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Om te kunnen voldoen aan de constante vraag naar efficiëntere, 
uiterst flexibele en mobiele meetoplossingen met uitzonderlijke 
nauwkeurigheid is bijzonder waardevol. De Leica T-Scan 5 is 
een meetapparaat dat ons werk en onze doelstellingen om de 
nauwkeurigheid te maximaliseren ondersteunt.”

Dieter Hildesheim,
Volkswagen Sachsen, Duitsland

3D-BEELDVERWERKING 
OP TOPNIVEAU
Dankzij de unieke meetmogelijkheden met zes vrijheidsgraden (6DoF) van de Leica Absolute Tracker 

AT960 gaat er een nieuwe wereld aan mogelijkheden open voor het contactloos en op hoge snelheid 

inwinnen van driedimensionale gegevens.

Hexagon Manufacturing Intelligence biedt een reeks ultra-mobiele laserscanoplossingen waarmee 

meer gegevens sneller en extreem nauwkeurig kunnen worden ingewonnen. Deze geavanceerde tools 

bieden een manier om gedetailleerde gegevens te verzamelen over elk soort oppervlak zonder fysieke 

verstoring van de component en met minimale invloed van wisselende omgevingsomstandigheden.

Hexagon-laserscansystemen zijn gebruiksvriendelijk, eindeloos veelzijdig, snel uitwisselbaar en 

leveren bruikbare resultaten vanaf de eerste scan. Hierdoor zijn ze de ideale oplossing voor het alsmaar 

groeiende aantal meettoepassingen.
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INLEIDING TOT 3D-LASERSCANNEN 
Laserscanners werken in combinatie met een globaal referentiesysteem, zoals een lasertracker of mobiele meetarm, om 

een driedimensionaal model van een oppervlak of volledige component te maken. Door de hoge gegevensdichtheid (vaak 

vele miljoenen afzonderlijke datapunten) worden deze modellen ook wel “puntenwolken” genoemd.

Laserscanners werken door een laserstraal op een oppervlak te projecteren om vervolgens de eigenschappen van deze 

straal te detecteren en te analyseren als de straal terug naar de scanner wordt weerkaatst. Vanuit deze reflectie kan de 

exacte locatie worden bepaald van elk punt op een oppervlak. Dit wordt miljoenen keren herhaald terwijl de straal over het 

oppervlak wordt bewogen om de datapunten te produceren waaruit de puntenwolk wordt opgebouwd.

Deze puntenwolk vertegenwoordigt de geometrie van het gescande oppervlak. Als deze gegevens eenmaal zijn verzameld, 

kunnen ze worden verwerkt om eerst een model op basis van vlakken te produceren, gevolgd door een volledige 

digitalisering van het oppervlak of de component met behulp van CAD.

LASERSCANTECHNOLOGIE -  
BELANGRIJKSTE FEITEN

• De algehele snelheid waarmee gegevens door een laserscanner worden verkregen, wordt bepaald door het aantal 

datapunten dat per seconde kan worden verwerkt, de breedte van het scanpad en de puntdichtheid per scanlijn. 

• Het voordeel van scannen met een hogere datapuntdichtheid is dat complexe oppervlakken met veel curven, vormen of 

texturen in groter detail kunnen worden vastgelegd. Dit kan echter meer tijd in beslag nemen.

• Voor grotere, meer uniforme oppervlakken die minder gedetailleerd zijn, is een scanner met een bredere scanlijn, en 

daardoor een hogere snelheid van het meetproces, mogelijk meer geschikt. 

• Met technologieën zoals optische filters kunnen scanners de gevolgen van omgevingslicht tegengaan door golflengten van 

licht, uitgezonderd de golflengten in de buurt van de gebruikte laser, te negeren.

• Met technologieën zoals automatische diafragmaregeling kan de laserintensiteit automatisch in real-time worden 

aangepast om rekening te houden met wijzigingen in de kleur en reflectiewaarden van het materiaal die het anders 

moeilijk maken om een oppervlak te digitaliseren.
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BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN VAN 
3D-LASERSCANTECHNOLOGIE
Laserscans kunnen in het kader van industriële metrologie gebruikt worden voor een aantal duidelijke 

doeleinden die onder twee ruime categorieën vallen.

Inspectie en validatie
De 3D-puntenwolk die is gemaakt door een laserscansysteem kan worden gebruikt voor dimensionale 

inspectie of het bepalen van geometrische afmetingen en afwijkingen en de resultaten kunnen worden 

vergeleken met nominale CAD-waarden. Met de wolk-/CAD-vergelijking kunnen grote puntenwolken 

als overlay worden gebruikt op een CAD-model voor een snelle visuele inspectie van afwijkingen. 

Laserscans kunnen ook worden gebruikt voor traditionele inspectie (zonder CAD) via het construeren en 

meten van kenmerken.

Reverse-engineering
Reverse-engineering kan worden gebruikt om een bestaande fysieke component te meten en de 

eigenschappen te bepalen om vervolgens de gegevens te verwerken om een CAD-model te maken. 

Deze methode wordt vaak gebruikt in gevallen waarbij het productontwerp significante handmatige 

bewerkingen kent, zoals bij het ontwerpen van auto’s. Sommige toepassingen op dit gebied kunnen zelfs 

rechtstreeks met de scangegevens uit de puntenwolk of met het draadmodel worden uitgevoerd, zonder 

de noodzaak van een volledig CAD-model.

LASERSCANNEN



LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS 
ABSOLUTE EENVOUD
Met de lichtgewicht en ergonomische Leica Absolute Scanner LAS, die is ontworpen voor volledig 

gebruik onder zware werkplaatsomstandigheden, wordt gebruiksvriendelijk en hoogwaardig 

laserscannen aan de metrologiehulpmiddelen toegevoegd.

De LAS is gebaseerd op het ‘vliegend-punt’-bedieningsconcept, waardoor het uitstekende 

prestaties biedt voor oppervlakte-inspectie in vrije vorm. Door het automatisch aanpassen van de 

laserintensiteit zonder tussenkomst van de gebruiker, worden in één doorgang van de scanner de best 

mogelijke resultaten verkregen.

De LAS wordt automatisch herkend door de lasertracker, zodat er een snelle wisseling kan 

plaatsvinden tussen prisma-, taster- en scanmetingen, terwijl gebruikers ook een vooraf ingestelde 

scanmodus kunnen selecteren met de hoofdknop, om de juiste setup voor ieder deel van de 

component toe te passen. De eenheid omvat een gidslicht, drie vizierlijnindicatoren en haptische 

feedback als aanvulling op de LED- en geluidssignalen. Hierdoor kunnen zelfs de meest onervaren 

operators vol zelfvertrouwen werkzaamheden verrichten. De LAS beschikt over een IP50-certificering 

en kan worden gebruikt met accu’s, zodat de mobiele scanner overal kan worden gebruikt.
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IN ÉÉN OOGOPSLAG
Volledige mobiliteit
Dankzij de optionele accu hoeft de LAS alleen via één netwerkkabel 

met de lasertracker te worden verbonden, wat betekent dat hoogwaardige 

3D-digitalisatie nu nog mobieler is dan ooit.

Hoogwaardige nauwkeurigheid
De LAS kan datapunten meten met een afwijking van slechts 50 micron, een 

toonaangevende nauwkeurigheid op het gebied van contactloze mobiele metrologie.

Directe resultaten
Omdat er nauwelijks postprocessing is vereist, levert de LAS meetdata die direct bruikbaar 

zijn nadat ze zijn verkregen.

Geschikt voor meerdere oppervlakken
Door de bewezen voordelen van de unieke ‘vliegend-punt’-scantechnologie van Hexagon is elk 

oppervlak meetbaar: zelfs oppervlakken die uit meerdere materialen en afwerkingen bestaan, kunnen 

in één beweging worden gemeten.

Toonaangevende bruikbaarheid
Met geïntegreerde lichten, vizierlijnindicatoren, visuele, auditieve en haptische feedback en selecteerbare 

scanmodi van de scanner, staat gebruiksvriendelijkheid centraal bij de LAS.

Robuuste werking
Het IP50-gecertificeerde ontwerp van de LAS zorgt voor bestendigheid en duurzaamheid in 

veeleisende werkplaatsomgevingen, zonder dat de meetprestaties van de machine 

hierdoor aangetast worden
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LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS-XL 
ABSOLUTE SCHAALBAARHEID
Contactloze meting krijgt een geheel nieuwe omvang en efficiëntie met de Leica Absolute Scanner LAS-XL. Deze dicht de 

kloof tussen uiterst nauwkeurige metrologie en terrestrische scansystemen.

De LAS-XL zet de nieuwe norm voor productiviteit, wanneer het op oppervlaktescannen van ultragrote volumes aankomt. 

Dankzij een scanlijnbreedte van maximaal 600 millimeter en een maximale stand-off van 1000 millimeter is deze scanner 

de juiste keuze voor omvang en snelheid. U kunt de scanner al het werk laten doen; er hoeven nauwelijks wijzigingen 

aangebracht te worden en de afwijking bedraagt slechts 150 micron.

Doordat de machine volgens het ‘vliegend punt’-scanprincipe werkt, kan het scannen van meerdere oppervlakken moeiteloos 

worden uitgevoerd. Ook diepe groeven en uitsparingen vormen geen probleem meer. De Leica Absolute Scanner LAS-XL 

presteert wat geen enkel ander meetsysteem op het gebied van nauwkeurige metrologie tot dusver heeft bereikt: extragrote 

omvang en supersnelle 3D-digitalisatie.
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IN ÉÉN OOGOPSLAG
Lijnafstand en scanbreedte
Een scanlijnbreedte van maximaal 600 millimeter en een maximale meetstand-off van 1000 millimeter 

maken de LAS-XL nu productiever dan ooit.

Hogere productiviteit
De LAS-XL kan nu nog sneller scangegevens verkrijgen dan traditionele metrologiescanners, door 

middel van lange veegbewegingen over meetobjecten.

Zo nauwkeurig als noodzakelijk is
Met een nauwkeurigheidsafwijking van slechts 150 micron, zorgt de LAS-XL voor de 

metrologiemogelijkheden die altijd waardevol zijn.

Meting van verborgen gebieden
Dankzij de lange meetstand-off vormt zelfs het meten van verborgen gebieden geen enkel probleem 

meer, in tegenstelling tot traditionele metrologische en terrestrische scanners.

Geschikt voor meerdere oppervlakken
De bewezen voordelen van de unieke ‘vliegen punt’-scantechnologie van Hexagon zorgen dat elk 

oppervlak meetbaar is: zelfs oppervlakken die uit meerdere materialen en afwerkingen bestaan, kunnen 

met slechts één veeg worden gemeten.

LAS-XL
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LEICA T-SCAN 5 
ABSOLUTE DYNAMIEK
Dankzij de ongeëvenaarde snelle dynamiek en snelle opnamesnelheid van punten, is de Leica T-Scan 5 de ultieme 

scanoplossing voor zowel geautomatiseerde inspectiewerkzaamheden als voor deskundige handmatige gebruikers die op zoek 

zijn naar geavanceerde functionaliteit in laserscanners.

De Leica T-Scan 5 maakt betrouwbaar gebruik van een laserlijn-technologie om honderden miljoenen nauwkeurige punten te 

meten op vrijwel iedere oppervlakte. Het biedt bovendien de beste mogelijkheden voor iedere toepassing waarbij functielocatie 

en analyse van kleine details de prioriteit zijn. De gebruiker wordt geholpen door middel van akoestische en visuele feedback en 

een gidslicht, waarmee de optimale scanpositie kan worden gevonden. Hierdoor is het eenvoudig om met de scanner te oefenen 

en werkzaamheden te verrichten, terwijl er tegelijkertijd een groot aantal aanpasbare meetprofielen en -opties beschikbaar is 

via de bedieningssoftware. Dit zorgt ervoor dat het hulpmiddel de juiste keuze is voor ervaren gebruikers van lasertrackers.

De Leica T-Scan 5 maakt volledig gebruik van de dynamische tracking-prestaties van de Leica Absolute Tracker AT960 om snel 

de beste resultaten te bieden, waardoor het zeer geschikt is voor hedendaagse geautomatiseerde installaties met steeds hoger 

robotische snelheden.
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IN ÉÉN OOGOPSLAG
Dynamisch bereik
Minuscule eigenschappen worden zeer eenvoudig gedetecteerd en gedigitaliseerd met het 

ultradynamische bereik waarop de Leica T-Scan 5-technologie is gebaseerd.

Data met hoge dichtheid
Met een snelheid van maar liefst 210.000 punten per seconde levert de Leica T-Scan 5 de uitzonderlijke 

meetsnelheid en kwaliteit voor het gedetailleerd meten van eigenschappen.

Geïntegreerde flexibiliteit
Dankzij eenvoudige selectie van aangepaste meetprofielen en automatische herkenning is de Leica T-Scan 5 

de perfecte aanvulling op een volledig metrologiesysteem, voor een breed scala aan toepassingen.

Automatisering voor iedereen
De Leica T-Scan 5 is geoptimaliseerd voor robotgestuurde metingen op hoge snelheid, waardoor deze de 

basis legt voor Industry 4.0.
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De Leica Absolute Tracker AT960 van Hexagon 
Manufacturing Intelligence biedt ons verbeterde mobiliteit 
en snellere metingen. Hierdoor zijn de services die we 
bieden nog efficiënter.”

Laure Corneille Royer, 
Airbus Helicopters, Frankrijk
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LEICA ABSOLUTE TRACKER AT960 
DE BASIS VAN
TOONAANGEVEND LASERSCANNEN
De Leica Absolute Tracker AT960 is het eerste volledig mobiele lasermeetsysteem met zes vrijheidsgraden (6DoF) en levert de 

noodzakelijke technologie om als globaal referentiesysteem voor een hoogwaardige 3D-laserscanner te dienen.

De high-speed dynamische meetfuncties van de AT960 kunnen een Hexagon-laserscanner tot op 30 meter afstand 

nauwkeurig detecteren, waarbij een maximale afstandsafwijking optreedt van slechts 10 micron.

De ongeëvenaarde snelheid, nauwkeurigheid en mobiliteit van de Leica Absolute Tracker AT960 is gebaseerd op innovatieve 

technologieën, waardoor deze oplossing het summum van hoogwaardige mobiele metrologie is.

Kenmerken 

• Alles-in-één compact en ultra-mobiel 

reiskofferontwerp

• Ongeëvenaarde snelheid en nauwkeurigheid 

op basis van Absolute Interferometer-

technologie

• Automatische doelacquisitie en doelzoeken 

met PowerLock

• IP54-gecertificeerde bescherming 

• Ingebouwde mini variozoom voor 

betrouwbaar gezichtsveld in 360° onder alle 

lichtomstandigheden

• Groothoek kleurencamera met hoge resolutie 

voor snel en nauwkeurig richten

• Geïntegreerde slimme wifi-connectiviteit        

en afstandsbediening voor toepassingen     

door één gebruiker 

• Eenvoudige waterpas- en uitlijntaken met 

zwaartekracht oriëntatiefunctie

• Onafhankelijke hot-swappable accuvoeding

• MeteoStation-omgevingsmonitor

• 6DoF-meetvolume met een diameter tot          

60 meter

• Optioneel Real-Time Feature Pack     

levert 1000 kHz 7DoF-functies voor 

geautomatiseerde oplossingen

AT960
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Leica T-Scan 5

LAS

LAS-XL
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Leica T-Scan 5

LAS

LAS-XL

Systeemvergelijking Leica Absolute Scanner LAS Leica Absolute Scanner LAS-XL Leica T-Scan 5

Afmeting/gewicht scanner 300 x 201 x 140 mm / 0.94 kg 300 x 201 x 140 mm / 0.96 kg 380 x 210 x 138 mm / 1.1 kg

Afmeting/gewicht controller 226 x 146 x 91 mm / 1.9 kg 226 x 146 x 91 mm / 1.9 kg 316 x 235 x 142 mm / 6 kg

Stand-off 180 mm 700 mm 150 mm

Werkbereik ± 40 mm ± 300 mm ± 50 mm

Maximale scanbreedte (vanaf stand-off) 220 mm 468 mm 100 mm

Maximale sample-snelheid 150 000 punten/sec* 143 000 punten/sec* 210 000 punten/sec*

Maximale lijnfrequentie 100 Hz* 100 Hz* 330 Hz*

Maximale dichtheid van punten (vanaf 
stand-off)

0.013 mm* 0.045 mm* 0.075 mm

IP-code van scanner/controller IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP40 (IEC 60529) / IP40 (IEC 60529)

 *Afhankelijk van meetmodus

SPECIFICATIES
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Werkbereik 100mm
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Werkbereik 600mm

Systeemnauwkeurigheden Leica Absolute Scanner LAS en Leica T-Scan 5 Leica Absolute Scanner LAS-XL

Meetafwijking van spatiële lengte 
(2 sigma)

UL = ± 60 μm indien onder  8.5 m 
UL = ± 26 μm + 4 μm/m indien groter dan 8.5 m

UL = ± 150 μm

Meetafwijking van bolradius 
(2 sigma)

UR = ± 50 μm indien onder  8.5 m
UR = ± 16 μm + 4 μm/m indien groter dan 8.5 m

UR = ± 200 μm

Meetafwijking van vlak oppervlak 
(2 sigma)

UP = ± 80 μm + 3 μm/m UP = ± 450 μm

-
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KWALITEIT EN ONDERSTEUNING

EUROPA
Milton Keynes, UK 
Chester, UK 
Parijs, FR
Barcelona, ES 
Orbassano, IT 
Aarau, CH 
Gothenburg, SE 
St. Petersburg, RU 
Wetzlar, DE 
Praag, CZ 
Ankara, TR 
Krakow, PL

AMERIKA
Sao Paulo, BR 
Lake Forest, US 
Miamisburg, US

AZIË
Bangalore, IN 
Qingdao, CN 
Seoul, KR 
Atsugi, JP

WERELDWIJDE KWALITEIT 
TOONAANGEVEND GEREEDSCHAP MET 
TOONAANGEVENDE ONDERSTEUNING
De lasertracker- en scantechnologie van Hexagon Manufacturing Intelligence is gebaseerd op 25 jaar onderzoek en 

ontwikkeling en gebaseerd op de uitmuntende technologische innovaties van Hexagon Manufacturing Intelligence. Hexagon 

blijft voorop lopen en ongeëvenaarde kwaliteit leveren aan sectoren over de hele wereld dankzij de kwaliteit die voortvloeit uit 

ervaring en het streven naar productiviteit.

De internationale aanwezigheid van Hexagon garandeert uitgebreide ondersteuning na aankoop en service over de gehele 

wereld. De internationale aanwezigheid van Hexagon garandeert uitgebreide ondersteuning na aankoop en service over de 

gehele wereld. Hexagon beschikt over het grootste speciale onderhoudsteam van alle meetapparatuurfabrikanten en legt de 

nadruk op lokale oplossingen. Zo leveren we ongeëvenaarde service, onderhoud, certificering en kalibratie. Ook trainen we 

operators en leveren we onderhoud en upgrades van software.

Eigenaren van Hexagon-laserscanners kunnen niet alleen profiteren van een onderhoudsgarantie van tien jaar, maar ook van 

een volledige 12 maanden fabrieksgarantie: zo weten onze gebruikers zeker dat onze technologie altijd in de behoeften van 

de gebruikers zal voorzien.



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

© 2017 Hexagon AB en/of haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. 
Dit document kan worden beschouwd als juist zijnde ten tijde van de publicatiedatum. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afgedrukt in PLAATS. MAAND JAAR


