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MASZYNY 
STWORZONE Z MYŚLĄ 
O NAJWIĘKSZEJ 
WYDAJNOŚCI 
 Szeroki wybór rozmiarów oraz możliwości metrologiczne to znak 
rozpoznawczy współrzędnościowych maszyn pomiarowych serii 
GLOBAL. Dzięki szerokiemu asortymentowi modeli zapewniających 
optymalną wydajność pomiarową podczas realizacji każdego 
zadania metrologicznego, wielkie, średnie i małe firmy mogą wybrać 
dostosowane do swoich potrzeb urządzenie, które pomoże im zwiększyć 
jakość produkcji.

Precyzja i jakość części, które 
produkujemy są niepodważalne. 
Współrzędnościowa maszyna 
pomiarowa GLOBAL Advantage 
zwiększyła nasze możliwości 
zachowania standardów najwyższej 
jakości bez konieczności 
zwiększania czasu produkcji“. 

Tim Cook, 
Kontroler Jakości, Bonfiglioli

http://HexagonMI.com
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SZYBCIEJ UZYSKANA WYDAJNOŚĆ
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe GLOBAL, których dokładność rozpoczyna się już od 1.3 μm, łączą precyzję z 
szybkością, zapewniając wysoką wydajność i zachowując stopień dokładności, których oczekuje się od liderów w dziedzinie 
metrologii. Od dokładnego pomiaru części o bardzo wąskim polu tolerancji po zwiększenie wydajności pomiarowej - 
maszyny GLOBAL zostały odpowiednio wyposażone, aby spełniać wyjątkowe wymagania produkcji.

Oprócz standardowych modeli, Hexagon Manufacturing Intelligence ma możliwość stworzenia rozmiarów GLOBAL 
dostosowanych do potrzeb i wymagań klienta.

GLOBAL Classic
Oferuje znakomity stosunek jakości 
do ceny, GLOBAL Classic stanowi 
ekonomiczne rozwiązanie do 
standardowej kontroli wymiarowej. 
GLOBAL Classic jest idealną 
współrzędnościową maszyną 
pomiarową do przeprowadzania 
rutynowej kontroli, gdy wymagania 
dotyczące dokładności i wydajności 
nie są restrykcyjne. Zapewnia  
wszechstronność zarówno podczas 
pomiarów za pomocą sondy 
przełączającej, jak i opcjonalnie 
skanującej  , dzięki czemu spełnia 
niemal wszystkie podstawowe 
wymagania pomiarowe. 

 

 
GLOBAL Performance
Maszyny GLOBAL Performance 
oferują wiele metod pomiarowych 
o wyjątkowej wydajności 
skanowania, a tym samym 
zapewniają lepsze wyniki 
podczas realizacji bardziej 
skomplikowanych zadań 
pomiarowych i kontroli części o 
wysokiej  dokładności. Ponieważ 
bez trudu dostosowuje się do 
pomiaru z wykorzystaniem 
wielu różnorodnych sond 
stykowych i bezdotykowych, 
GLOBAL Performance stanowi 
wszechstronne urządzenie, które 
wykracza poza oczekiwania 
producentów z najróżniejszych 
sektorów przemysłowych.

 
GLOBAL Advantage
Zaawansowane urządzenie 
pomiarowe, które łączy dokładność 
oraz szybkość maksymalnie 
zwiększając wydajność. Maszyny 
serii GLOBAL Advantage posiadają 
w standardzie wysoce wydajną 
analogową sondę skanującą, 
kompensację termiczną oraz 
zaawansowane oprogramowanie. 
GLOBAL Advantage jest 
doskonałym narzędziem do 
efektywnej kontroli części o 
złożonej geometrii, a dzięki 
zoptymalizowanym algorytmom 
ruchu i najnowocześniejszej 
elektronice zapewnia wyjątkową 
wydajność, zachowując 
jednocześnie elastyczność 
charakterystyczną dla serii 
maszyn GLOBAL.
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MODELE

 
GLOBAL S
Zoptymalizowana do skanowania dotykowego i 
oferująca najwyższą w swojej klasie wydajność 
maszyna GLOBAL S stanowi idealne rozwiązanie 
dla producentów, którzy pragną zwiększyć 
skuteczność kontroli wymiarowej. Dzięki 
opatentowanej technologii “Compass”, 
urządzenie umożliwia bardzo szybkie 
skanowanie bez zmniejszania dokładności i 
wydajności.  Funkcja Scan Pilot, służąca do 
przeprowadzenia pomiarów bez znanej ścieżki 
skanowania, a także funkcja Fly2 Mode, 
która oparta jest na najnowszej generacji 
technologii optymalizacji trajektorii, 
zwiększają ogólną wydajność urządzenia. 
Dodatkowo GLOBAL EVO posiada tryb 
oszczędzania energii Eco Mode - funkcję, 
która ma wpływ na zmniejszenie kosztów 
operacyjnych maszyny.

 
GLOBAL SHOP FLOOR
(NA HALĘ PRODUKCYJNĄ)
Z myślą o klientach, którzy 
muszą przeprowadzać pomiary 
na linii produkcyjnej, opracowano   
modele współrzędnościowej 
maszyny pomiarowej 
GLOBAL przeznaczone na 
halę produkcyjną. Modele te 
umożliwiają kontrolę wymiarową 
nawet w najbardziej wymagającym 
środowisku. Maszyny GLOBAL 
SHOP FLOOR zostały wyposażone 
w zaawansowaną kompensację 
termiczną, aby zapewnić 
najwyższą wydajność, oraz 
dodatkowe   osłony chroniące 
urządzenie przed kurzem oraz 
cząstkami unoszącymi się w 
powietrzu.
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MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ 
Współrzędnościowe maszyny GLOBAL posiadają różnorodny zakres roboczy 
umożliwiający dokładny pomiar części niemal każdego rodzaju i kształtu. Przy 
wyborze odpowiedniego zakresu roboczego należy kierować się wymiarami 
największej części dodając co najmniej  dwukrotność długości (offsetu)   
sondy, sprawdzając dostęp do wszystkich mierzonych części. 

Dzięki połączeniu różnych rozmiarów maszyn oraz poziomów wydajności 
otrzymujemy jedyny w swoim rodzaju asortyment urządzeń służących 
do licznych zastosowań i umożliwiających realizację wymagań kontroli 
wymiarowej. Od najmniejszych części zegarka po wielkogabarytowe złożone 
geometrie o trudnodostępnych cechach - współrzędnościowe maszyny 
pomiarowe GLOBAL zawsze stanowią odpowiednie rozwiązanie do realizacji 
zadania metrologicznego.
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ZAKRES ROBOCZY

SERIA MASZYN GLOBAL

Rozmiar* Zakres pomiarowy (w mm) CLASSIC PERFORMANCE ADVANTAGE GLOBAL S SHOP FLOOR

05.YY.05 500 x 500/700 x 500 • • •
07.YY.05 700 x 700/1000 x 500 • • • •
07.YY.07 700 x 1000 x 660 • • • • •
09.YY.08 900 x 1200/1500/2000 x 800 • • • • •
12.YY.10 1200 x 1500/2200/3000 x 1000 • • • •
15.YY.10 1500 x 2200/3000 x 1000 •
15.YY.14 1500 x 2000/2600/3300 x 1350 •
20.YY.15 2000 x 3300/4000 x 1500 •
20.YY.18 2000 x 3300/4000 x 1800 •

* Niektóre modele i rozmiary maszyn mogą być dostępne tylko w wybranych krajach. 
Dłuższe zakresy (przesuwy) pomiarowe osi Y dostępne są również na życzenie jako maszyny specjalne .
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SKUTECZNE 
NARZĘDZIA 
Konfiguracja współrzędnościowych maszyn pomiarowych GLOBAL do realizacji 
poszczególnych zadań pomiarowych nigdy nie była tak prosta. Dzięki szerokiemu 
asortymentowi sond, głowic oraz trzpieni pomiarowych przeznaczonych dla serii 
maszyn GLOBAL, firma Hexagon umożliwia realizację indywidualnych potrzeb 
Klienta.  Dzięki tej elastyczności urządzenia GLOBAL mogą zostać w taki sposób 
skonfigurowane, aby sprostać wymaganiom pomiarowym, a także odpowiednio 
zmodyfikowane, gdy wymagania te ulegną zmianie.

GŁOWICE POMIAROWE 
Głowica to serce każdej współrzędnościowej maszyny 
pomiarowej.  W połączeniu z sondą umożliwia pobieranie 
danych pomiarowych podczas cykli kontroli. Ręczne 
głowice pomiarowe wykorzystujące sondy stykowe 
umożliwiają wykorzystanie ich podstawowych funkcji 
pomiarowych. Automatyczne głowice pomiarowe 
zwiększają  zwiększają możliwości pomiarowe maszyny 
również dzięki zastosowaniu złącza kinematycznego do 
połączenia sond skanujących oraz  skanera  laserowego. 
Stałe sondy skanujące zapewniają największą wydajność, 
nawet z długimi przedłużkami i trzpieniami pomiarowymi.

SONDY STYKOWE  
Sondy stykowe służą do przeprowadzania szybkich 
i powtarzalnych pomiarów 3D. Oferując dokładną i   
efektywną metodę pomiarową umożliwiającą uzyskanie 
maksymalnej wydajności, asortyment sond stykowych 
Hexagon zapewnia   dostępność do niemal każdej części 
mierzonej na współrzędnościowej maszynie pomiarowej 
GLOBAL. Dzięki optymalnemu magazynkowi narzędzi, 
kilka rodzajów sond może być wykorzystywanych 
automatycznie podczas jednego programu pomiarowego, 
co pozwala na zachowanie dokładności i skuteczności 
działania.

GŁOWICE SKANUJĄCE  
W przypadku, gdy wymagana jest większa ilość danych, 
skanowanie przyniesie najlepsze rezultaty i to znacznie 
szybciej niż byłoby to możliwe przy zastosowaniu sondy 
stykowej. Im więcej danych, tym niepewność pomiarowa 
mniejsza, powtarzalność procesu pomiarowego większa, 
a tym samym większe zaufanie co do wiarygodności 
wyników. Firma Hexagon oferuje różnorodne głowice 
skanujące - od stałych  głowic uzyskujących dostęp 
do wszystkich głęboko osadzonych cech mierzonej 
części po lekkie,  dołączone do głowic przegubowych 
głowice skanujące do szybkich zmian pomiarów cech 
geometrycznych.

SONDY BEZDOTYKOWE  
Bezdotykowe wizyjne bądź laserowe sondy skanujące, które 
idealnie nadają się do pomiaru miękkich, delikatnych lub o 
małej sztywności części, umożliwiają współrzędnościowym 
maszynom pomiarowym GLOBAL kontrolę zarówno dużych, 
jak i małych elementów, takich jak otwór lub krawędź. 
Stosowane są również do szybkiej weryfikacji powierzchni 
średniej wielkości litych części. Opcje specjalistycznego 
oprogramowania umożliwiają efektywne wykorzystanie tych 
sond bez zmiany ustawień bądź zmniejszania wydajności. 
Wykorzystując wygenerowane podczas skanowania 
chmury punktów, współrzędnościowe maszyny pomiarowe 
dostarczają niezbędnych danych dla inżynierii odwrotnej 
oraz prototypownia.
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SONDY I SENSORY

Magazynki 
wymiany sond 

HR-X 

SPOSÓB NA 
WYDAJNOŚĆ

GŁOWICE POMIAROWE 

Ręczne głowice pomiarowe 
HH-T • HH-MI

Automatyczne głowice pomiarowe 
HH-A • HH-AS

Stałe sondy skanujące 
HP-S-X1C • HP-S-X3 • HP-S-X5

Sonda bezdotykowa wizyjna i laserowa 
HP-C-VE • HP-L

GŁOWICE/SONDY

Sondy Dotykowe (Stykowe) 
HP-T • HP-TM • HP-T-RP

Głowice skanujące 
HP-S-X1 • HP-S-X3T 

AKCESORIA

Zestawy trzpieni Specjalistyczne 
trzpienie

Adaptery i  
akcesoria

Magazynki 
Wymiany Sond i  

Modułów 
HR-P • HR-R
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PC-DMIS PRO
Oprogramowanie PC-DMIS PRO - stworzone do prostych czynności pomiarowych bez danych CAD 
- posiada prosty w użyciu graficzny interfejs użytkownika. Szybkie uruchamianie kalibracji sondy, 
osiowania części i raportowania pozwala użytkownikom sprawnie i wydajnie tworzyć programy części 
oraz przeprowadzać zadania pomiarowe. 

PC-DMIS CAD
PC-DMIS CAD to idealne oprogramowanie dla producentów części pryzmatycznych, którzy 
pragną wprowadzić CAD do procesu kontroli części. Oprogramowanie umożliwia użytkownikom 
programowanie oraz kontrolę części z wykorzystaniem modeli CAD - od prostych projektów 2D po 
pełne modele bryłowe 3D. Podczas przeprowadzania użytkownika przez proces programowania, CAD 
oferuje mu interfejs, dzięki któremu może szybciej sfinalizować programy, a tym samym zwiększyć 
wydajność. 

PC-DMIS CAD++
PC-DMIS CAD++ pozwala przeprowadzić pomiar złożonych części. Program posiada wszystkie funkcje 
programu PC-DMIS CAD, ale dodatkowo może również mierzyć złożone, skomplikowane części, w 
tym blaszane elementy cienkościenne, łopatki, formy i matryce. PC-DMIS CAD++ został stworzony 
do licznych zastosowań związanych ze skanowaniem i pomiarami części. Posiada algorytmy do 
zarządzania ogromną ilością danych pomiarowych. Oprogramowanie wykorzystuje CAD, dzięki czemu 
użytkownik może porównać wyniki pomiarowe bezpośrednio z modelem CAD, zwiększając szybkość 
i dokładność. Mimo, że oprogramowanie PC-DMIS CAD++ posiada wiele funkcji, jest ono intuicyjne i 
łatwe w użyciu.

QUINDOS
Program QUINDOS idealnie sprawdza się podczas przeprowadzania najbardziej złożonych i 
wymagających zadań pomiarowych oraz specjalistycznych analiz. QUINDOS,  z ultra dokładnymi 
współrzędnościowymi maszynami pomiarowymi, umożliwia użytkownikom kontrolę nawet na 
poziomie submikronów, co sprawia, że jest doskonałym programem do pomiaru specjalnych geometrii 
części oraz innych rozszerzeń funkcjonalnych. Od prac badawczo-rozwojowych i prototypownia części 
po produkcję - QUINDOS stanowi optymalne narzędzie programowe dla użytkowników, którzy pragnąć 
zgłębać tajniki metrologii.

ODPOWIEDNI SYSTEM POMIAROWY 
Oprogramowanie stanowi niezbędne połączenie między użytkownikiem a maszyną. Firma Hexagon jest przekonana, 
że tworzenie, edytowanie i przeprowadzanie programów części powinno być intuicyjne, szybkie i odpowiednio dosto-
sowane. Kontrola, czy części spełniają normy jakościowe jest wyjątkowo ważna, jednak nie wszystkie elementy mają 
te same wymagania pomiarowe. Aby umożliwić spełnienie tych norm jakościowych, firma Hexagon oferuje różno-
rodne opcje konfiguracji oprogramowania - zarówno dla nowicjusza, jak i eksperta. Dzięki temu użytkownik zyskuje 
pewność, że programowanie pomiaru jest efektywne, a uzyskane wyniki użyteczne i rzetelne.
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OPROGRAMOWANIE

Q-DAS
Analiza statystyczna ma ogromne znaczenie w kwalifikacji produkcji przemysłowej oraz 
jej wyposażenia. Oprogramowanie Q-DAS do statystycznej kontroli procesu (SPC) pozwala 
przedsiębiorstwom spełnić ich wewnętrzne wymagania (w tym kompatybilności z normami czołowych 
producentów sektora motoryzacyjnego), a także wymagania klientów i kontrolerów zewnętrznych. 
Program ten wykorzystuje już ponad 8000 firm i 200 000 użytkowników z całego świata. 
Oprogramowanie Q-DAS to wszechstronny pakiet do analizy danych pomiarowych statystycznego 
sterowania procesem (SPC), które można uzyskać za pomocą dowolnego urządzenia metrologicznego. 
Standardowy interfejs do wymiany danych zapewnia integralność danych i ich bezpieczny transfer. 
Dzięki funkcji statystycznego sterowania procesem (SPC) w czasie rzeczywistym oraz funkcji 
alarmowych zmniejsza się liczba odrzuconych części. A to tylko jedna z najważniejszych zalet 

oprogramowania. 

PULSE
System monitorowania PULSE wykorzystuje sieć czujników do zapisywania temperatury, drgań 
oraz wilgotności w pobliżu współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Oferując także alarmy 
statusu urządzeń oraz powiadomienia o kolizji, PULSE tworzy centralną, nieustannie dostępną dla 
użytkowników bazę informacyjną. System dostarcza pełny obraz przeprowadzanych czynności 
pomiarowych, sugeruje optymalną wydajność pomiarową, a także zapewnia użyteczne informacje 
dla działu jakości. System dostępny jest w wybranych modelach.
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WŁAŚCIWIE ZAMOCOWANE CZĘŚCI TO DOKŁADNIEJSZE WYNIKI  
Gdy części nie są w sposób właściwy zamocowane na współrzędnościowej maszynie 
pomiarowej, odpowiednio opracowany program pomiarowy może wygenerować bezużyteczne 
wyniki. Specjaliści Hexagon pomogą klientom znaleźć najlepszą metodę zamocowania części na 
maszynie CMM, włącznie z projektem i produkcją dostosowanych do potrzeb klienta specjalnych 
mocowań,  dzięki którym nie tylko oszczędzą czas, ale również pieniędze. 

 
ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ 
Ręczne, automatyczne i półautomatyczne systemy załadunku części zwiększają 
wydajność i pozwalają na nieprzerwaną pracę maszyny pomiarowej  Dotychczas 
używane systemy załadunku/rozładunku części mogą zostać dostosowane do pracy ze 
współrzędnościowąmaszyną pomiarową. 

 
OCHRONA INWESTYCJI 
Opcjonalne   osłony chronią powierzchnie prowadnic łożyskowych przed kurzem oraz cząstkami 
unoszącymi się w powietrzu. Oprócz ochrony ruchomej podstawy osi Y zapewnionej przez 
standardowe miechy, możliwe jest również dostarczenie osłon  dla belki osi X oraz nieruchomej 
podstawy. Opcja ta dostępna jest w wybranych modelach. 

 
ZWIĘKSZONY ZASIĘG 
Zadania metrologiczne przeprowadzane za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej 
zazwyczaj wymagają zastosowania różnorodnych końcówek pomiarowych trzpienia, aby uzyskać 
rzetelne wyniki pomiarowe. Gdy kontrola przeprowadzana jest w trudno dostępnych miejscach, 
wówczas przydatne są przedłużki głowicy pomiarowej oraz dostosowane do potrzeb klienta 
akcesoria trzpieni. Hexagon oferuje różnorodne trzpienie dla współrzędnościowej maszyny 
pomiarowej oraz przedłużki sondy, aby zapewnić lepszy dostęp do mierzonych elementów. 

DOSTOSUJ PROCES POMIAROWY  
DO SWOICH POTRZEB 
Mierz wykorzystując akcesoria i opcje, dzięki którym zwiększysz swoje doświadczenie w dziedzinie metrologii.
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Firma Hexagon wprowadziła na rynek wymagane 
przez klientów funkcje oprogramowania i „spakowała“ 
je (w formie ikon menu) w jednym, łatwym w 
obsłudze produkcie. Dzięki prostym ikonom menu 
użytkownik szybko uczy się, jak uruchomić program do 
przeprowadzania pomiarów. „Szkolenie w trybie online 
oraz uzyskane wsparcie pozwoliły mi bardzo szybko 
otrzymać odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, co w 
przeszłości zajęłoby mi zapewne kilka dni“. 

Tim Acton, 
Programista współrzędnościowych maszyn pomiarowych CMM, Metal Technologies, Inc.

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB
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780+
PRACOWNIKÓW

90+
PRACOWNIKÓW

1800+
PRACOWNIKÓW 1700+

PRACOWNIKÓW

220+
PRACOWNIKÓW

LOKALNI SPECJALIŚCI I 
PARTNERZY Z DZIEDZINY 
METROLOGII
Dzięki globalnej sieci centrów serwisowych oraz inżynierów-
konsultantów, zespół specjalistów z dziedziny metrologii pozostaje do 
dyspozycji producentów niemal w każdym zakątku świata, pomagając 
im uzyskać wysoką jakość produktów. Każde centrum zostało w taki 
sposób wyposażone, aby móc zademonstrować działanie urządzenia, 
przeprowadzić programowanie części “na żywo” oraz zapewnić 
obszerną ofertę szkoleń. Firma Hexagon towarzyszy klientom na 
każdym roku - od instalacji i uruchomienia aż po ciągłe wsparcie 
podczas użytkowania współrzędnościowej maszyny GLOBAL.

http:// HexagonMI.com
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SUPPORT AND SERVICE

S WSPARCIE TO KLUCZOWY 
CZYNNIK SUKCESU

WSPARCIE PODCZAS URUCHAMIANIA
Dzięki specjalistom przeprowadzającym 
szkolenie pracowników, tworzącym wstępne 
programy pomiarowe części oraz oferującym 
stałe wsparcie, firma Hexagon zapewnia 
bezproblemowe działanie podczas instalacji 
urządzenia oraz w późniejszej fazie jego 
użytkowania. 

SZKOLENIA
Ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o stosowanie 
i konserwację maszyny, jest dogłębna 
wiedza o jej działaniu. Dzięki szkoleniom 
przeprowadzanym przez firmę Hexagon - od 
poziomu początkującego do zaawansowanego - 
użytkownik może zmaksymalizować wydajność 
swojej współrzędnościowej maszyny pomiarowej.  
Hexagon oferuje szeroki zakres kursów 
szkoleniowych zarówno dla początkujących, jak 
i zaawansowanych użytkowników. Szkolenie 
przeprowadzane jest  centrach szkoleniowych lub 
też w siedzibie klienta.

PLAN KONSERWACJI
Dzięki konserwacji prewencyjnej oraz 
regularnemu serwisowaniu urządzenie 
pomiarowe pozostaje w doskonałym stanie. W 
przypadku naprawy pokrywamy koszt części 
serwisowych, pracy oraz transportu. Serwis 
obejmuje własnego przedstawiciela Działu 
Obsługi Klienta, dostęp do naszego wsparcia 
technicznego oraz zdalną pomoc, gdy tylko ma to 
zastosowanie.

KALIBRACJA 
Dzięki dokładności  systemu pomiarowego w 
okresie jego użytkowania, koszt inwestycji zwraca 
się bardzo szybko. Firma Hexagon posiada 
świetnie przeszkolonych pracowników oraz 
specjalistyczne narzędzia, a także akredytację 
do przeprowadzania właściwej kalibracji oraz 
ponownej certyfikacji systemów CMM zgodnie ze 
światowymi standardami przemysłowymi.

WSPARCIE PODCZAS PROGRAMOWANIA
Specjaliści ds.aplikacji firmy Hexagon mogą 
stworzyć dla klientów programy części 
podczas instalacji maszyny i w późniejszych 
etapach jej użytkowania. Usługa ta stanowi 
idealne rozwiązanie dla użytkowników 
współrzędnościowych maszyn pomiarowych 
(CMM), którzy po raz pierwszy zetknęli się z tym 
urządzeniem, a także dla tych doświadczonych, 
którzy mają do czynienia z nowymi i złożonymi 
geometriami.  

USŁUGI KONTROLI CZĘŚCI
Gdy wymagania produkcyjne pozostają 
daleko w tyle za możliwościami produkcji, 
wówczas do akcji wkracza Hexagon. Nie 
ma znaczenia czy przeprowadzasz pomiar 
części, kontrolę dopasowania, chcesz 
pozyskać dane Statystycznej Kontroli Procesu 
(SPC), monitorujesz deformację/odchyłkę 
bądź też kontrolujesz proces produkcyjny 
- zawsze służymy Ci pomocą. Pomożemy 
Ci zoptymalizować zdolności pomiarowe i 
zmniejszyć całościowe koszty kontroli.

NALIZA W SIEDZIBIE KLIENTA
Gdy warunki w laboratorium lub na hali 
produkcyjnej odbiegają od ideału, nasz 
specjalista przyjedzie do Ciebie, aby ustalić, jakie 
czynności należy podjąć, by polepszyć Twoje 
wyniki i wybrać dla Ciebie najlepsze urządzenie 
pomiarowe. 

OBUDOWA SYSTEMU
Jeśli środowisko, w którym przeprowadzana 
jest instalacja, nie jest odpowiednie, by 
współrzędnościowa maszyna pomiarowa 
GLOBAL mogła zachować swoją zgodną ze 
specyfikacjami wydajność, lub by móc zapewnić 
ochronę maszyny przed pyłem lub cząsteczkami 
oleju, należy skorzystać z kabiny zapewniającej 
ochronę przed pyłem bądź klimatyzowanego 
laboratorium

http://HexagonMI.com
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Hexagon Manufacturing Intelligence pomaga producentom 
przemysłowym rozwijać przełomowe technologie dzisiaj, a 
jutro – produkty zmieniające życie. Jako wiodący specjalista 
w zakresie metrologii i produkcji, ekspert w wyczuwaniu, 
myśleniu i działaniu dzięki zbieraniu, analizie i aktywnemu 
wykorzystywaniu danych zapewnia klientom pewność w 
zwiększaniu produkcji i wydajności przy jednoczesnym 
ulepszaniu jakości produktów.

Przez sieć lokalnych centrów serwisowych, zakładów 
produkcyjnych i biur sprzedaży na pięciu kontynentach 
kształtujemy zmiany w produkcji, aby stworzyć świat, 
w którym jakość zwiększa wydajność produkcji. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence jest częścią Hexagon 
(Nasdaq w Sztokholmie: HEXA B; hexagon.com), wiodącego 
globalnego dostawcy technologii informacyjnych 
zwiększających jakość i wydajność w zastosowaniach 
geoprzestrzennych i przemysłowych.

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE

SKANOWANIE LASEROWE

SONDY

PRZENOŚNE RAMIONA POMIAROWE

USŁUGI SERWISOWE

TRACKERY LASEROWE

SYSTEMY WIELOCZUJNIKOWE I OPTYCZNE

SKANERY W TECHNOLOGII ŚWIATŁA BIAŁEGO

OPROGRAMOWANIE METROLOGICZNE

CAD / CAM

OPROGRAMOWANIE DO STATYSTYCZNEJ ANALIZY PROCESU

ROZWIĄZANIA ZROBOTYZOWANE

RĘCZNE INSTRUMENTY POMIAROWE

OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA I KOSZTORYSOWANIA
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