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De legendarische Volvo P1800 ES roept 
sprookjesachtige associaties op. Met zijn markante 
achterruit doet hij denken aan de glazen kist van 
Sneeuwwitje. Zijn opvolger, de Volvo V40, rolt in 
de fabriek in het Belgische Gent van de band. 
Hier heeft men ingezet op de meetsystemen van 
Hexagon Manufacturing Intelligence. 

De modellen van Volvo strelen niet alleen het oog. Sinds 

haar oprichting is het merk toonaangevend op het gebied 

van veiligheidstechniek. Meest recente innovatie: De 

airbag, die voetgangers beschermt bij een aanrijding. Het 

Chinese moederbedrijf heeft grote voornemens met haar 

protegé. Men wil zich weer vestigen in het topsegment 

van de branche. Sinds de overna-me door de Geely Group 

heeft kwaliteit weer de hoogste prioriteit.
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Er kan worden gekozen tussen aantastende- en optische 

sensoren. Een kenmerk, dat moet worden gecontroleerd, 

is de positie van de opgelaste bouten. Die zijn nodig om 

bepaalde C-Shop-onderdelen op vooraf bepaalde posities te 

bevestigen. De lasersensor CMS106 meet de posities. 

De PC-DMIS software vergelijkt de uitkomsten met het 

CAD model. 

9 keer sneller

Maar waarom wordt er optisch gemeten – en niet 

conventioneel tactiel? In principe zijn beide methoden 

mogelijk. En Volvo greep in het verleden ook terug op tactiele 

methoden. Echter: bij het meten met aantastende sensoren 

veroorzaakte de onregelmatige vorm van de bouten een 

probleem. Om nauwkeurige resultaten te verkrijgen moesten 

de meettechnici plastic cilinders over de bouten zetten. 

Een tijdrovende handmatige ingreep. Daarnaast sleten de 

cilinders met enige metingen en moesten worden vervangen.

De logische consequenties daarvan zijn krappere 

toleranties van de werkstukken, hetgeen met name het 

meettechniekteam betreft.

Vooral in de zogenaamde A-Shop met de laslijnen is de 

meettechniek van belang. Door de lasprocessen is het lastig 

de afmetingen onder controle te houden. Schommelingen 

zijn de norm. Daarom voeren de meettechnici hier de meeste 

controles uit ten opzichte van de nominaalwaarden. In 

de B-Shop worden de carrosserieën ondergedompeld in 

Flamenco Rood, Electric Blue en andere kleurcreaties. Alle 

onderdelen, inclusief de motor ontmoeten elkaar dan in de 

C-Shop, eindmontage, en worden dan samen een S60, XC60, 

V40 of C30.

Groot meten

Steekproeven van de carrosserieën uit de laslijnen worden 

parallel volautomatisch over twee DEA BRAVO HP systemen 

van Hexagon geleid. De open constructie van de horizontale-

arm meetmachines vereenvoudigt het laden van de 

omvangrijke carrosserieën. 
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Wat ook veel tijd kostte: het meetsysteem bevond zich in een 

meetkamer. Tevens legden de carrosserieën een langere weg 

af in vergelijking met het nieuwe inline-concept. De totale 

procedure duurde maar liefst drie uur. Tegenwoordig leveren 

de optische sensoren binnen 20 minuten de posities van 

meer dan 170 verbindingsbouten van een Volvo carrosserie. 

Met het inline-systeem en de optische sensor is het proces 

ongeveer 9 keer sneller.

Onwrikbare precisie

Ook storende werkstukeigenschappen of slecht verlichting 

hebben geen effect op de nauwkeurigheid. Conventionele 

optische sensoren voeren meestal een strijd met de 

eigenschappen van het materiaal en het omgevingslicht. 

Reflecties op werkstukoppervlakken storen bijvoorbeeld de 

data-acquisitie. 

De CMS106 genereert een laserlijn, die uit meerdere punten 

bestaat. Daarmee scant hij het oppervlak van de carrosserie 

af. De laserlijn en laserintensiteit worden automatisch 

aangepast aan het werkstuk en de lichtomstandigheden. Op 

deze manier kunnen storingsfactoren geen invloed hebben 

op de nauwkeurigheid van de meetresultaten. Vanwege de 

positieve ervaringen met de sensor overweegt Volvo om in de 

toekomst ook de schroefgaten in de carrosserieën optisch te 

gaan meten. 

Een partner voor het totaal

Om een hoog kwaliteitsniveau te waarborgen, maakt de 

fabriek in Gent gebruik van verschillende strategieën. Naast 

de inline-systemen beschikt Volvo over drie meetkamers. 

Voorgemonteerde eenheden, zoals zijpanelen, worden daar 

met horizontale arm- of brugmeetmachines van Hexagon 

getest. Ook lopen de verificaties bij proceswijzigingen via de 

meetkamers. Meetuitdagingen direct in de assemblagelijn 

worden door Volvo opgelost met de mobiele Leica Absolute 

Tracker AT901 van Hexagon. De service maakt het pakket 

aan meettechniek compleet: Hexagon heeft het volledige 

projectbeheer overgenomen en coördineerde alle 

dochterondernemingen bij de installatie van de 

DEA BRAVO systemen.

Los técnicos inician el proceso de medición en la DEA BRAVO directamente 
desde los terminales. Los programas de medición son suministrados por los 
compañeros de la central de Volvo en Goteborg, Suecia. 

Las posiciones de los pernos de unión se registran con tecnología láser. Para 
ello no se necesitan cilindros adicionales ni intervenciones manuales.
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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.
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