
RETROFIT VAN 
COÖRDINATENMEETMACHINES
EFFECTIEVE VERLENGING VAN LEVENSDUUR MEETTECHNOLOGIE

BROCHURE ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING





• Beschikbaar stellen van oudere systemen tegen een aanzienlijk lagere prijs

• Vermindering van de onderhoudskosten en stilstandtijd van de machine, welke zich voordoen wanneer de systeemcomponenten het 

einde van de levensduur hebben bereikt

• Verbetering van de productiviteit van bestaande meetsystemen, dankzij geavanceerde elektronica en componenten

• Aanzienlijke verbetering van de gebruiksvriendelijkheid en het beheer van het volledige systeem dankzij toepassing van de nieuwste 

generatie meetsoftware

• Uitbreiding van de machinetoepassingen door het meetsysteem te voorzien van scan-, optische of lasersensoren

• Gebruikmaken van de snelle klantenservice op afstand via de Technical Support van Hexagon

Alle productiesystemen moeten regelmatig worden bijgewerkt, zodat ze optimaal blijven functioneren en de levensduur wordt verlengd. 

De mechanische constructie van een coördinatenmeetsysteem (CMM) of multisensormachine zijn nauwelijks onderhevig aan 

mechanische belasting en door regulier onderhoud blijft de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid gedurende vele jaren gegarandeerd. 

Bepaalde belangrijke componenten moeten echter regelmatig worden vervangen of bijgewerkt om de optimale efficiëntie en 

nauwkeurigheid gedurende de levensduur van het systeem te waarborgen. De elektronische controller heeft bijvoorbeeld een kortere 

levensduur dan de mechanische componenten en wanneer er een defect optreed kan het, jaren na inbedrijfstelling, lastig zijn om de 

oorspronkelijke reserveonderdelen te vinden, wat het onderhoud moeilijk of in sommige gevallen zelfs onmogelijk maakt. 

De ontwikkeling van personal computers en meetsoftware verloopt vele malen sneller: binnen slechts enkele jaren nadat een nieuwe 

pc is uitgebracht, is deze al technologisch verouderd. Wanneer een pc defect is, heeft u over het algemeen maar één reële mogelijkheid: 

de computer vervangen door een pc met de nieuwste versie van de vereiste applicatiesoftware om compatibiliteit met de rest van het 

meetsysteem te garanderen. 

De elektronica, pc en meetsoftware worden in feite voortdurend verder ontwikkeld en kwaliteitsinspectie maakt nuttig gebruik van de 

upgrades om razendsnel nieuwe, betere oplossingen te bieden om de productie te ondersteunen en versnellen. 

Hexagon Manufacturing Intelligence beschikt over regionale centra die gespecialiseerd zijn in de renovatie van Hexagon en niet-Hexagon 

meetmachines en systemen. Deskundige technici controleren alle aspecten van het inspectiesysteem, waaronder de mechanische 

structuur, elektronica, bekabeling, aandrijfsystemen, sensoren, pc en software om de beste retrofitopties voor een optimale levensduur 

en de beste prestaties van het systeem te bieden.  

Belangrijkste voordelen:

WAAROM KIEZEN VOOR EEN RETROFIT?
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Ongeacht de reden voor het bijwerken van een coördinatenmeetmachine (CMM) of multisensormachine kan 
Hexagon Manufacturing Intelligence verschillende retrofit-niveaus bieden, afhankelijk van de levensduur van het 
meetsysteem.

Het vervangen van de pc en het bijwerken van het systeem naar de nieuwste versie is de meest voordelige 
keuze indien het meetsysteem relatief nieuw, goed onderhouden en in werkende staat is. Het inspectiesysteem 
biedt vervolgens dezelfde prestaties als op het moment waarop het was aangeschaft, maar is nu veel 
gebruiksvriendelijker.

Bij oudere machines moet de controller, evenals de pc en software, worden vervangen. In dit geval worden de 
machines compleet gerenoveerd bij een Hexagon-onderhoudscentrum of op locatie. Nadat de verouderde of 
versleten componenten zijn vervangen, worden de machines gerevitaliseerd met een geavanceerde numerieke 
besturing dat perfect aansluit bij dit soort werkzaamheden.

Wanneer een coördinatenmeetmachine wordt gerenoveerd, biedt dit nieuwe mogelijkheden voor het uitbreiden 
van het gehele inspectiestation. Als aanvulling op de huidige sensor kan er bijvoorbeeld een nieuwe optische 
sensor voor contactloze metingen of een lasersensor, die de data van de oppervlakvorm snel en efficiënt 
registreert, worden toegevoegd. Er kunnen echter ook aanvullende tactiele scansensoren met hoogwaardige 
meetprestaties worden geïnstalleerd. Deze bieden een aanvulling op de opties die worden geboden door de 
speciale toolrekken. Hierdoor wordt de huidige machine een multisensor-meetoplossing die elke dimensionale 
inspectietoepassing het hoofd kan bieden.

EEN RETROFIT DIE AAN ELKE 
BEHOEFTE VOLDOET



6 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com6 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com

Om het meetsysteem nieuw leven in te blazen en de prestaties te verbeteren, heeft Hexagon Manufacturing 
Intelligence, specifiek voor renovaties van elk type coördinatenmeetmachine (CMM) en multisensormachines van 
elke fabrikant, een volledig scala aan systeemcontrollers ontwikkeld.

Elke controller is ontworpen voor een specifiek bereik machinematen om de kosten-batenverhouding te 
optimaliseren. Elk model beschikt over een modulaire structuur waardoor het perfect aansluit op elke 
soort machine, de nieuwste Hexagon-ontwikkelingen op het gebied van axiale besturing kunnen worden 
geïmplementeerd en alle sensoren van de nieuwe generatie worden ondersteund.

De teams van Hexagon hebben vele jaren ervaring in het moderniseren van bestaande meetsystemen, waardoor 
ze altijd de ideale oplossing voor de klant kunnen creëren. Deze ervaring heeft het controllerassortiment omgezet 
in een schaalbare set technologische platformen, die perfect aansluiten bij de afmetingen en de functies van elke 
retrofitmachine. Hierdoor biedt de herstelde meetoplossing een meetbaar investeringsvoordeel door kwaliteit en 
kortere onderhoudsduur.

DE ESSENTIE VAN EEN 
RENOVATIE
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DE RENOVATIE AFRONDEN

Hexagon Manufacturing Intelligence is de grootste softwareontwikkelaar in de metrologische industrie en levert een breed scala 
aan afzonderlijke, aanpasbare softwarepakketten voor de intelligente en effectieve acquisitie, analyse, beheer en presentatie van 
verzamelde data.

Voor het renoveren van een verouderd systeem is het noodzakelijk dat er een upgrade naar de nieuwste versie van de meetsoftware 
wordt uitgevoerd. Dit is echter ook aan te raden voor nieuwe systemen, omdat nieuwere softwareversies ook de workflow kunnen 
vereenvoudigen waarbij de kwaliteitsinspectie wordt versneld en de productiviteit toeneemt.

Bijgewerkte softwareversies ondersteunen ook een breder scala aan sensoren, waaronder lasersensoren, die grote hoeveelheden 
data in uitzonderlijk korte tijd kunnen vastleggen. Deze data kan eenvoudig worden omgezet in nuttige informatie voor het verbeteren 
van het productieproces. 

Door gebruik te maken van de metrologie-softwareoplossingen van Hexagon, zoals PC-DMIS, de wereldwijd toonaangevende 
meetsoftware, en QUINDOS, de meest krachtige analysetool voor vele typen coördinatenmeetmachines en diverse toepassingen, 
wordt de functionaliteit van gerenoveerde machines 
verbeterd en neemt het investeringsrendement toe.

Het modulaire concept van de PC-DMIS- en QUINDOS-
pakketten ondersteunt het bijwerken van meetsystemen. 
Er zijn diverse pakketten verkrijgbaar die aan de 
specifieke inspectievereisten kunnen voldoen, van 
turbinebladen tot tandwielen, en die daarnaast 
statistische procesanalyse en reverse-engineering 
mogelijk maken.

MEETSOFTWARE
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Tot het bijwerken van een meetsysteem kan ook het meest gevoelige onderdeel van het gehele systeem behoren: de sensor die de 
metingen registreert. Hexagon biedt een volledig assortiment aan oplossingen voor tactiel tasten en scannen, evenals contactloos meten, 
gebaseerd op optische of lasertechnologie.

Er zijn bovendien indexeerbare koppen met rotaties van 7,5 ,̊ 5˚ of 2,5˚ verkrijgbaar, evenals scansensoren die styli tot wel 225 mm lang 
ondersteunen om aan de vereisten van de klant te voldoen.

Naast de optische sensoren, kan er ook een camera met gemotoriseerde CNC-zoom en krachtige beeldverwerking worden bevestigd op 
een indexeerbare kop om oppervlakken onder een hoek optisch te analyseren. Daarnaast kan ook een exclusieve HP-L-lasersensor van 
Hexagon worden geïmplementeerd om brede oppervlaktedelen in te winnen voor analyse of voor het meten van geometrische elementen.

MEETSENSOREN
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ALTIJD GENIETEN VAN 
VOLLEDIGE SERVICE 
Wanneer een meetsysteem van Hexagon Manufacturing Intelligence worden geleverd, gaat het bedrijf direct een nauwe partnerschap 
aan met de klant. Vanaf dat moment leert het lokale Hexagon-team het volledige reilen en zeilen van de groeiende klantenbehoeften 
kennen, bouwt het relaties op met systeemgebruikers en zet het zich in om het productieproces continu te verbeteren en ondersteunen.

Het succes van Hexagon bestaat uit het begrijpen en vervullen van de wensen van gebruikers vóór, tijdens en na het bieden van een 
ongeëvenaarde service. Dankzij een internationaal verkoopkanaal en technisch netwerk, biedt Hexagon lokale ondersteuning en 
services tegen de hoogste kwaliteitsnormen.

Elke gebruiker weet dat het minimaliseren van de inactieve machinetijd de belangrijkste factor is om het hoogste rendement uit een 
investering te halen. Daarom is het technische servicenetwerk van Hexagon wereldwijd op strategische plekken gelokaliseerd en breidt 
het zich steeds verder uit. De technici worden getraind in het onderhoud van de Hexagon-producten en worden op de hoogte gehouden 
van de ontwikkeling van de systemen.

Tot de uitgebreide Hexagon-services behoren:

Technische ondersteuning

• Garantieservices, routinematig onderhoud, reparaties, reserveonderdelen

Upgrades en systeemrenovatie

• Verhuizing, upgrade, renovatie, tweedehands machines, verhuur

Verificatie en aanpassing

• Periodieke verificatie, kalibratie, aanpassingen, certificering

Applicatieservices

• Programmering, contractinspectie

Training en consultancy

• Training, opfriscursussen, applicatieconsultancy

Onderhoudscontracten

• Onderhoudscontracten voor hardware en software, training-updates
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Hexagon Manufacturing Intelligence Service Centres

Hexagon Manufacturing Intelligence Certified Partners



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.

COÖRDINATENMEETMACHINES (CMM’S)

3D LASER SCANNING

SENSOREN

DRAAGBARE MEETARMEN

SERVICE

LASERTRACKERS & LASERSTATIONS

MULTISENSOR- & OPTISCHE MEETSYSTEMEN

WITLICHT SCANNERS

MEETTECHNISCHE SOFTWAREOPLOSSINGEN

CAD / CAM

STATISTISCHE PROCESCONTROLLING

GEAUTOMATISEERDE TOEPASSINGEN

SCHROEFMATEN, SCHUIFMATEN EN KALIBERS

ONTWERP- EN CALCULATIESOFTWARE
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