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OPTIV PERFORMANCE 443 DUAL Z OVERZICHT
De Optiv Performance 443 Dual Z is een 3D multisensor 

coördinatenmeetmachine (CMM) met mechanische lagering. 

Deze CMM is uitgerust met een gemotoriseerde 10x CNC 

zoom en een HP-S-X1C scantaster en biedt daarmee talloze 

mogelijkheden voor de kwaliteitsbewaking van precisiecom-

ponenten. Met de Dual Z technologie worden optische en 

tactiele sensoren toegewezen aan twee onafhankelijke ver-

ticale assen, waardoor de positionering van de sensoren bij 

het meten van complexe 3D werkstukken aanzienlijk wordt 

vereenvoudigd. De meetsoftware is PC-DMIS Vision CAD++.

UW VOORDEEL

Maximaliseer uw fl exibiliteit en productiviteit met de Optiv Performance 
443 Dual Z +5 productivity edition.

•  18-delige stylusset 

•  Temperatuurcompensatie  

•  Wisselrek met 3 poorten  

•  Vision Artefact Kit

•  Uitgebreide garantie




 Dual Z


 CNC-Zoom


 HP-S-X1C

HET PAKKET

De +5 productivity edition van de Optiv Performance 443 Dual Z
integreert extra functies en zorgt dat de productiviteit wordt gedreven door
kwaliteit.

•  Automatische temperatuurcompensatie

 Gebruik de CMM dichter bij de productielijn, terwijl de hoge nauwkeurigheid 

 behouden blijft.

• HR-X1C Automatisch wisselrek

 Gebruik verschillende stylusconfi guraties binnen één onderdeelprogramma, 

 zonder de kalibratie te hoeven herhalen.

• HP-S-X1C Standaard stylusset

 Biedt de tools voor een breed scala aan tactiele meetapplicaties 

 om optimaal gebruik te maken van de machine

• Vision Artefact Kit

 Alle tools die u nodig heeft voor kalibratie van de camera, 

 taster en de camera/taster-offset.

• Uitgebreide garantie: 2 jaar

 Beschikbaarheid van de machine is gegarandeerd 

Profi teer van een 20% lagere prijs tot eind oktober 2016!
Neem contact met ons op voor een demonstratie
Telefoon: +31402222210
E-Mail:  contact.nl.mi@hexagon.com
Hexagon Metrology BV



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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