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BROŽURA Z KATEGORIE SERVIS A PODPORA





• Revitalizace stávajícího systému s minimální investicí

• Snížení nákladů na údržbu a zkrácení prostojů stroje, ke kterým dochází na konci životnosti komponent systému

• Zvýšení produktivity stávajících měřicích systémů za pomoci nejmodernější elektroniky a komponent

• Výrazné zjednodušení použití a správy celého systému pomocí nejnovější generace měřicího softwaru

• Zvýšení všestrannosti stroje zdokonalením měřicího systému pomocí skenovacích, optických nebo laserových snímačů

• Využití výhod rychlé vzdálené podpory dostupné prostřednictvím telefonního centra technické podpory společnosti Hexagon

Veškeré výrobní vybavení vyžaduje pravidelnou obnovu, aby byl zajištěn optimální výkon a prodloužila se životnost stroje. Mechanická 

konstrukce souřadnicového měřicího stroje (SMS) nebo multisenzorového stroje podléhá minimálnímu namáhání, takže jeho pravidelná 

údržba zajistí jeho spolehlivost na řadu let. Nicméně aby systém poskytoval po celou dobu své životnosti optimální účinnost a přesnost, 

některé klíčové prvky je nutné pravidelně měnit či modernizovat. Například elektronická řídicí jednotka má kratší životnost než 

mechanické části a jestliže dojde k její závadě, může být obtížné sehnat několik let po ukončení výroby originální náhradní díly. Údržba tak 

bude obtížná, či v některých případech dokonce nemožná.

Osobní počítače a měřicí softwary se vyvíjejí ještě rychleji, a tak nový počítač je technologicky zastaralý již po pár letech od uvedení na trh. 

V případě poruchy počítače je často jedinou možností jeho výměna, při které je nutné provést rovněž aktualizaci měřicího softwaru, aby 

byla zajištěna kompatibilita se zbytkem měřicího systému.

V zásadě lze říci, že elektronika, počítače a měřicí softwary podléhají neustálému vývoji a kontrola kvality těží z výhod upgradů, aby se 

rychle vyvíjela a poskytovala nová, lepší řešení pro podporu a urychlení výroby.

Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence má regionální centra specializující se na repasování měřicích strojů Hexagon i jiných 

značek. Zkušení inženýři vyhodnotí všechny aspekty kontrolního systému včetně mechanické konstrukce, elektroniky, kabelů, pohonného 

systému, snímačů, počítače a softwaru a navrhnou nejlepší možnosti modernizace z hlediska optimalizace životnosti a výkonu systému. 

Hlavní výhody:

PROČ RETROFIT?



4 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com



5HexagonMI.com  |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

Bez ohledu na důvod obnovy souřadnicového měřicího stroje (SMS) nebo multisenzorového stroje dokáže 
společnost Hexagon Manufacturing Intelligence poskytnout několik úrovní retrofitu v závislosti na stavu měřicího 
systému.

Pokud je měřicí systém poměrně nový, dobře udržovaný a v dobrém stavu, nejekonomičtější volbou bude výměna 
počítače a upgrade softwaru na nejnovější verzi. Výsledkem pak bude kontrolní systém se stejným výkonem jaký 
měl, když byl nový, ale s vyšší využitelností.

U starších strojů by se měla vyměnit elektronická řídicí jednotka a také počítač a software. V tomto případě 
proběhne kompletní generálka v servisním centru Hexagon nebo přímo u zákazníka. Po výměně zastaralých nebo 
opotřebovaných komponent proběhne revitalizace stroje pomocí nejmodernějšího kontroléru pro danou úlohu.

Přestavba souřadnicového měřicího systému je příležitostí k rozšíření potenciálu celé kontrolní stanice. Ke 
stávajícím sondám je například možné doplnit nový optický senzor nebo laserový skener pro bezkontaktní měření 
umožňující rychlé a účinné pořízení velkého množství dat. Případně lze nainstalovat další dotykové skenovací 
senzory, s vysokou rychlostí měření, spolu se všemi doplňky a v případě potřeby i se zásobníky doteků. Stávající 
stroj se tak promění v multisenzorovou měřicí stanici, která zvládne jakoukoli aplikaci kontroly rozměrů.

RETROFIT SPLŇUJÍCÍ 
POTŘEBY ZÁKAZNÍKA
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Aby se podařilo vdechnout měřicímu systému nový život a zvýšit jeho výkon, vyvinula společnost Hexagon 
Manufacturing Intelligence celou skupinu systémových kontrolérů speciálně určených pro přestavby 
souřadnicových měřicích strojů (SMS) a multisenzorových strojů jakéhokoli typu a od libovolného výrobce.

Každá řídicí jednotka je určena pro specifický rozsah velikostí stroje, aby byl optimalizován poměr ceny a 
poskytnutých výhod. Každý model má modulární strukturu, takže ho lze dokonale sladit s libovolným typem 
stávajícího stroje, implementovat nejnovější zlepšení od Hexagonu z hlediska řízení pohybu os, a také podporu 
všech senzorů nejnovější generace.

Týmy Hexagon mají rozsáhlé zkušenosti s modernizací stávajících měřicích systémů, takže dokážou vytvořit 
ideální řešení podle požadavků zákazníka. Tyto zkušenosti pomohly vyvinout kompletní řadu kontrolerů, které 
umožňují optimální výběr dle velikosti a vlastností každého retrofitovaného stroje. Ve výsledku tak retrofitované 
stroje nabízí vyšší produktivitu měření a zkracují dobu potřebnou na servis Vašich SMS.

PODSTATA RETROFITU
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DOKONČENÍ PŘESTAVBY

Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence je největším softwarovým vývojářem v metrologickém průmyslu a nabízí širokou škálu 
individuálně přizpůsobitelných softwarových balíků, které poskytují inteligentní a efektivní získávání, analýzu, správu a prezentaci 
naměřených dat.

Aktualizace měřicího softwaru na nejnovější verzi je nezbytným předpokladem obnovení zastaralého systému. Ale je rovněž výhodný i 
u novějších verzí softwaru, neboť urychluje kontrolu kvality a zvyšuje produktivitu.

Aktualizované verze softwaru rovněž podporují širší spektrum senzorů včetně laserových, které dokážou pořídit ohromné množství dat 
za velmi krátkou dobu. Tato data lze snadno převést na důležité informace pro vylepšení výrobního procesu. 

Využití metrologického softwaru Hexagon včetně softwaru PC-DMIS, nejpoužívanějšího metrologického softwaru na světě, a 
QUINDOS, nejvýkonnějšího analytického nástroje pro celou řadu typů souřadnicových měřicích strojů a různé aplikace, zajišťuje 
funkčnost revitalizovaného stroje a poskytuje lepší návratnost investice do kontroly kvality.

Modulární koncepce balíčků PC-DMIS a QUINDOS 
podporuje aktualizaci měřicích systémů. K dispozici jsou 
balíky pro měření specifických dílů od lopatek turbín po 
ozubená kola a podporu analýzy statistických procesů a 
reverzní inženýrství.

MĚŘICÍ SOFTWARE
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Aktualizace měřicího systému zahrnuje také nejcitlivější součást celého systému – měřicí senzor. Hexagon nabízí celou řadu řešení pro 
dotykové snímání a skenování, a dále pro bezkontaktní měření založené na optické nebo laserové technologii.

K dispozici jsou indexovatelné hlavy s krokem otočením 7,5 ,̊ 5˚ nebo 2,5˚ spolu se snímacími senzory, které dle požadavků zákazníka 
podporují doteky o délce až 225 mm.

V rámci optických snímačů lze na indexovatelnou hlavu namontovat kameru s výkonným zpracováním obrazu, která umožňuje optickou 
analýzu povrchů pod různými úhly. Je rovněž možné instalovat laserový senzor HP-L umožňující rychlé skenování povrchu pro analýzu 
tvaru nebo pro měření geometrických prvků.

MĚŘICÍ SENZORY
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KOMPLETNÍ PODPORA PŘED 
RETROFITEM, BĚHEM NĚHO 
I NÁSLEDNĚ 
Dodávka měřicího systému od Hexagon Manufacturing Intelligence je začátkem úzké partnerské spolupráce se zákazníkem. Od tohoto 
okamžiku se místní tým Hexagon důkladně zabývá rozvíjejícími se potřebami zákazníka, navazuje nové vztahy s uživateli systému a 
věnuje se trvalému zlepšování a podpoře výrobních procesů.

Pochopení a splnění požadavků uživatelů před poskytnutím prvotřídních služeb, během nich i poté je klíčem k úspěchu společnosti 
Hexagon. Prostřednictvím mezinárodní sítě prodeje a technické podpory nabízí společnost Hexagon podporu a služby té nejvyšší kvality.

Každý uživatel ví, že klíčem k maximálnímu využití investice je minimalizace prostojů stroje. Právě proto je síť technické podpory 
společnosti Hexagon strategicky lokálně rozmístěna a stále se rozšiřuje. Servisní technici jsou proškoleni tak, aby garantovali údržbu 
veškerých produktů Hexagon a s vývojem systémů se neustále opakovaně školí.

Komplexní služby společnosti Hexagon zahrnují následující položky:

Technická podpora

• Záruční servis, pravidelná údržba, opravy, náhradní díly

Upgrade a přestavba systému

• Stěhování, modernizace, použité stroje, pronájem

Ověření a seřízení

• Pravidelné ověření, kalibrace, seřízení, certifikace

Aplikační služby

• Programování, smluvní kontroly

Školení a konzultace

• Školení, opakované školení, aplikační konzultace

Smlouvy o údržbě

• Smlouvy o údržbě hardwaru, smlouvy o údržbě softwaru, školení novinek
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Hexagon Manufacturing Intelligence Service Centres

Hexagon Manufacturing Intelligence Certified Partners



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 ŘÍZENÍ PROCESŮ

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY

SOFTWARE PRO NÁVRH A VÝPOČET NÁKLADŮ
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