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TenCate Advanced Armour Europe behoort tot de 
TenCate Advanced Composites Group en ontwikkelt 
unieke oplossingen voor  pantsering, ballistiek en 
persoonlijke bescherming op basis van composiet- 
en keramiektechnologie. TenCate Advanced Armour 
Europe produceert en monteert vlakke en gewelfde 
platen voor lichaamsbeschermingsuitrusting 
alsmede voor de pantsering van vliegtuigen, 
helikopters, landvoertuigen en vaartuigen in 
de Europese Unie voor militaire doeleinden en 
voor algemene politietoepassingen. De lucht- en 
ruimtevaarttak van de onderneming, waarvan 
het centrum in het Franse Primarette ligt, bevindt 
zich momenteel in een intensieve ontwikkeling- 
en opbouwfase.
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De opdrachtgevers van TenCate Advanced Armour uit de 

lucht- en ruimtevaartindustrie stellen altijd nieuwe eisen 

wat betreft de kwaliteitscontrole. De onderneming werkt bij 

zijn meetprocessen samen met een dienstverlener en heeft 

voor de aanschaf van een geschikt meetsysteem contact 

opgenomen met verschillende fabrikanten van meetarmen. 

ROMER was vanwege de goede naam en uitstekende 

klantenservice een vanzelfsprekende keuze. ROMER kon 

exact voldoen aan het eisenpakket en het feit dat een 

toeleverancier van TenCate een oude ROMER Arm in bezit 

had, die door een nieuwe ROMER Absolute Arm vervangen 

moest worden, was een bijkomend argument.

De ROMER Absolute Arm maakt de meting van lengtes, 

breedtes, hoogtes en afstanden tussen centers van de 

door TenCate gefabriceerde onderdelen mogelijk. Deze 

bestaan uit een zeer stabiele mix van textiel en keramiek, 

die voor de pantsering gebruikt worden, bijvoorbeeld voor 

de bodem van een helikopter of vliegtuig. De meting van de 

bevestigingspunten en de afmetingen is voor de aanpassing van 

deze elementen aan de omgeving van doorslaggevend belang. 

Dhr. Pierre, meettechnicus en plaatsvervangend hoofd van de 

werkplaats: “De arm geeft de klant garantie voor de kwaliteit 

van deze onderdelen. Wij hebben vroeger een schuifmaat 

gebruikt, die echter niet de vereiste precisie leverde. 

Tegenwoordig zijn wij in staat, om precies dat onderdeel te 

leveren, dat de klant van ons verlangt De ROMER Arm maakt 

het mogelijk voor ons, om onze kwaliteit direct in de productie 

te optimaliseren.” De controle van de modules maakt het 

mogelijk om indien nodig direct correcties aan te brengen. De 

arm wordt voor de eindcontrole van onderdelen ingezet, maar 

bij twijfelgevallen ook bij de keuring ervan, om afwijkingen 

vast te stellen. Zo vroeg mogelijk controleren, dat is het motto 

van de controleafdeling. Vandaar dat het van belang is om 

over een universeel meetsysteem te beschikken, dat een hoge 

mate aan betrouwbaarheid bij de controle garandeert.

Tegenwoordig worden alle onderdelen, die de productie 

verlaten, gemeten. Deze continue controle wordt in alle 

fases van de productie afhankelijk van de betreffende eisen 

ook met andere werktuigen uitgevoerd, met schuifmaten, 

of door visuele controles. Als een afwijking vermoed of 

vastgesteld wordt, “dan moet de Arm erbij gehaald worden”. 

De protocollen over de meetanalyse van de ROMER Absolute 

Arm worden dan in de productdocumentatie voor de 

eindklanten opgenomen.

Dankzij de intuïtieve bediening van de ROMER Absolute Arm kan de afmetinganalyse van een onderdeel met complexe geometrie in slechts 
enkele minuten uitgevoerd worden.

De automatische tasterherkenning vergemakkelijkt de snelle 
registratie van de meetpunten
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Dhr. Pierre licht toe: “De 3D-meting is niet alleen efficiënter, 

maar is ook een investering in de toekomst. Bepaalde 

metingen kunnen zeer snel uitgevoerd worden, als er 

bijvoorbeeld maar enkele gaten gemeten moeten worden. 

Andere zijn complexer en duren langer, als bijvoorbeeld 

externe bevestigingen eveneens gemeten moeten worden. 

De toepassingen zijn zeer specialistisch en de eisen van 

onze klanten dwingen ons ertoe, om bij onze kwaliteit en 

onze precisie altijd nog een stap verder te gaan. TenCate 

moet met geschikte systemen uitgerust zijn, om zijn 

resultaten continu te verbeteren. Met de ROMER Absolute 

Arm kunnen deze doelen behaald worden.”

“Iedere controle is verschillend. Het is nog niet voorgekomen, 

dat wij hetzelfde onderdeel twee keer gemeten hebben! Maar 

het werk met de ROMER Absolute Arm is erg aangenaam!” 

zeggen de enthousiaste gebruikers. Vier personen 

werden voor de ROMER Arm geschoold, waarvan er een 

de verantwoordelijke bediener is. Momenteel streeft men 

ernaar, om in de komende weken het tempo te verhogen en 

ervoor te zorgen, dat de Arm door meer personen gebruikt 

wordt, die voor industriële producten verantwoordelijk 

zijn. Bovendien wordt gepland om een algemene 

controleprocedure voor toekomstige metingen op te stellen.

Wist u dat?

Keramiek het eerste materiaal was, dat door gebruik van 

vuur gemaakt werd, nog lang voordat metaal en glas er 

waren. Een eerste vorm, terracotta, dekt alle 

voorwerpen, die uit leemhoudende aarde gemaakt 

worden en door verhitten bij hoge temperaturen 

aan een onomkeerbare fysisch-chemische 

transformatie onderworpen worden. 

Tegenwoordig is dit nog steeds het 

meest gebruikte materiaal bij servies en 

in de bouwwereld. Een tweede vorm 

van keramische materialen ontstond in 

de 20e eeuw. Hierbij gaat het om 

technisch keramiek, dat nieuwe 

eigenschappen heeft (zeer hoge 

hittebestendigheid, tribologie, 

geleidbaarheid, enz.). 

Het wordt gebruikt in medische, 

sanitaire of industriële 

toepassingen.

De gebruiksvriendelijkheid en het eenvoudige gebruik van 
de ROMER Absolute Arm overtuigt bij al onze 3D-metingen 
telkens weer.
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SCHROEFMATEN, SCHUIFMATEN EN KALIBERS

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.
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