
CATÁLOGO DO PRODUTO

SOLUÇÕES DE ESCANEAMENTO
ESCANEAMENTO PORTÁTIL A LASER 
COM O LEICA ABSOLUTE TRACKER AT960
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Para acompanhar a constante procura de uma Manufatura mais 
eficiente, as soluções de medição altamente flexíveis e portáteis 
com uma precisão absoluta são verdadeiramente valiosas. O Leica 
T-Scan 5 é um dispositivo de medição que suporta nosso trabalho e o 
objetivo principal para maximizar a precisão”

Dieter Hildesheim,
Volkswagen Sachsen, Alemanha

IMAGINE IMAGENS 3D 
FEITAS DE UMA MELHOR FORMA
As capacidades de medição do singular seis graus de liberdade (6DoF) do Leica Absolute Tracker 

AT960 abrem um mundo novo de possibilidades para obtenção de dados tridimensionais de alta 

velocidade, sem contato.

A Hexagon Manufacturing Intelligence oferece uma variedade de soluções de varredura a laser 

ultraportátil que significam mais dados, coletados mais rapidamente e a níveis incríveis de precisão. 

Essas ferramentas avançadas oferecem um caminho para a coleta de dados detalhados em 

virtualmente qualquer tipo de superfície sem perturbar a peça e com uma mínima influência das 

condições ambientais variáveis.

Fácil de utilizar, infinitamente versátil, intercambiável instantaneamente e oferecendo resultados 

utilizáveis a partir da primeira varredura, os sistemas de escâner a laser da Hexagon são a solução ideal 

para a gama de aplicações de medição.
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INTRODUÇÃO AO 
ESCANEAMENTO A LASER 3D 
Os escâneres a laser operam em combinação com um sistema de referência global como um laser 

tracker ou um braço de medição portátil para criar um modelo tridimensional de uma superfície 

de uma peça completa. Graças à alta densidade de dados, frequentemente de milhões de pontos 

individuais, geralmente estes modelos se denominam “nuvens de pontos”.

Os escâneres a laser funcionam ao projetar um feixe laser sobre uma superfície e depois detectam e 

analisam as propriedades desse feixe que é refletido de volta no escâner. Isto permite determinar a 

localização precisa de cada ponto da superfície a partir do qual o feixe foi refletido. Esta operação se 

repete milhões de vezes, pois o feixe se desloca sobre a superfície para gerar os pontos de dados que 

formam a nuvem de pontos.

Esta nuvem de pontos representará a geometria da superfície varrida. Uma vez que esses dados 

tenham sido processados, é possível processá-los para gerar primeiro um modelo baseado em um 

polígono e após uma digitalização CAD completa da superfície ou da peça.

TECNOLOGIA DE ESCANEAMENTO A 
LASER PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

• A velocidade geral para a obtenção de dados de um escâner a laser é definido pela sua capacidade 

de obtenção de dados por segundo, da largura da rota de varredura e da densidade de pontos por 

linha de varredura.

• As superfícies complexas com múltiplas curvas, elementos ou texturas se beneficiam da varredura 

com uma maior densidade de pontos que pode registrar detalhes com detalhes mais finos, mas  

também pode resultar mais lento.

• Para superfícies maiores e uniformes com menores detalhes finos, pode resultar adequado um 

escâner com uma linha de varredura  mais  larga e,  portanto, as velocidades dos  processos de 

medição podem ser mais satisfatórias..

•  As tecnologias como os  filtros ópticos podem ajudar a reduzir os  efeitos  da luz ambiental ao 

ignorar os comprimentos da onda, exceto aquelas próximas do laser em uso.

•  As tecnologias como o controle da exposição automática permitem ajustar automaticamente a 

intensidade do laser em tempo real para levar em conta as mudanças na cor e a refletividade do 

material que, de outra forma, poderiam dificultar a digitalização de uma superfície.
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PRINCIPAIS APLICAÇÕES DA TECNOLOGIA 
DE ESCANEAMENTO 3D A LASER
A varredura a laser em um contexto de metrologia industrial pode ser utilizada para vários propósitos 

distintos, que se enquadram em duas grandes categorias.

Inspeção e Validação
A nuvem de pontos 3D criada por um sistema de varredura a laser pode ser usada para inspeção 

dimensional ou dimensionamento geométrico e tolerância, e os resultados comparados com os valores 

CAD nominais. Com a comparação de nuvem a CAD, grandes nuvens de pontos podem ser sobrepostas 

em um modelo CAD para uma rápida inspeção visual de desvios. A varredura a laser também pode ser 

usada para inspeção tradicional (não-CAD) usando construção de recursos e dimensionamento.

Engenharia Reversa 
Pode ser útil tomar uma parte física existente, medí-la para determinar suas características e depois 

processar os dados para criar um modelo CAD. Este método é frequentemente utilizado nos casos em que 

o processo de design do produto tem operação manual significativa, como no design automotivo. Algumas 

aplicações neste campo podem mesmo ser realizadas diretamente a partir dos dados de varredura da 

nuvem do ponto ou do modelo de malha sem a necessidade de criar um modelo CAD completo.

INTRODUÇÃO



LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS 
SIMPLICIDADE ABSOLUTA
Leve, ergonômico e projetado para usabilidade completa em ambientes adversos no chão de fábrica, 

o Leica Absolute Scanner LAS traz varredura a laser de ponta, de alta qualidade para o conjunto de 

ferramentas de metrologia.

Com base no conceito de operação “flying-dot”, o LAS oferece uma excelente performance para a inspeção 

de superfície de forma livre. Ao ajustar automaticamente a intensidade do laser sem a intervenção do 

usuário, as melhores leituras possíveis são realizáveis com uma única passagem do escâner.

O LAS é automaticamente reconhecido pelo tracker a laser para mudanças contínuas entre as 

medições do refletor, do apalpador e do escâner, enquanto os usuários também podem selecionar os 

modos de varredura predefinidos a partir do botão principal para aplicar a configuração certa para 

cada seção da peça. A unidade possui uma luz de guia, três indicadores de linha de visão e feedback 

tátil, além dos indicadores de LED e áudio, dando até mesmo aos operadores mais inexperientes a 

confiança completa no seu manuseio. Com classificação IP50 e com uma opção de energia da bateria, 

o LAS é a solução de varredura portátil que pode ir a qualquer lugar.
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UMA OLHADA DE RELANCE
Portabilidade Completa
Com a energia opcional da bateria, o LAS requer apenas uma conexão 

de cabo de rede única para o tracker a laser para digitalização 3D de alta 

qualidade verdadeiramente portátil.

Precisão de Ponta
O LAS pode definir pontos de dados dentro de uma incerteza de apenas 50 microns, 

representando a precisão líder da classe para a metrologia portátil sem contato.

Resultados Imediatos
Com muito pouco pós-processamento necessário, o LAS fornece dados de medição 

prontos para usar a partir do momento em que são coletados.

Capacidade de Superfícies Múltiplas
Os benefícios estabelecidos da tecnologia de varredura de flying-dot exclusiva da Hexagon 

significam que qualquer superfície é mensurável, mesmo com materiais múltiplos e acabamentos 

caindo sob uma única varredura com o escâner. 

Usabilidade Máxima
Com luz de guia incorporada, indicadores de linha de visão, feedback visual, áudio e tátil, e modos de 

varredura selecionáveis no próprio escâner, o LAS foi projetado com facilidade de uso com firmeza.

Operação Robusta
O design de classificação IP50 do LAS significa resiliência e durabilidade em condições 

ambientais difíceis, sem comprometer a performance de medição.
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LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS-XL 
ESCALA ABSOLUTA
Trazendo um senso inteiramente novo de escala e eficiência para o mundo da medição sem contato, o Leica Absolute 

Scanner LAS-XL supera o abismo entre sistemas de metrologia de alta precisão e varredura terrestre.

O LAS-XL redefine o que significa ser produtivo quando se trata de varredura superficial de grande volume. Uma largura da 

linha de varredura de até 600 milímetros e distanciamento em até 1000 milímetros faz com que este seja construído para 

magnitude e velocidade. Apenas deixe o escâner fazer o trabalho, com mudanças mínimas na estação e precisão até 150 

mícrons.

Trabalhando no princípio de varredura de flying-dot, a varredura multisuperfície é tratada sem esforço. Lidar com recessos 

profundos e áreas ocultas não é mais uma tarefa árdua. Pela primeira vez, o Leica Absolute Tracker LAS-XL traz digitalização 

3D extragrande e super rápida no mundo da metrologia de alta precisão.
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UMA OLHADA DE RELANCE
Distância e Varredura
Uma largura de linha de varredura de até 600 milímetros e um limite de medição de até 1000 milímetros 

são as chaves da produtividade do LAS-XL.

Produtividade Maior
O LAS-XL permite longas passagens de varredura sobre objetos de medição, coletando dados de 

varredura em muito menos tempo do que os escâneres de metrologia tradicionais.

Preciso Conforme Necessário
Com uma precisão dentro dos 150 mícrons, o LAS-XL retém a capacidade metrológica para fazer com que 

as medições valham a pena.

Medição de Áreas Ocultas
Com uma ampla distância de medição, mesmo a medição profunda da área oculta, não é mais o 

obstáculo que costuma ser para a metrologia tradicional e os escâneres terrestres.

Capacidade de Superfícies Múltiplas
Os benefícios estabelecidos da tecnologia de varredura de flying-dot exclusiva da Hexagon significam 

que qualquer superfície é mensurável, mesmo com materiais múltiplos e acabamentos caindo sob uma 

única varredura com o escâner.

LAS-XL
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LEICA T-SCAN 5 
DINÂMICA ABSOLUTA
Com a dinâmica de alta velocidade incomparável e uma taxa de aquisição de pontos rápida, o Leica T-Scan 5 é a melhor solução 

de varredura para operações de inspeção automatizada ou usuários experientes que procuram funcionalidades avançadas em 

um escâner a laser.

De forma confiável, usando a tecnologia de linha laser para fornecer centenas de milhões de pontos precisos em praticamente 

qualquer superfície, o Leica T-Scan 5 oferece a melhor opção para qualquer aplicação onde a localização da característica e a 

análise de detalhes pequenos sejam uma prioridade. Os auxílios do usuário, incluindo o feedback acústico e visual e uma luz 

guia para encontrar a melhor posição de varredura, facilitam o treinamento e o funcionamento, enquanto uma variedade de 

perfis e opções de medição customizáveis disponíveis através do software operacional o tornam a ferramenta de escolha para 

os operadores experientes do laser tracker.

O Leica T-Scan 5 faz uso integral do desempenho dinâmico de rastreamento Leica Absolute Tracker AT960 para fornecer 

resultados rapidamente, tornando-o ideal para instalações automatizadas com as melhores velocidades robotizadas de hoje.

.
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UMA OLHADA DE RELANCE
Alcance Dinâmico
Detalhes finos são detectados e digitalizados com facilidade com o alcance dinâmico ultra-alto no 

núcleo da tecnologia Leica T-Scan 5.

Dados de Alta Densidade
Coletando até 210.000 pontos por segundo, o Leica T-Scan 5 oferece a velocidade de medição e a 

qualidade para medições ricas em características.

Flexibilidade Integrada
Os perfis de medição customizáveis facilmente selecionados e o reconhecimento automático tornam o 

Leica T-Scan 5 em um complemento perfeito para um kit de ferramentas de metrologia completo que 

cobre uma ampla gama de aplicações..

Automação para as Pessoas
Otimizada para medições de alta velocidade, montadas em robôs e totalmente automatizadas, o Leica 

T-Scan 5 é uma ferramenta definidora da indústria 4.0.
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O Leica Absolute Tracker AT960 da Hexagon 
Manufacturing Intelligence nos oferece uma melhor 
portabilidade e medições mais rápidas. Como resultado, 
os serviços que oferecemos são ainda mais eficientes.”

Laure Corneille Royer, 
Airbus Helicopters, França
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LEICA ABSOLUTE TRACKER AT960 
O ALICERCE DA ESCANEAMENTO     
A LASER DE PRIMEIRA CLASSE
O primeiro sistema de medição a laser de seis graus de liberdade (6DoF) totalmente portátil, o Leica Absolute Tracker AT960 

fornece a tecnologia necessária para servir como o sistema de referência global para um escâner a laser 3D de alta qualidade.

A funcionalidade de medição dinâmica de alta velocidade do AT960 pode localizar com precisão um escâner a laser da 

Hexagon até 30 metros de distância com uma incerteza de distância máxima de apenas 10 microns.

A velocidade, precisão e portabilidade incomparáveis do Leica Absolute Tracker AT960 estão fundamentadas em uma base 

de tecnologias inovadoras que tornam o auge da metrologia de alta performance em movimento.

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS 

• Design “All-in-one” compacto e altamente 

portátil em uma única mala de vôo

• Velocidade e precisão incomparáveis com base 

na tecnologia Absolute Interferometer

• Obtenção automático do alvo e reconexão com 

o PowerLock

• Proteção ambiental IP54 ingress certificada

• Mini-variozoom incorporado para um campo 

de visão confiável de 360º sob qualquer 

condição de iluminação

• Câmera grande superior angular a cores de 

alta resolução, para medição rápida e precisa

• Conectividade incorporada WiFi inteligente 

para manuseio por um único operador e 

função de controle remoto

• Nivelamento e alinhamento simples com a 

função de orientação com a gravidade

• Alimentação independente de troca a quente 

da bateria

• Monitoramento ambiental MeteoStation

• Volume de medição 6DoF de até 60 metros em 

diâmetro

• Feature Pack Real-Time adicional oferece 

capacidade 1000kHz 7DoF para soluções 

automatizadas

AT960
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Leica T-Scan 5

LAS

LAS-XL

Comparação do Sistema Leica Absolute Scanner LAS Leica Absolute Scanner LAS-XL Leica T-Scan 5

Tamanho Escâner / Peso 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

Tamanho Controlador / Peso 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

Distância 180 mm 700 mm 150 mm

Alcance de Trabalho ± 40 mm ± 300 mm ± 50 mm

Largura Máxima Varredura (em Standoff) 220 mm 468 mm 100 mm

Taxa Máxima de Amostragem 150 000 pts/seg* 143 000 pts/seg* 210 000 pts/seg*

Frequência Máxima da Linha 100 Hz* 100 Hz* 330 Hz*

Densidade Mínima do Ponto (em Standoff) 0.013 mm* 0.045 mm* 0.075 mm

Código Escâner / IP Controlador IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP40 (IEC 60529) / IP40 (IEC 60529)

 *Dependendo do modo de medição   

ESPECIFICAÇÕES

Distância 150mm

Alcance de Trabalho 100mm

La
rg

ur
a 

da

 V
ar

re
du

ra

 1
00

m
m

Distância 180mm

Alcance de Trabalho  80mm
La

rg
ur

a 
da

 V
ar

re
du

ra
 2

20
m

m

Distância 700mm

La
rg

ur
a 

da
 V

ar
re

du
ra

  4
68

m
m

Alcance de Trabalho 600mm

Precisões do Sistema Leica Absolute Scanner LAS e Leica T-Scan 5 Leica Absolute Scanner LAS-XL

Incerteza de Medição do 
Comprimento Espacial (2 sigma)

UL = ± 60 μm se inferior a  8.5 m 
UL = ± 26 μm + 4 μm/m se superior a 8.5 m UL = ± 150 μm

Incerteza de Medição do 
Raio da Esfera (2 sigma)

UR = ± 50 μm se inferior a  8.5 m
UR = ± 16 μm + 4 μm/m se superior a 8.5 m UR = ± 200 μm

Incerteza de Medição da 
Superfície do Plano (2 sigma) UP = ± 80 μm + 3 μm/m UP = ± 450 μm
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QUALIDADE E SUPORTE

EUROPE
Milton Keynes, UK 
Chester, UK 
Paris, FR
Barcelona, ES 
Orbassano, IT 
Aarau, CH 
Gothenburg, SE 
St. Petersburg, RU 
Wetzlar, DE 
Praga, CZ 
Ankara, TR 
Cracóvia, PL

AMÉRICA
São Paulo, BR 
Lake Forest, US 
Miamisburg, US

ÁSIA
Bangalore, IN 
Qingdao, CN 
Seúl, KR 
Atsugi, JP

QUALIDADE NO MUNDO INTEIRO 
FERRAMENTAS LÍDERES COM SUPORTE LÍDER
Com base em mais de 25 anos de pesquisa e desenvolvimento, o laser tracker e a tecnologia de digitalização da Hexagon 

Manufacturing Intelligence são construídos em uma longa história de superação da inovação tecnológica. Derivar a qualidade da 

experiência para gerar produtividade é o que mantém o Hexagon na frente e capaz de oferecer soluções de primeira classe para 

indústrias ao redor do mundo.

A presença internacional da Hexagon garante suporte e serviços completos de pós-venda em todo o mundo. Com a maior equipe 

de serviço dedicada de qualquer fabricante de equipamentos de metrologia e uma ênfase em soluções fornecidas localmente, a 

Hexagon é incomparável com o serviço, conserto, certificação e calibração através do treinamento de operadores e manutenção e 

atualizações de software.

Juntamente com a garantia de dez anos de manutenção, os proprietários de câmeras laser Hexagon se beneficiarão de uma 

garantia total de 12 meses da fábrica – a nossa garantia de que nossa tecnologia sempre atenderá às necessidades de 

nossos usuários.



Hexagon Manufacturing Intelligence ajuda os fabricantes 
industriais a desenvolver as tecnologias inovadoras de 
hoje e de amanhã que mudarão o estilo de vida. Como líder 
de metrologia e especialista em soluções de fabricação, 
a nossa experiência em detectar, pensar e agir – com análise 
dos dados de medição – dá aos nossos clientes a confiança 
para aumentar a velocidade de produção e acelerar 
a produtividade, reforçando simultaneamente a qualidade 
do produto. 

Através de uma rede de serviços locais, instalações de 
produção e operações comerciais nos cinco continentes, 
estamos a fazer a mudança inteligente na fabricação 
para construir um mundo onde a qualidade impulsiona 
a produtividade. Para obter mais informações, 
visite HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence faz parte do grupo 
Hexagon (Nasdaq Estocolmo: HEXA B; hexagon.com), 
uma líder global provedora de tecnologias de informação 
que impulsionam melhorias de qualidade e produtividade 
através de aplicações empresariais geoespaciais 
e industriais.

MÁQUINAS DE MEDIR TRIDIMENSIONAIS

LASER DE SCANNING 3D

SENSORES

BRAÇOS DE MEDIÇÃO PORTÁTEIS

SERVIÇOS

LASER TRACKERS E ESTAÇÕES

MULTISENSORES E SISTEMAS ÓPTICOS

SCANNERS DE LUZ BRANCA

SOFTWARES DE METROLOGIA

CAD / CAM

CONTROLO ESTATISTICO DE PROCESSO

APLICAÇÕES DE AUTOMAÇÃO

MICROMETROS,PAQUIMETROS E CALIBRES

SOFTWARE DE DESIGN E CÁLCULO DE CUSTOS
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