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PŘIZPŮSOBENÉ 
PRO MAXIMÁLNÍ 
PRODUKTIVITU
Přizpůsobitelnost a rozsah jsou charakteristické znaky souřadnicových 
měřicích strojů (SMS) řady GLOBAL. Stroje nabízí optimální měřicí výkon 
díky široké škále modelů, takže se hodí pro jakékoli úlohy, a umožňují 
společnostem různých velikostí vybrat to nejlepší řešení, které zvýší 
kvalitu výroby.

O přesnosti a kvalitě dílů, které 
vyrábíme, nelze polemizovat. SMS 
GLOBAL Advantage zlepšil naši 
schopnost udržet vysoké standardy 
kvality, aniž bychom prodloužili 
naše dodací doby.“ 

Tim Cook, 
Quality Technician, Bonfiglioli

http://HexagonMI.com


ZRYCHLENÍ VÝKON 
SMS řady GLOBAL, jejichž přesnost začíná na 1,3 μm, kombinují přesnost s rychlostí, takže zajišťují vysokou produktivitu při 
zachování přesnosti, jaká se očekává od vedoucí firmy v oboru metrologie. Stroje GLOBAL jsou vybaveny tak, aby splňovaly 
jedinečné požadavky výroby, od přesného měření dílů s přísnými tolerancemi, po zvýšení kapacity kontroly.

Kromě nabídky standardních velikostí dokáže společnost Hexagon Manufacturing Intelligence vyrobit na vyžádání stroje 
GLOBAL uživatelských rozsahů a specifikací.

GLOBAL Classic
Stroj GLOBAL Classic s vynikajícím 
poměrem cena/výkon nabízí 
cenově dostupné řešení pro 
standardní kontrolu rozměrů. 
GLOBAL Classic představuje ideální 
model SMS pro rutinní měření s 
menšími nároky na přesnost a 
kapacitu. Garantuje dobrou úroveň 
všestrannosti jak pro měření 
dotykovými spínacími sondami, 
tak pro dotekové skenování, a 
vypořádá se prakticky se všemi 
základními požadavky kontroly.

 
GLOBAL Performance
Stroje GLOBAL Performance 
poskytují lepší výsledky  
u složitějších měřicích úloh a dílů 
s přísnými tolerancemi a nabízí 
celou řadu metod kontroly včetně 
špičkového skenování. Tento 
univerzální víceúčelový stroj, 
který lze snadno upgradovat 
a přizpůsobit řadě dotekových 
i bezdotekových skenovacích 
sond, rozhodně předčí 
očekávání výrobců v rozličných 
průmyslových odvětvích.

 
GLOBAL Advantage
Špičkové stroje GLOBAL Advantage, 
které kombinují přesnost a rychlost, 
aby minimalizovaly čass měření, 
jsou standardně vybaveny vysoce 
výkonnou analogovou skenovací 
sondou, tepelnou kompenzací a 
moderním softwarem. Dokonale se 
hodí pro účinnou kontrolu složitých 
geometrií nebo obecných tvarových 
ploch a optimalizovaná dynamika 
pohybu a špičková elektronika 
zajišťují mimořádnou produktivitu 
při zachování charakteristické 
flexibility řady GLOBAL.
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GLOBAL S
GLOBAL S, optimalizovaný pro výkonné dotekové 
snímání a nabízející nejlepší výkon ve své třídě, 
představuje ideální řešení pro výrobce, kteří 
požadují vysokou produktivitu v oblasti kontroly 
rozměrů. Umožňuje vysokorychlostní snímání 
bez kompromisů ohledně přesnosti a výkonu 
prostřednictvím technologie Compass 
(podána žádost o patent). Celkový výkon je 
dále vylepšen funkcí Scan Pilot pro měření s 
nedefinovanou dráhou snímání a režimem 
Fly2 Mode, druhou generací systému 
optimalizace trajektorie pohybu. Kromě 
toho úsporný režim Eco Mode přispívá ke 
snížení provozních nákladů stroje.

GLOBAL SHOP FLOOR
Pro zákazníky, kteří potřebují 
měřit v první linii výroby, jsou  
k dispozici SMS GLOBAL 
 v podobě modelu pro dílny, který 
umožňuje kontrolu rozměrů  
v těch nejnáročnějších 
prostředích. Stroje GLOBAL SHOP 
FLOOR zahrnují moderní systém 
tepelné kompenzace, který 
poskytuje špičkový výkon, a také 
ochranné měchy a kryty, které 
chrání stroj proti prachu  
a částicím přenášeným vzduchem.

MODELY



MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA  
SMS GLOBAL se nabízí v široké řadě pracovních rozsahů, aby bylo možné 
přesně změřit díl téměř jakékoli velikosti a tvaru. Při výběru správné 
velikosti je důležité vzít v úvahu rozměry největšího dílu a přidat nejméně 
dvojnásobek maximálního vyložení sondy, aby byla zajištěna dostupnost 
všech měřených prvků. 

Kombinace různých velikostí a výkonnostních úrovní stroje nabízí jedinečnou 
řadu řešení vhodných pro široké spektrum aplikací a požadavků  
na rozměrovou kontrolu. Od nejmenších součástek v hodinkách po velké díly 
se složitou geometrií a s obtížně dostupnými prvky - SMS GLOBAL Vám nabízí 
optimální řešení pro danou úlohu.
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GLOBAL  LINE

Velikost  * Měřicí rozsah  (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 •

WORK CAPACITY

* Některé modely a velikosti jsou dostupné pouze v určitých regionech. 
Delší měřicí rozsahy v ose Y jsou rovněž k dispozici jako speciální stroje na vyžádání.
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SNÍMACÍ HLAVY  
Snímací hlava tvoří srdce každého souřadnicového 
měřicího stroje. V kombinaci se snímací sondou vytváří 
data měření během kontrolních cyklů. Manuální hlavy pro 
dotekové spínací sondy poskytují mimořádné základní 
možnosti. Automatické snímací hlavy rozšiřují tyto 
možnosti o kinematickou rychlospojku pro připojení 
skenovacích sond a laserových skenerů. Pevné skenovací 
sondy zajišťují maximální výkon i s dlouhými nástavci  
a doteky.

DOTEKOVÉ SPÍNACÍ SONDY  
Dotekové spínací sondy umožňují rychlá a opakovatelná 
3D měření. Řada dotekových sond Hexagon nabízí 
přesnou a výkonnou kontrolu se zajištěním maximální 
produktivity a nabízí vynikající přístup k prakticky všem 
dílům měřeným pomocí SMS GLOBAL. Volitelný zásobník 
spínacích modulů také umožňuje automatickou výměnu 
různých typů sond v rámci jednoho programu a zachovat 
tím přesnost a efektivitu měření.

SKENOVACÍ SONDY  
Když je zapotřebí velký objem dat, skenování poskytne 
kvalitnější výsledky za kratší dobu než dotekové spínací 
sondy. S větším objemem dat se snižuje nejistota měření 
a zvyšuje se opakovatelnost procesu měření, což zajišťuje 
větší důvěryhodnost výsledků. Společnost Hexagon nabízí 
skenovací sondy od pevných skenovacích sond pro dlouhé 
doteky schopné dosáhnout na hluboko uložené prvky dílů, 
po lehké skenovací sondy připevněné na otočné hlavy 
umožňující rychlé změny měření prvků.

BEZKONTAKTNÍ SNÍMAČE  
Bezkontaktní optické snímače a laserové skenovací sondy 
jsou ideální pro díly měkké, choulostivé nebo  
s nízkou tuhostí a umožňují SMS GLOBAL měřit jak velké 
oblasti, tak i menší prvky jako jsou otvory nebo hrany. 
Laserové skenovací sondy se rovněž používají pro kontrolu 
obecných tvarových ploch. Speciální opce v softwaru 
umožňují efektivně používat tyto snímače bez nutnosti 
dalších nastavení a bez kompromisů z hlediska účinnosti. 
Pomocí mraků bodů vygenerovaných skenováním dokáží 
SMS GLOBAL poskytnout nezbytná data pro zpětné 
inženýrství a modelování prototypů.

EQUIPPED TO BE 
EFFECTIVE
Nakonfigurovat SMS GLOBAL tak, aby dokázal splnit konkrétní cíle měření, nebylo 
ještě nikdy snadnější. S pomocí široké nabídky sond, snímacích hlav a doteků 
dostupných pro SMS řady GLOBAL dokáže společnost Hexagon přizpůsobit 
řešení konkrétním potřebám. S touto úrovní flexibility lze stroj GLOBAL 
nakonfigurovat tak, aby zvládl jakýkoli požadavek na měření, a lze ho  
i upravit, pokud se požadavky změní.



MĚŘICÍ SNÍMACÍ HLAVY 

PROBES AND SENSORS

Zásobníky 
doteků 
HR-X 

CESTA K  
PRODUKTIVITĚ

Manuální snímací hlavy  
HH-T • HH-MI

Automatické snímací hlavy  
HH-A • HH-AS

Pevné skenovací sondy  
HP-S-X1C • HP-S-X3 • HP-S-X5

Bezkontaktní optické snímače a laserové skenovací sondy 
HP-C-VE • HP-L

SONDY/SNÍMAČE

Dotekové spínací sondy  
HP-T • HP-TM • HP-T-RP

Skenovací sondy  
HP-S-X1 • HP-S-X3T 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sady doteků Specializované 
doteky

Adaptéry a 
příslušenství

Zásobníky sond 
a modulů 

HR-P • HR-R



PC-DMIS PRO
PC-DMIS PRO, určený pro uživatele provádějící jednoduché kontrolní operace bez CAD dat, je vybaven 
snadno použitelným, grafickým uživatelským rozhraním. Rychle spouštěné programy pro kalibraci 
sondy, vyrovnání dílu a generování zpráv umožňují operátorům efektivně vytvářet programy pro díly  
a provádět úlohy měření. 

PC-DMIS CAD
PC-DMIS CAD je ideální pro výrobce prizmatických dílů, kteří chtějí integrovat CAD do svých měřicích 
programů. Umožňuje uživatelům programovat a kontrolovat díly pomocí modelů CAD sahajících od 2D 
výkresů po úplné 3D modely. CAD data poskytují uživatelům rozhrání, které je provede programováním, 
a pomáhá jim dokončit programy rychleji s vyšší produktivitou. 

PC-DMIS CAD++
PC-DMIS CAD++ umožňuje uživatelům měřit složité díly. Zahrnuje všechny možnosti systému  
PC-DMIS CAD a přidává možnost měřit komplikované, tvarové plochy včetně plechů, plastů, lopatek, 
odlitků a forem. PC-DMIS CAD++ podporuje četná snímací zařízení a aplikace a obsahuje algoritmy pro 
správu velkých objemů dat. Připojuje se k systému CAD a umožňuje uživatelům porovnávat výsledky 
měření přímo s modely s nebývalou rychlostí a přesností. Obsahuje celou řadu funkcí, a přesto se 
snadno používá.

QUINDOS
QUINDOS je ideální software pro nejsložitější úlohy měření a speciální analýzy. QUINDOS, umožňující 
uživatelům měřit dokonce na submikronové úrovni pomocí mimořádně přesných SMS, se dokonale 
hodí pro speciální geometrie dílů a další funkční rozšíření. QUINDOS, který lze použít od stádia 
výzkumu a vývoje a výroby prototypů po vlastní výrobu, je nejvýkonnějším vývojářským nástrojem pro 
uživatele, kteří se chtějí ponořit hluboko do tajů metrologie.

TEN PRAVÝ SYSTÉM PRO DANOU ÚLOHU 
Software je zásadním pojítkem mezi uživatelem a strojem. Společnost Hexagon věří, že vytváření, úpravy a spouštění 
programů pro díly by mělo být intuitivní, rychlé a adaptabilní. Ačkoli je mimořádně důležité, aby byly u dílů dodrženy 
standardy kvality, ne všechny díly mají stejné požadavky na měření. Aby byly tyto standardy kvality dodrženy, 
společnost Hexagon nabízí několik možností konfigurace softwaru od začátečníka po odborníka – čímž se zajistí 
efektivní programování dílů a přesné výsledky.
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SOFTWARE

Q-DAS
Statistické analýzy jsou klíčové pro hodnocení průmyslové výroby a jejího vybavení. S více než 8 000 
zákazníky a 200 000 uživateli po celém světě umožňuje software Q-DAS pro statistické řízení procesů 
(SPC) společnostem zajišťovat splnění jejich interních požadavků (včetně kompatibility s hlavními 
normami pro automobilové výrobce), a totéž platí pro externí zákazníky a auditory. Software Q-DAS 
nabízí výkonné balíčky pro SPC analýzu naměřených dat získaných z jakéhokoli měřicího vybavení. 
Standardní rozhraní pro výměnu dat zajišťuje jejich integritu a jejich bezpečný přenos. Mezi hlavní 

výhody patří snížení počtu odmítnutých dílů díky SPC analýze v reálném čase a funkcím upozornění. 

PULSE
PULSE používá síť snímačů k zaznamenávání odchylek teploty, vibrací a vlhkosti v okolí SMS. 
PULSE dále nabízí oznámení o stavu vybavení, o havárii, a vytváří centrální informační panel pro 
operátory, který je nepřetržitě dostupný. Poskytuje komplexní obraz kontrolních činností, navrhuje 
optimální účinnosti měření a poskytuje informace související s kontrolou kvality. Dostupné u 
vybraných modelů.



12

SPRÁVNĚ PŘIPEVNĚNÉ DÍLY ZNAMENAJÍ PŘESNÉ VÝSLEDKY  
Když nejsou díly řádně připevněné k SMS, i pečlivě vyvinutý program může vygenerovat 
nepoužitelné výsledky. Odborníci společnosti Hexagon pomohou zákazníkům najít nejlepší 
metodu uchycení dílu v SMS, včetně návrhu a výroby vlastních upínacích prvků, což nejen zkrátí 
dobu kontroly, ale rovněž ušetří peníze. 

 
ZVÝŠENÍ KAPACITY  
Manuální, automatické a poloautomatické systémy podávání obrobků zvyšují kapacitu 
zpracování a umožňují provádět operace měření bezobslužně, přičemž stávající systémy pro 
přepravu dílů lze také přizpůsobit pro podávání dílů do SMS. 

 
OCHRANA INVESTICE  
Volitelné ochranné vlnovce chrání nosné povrchy před nečistotami z okolního prostředí. Kromě 
standardní ochrany poskytované vlnovcem pro poháněnou nohu osy Y je možno volitelně doplnit 
vlnovce také pro osu X a druhou nohy osy Y. Dostupné u vybraných modelů. 

 
PRODLOUŽENÝ DOSAH 
Měřicí aplikace obvykle vyžadují k změření dílu řadu doteků. Když je zapotřebí měřit na obtížně 
přístupných místech, mohou pomoci nástavce snímacích hlav a přizpůsobené doteky. Společnost 
Hexagon nabízí různé doteky a nástavce sond pro SMS, které zlepšují přístup k měřeným dílům. 

PŘIZPŮSOBENÍ PROCESU 
Posuňte měření o krok dále pomocí doplňků a příslušenství, které zdokonalí možnosti měření.
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Společnost Hexagon nám poskytla požadované 
softwarové funkce a zabalila je (v podobě menu a ikon) 
do produktu, který bylo velmi snadné se naučit. Práce 
s ikonami usnadnila operátorům učení, jak spouštět 
programy pro měření ve výrobě. Online podpora mi velmi 
usnadnila hledání odpovědí, které jsem potřeboval,  
a které by mi v minulosti trvalo několik dní.“ 

Tim Acton, 
CMM Programming, Metal Technologies, Inc.

PŘIZPŮSOBENÁ ŘEŠENÍ
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780+
ZAMĚSTNANCŮ

90+
ZAMĚSTNANCŮ

1800+
ZAMĚSTNANCŮ 1700+

ZAMĚSTNANCŮ

220+
ZAMĚSTNANCŮ

MÍSTNÍ ODBORNÍCI  
A PARTNEŘI V METROLOGII 
Díky globální síti aplikačních center a techniků máte tým odborníků 
na metrologii okamžitě po ruce, aby Vám pomohl dosáhnout vašich 
cílů v oblasti kvality. Každé pobočka je vybavena pro prezentace 
našich produktů, „živé“ programování měření a rozsáhlé možnosti 
školení. Hexagon s vámi bude na každém kroku vaší cesty - od 
instalace a spuštění do provozu po trvalou podporu během života 
vašeho SMS GLOBAL.
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PODPORA PŘI SPUŠTĚNÍ DO PROVOZU 
Bezproblémovou instalaci a spuštění do 
provozu zajistí na místě aplikační inženýři, 
kteří zajistí školení personálu, pomohou  
s počátečními programy pro měření dílů  
a nabídnou trvalou podporu.

ŠKOLENÍ
Důležitým faktorem při používání a údržbě stroje 
je dobrá znalost jeho obsluhy. Díky úvodním  
a pokročilým metrologickým kurzům společnosti 
Hexagon mohou uživatelé optimalizovat 
produktivitu SMS. Společnost Hexagon nabízí 
celou škálu školicích kurzů pro začátečníky 
a zkušené operátory, buď ve specializovaném 
školicím centru, nebo přímo u zákazníka.

PLÁNY ÚDRŽBY
Preventivní a plánovaná údržba udržuje 
hardware v optimálním stavu. V případě nutné 
opravy jsou smlouvou kryty náhradní díly, 
práce a doprava. Služba zahrnuje zástupce 
vyhrazeného pro zákazníka, přístup  
k technické podpoře společnosti Hexagon  
a vzdálenou pomoc, pokud je to možné.

KALIBRAČNÍ SLUŽBY
Maximalizujte návratnost investice tím, že 
zachováte přesnost systému po celou dobu 
jeho životnosti. Servisní technici společnosti 
Hexagon mají zkušenosti, speciální nástroje  
a akreditaci dle současných globálních norem 
k řádné kalibraci a recertifikaci systémů SMS.

PODPORA OHLEDNĚ APLIKACÍ
Aplikační inženýři společnosti Hexagon 
mohou psát programy pro kontrolu dílů pro 
zákazníky během instalace i spouštění. 
Služba je ideální pro nové uživatele SMS 
nebo pro zkušené operátory, kteří se zabývají 
novou a složitou geometrií. 

SLUŽBY PŘI KONTROLE DÍLŮ
Když požadavky na výkon převýší kapacitu 
výroby, společnost Hexagon dokáže pomoci. 
Ať se jedná o měření dílů, kontroly vhodnosti, 
sběr dat SPC, monitorování deformace/
výchylky nebo kontroly během procesu, 
Hexagon dokáže optimalizovat kapacitu 
kontroly a snížit celkové náklady na měření.

ANALÝZA MÍSTA INSTALACE
Když nejsou podmínky v dílně nebo laboratoři 
zcela ideální, inženýr společnosti Hexagon 
přijede na místo a stanoví, jaké kroky lze 
podniknout, aby se zlepšily výsledky a pomůže 
vybrat nejvhodnější řešení. 

OCHRANNÉ KRYTY
Když není prostředí instalace takové, aby SMS 
GLOBAL dosáhl svých stanovených parametrů 
a zachoval si je, nebo aby byl stroj chráněn 
před prachem nebo kontaminací olejovou 
suspenzí, jsou k dispozici buď kryty chránící 
před prachem, nebo klimatizované místnosti.

PODPORA VEDOUCÍ  
K ÚSPĚCHU

PODPORA A SERVIS
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vytištěno v České republice 2017.

Hexagon Manufacturing Intelligence pomáhá průmyslovým 
výrobcům rozvíjet rozmanité současné technologie a 
produkty zítřka, které změní životy lidí. Protože jsme 
předním specialistou na měřicí a výrobní řešení, naše 
odbornost v oblasti detekce, promyšlení, akce – tedy sběru, 
analýzy a aktivního využívání naměřených dat – dává našim 
zákazníkům jistotu, že dokážou zvýšit rychlost výroby a 
zvýšit produktivitu při současném zlepšení kvality produktů.

Prostřednictvím lokálních servisních center, výrobních 
závodů a obchodních oddělení na pěti kontinentech 
formujeme inteligentní změnu výroby, abychom vybudovali 
svět, ve kterém kvalita řídí produktivitu. Další informace 
naleznete na HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence je součástí skupiny 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
předního světového poskytovatele informačních technologií, 
které zvyšují kvalitu a produktivitu napříč geoprostorovými a 
průmyslovými aplikacemi.

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE

3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

SNÍMACÍ SYSTÉMY PRO SMS

PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA

SLUŽBY

LASER TRACKER SYSTÉMY & STANICE

MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ SYSTÉMY

SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO METROLOGII

CAD / CAM

STATISTICKÉ PROCESY KONTROLA

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY

SOFTWARE PRO NÁVRH A VÝPOČET NÁKLADŮ

© [2017] Hexagon AB a / nebo její pobočky a sesterské společnosti. Všechna práva vyhrazena. 
Tento dokument byl ke dni vydání uveden v přesném znění. Informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

http://HexagonMI.com
http://HexagonMI.com
http://hexagon.com

