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Wyróżniające się wzornictwo nadwozia w połączeniu 
ze stylowym wnętrzem i zwiększonymi osiągami silnika 
na najwyższym poziomie: oto misja sławnej niemieckiej 
firmy tuningowej -Mansory. 

Doświadczony zespół tuningowy opracowuje i produkuje 
dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta zestawy 
stylizacyjne dla elementów wystroju wnętrza i karoserii 
najwyższej klasy samochodów. Różnorodne procesy 
projektowania, jak również procedury kontroli jakości 
końcowych przeróbek pojazdów marki Mercedes-Benz, 
Ferrari, Bentley, Lamborghini lub Porsche wymagają 
zastosowania elastycznej, szybkiej i bardzo dokładnej 
techniki pomiarowej: tu do akcji wkracza skaner 3D - 
StereoScan.

Studium przypadku
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Skner 3D do realizacji ekskluzywnych 
projektów
Elastyczne dostosowanie do potrzeb klienta limitowanej 
serii “Mansory Edition” rozpoczyna się od skanowania  
3D nadwozia i wnętrza istniejącego pojazdu. Główny 
cel stanowią wydajne, bardzo dokładne, bezstykowe 
pomiary wszystkich najważniejszych elementów - od 
najmnie-jszych detali wielkości kilku centymetrów po 
całą karoserię samochodu, z różnymi rodzajami krawędzi 
oraz trudno dostępnymi obszarami wnętrz. Niektóre 
elementy posiadają błyszczące lub szklane powierzchnie 
- w tym przypadku ogromne znaczenie ma możliwość 
kontroli bez wcześniejszego przygotowania powierzchni z 
wykorzystaniem anty-refleksyjnego matującego spraju. 

Model powierzchniowy stworzony na podstawie bardzo 
dokładnych danych pomiarowych 3D wygeneowanych 
w procesie skanowania służy jako baza dla procesu 
projektowania. Zaprojektowane na nowo elementy body 
kit dostosowanego do potrzeb klienta “liftingu” muszą 
zostać w sposób nierzucający się w oczy dołączone do 
kształtu istniejącego pojazdu. W procesie produkcji te 
indywidualne projekty elementów lub części mocowanych 
do karoserii, m.in. wykonane z włókna węglowego lub 
aluminium, muszą zostać poddane kontroli 3D w celu 
przeprowadzenia ukierunkowanej analizy jakości i - w 
zależności od przypadku - umożliwić zaplanowanie działań 
optymalizujących przez utworzeniem form.

Wszechstronny system dostosowany  
do zadań
Biorąc pod uwagę wymaganą dokładność pomiarową 
rzędu 0,1 milimetra na całej długości pojazdu wraz z 
różnymi własnościami powierzchni mierzonych elementów, 
firma Mansory wykorzystuje skaner StereoScan z łatwo 
regulowanymi, elastycznymi polami pomiarowymi.

Jeśli 30° kąt triangulacji nie może, lub wymagałoby to 
szczególnych, dodatkowych starań, zmierzyć wąskie 
struktury z powodu skomplikowanej geometrii elementu, 
dodatkowe kąty triangulacji 20° i 10° skanera StereoScan 
pozwalają na znaczną redukcję wysiłku podczas procesu 
pozyskiwania danych, dzięki czemu skaner stanowi 
idealne narzędzie zapewniające możliwie najszybszy 
pomiar elementu, generując dane najwyższej jakości i 
umożliwiając prostą obsługę.

Po odpowiednim pozycjonowaniu pojazdu przez zespół 
tuningowy Mansory w celu dostosowania i kalibracji 
systemu pomiarowego, pierwszy kroki stanowi pomiar 
zewnętrznej powłoki (karoserii) pojazdu, aby wyznaczyć 
pomiarowe punkty odniesienia z pomocą fotogrametrii.  
W kolejnej fazie przeprowadzany jest pomiar 3D 
powierzchni samochodu z zastosowaniem konfiguracji 
dużego pola pomiarowego skanera StereoScan. Po 
szybkim dostosowaniu konfiguracji do mniejszego pola 
pomiarowego kolejno mierzone jest wnętrze oraz wybrane 
detale mniejszych elementów pojazdu. Skaner Hexagon 
oraz oprogramowanie do oceny wyników pomiarowych 
OptoCat pobierają dane skanowania w skonsolidowanym 
układzie współrzędnych. Po zakończeniu pobierania 
danych system łączy poszczególne obrazy skanowania w 
jeden spójny model powierzchniowy 3D pojazdu.Pozyskiwanie danych 3D za 

pomocą skanera StereoScan 
stanowi idealne techniczne 
dopełnienie w segmencie typu 
premium tuningu samochodu.”

Jakob Jarusek i Mehdi Karimzadeh, 
Mansory Design & Holding GmbH



Skaner 3D przyspiesza tuning samochodu

Specjaliści ds. projektowania i tuningu  w firmie Mansory 
wykorzystują bardzo dokładne dane pomiarowe 3D 
zewnętrznej i wewnętrznej części pojazdu już na 
samym początku opracowywania nowego projektu 
samochodu. Te dane pomiarowe nie tylko służą jako 
podstawa do tworzenia dostosowanych do potrzeb 
klienta projektów ekskluzywnych pojazdów, ale również 
do przeprowadzania kontroli jakości w celu optymalizacji 
nowo zaprojektowanych komponentów oraz do tworzenia 
wszelkich niezbędnych nowych form do produkcji i 
poszczególnych komponentów. 

Dzięki szybkiemu skanerowi StereoScan, firma 
Mansory przeprowadza tuning pojazdu na najwyższym 
poziomie. Nowo opracowane komponenty nadwozia 
charakteryzują się idealnym dopasowaniem i płynną 
integracją z istniejącym nadwoziem i wnętrzem pojazdu. 
Przygotowanie dostosowanego do potrzeb  
klienta nowego projektu zajmuje  średnio od roku do 
dwóch lat. Szybki i elastyczny proces skanowania  
wraz z najlepszej jakości danymi nie tylko znacznie 
przyczynia się do szybszego rozwoju projektu 
powierzchni, ale również ma duży wpływ na bardziej  
wydajny proces produkcji. 

Jakob Jarusek, doświadczony projektant w  
firmie Mansory, oraz Mehdi Karimzadeh, technik 
skanowania w Mansory, jednym zdaniem podsumowują 
zalety systemu: “Pozyskiwanie danych  
3D za pomocą skanera StereoScan stanowi idealne 
techniczne dopełnienie w segmencie  
typu premium tuningu samochodu”. 

Dane 3D pokrywy bloku silnika

Mansory’s Aston Martin Vantage V8
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Hexagon to światowy lider w dziedzinie sensorów, oprogramowania 
i rozwiązań autonomicznych. Wykorzystujemy dane w celu 
zwiększenia wydajności, produktywności i dokładności 
w zastosowaniach przemysłowych, produkcyjnych, infrastrukturalnych, 
bezpieczeństwie i mobilności.

Nasze technologie kształtują miejskie i przemysłowe ekosystemy, 
aby stawały się coraz bardziej powiązane i autonomiczne - 
zapewniając skalowalną, zrównoważoną przyszłość.

Dział Hexagon Manufacturing Intelligence oferuje rozwiązania 
wykorzystujące dane pozyskane podczas projektowania i inżynierii, produkcji 
i metrologii, aby uczynić produkcję bardziej wydajną. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie hexagonmi.com.

Dowiedz się więcej na temat Hexagon (indeks Nasdaq w Sztokholmie: 
HEXA B) na stronie hexagon.com i śledź nas @HexagonAB.


