
PRODUKTOVÁ BROŽURA

BENDINGSTUDIO S MĚŘICÍM RAMENEM 
ABSOLUTE ARM
RYCHLEJŠÍ PŘENOSNÉ MĚŘENÍ TRUBEK A DRÁTŮ



SNADNÉ MĚŘENÍ KDEKOLIV 
BendingStudio se systémem měřicího ramene ROMER Absolute Arm je spojení, které je kombinací zavedené 
laserové skenovací technologie řady měřicích ramen ROMER Absolute Arm a špičkových schopností softwaru 
pro analýzu trubek a drátů. BendingStudio je dokonalým přenosným doplňkem řady AICON TubeInspect.

BendingStudio s měřicím ramenem Absolute Arm, které funguje na stejné inovativní platformě jako 
TubeInspect, umožňuje ruční sběr vysoce přesných naskenovaných dat libovolné trubky nebo drátu. Plně 
bezkontaktní měření a definování geometrie, které využívá špičkovou měřicí technologii integrovaného 
laserového skeneru RS4, je rychle dosažitelné bez potřeby speciálního upínání nebo vyrovnávání.

Ohebné nebo neohebné, volně tvarované nebo hranaté, na ohýbacím stroji nebo uprostřed výrobního procesu, 
BendingStudio s měřicím ramenem Absolute Arm je plně přizpůsobitelné řešení pro vysoce kvalitní měření 
trubek a drátů.



MĚŘICÍ RAMENO 
ROMER ABSOLUTE 
ARM SE SOFTWAREM 
BENDINGSTUDIO
Spojení výhod měřicího ramene ROMER Absolute Arm s integrovaným skenerem 
a špičkových funkcí softwarové platformy BendingStudio přináší do světa výroby 
trubek a drátů bezkonkurenční řešení.

• Sběr přesných údajů o geometrii trubek a drátů bez nutnosti skenování 
celého povrchu trubky

• Funguje jako optické měřidlo na ohebné a poddajné trubky libovolné délky do 
průměru až 300 milimetrů

• Přesné skenování trubek z různých materiálů, různých barev a povrchů

• Přesné měření odchylek tvaru nad rámec bodů ohybu a údajů o ohybech

• Posílání korekcí přímo do CNC ohýbacích strojů

• Automatická korekce vlivů deformace vlastní vahou u tenkých nebo 
elastických obrobků

• Snadno přenosný systém vhodný pro měření trubek a drátů na jakémkoliv 
místě

• Opakovatelné výsledky měření nezávislé na uživateli

• Skenování ve vysokém rozlišení umožňující neuvěřitelně rychlé určování 
kompletních geometrií trubek a drátů

• Snadné měření těžko dostupných dílů v místě instalace

Technické specifikace řešení

Měřicí rozsah (Ø) až 4.5 m 

Váha 8.3 kg až 10.1 kg

Měřitelný průměr trubky od 3.0 mm do 300 mm

Maximální délka trubky Bez limitu (v případě přesunů měřicího systému)

Úhel 1° až 340°

Geometrie Standardní úhly, bend-in-bend nebo volná geometrie

Přesnost měření 0.05 mm odchylka pláště trubky (1σ)

Specifikace skenovacího snímače: Integrovaný skener RS4

Rychlost snímání bodů 752 000 bodů/s

Frekvence čáry Max. 100 Hz

Šířka řádku skeneru 
(měřené oblasti)

od 80 mm do 150 mm

Odstup 165 ± 50 mm

Přesnost 0.028 mm (2σ)

Minimální rozestupy bodů 0.011mm (řádek)



Hexagon Manufacturing Intelligence pomáhá průmyslovým 
výrobcům rozvíjet rozmanité současné technologie a 
produkty zítřka, které změní životy lidí. Protože jsme 
předním specialistou na měřicí a výrobní řešení, naše 
odbornost v oblasti detekce, promyšlení, akce – tedy sběru, 
analýzy a aktivního využívání naměřených dat – dává našim 
zákazníkům jistotu, že dokážou zvýšit rychlost výroby a 
zvýšit produktivitu při současném zlepšení kvality produktů.

Prostřednictvím lokálních servisních center, výrobních 
závodů a obchodních oddělení na pěti kontinentech 
formujeme inteligentní změnu výroby, abychom vybudovali 
svět, ve kterém kvalita řídí produktivitu. Další informace 
naleznete na HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence je součástí skupiny 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
předního světového poskytovatele informačních technologií, 
které zvyšují kvalitu a produktivitu napříč geoprostorovými a 
průmyslovými aplikacemi.

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE

3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

SNÍMACÍ SYSTÉMY PRO SMS

PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA

SLUŽBY

LASER TRACKER SYSTÉMY & STANICE

MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ SYSTÉMY

SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO METROLOGII

CAD / CAM

KONTROLA STATISTICKÝCH PROCESŮ

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY

SOFTWARE PRO NÁVRH A VÝPOČET NÁKLADŮ
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