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Lasertracker-meetsysteem helpt de BMW 
Groep de kosten in de hand te houden en 
daarnaast de procesbetrouwbaarheid en 
productkwaliteit te handhaven.

Werken in hoog tempo en daarnaast de kosten in  
de hand houden en de productbetrouwbaarheid en 
productkwaliteit handhaven is essentieel voor een 
onderneming als de BMW Groep. De Leica Absolute 
Tracker AT960 levert precies dat in een omgeving waar 
alles minder dan het beste niet geaccepteerd wordt.

Het complexe en veelzijdige karakter van 
autofabricage op het hoogste niveau brengt met zich 
mee dat zelfs het kleinste detail uitermate belangrijk 
is. Toen de BMW Groep besloot te gaan samenwerken 
met Hexagon Manufacturing Intelligence, lag de 
prioriteit bij het vinden van een nieuw, volledig mobiel 
meetsysteem dat de efficiency, de productiviteit en 
het gebruiksgemak zou verbeteren.
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Een belangrijk doel voor elk nieuw systeem was het 
reduceren van de machinetijd zonder afbreuk te doen aan 
de precisie die nodig is voor het adequaat opsporen van 
productdefecten.

Er kunnen afwijkingen optreden tijdens de assemblage 
van een carrosserie en daarom moet na assemblage de 
gehele carrosserie worden doorgemeten. Elk gedetecteerd 
probleem kan dan worden doorgegeven aan het 
productieteam, zodat de oorzaak kan worden aangepakt en 
de afwijking wordt geëlimineerd voor toekomstige productie.

Tijdens de dagelijkse werkzaamheden in de fabriek 
moeten dergelijke metingen worden uitgevoerd op 
meerdere locaties. Hieronder vallen verschillende 
productieafdelingen, waarbij het essentieel is dat 
de uitlijning van robots, gereedschappen en mallen 
nauwkeurig is, zodat de fabricage van onderdelen correct 
verloopt. Dat betekent dat mobiliteit die geen afbreuk doet 
aan precisie en nauwkeurigheid, ook een belangrijk punt is.

Wat de metrologisch experts van de BMW Groep in 
Regensburg nodig hadden, was een systeem dat sneller  
en mobieler was dan wat ze al hadden, maar dat nog 
steeds de precisie en nauwkeurigheid kon leveren 
die vereist werd in de productielijn. Hun algehele 
gebruikservaring en meetresultaten waren toe aan een 
nieuwe injectie technologische innovatie.

Eerder onderzoek van het bedrijf naar beschikbare 
metrologische oplossingen richtte zich op het 
vergelijken van de functionaliteit van deze systemen ten 
opzichte van het gebruik over een reeks afzonderlijke 
voertuigonderdelen, met name de meest kritieke punten 
van het bouwproces. De mogelijkheid om nauwkeurige 
metingen te leveren stond centraal in deze analyse.

Het was deze focus die leidde tot het besluit om te kiezen 
voor een Leica Absolute Tracker AT960 gekoppeld aan 
een Leica T-Scan 5 en een Leica T-Probe als uitgebreide 
oplossing die het beste voldeed aan hun wensen. Met 
productietoleranties van slechts een enkele millimeter, 
scoorde een systeem gebaseerd op de AT960 het beste 
als het ging om de capaciteit om te voldoen aan de strenge 
nauwkeurigheidseisen van de BMW Groep.

Hoewel de nauwkeurigheid van de AT960 doorslaggevend 
was bij deze beslissing, was de winst in efficiency door het 
combineren van de Leica T-Scan 5 en Leica T-Probe ook 
belangrijk.

De AT960 en Leica T-Scan 5 werken naadloos samen. 
Met het lichtgewicht, handheld en eenvoudig te hanteren 
ontwerp van de scanner besparen gebruikers tijd zonder 
in te leveren op precisie. De Leica T-Scan 5 is eenvoudig 
te installeren en gebruiksvriendelijk en heeft een aantal 
eigenschappen die zijn bedoeld om de functionaliteit 
en resultaten te verbeteren. De feedbackfunctie voor 
de gebruiker met verbeterde tweekleurige teststraal en 
akoestische feedback combineert de meest betrouwbare 
data-acquisitie met een ongeëvenaarde gebruikservaring

De Leica T-Scan 5 is zo efficiënt, dat hij slechts over 
een oppervlak hoeft te worden bewogen om de vereiste 
data te verzamelen. Als het gaat om het scannen van 
een complete carrosserie zijn dit enkele kenmerken die 
een eerst langdradig en moeilijk proces transformeren 
naar een soepel, efficiënt, zorgeloos en nog steeds zeer 
nauwkeurig proces.

Dankzij de vele leds rondom de behuizing van zowel de 
Leica T-Scan 5 als de Leica T-Probe kan de AT960 de 
bewegingen eenvoudig volgen als een prisma, zodat 
niet drie maar zes vrijheidsgraden worden verkregen. 
Daarnaast levert PowerLock – Hexagons gepatenteerde 



actieve beeldtechnologie – intelligente richtmethoden om 
automatisch een onderbroken straal te herstellen, als de 
verbinding met de tracker kortstondig verloren gaat door 
verplaatsing. Hierdoor wordt aanzienlijk veel tijd bespaard.

Maatwerk was een ander belangrijk kenmerk van de opzet 
die Hexagon aanbood aan de BMW Groep. Het bedrijf 
besloot een opstelling te maken met ‘Red Ring Reflectoren’ 
– hoekprisma's met een afneembare ring, gehard stalen 
oppervlak en een optische centreernauwkeurigheid van +/- 3 
µm (0,00012”). Deze prisma's kunnen zo geplaatst worden dat 
ze statische metingen uitvoeren aan kenmerken die moeilijk te 
bereiken zijn, zoals die aan de onderzijde van een carrosserie. 
Dit type functionaliteit heeft de efficiency enorm verhoogd en 
levert een grote praktische bijdrage aan de vaste installaties 
van de platforms in de meetkamers van de BMW Groep.

De snelle overdracht van data van de Leica T-Scan 5 naar 
de Leica Absolute Tracker AT960 en dan van de tracker 
naar de software is een ander voordeel in deze case van 
de BMW Groep. Deze snelheid en flexibiliteit betekent dat 
de scanner kan worden bediend op een snelheid die wordt 
bepaald door de gebruiker.

Een ander voordeel van de AT960 is dat hij wordt geleverd 
in een volledig afgesloten unit, gecertificeerd op IP54 
en met ingebouwde omgevingsmonitoring, wat een 
belangrijke bijdrage levert aan het behouden van de 
nauwkeurigheid. Temperatuur is een belangrijke factor 
in het meetproces voor de BMW Groep in Regensburg. 
Wanneer de temperatuur van de carrosserie te hoog 
wordt, zet het geheel uit en bij te lage temperatuur krimpt 
het in. Dergelijke veranderingen kunnen de nauwkeurigheid 
van de metingen beïnvloeden. Het ingebouwde 
MeteoStation in de AT960 helpt bij het regelen van de 
temperatuur van de meetomgeving. Het station kan 
eenvoudig geprogrammeerd worden om een alarm af te 
geven als de temperatuur in de meetkamer verandert.

Ook op het gebied van mobiliteit laat de AT960 goede 
resultaten zien. Met de optionele accu, standaard WiFi en 
een systeemgewicht van minder dan 14 kg kan de AT960 
vrijwel overal mee naartoe worden genomen. Een andere 
flexibele mogelijkheid van de AT960 is dat hij losgekoppeld 
kan worden bij de basis en verticaal, horizontaal en zelfs 
ondersteboven gepositioneerd kan worden al naar gelang 
de wensen van de gebruiker.

Doordat de AT960, indien gecombineerd met de 
Leica T-Scan 5, de Leica T-Probe en de rode-ring-
prisma's, het meest mobiele systeem op de markt 
is, leverde het precies wat de BMW Groep nodig had 
voor de mobiele, nauwkeurige en snelle meting van 
tussenruimtes, oppervlakken, boorgaten en de uitlijning 
van carrosserieën, componenten en andere grote 
productiegereedschappen.

Na een jaar succesvol gebruik in Regensburg is het 
uitgebreide metrologische systeem dat Hexagon 
heeft geleverd, een essentieel onderdeel geworden 
van de dagelijkse werkzaamheden van het meet- en 
inspectieteam van de BMW Groep.
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Hexagon is a global leader in sensor, software and autonomous solutions. 
We are putting data to work to boost efficiency, productivity, 
and quality across industrial, manufacturing, infrastructure, safety, 
and mobility applications.

Our technologies are shaping urban and production ecosystems 
to become increasingly connected and autonomous – ensuring a scalable, 
sustainable future.

Hexagon’s Manufacturing Intelligence division provides solutions that utilise 
data from design and engineering, production and metrology to make 
manufacturing smarter. For more information, visit hexagonmi.com.

Learn more about Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) at hexagon.com 
and follow us @HexagonAB.


