
“Edition Mansory”: preparação exclusiva  
dos carros de luxo de categoria premium
Mansory Design & Holding GmbH, Brand, Alemanha

Carroceria distinta combinada com um design inte-
rior elegante e um alto desempenho de motor: este é o 
compromisso de qualidade da conhecida empresa alemã 
de preparação de automóveis Mansory.

Uma equipe com grande experiência em preparação 
desenvolve e realiza elegantes kits de design único para 
o exterior e interior dos carros de categoria premium. 
Os diferentes processos de projeto e procedimentos do 
controle de qualidade do toque final de um Mercedes- 
Benz, Ferrari, Bentley, Lamborghini ou Porsche exigem 
uma técnica de medição flexível, rápida e altamente 
precisa. E aqui é onde entra em jogo a aquisição de dados 
tridimensionais com um StereoScan.

Estudo de caso
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Varredura 3D para design exclusivo

A versátil personalização de uma série muito limitada 
da “Mansory Edition” começa com o escsneamento 
tridimensional da carroceria e do interior de um veículo 
existente.

O objetivo principal é a eficiência em termos de tempo, de 
alta precisão, a medição sem contato de todos os objetos 
importantes relevantes, desde o menor detalhe do carro 
que mede apenas alguns centímetros, todo o exterior do 
carro, vários tipos de bordas e zonas do interior do veículo 
em que o acesso é difícil. Alguns dos objetos têm superfícies 
brilhantes, tornando-se necessário realizar o scanner sem 
pré-ratamento com um pulverizador antirreflexo.

O modelo criado a partir de superfície, criado a partir 
dos da-dos de medição 3D de grande precisão gerados 
no processo de digitalização, serve como base para o 
processo de design. Os componentes adicionais para a 
carroceria redesenha-dos para o “facelift” personalizado 
devem ser integrados perfeitamente na forma do veículo 
existente. Como parte do processo de produção, devem 
ser tridimensionalmente captadas as características 
do desenho individual ou das partes adicionadas, em 
conjunto com outros materiais de fibra de carbono ou de 
alumínio, para a análise de qualidade e, se as medições 
apropriadas de otimização antes da criação dos moldes 
de produção.

O sistema versátil adapta-se às tarefas

No que se refere à precisão de medição necessária de até 
0,1 mm em todo o comprimento do veículo, juntamente 
com as diferentes propriedades de superfície dos 
objetos de medição, a Mansory usa o sistema de medição 
tridimensional  StereoScan com os campos de medição 
flexíveis e facilmente ajustáveis:

Se o ângulo de triangulação de 30° não podia medir 
estruturas estreitas, devido à complexidade da geometria 
do objeto ou se só pudesse fazê-lo com um grande 
esforço extra, os ângulos de triangulação adicionais de 
20º e 10º do StereoScan reduzem significativamente o 
esforço durante o processo de coleta de dados, tornando 
este scanner ideal para garantir aquisição de objetos o 
mais rápido possível, juntamente com uma qualidade de 
primeiro nível dos dados e uma fácil utilização.

Depois que a equipe terminou da Mansory encarregada do 
acabamento do veículo posicionou corretamente o carro 
que vai ser personalizado e depois de calibrar o sistema 
de medição, o primeiro passo para medir o revestimento 
exterior de um veículo é definir os pontos de medição 
de referência com a ajuda de fotogrametria. No passo 
seguinte, é preciso colocar a aquisição 3D da área de 
superfície usando a configuração de campo amplo de 
medição do StereoScan.

Depois de ajustar rapidamente as configurações para 
um campo de medição menor, as seguintes áreas 
irão ser medidas no interior e os pequenos detalhes 
das características do veículo. Em seguida, o próprio 
software de escaneamento e avaliação da OptoCat 
coleta automaticamente os dados da escaneamento 
em um sistema consolidado de coordenadas e quando 
conclui totalmente a coleta de dados junta as imagens 
digitalizadas escaneamento individuais em um modelo de 
superfície tridimensional do veículo.

A aquisição de dados 
tridimensionais com o StereoScan 
é tecnicamente perfeita 
no segmento premium de 
acabamento de veículos.”

Jakob Jarusek e Mehdi Karimzadeh, 
Mansory Design & Holding GmbH



O Scanner 3D acelera o ajuste do carro

Os especialistas em design e acabamento da Mansory 
usam os dados de medição tridimensional do exterior e do 
interior do veículo como um ponto de partida para o novo 
desenho de um veículo. Estes dados de escaneamento 
não só servem de base para a criação de modelos de 
carros personalizados e para inspecionar a qualidade 
obtida para a otimização de componentes recém-
concebidos, mas também são utilizados para a criação 
de qualquer novo molde de produção necessário e dos 
componentes individuais.

Graças à rápida velocidade de escaneamento do del 
StereoScan, a Mansory consegue acabamentos de 
veículos do mais alto nível. Os componentes  
da carroceria recém-projetados são caracterizados 
porque encaixam e se integram com precisão perfeita 
na carroceria existente e no interior do veículo. O 
redesenho personalizado dura, em média, entre um e dois 
anos. O escaneamento rápido e flexível, com a elevada 
qualidade dos dados não apenas contribui para reduzir 
significativamente o tempo do ciclo de criação do desenho 
da superfície, mas também contribui para melhorar 
consideravelmente a eficiência do processo de produção.

Jakob Jarusek, experiente designer da Mansory  
e Mehdi Karimzadeh, técnico de digitalização da  
Mansory, resume os benefícios em uma única  
frase: “A aquisição de dados tridimensionais com o 
StereoScan é tecnicamente perfeita no segmento 
premium de acabamento de veículos.” 

Dados 3D da tampa de  um bloco do motor

Mansorys Aston Martin Vantage V8
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