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Přesné mobilní měření usnadňuje práci 
jedničce v oboru obrábění

Společnost MPEB je součástí skupiny LLEDO 
Industries Group a specializuje se na přesné obrábění 
mechanických dílů a vybavení od roku 1989. Působí 
zejména v oboru letectví, jaderné energetiky, optiky, 
medicínských technologií a mikroelektroniky

Již od svého založení se skupina vědomě rozhodla 
vyvíjet činnost v sektoru mechaniky a obrábění. 
Začala s konvenčními stroji a dnes se společnost, sídlící 
v Provence- Alpes-Côte d’Azur, stala standardem v 
oboru obrábění.
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Manufacturing Intelligence hexagonmi.com2

S vývojem  požadavků klientů, skupina LLEDO Industries 
Group posilovala své odborné možnosti progresivní 
integrací nových technologií. Rostoucí potřeba kontrol, 
zejména tvarů s progresivními poloměry, si vynutila nákup 
výkonnějšího, vysoce přesného měřicího nástroje.

Generální ředitel výrobního závodu MPEB, Daniel 
Campanella, vysvětluje: „Začali jsme vyrábět formy a 
potom jsme přešli na letecké vybavení, důležité díly a 
prototypy. Trojrozměrné měřicí stroje poskytují mimořádně 
přesná měření, ale nelze je přemisťovat.

„Ideální způsob, jak zabránit chybám, je mít mobilní, 
přesnou, snadno použitelnou měřicí metodu,“ dodává 
Carole Parmentier, vedoucí oddělení kontroly kvality ve 
společnosti MPEB. Právě proto si společnost, která již 
vlastnila stroj TESA Micro-Hite od společnosti Hexagon 
Manufacturing Intelligence, pořídila model ROMER Multi 
Gage a potom rameno Absolute Arm Compact.

„Rameno Absolute Arm je skvělé, protože kombinuje tři 
výše uvedená kritéria (mobilitu, přesnost a snadné  
použití) a funguje společně s dalšími měřicími stroji,“  
dodává Parmentier.

„Jestliže jsme měli koupit další měřicí vybavení, bylo to 
rameno Absolute Arm, protože operátoři již jsou zvyklí 
na danou technologii a výsledkem je snadnější použití a 
flexibilita mezi operátory. Mohou pak pracovat na všech 
strojích, čímž se zvyšuje produktivita. Koneckonců, 
„technologie je hnacím motorem produktivity“. S 
pomocí měřicího ramene Hexagon se informace snadno 
shromáždí v reálném čase a provede se naskenování 
a digitalizace dílu. Je to skutečný nástroj typu vše v 
jednom,“ dodává Campanella.
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Měřicí rameno Absolute Arm Compact nabízí flexibilitu, mobilitu, 
ergonomii a přesnost.

Společnost MPEB je mimořádně spokojená se strojem TESA Micro-Hite 
3D, který umožňuje provádět vysoce přesné bodové měření.

Snadno použitelné a mimořádně 
mobilní rameno poskytuje 
výsledky extrémně rychle.”

Daniel Campanella, 
Generální ředitel, MPEB 
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Společnost Hexagon je světovým lídrem v oblasti snímačů, softwaru 
a autonomních řešení. Zavádíme praktické využívání dat, abychom zvýšili 
efektivitu, produktivitu a kvalitu průmyslových, výrobních, infrastrukturních, 
bezpečnostních a mobilních aplikací.

Naše technologie utvářejí městské i výrobní ekosystémy, které 
se stávají stále propojenější a autonomnější – k zajištění škálovatelné 
a udržitelné budoucnosti.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon poskytuje 
řešení využívající data z procesů designu, inženýrství, výroby a metrologie 
k dosažení inteligentnější výroby. Další informace naleznete na 
hexagonmi.com.

Více informací o společnosti Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) získáte 
na webu hexagon.com, sledujte nás na sociálních sítích @HexagonAB.


