
Metrologiset hankinnat 
tarkkuuskoneistukseen
LLEDO Industries Groupiin kuuluvan MPEB:n käytössä les Pennes-
Mirabeaussa Ranskassa

Tarkkaa ja helppokäyttöistä 
siirrettävää metrologiaa koneistuksen 
markkinajohtajalle

MPEB on osa LLEDO Industries Groupia ja se on 
vuodesta 1989 lähtien erikoistunut mekaanisten 
osien ja laitteiden tarkkuuskoneistukseen erityisesti 
ilmailuteollisuuden, ydinvoimateollisuuden, optiikan, 
lääketieteen ja mikroelektroniikan alalla.

Perustamisestaan lähtien yhtiö on tietoisesti kehittänyt 
teollisuuden toimintojaan mekaniikan ja koneistuksen 
alalla. Perinteisillä koneilla aloittaneesta yrityksestä on 
tullut koneistuksen suunnannäyttäjä Provence-Alpes-
Côte d’Azurin hallintoalueella.

Tapaustutkimus
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LLEDO Industries Group on vahvistanut tätä 
asiantuntemusta lisäämällä asteittain teknologista 
tietämystä asiakkaiden vaatimusten kasvaessa. Kasvava 
tarve tarkastusraporteille, erityisesti kasvavan säteen 
muodoille, teki tehokkaamman ja erittäin tarkan 
metrologian laitteen hankkimisesta välttämätöntä.

MPEB:n tehtaan toimitusjohtaja Daniel Campanella:  
”Aloitimme muottien tekemisestä ja siirryimme ilmailualan 
vaatimuksiin, tärkeisiin osiin ja prototyyppeihin. 
Kolmiulotteiset mittauskoneet mahdollistivat äärimmäisen 
tarkat mittaukset, mutta niitä ei voinut siirtää.”

”Siirrettävä, tarkka ja helppokäyttöinen 
mittausmenetelmä on paras tapa välttää virheet”, MPEB:n 
laadusta vastaavan osaston johtaja Carole Parmentier 
lisää. Tästä syystä yritys, jolla oli jo käytössään Hexagon 
Manufacturing Intelligencen TESA Micro-Hite, hankki 
ROMER Multi Gage -koordinaattimittauskoneen ja sen 
jälkeen Absolute Arm Compact -nivelvarsimittalaitteen.

”Absolute Arm on mahtava työkalu, koska siinä yhdistyvät 
kolme aiemmin mainittua kriteeriä (siirrettävyys, 
tarkkuus ja helppokäyttöisyys) ja sitä voi käyttää muiden 
mittauskoneiden rinnalla”, Parmentier lisää.

”Jos meille tulisi tarve hankkia uusi mittauslaite, se olisi 
Absolute Arm. Sen tekniikka on jo käyttäjille tuttua, mistä 
seuraa lisääntynyt helppokäyttöisyys ja joustavuus  
eri käyttäjien välillä. He pystyvät työskentelemään 
kaikkien koneiden parissa, mikä tarkoittaa meille 
entistä suurempaa tuottavuutta. Sillä tekniikkahan lisää 
tuottavuutta. Hexagonin nivelvarsimittalaite helpottaa 
tietojen keräämistä, skannausta ja osan digitalisointia. Se 
on todellinen all-in-one-työkalu”, Campanella tiivistää.
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Absolute Arm Compact tarjoaa joustavuutta, siirrettävyyttä, 
ergonomiaa ja tarkkuutta

MPEB on erittäin tyytyväinen TESA Micro-Hite 3D -järjestelmäänsä, 
jonka avulla se voi tehdä erittäin tarkat pistemittaukset helposti

Helppokäyttöinen ja äärimmäisen 
siirrettävä nivelvarsimittalaite 
takaa todella nopeat tulokset”

Daniel Campanella, 
Tehtaan Toimitusjohtaja  MPEB 
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Hexagon on johtava sensori-, ohjelmisto- ja autonomisten ratkaisujen 
maailmanlaajuinen toimittaja. Hyödynnämme dataa parantaaksemme 
tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua teollisissa, tuotanto-, infrastruktuuri-, 
turvallisuus- ja mobiilisovelluksissa.

Teknologiamme parantavat kaupunki- ja tuotantoekosysteemien 
yhteen toimivuutta sekä autonomisuutta — skaalattavan ja kestävän 
tulevaisuuden luomiseksi.

Hexagonin Manufacturing Intelligence -osasto tarjoaa 
valmistusteollisuudelle älykkäitä ratkaisuja, jotka hyödyntävät dataa 
suunnittelussa, teknisissä ratkaisuissa, tuotannossa ja metrologiassa. 
Lisätietoja löydät osoitteesta hexagonmi.com.

Lue lisätietoa Hexagonista (Nasdaq Stockholm: HEXA B) 
osoitteessa hexagon.com ja seuraa meitä @HexagonAB.


