon.com), de wereldwijd opererende leverancier  
van informatietechnologieën die voor hogere  
productiviteit en kwaliteit zorgt in geospatiale en 
industriële ondernemingen.

COÖRDINATENMEETMACHINES (CMM’S)

3D LASER SCANNING

SENSOREN

DRAAGBARE MEETARMEN

SERVICE

LASERTRACKERS & LASERSTATIONS

MULTISENSOR- & OPTISCHE MEETSYSTEMEN

WITLICHT SCANNERS

MEETTECHNISCHE SOFTWAREOPLOSSINGEN

CAD / CAM

STATISTISCHE PROCESCONTROLLING 

GEAUTOMATISEERDE TOEPASSINGEN

SCHROEFMATEN, SCHUIFMATEN EN KALIBERS
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