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TIGO SF 
EENVOUDIG IN DE PRODUCTIE 
TE INTEGREREN
TIGO SF is een innovatieve coördinatenmeetmachine (CMM) die speciaal is ontwikkeld voor gebruik 

op de werkvloer. Deze compacte, robuuste en ergonomische CMM stelt gebruikers in staat om 

kwaliteitsgarantie precies te implementeren waar dit nodig is: direct in de omgeving waar werkstukken 

worden geproduceerd. De TIGO SF is zeer gebruiksvriendelijk en stelt ook nieuwe gebruikers in staat om 

metingen uit te voeren, terwijl de flexibiliteit en de meetfuncties behouden blijven, die door de meest 

deskundige technici wordt vereist. 

Dankzij zijn kleine vormfactor en zeer uitgebreide meetvolume is de TIGO SF perfect voor metingen 

nabij de productieomgeving en in de productiecel, zelfs wanneer hier weinig ruimte beschikbaar is. De 

TIGO SF biedt een uitgebreid, maar eenvoudig alternatief voor handmatige meting. Vanwege zijn open 

structuur en doelgerichte accessoires en opties kan de machine ook eenvoudig worden geïntegreerd 

in geautomatiseerde productiecellen. Deze CMM, die geen perslucht vereist en is ontwikkeld voor 

uitdagende productieomgevingen, is volledig bestendig tegen stof en vervuiling, trillingen en vocht in de 

werkvloeromgeving. Zijn geavanceerde thermische compensatietechnologie stelt gebruikers in staat om 

met de XT-optie nauwkeurige metingen uit te voeren bij temperaturen tussen 15 en 40 °C.

TIGO SF combineert precisie, scanprestaties en meetsnelheid in één compacte machine en is ideaal 

voor een breed scala aan toepassingen, terwijl het innovatieve assortiment aan hardware- en 

software-tools zorgen dat de machine eenvoudig te bedienen is. De INSPECT-softwaremodule maakt 

het uitvoeren van werkstukprogramma's en data-analyse zeer eenvoudig voor gebruikers op elk 

vaardigheidsniveau, doordat het een grafische interface met een duidelijk overzicht van resultaten 

biedt. 

Door middel van accessoires, waaronder het omgevingsbewakingssysteem PULSE, indicatorlampjes 

voor een visuele status van de machine en Q-DAS-software voor statistische procescontrole (SPC) 

voor verbeterde procesbewaking, helpt TIGO SF fabrikanten om de beginselen van Industry 4.0 te 

implementeren.

INLEIDING
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De CMM TIGO SF is speciaal ontworpen door experts om een extreem robuuste meetoplossing te bieden die tegelijkertijd 

gebruiksvriendelijk, uiterst flexibel en voordelig is.

De compacte TIGO SF, een CMM van het uitkragende type, 

omvat een pc en een controller in de machinebasis, zodat het 

systeem een minimale vloerruimte vereist en eenvoudig te 

verplaatsen is.

Ergonomisch werkstation en jogbox 

De monitor en het toetsenbord zijn aan de verstelbare arm 

gemonteerd, zodat zij eenvoudig te gebruiken zijn, terwijl de 

gebruiksvriendelijke jogbox licht is en goed in de hand ligt.

Tast- en scansensoren 
Scannen op hoge snelheid en meettechnieken 

met contacttasters zijn beide beschikbaar, zodat 

ultieme flexibiliteit kan worden geboden en de 

toepassingsmogelijkheden eindeloos zijn.

Fly2-modus 
De trajectoptimaliseringsfunctie Fly2 beperkt de 

tijd die het kost om een volledig werkstukprogramma uit te 

voeren tot een minimum. 

Eco-modus 
De Eco-modus schakelt de machine automatisch uit. Dit 

spaart tijd, geld en het milieu.

DESKUNDIG ONTWORPEN 
VOOR GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

Open meetvolume 
Het meetvolume van 500 x 580 x 500 mm van de TIGO SF 

is aan drie zijden open, zodat deze zeer toegankelijk en 

eenvoudig te integreren is. 

Beschermende balgen en afdekkingen 
Balgen en afdekkingen beschermen de machinestructuur  

volledig tegen luchtverontreinigingen. 

Temperatuurbereik van 15 tot 30 °C 
TIGO SF is geoptimaliseerd voor precisiemetingen bij 

temperaturen tussen 15 en 30 °C, waardoor hij zelfs in 

omgevingen zonder airconditioning kan worden ingezet.

Passieve dempers 
De ingebouwde passieve dempers verminderen de gevolgen 

van veelvoorkomende soorten trillingen in de TIGO SF.

Granieten meettafel 
Dankzij een brede, granieten tafel met een fijnmazig netwerk 

van bevestigingsgaten kunnen componenten eenvoudige en 

efficiënt worden geplaatst

Lineaire geleiders voor luchtvrije werking 
Omdat de TIGO SF geen perslucht gebruikt, is de Total Cost of 

Ownership zeer laag en is de machine zeer robuust, zelfs in 

uitdagende omgevingen.

Alles-in-één-ontwerp 
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Groter temperatuurbereik 
De XT-optie gebruikt een netwerk van thermische 

sensoren en een luchtgekoelde machinebasis met 

geavanceerde structurele thermische compensatie om het 

temperatuurbereik te vergroten naar 15 tot 40 °C. Deze optie 

kan ook later worden ingebouwd.

Actieve dempers 
Optionele actieve dempers geven de TIGO SF extra 

bescherming in werkplaatsen waar hevige trillingen vaak 

voorkomen. 

IP54-basis 
De optionele IP54-gecertificeerde machinebasis voldoet 

aan de strengste beschermingsnormen, zodat de prestaties 

gegarandeerd optimaal zijn.

TIBOX 
De TIBOX CMM-behuizing beschermt de machine tegen 

vervuiling, zoals stof en oliedeeltjes, zodat de metingen 

optimaal blijven onder extreme omstandigheden.

Indicatorlampjes 
Integratie van optionele indicatorlampjes in de machine, 

zodat de status van de CMM duidelijk zichtbaar is, zelfs op 

afstand, zodat het machinegebruik geoptimaliseerd kan 

worden.

PULSE 
Het PULSE-omgevingsbewakingssysteem is een optioneel 

accessoire dat factoren registreert die de kwaliteit van de 

meetgegevens kunnen schaden, zoals trillingen, temperatuur 

en vochtigheid. Daarnaast waarschuwt het de gebruiker 

wanneer de machine onverwacht stopt.

Q-DAS-software 
Het Q-DAS-softwareportfolio voor statistische 

procescontrole (SPC) is een optie om de machine en 

processen te kunnen analyseren. Bovendien beschikt 

de software over statistische analysetools om de 

productiekwaliteit onder controle te houden en de 

hoeveelheid geproduceerde schroot terug te dringen. 

Met de extra opties van de TIGO SF kan machine optimale prestaties leveren onder de meest uitdagende omstandigheden. 

Bovendien kan de CMM worden geconfigureerd voor specifieke toepassingen of productie-geïntegreerde metingen: 

Tast- en  
scansensor

Ergonomisch 
werkstation en jogbox

Alles-in-één ontwerp

Lineaire geleiders voor persluchtloze werking

Statuslampjes

Granieten meettafel

Open meetvolume

Passieve dempers

Beschermende afdekkingen 
en balgen

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
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De configuratie van de indexeerbare tasterkop optimaliseert de machineflexibiliteit. 

Hiermee kunnen eigenschappen van het werkstuk, ongeacht hoe ze hierop zijn 

geplaatst, uiterst nauwkeurig worden gemeten, zonder dat er ingewikkelde 

sterstylusconfiguraties of draaitafels noodzakelijk zijn. Voor de TIGO SF zijn zowel 

handmatige als automatische 5°-indexeerkoppen beschikbaar.

De veelzijdige TIGO SF is de 360°-oplossing voor fabrikanten die behoefte hebben 

aan een compacte, snelle en flexibele manier om hun werkstukken te analyseren 

met uiterst nauwkeurige resultaten. De TIGO SF kan worden uitgerust met vaste of 

indexeerbare tasterkoppen, zodat deze in een breed scala aan toepassingen kan 

worden gebruikt.

De vaste HP-S-X1-tasterkop biedt een uitzonderlijke nauwkeurigheid bij 

continue scanmetingen en punt-naar-puntmetingen. Met het Scan Pilot 

firmware-algoritme en de parameters voor sturing van bewegingen, die zijn 

geïntegreerd in de TIGO SF, kunnen niet-gedefinieerde padprofielen snel en 

nauwkeurig worden gescand om de doorvoersnelheid van de CMM te verhogen. De 

gereedschapswisselaar is op het machineframe bevestigd, waardoor de meettafel 

volledig vrij blijft en de opbergvakken zijn afgedekt, zodat styli worden beschermd 

tegen stof en vuil. 

VEREENVOUDIG 
DAGELIJKSE 
MEETTAKEN

SENSOREN
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De TIGO SF heeft een lage Cost of Ownership: er is geen perslucht vereist voor het functioneren van de 

machine en de Eco-modus beperkt het energieverbruik, zodat een duurzamer proces wordt geboden.  

 

Wanneer u overschakelt van handmatig meten naar de TIGO SF, kunt u profiteren van:

• Verbeterde flexibiliteit – Wijzigingen aan de te produceren werkstukken of de meetvereisten 

die hiermee gepaard gaan, kunnen eenvoudig worden doorgevoerd zonder dat hiervoor nieuwe 

gereedschappen moeten worden aangeschaft.

• Verbeterde betrouwbaarheid – Subjectieve evaluaties kunnen worden vervangen door 

reproduceerbare en traceerbare meetresultaten.

• Optimalisatie van ruimte en reductie van onderhoud – De meetvereisten worden door slechts één 

machine uitgevoerd, in plaats van door meerdere apparaten.

• Efficiënte probleemoplossing voor kwaliteit – De uitgebreide componentanalyse kan eenvoudig ter 

plaatse worden uitgevoerd.  

• Snelle return on investment – Vanwege de verminderde uitgaven voor gereedschappen en 

onderhoud, heeft de CMM zichzelf binnen de kortste keren terugverdiend.

Wanneer een automatische CMM wordt gebruikt in plaats van speciale meters, kunnen productie- en 

kwaliteitstechnici profiteren van een efficiënt meetproces met eenvoudig traceerbare resultaten. Door 

een oplossing te kiezen die een breed scala aan werkstukken kan meten, worden niet alleen de kosten 

teruggedrongen die normaal besteed moeten worden aan het creëren, onderhouden en kalibreren 

van gereedschappen, maar is er ook minder ruimte op de werkvloer nodig. Bovendien kan de fabrikant 

sneller reageren op productiewijzingen en wijzigingen in de meetvereisten.

De TIGO SF is oorspronkelijk ontworpen om een betere workflow voor de gebruiker te bieden en aan 

de vereisten van het proces te voldoen, zodat deze CMM even gebruiksvriendelijk is als handmatige 

meters. De INSPECT-softwaremodule stelt zowel nieuwe als ervaren gebruikers in staat om elke 

meetroutine die in de PC-DMIS-software wordt aangemaakt, uit te voeren met één simpele druk op de 

knop van de grafische gebruikersinterface. Hierdoor worden traceerbaarheid en betrouwbare resultaten 

gegarandeerd, zonder het risico op menselijke fouten.

EEN EFFICIËNT ALTERNATIEF 
VOOR VASTE METERS  
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METROLOGIE OP DE WERKVLOER
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Aangezien fabrikanten altijd streven naar het maximaliseren van de procesefficiëntie en 

-betrouwbaarheid, wordt de vraag naar het meten van werkstukken in de productieruimte steeds 

groter. Dankzij zijn compacte, alles-in-één design en zijn bestendigheid tegen uitdagingen in de 

productieomgeving, is de TIGO SF de ideale keuze voor inline en near-the-line meetintegratie. 

De optionele PULSE- en statistische Q-DAS-softwaretechnologie bieden traceerbaarheid door middel 

van omgevingsbewaking en statistische analyse. Deze geavanceerde inzichten zijn van onschatbare 

waarde in de fluctuerende omstandigheden van de productieomgeving. Ze bieden de ultieme data-

integriteit en maken het eenvoudig om problemen snel op te lossen. 

De TIGO SF is ook uitermate geschikt voor closed-loopproductiecellen op basis van de Industry 

4.0-beginselen. De verkregen gegevens kunnen worden vastgelegd en verwerkt in Q-DAS-software of 

HxGN SMART Quality, zodat statistische trends in de productie kunnen worden opgemerkt. Dergelijke 

software biedt inzicht in de omstandigheden van de gebruikte gereedschappen en biedt de mogelijkheid 

om CNC-machineparameters (Computer Numeric Control; computergestuurde regeling) bij te stellen, 

zodat de optimale kwaliteit kan worden geboden tijdens het productieproces. Meetmiddelen kunnen 

ook direct worden beheerd met HxGN SMART Quality.

IDEAAL VOOR IN-
PRODUCTIEMETING
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Dankzij een reeks geavanceerde, optionele hardware- en softwaremodules, is de TIGO SF in staat om:

• te communiceren met vele componentlaadsystemen, waaronder handmatige en semi-automatische 

palletsystemen, evenals volautomatische robots, zodat fabrikanten de flexibiliteit wordt geboden om 

de oplossing te kiezen die perfect aan hun behoeften voldoet.

• componenten automatisch te herkennen via een interface met barcode- en radiofrequentie-

identificatie (RFID). Hierdoor kan automatisch het juiste werkstukprogramma worden geselecteerd 

en uitgevoerd, waarmee het risico op menselijke fouten wordt weggenomen.

• een lokale workflowmanager te creëren die meetcelactiviteiten hanteert en bewaakt, en met het 

productieproces communiceert.

• gegevens en informatie uit te wisselen met de productiecel of -lijn; ofwel via een lokale 

regelcomputer (Programmable Logic Controller; PLC) of een lijn-PLC voor naadloze integratie.

PRODUCTIE-INTEGRATIE
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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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