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VERLEGT DE GRENZEN VAN 
PRODUCTIVITEIT
Omdat consumenten steeds vaker op zoek zijn naar gepersonaliseerde producten met kortere 

levertijden dan ooit tevoren, is productiviteit de belangrijkste drijfveer in het productieproces 

geworden. Met productiviteit wordt de productie-efficiëntie uitgedrukt in precisie, doorvoersnelheid 

en kosten. Om een voorsprong op de concurrentie te behouden, moeten fabrikanten de juiste 

balans tussen deze factoren vinden om aan hun productiedoelen te voldoen. Ze moeten nieuwe 

technologieën implementeren die de efficiëntie op cruciale workflowgebieden verbetert en zorgen dat 

elke fase van het proces bijdraagt aan het positieve eindresultaat. 

Metrologieapparatuur is hierop geen uitzondering. Het hedendaagse meetproces moet binnen de 

algehele tijd van de productiecyclus passen, in plaats van deze te verlengen. Het assortiment GLOBAL 

S-coördinatenmeetmachines (CMM) van Hexagon Manufacturing Intelligence combineert intelligente 

technologieën met superieure meetprestaties en verbeterde productiviteit om aan de unieke 

behoeften van elke productieomgeving te voldoen.

De GLOBAL S, die is ontworpen door Pininfarina en over de technologie van het EPS-concept 

(Enhanced Productivity Series) van Hexagon beschikt, voegt verschillende geavanceerde 

technologieën samen in één pakket om een optimale meetoplossing te bieden op drie 

prestatieniveaus: Groen, Blauw en Chroom, om aan de vereisten van elke applicatie te voldoen. EPS-

machines bieden klanten de mogelijkheid om hun belangrijkste drijfveer op het gebied van productie 

te selecteren en hun CMM specifiek op doorvoersnelheid, precisie, flexibiliteit of de werkvloerfuncties 

te richten. Het CMM-assortiment ondersteunt ook volledig gepersonaliseerde setups om te 

garanderen dat GLOBAL S universeel toepasbaar is en continu de productie verbetert.
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ENHANCED PRODUCTIVITY 
SERIES (EPS)
Wanneer het op productieapparatuur aankomt, wordt productiviteit niet alleen door de machine zelf 

gedefinieerd, maar ook door de interne technologieën en functies, evenals de resultaten van de gehele 

oplossing. Daar tegenover staat dat de meetproductiviteit niet alleen wordt gedefinieerd door de 

machinehardware; de juiste configuratie vinden van de beschikbare technologie voor de beoogde taak 

heeft een positief effect op de productie-efficiëntie.

De EPS-oplossingen (Enhanced Productivity Series) van Hexagon Manufacturing Intelligence 

beschikken over een breed scala aan intelligente technologieën, zoals verbeteringen van de 

gebruikservaring, geavanceerde software en milieuvriendelijke opties. EPS-machines benutten de 

voordelen van deze technologieën om meettaken te vereenvoudigen en versnellen, waardoor de algehele 

productiviteit toeneemt.

Doordat het bedrijf de mogelijkheid biedt om configuraties uit vooraf gedefinieerde functiepakketten 

te selecteren of het systeem aan individuele voorkeuren aan te passen, bieden EPS-machines de 

garantie dat kwaliteitstechnici die meetroutines opstellen, operators die de inspectie uitvoeren en 

kwaliteitsmanagers die de data analyseren allemaal de oplossing hebben die noodzakelijk is om 

continue verbeteringen in de productieworkflow te waarborgen.

http://www.hexagonMI.com
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PLATFORM 
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compass

scan PILOT 

eco MODE+

TECHNOLOGIE 

DE INTERNE COMPONENTEN VAN 
GLOBAL S 
De kern van het GLOBAL S-platform bestaat uit geavanceerde technologieën die speciaal zijn ontwikkeld om fabrikanten te 
helpen de cyclustijden te minimaliseren en optimaliseren en zo machines in te zetten met maximale productiviteit.

De bedrijfskosten verlagen met de Eco Mode 
De Eco Mode en Eco Mode+, die zowel economische als ecologische voordelen 

bieden, verlagen de bedrijfskosten GLOBAL S en leveren een bijdrage aan een 

duurzamere wereld. De Eco Mode schakelt de CMM automatisch uit wanneer 

hij niet wordt gebruikt, terwijl de machine startklaar blijft voor de volgende 

klus. De Eco Mode+ vermindert het gebruik van perslucht tot 90% wanneer de 

machine niet wordt gebruikt en bespaart kosten van perslucht onder normale 

bedrijfsomstandigheden met 25%.

De meettijd reduceren met de Fly2 Mode 
De cyclustijd wordt niet alleen beïnvloed door de tijd die het kost om een 

component te meten, maar ook door de tijd die het kost om de sensor voor die 

specifieke meting te positioneren. De Fly2 Mode-trajectoptimaliseringsfunctie 

genereert de efficiëntste route tussen meetpunten en past het tasterpad hieraan 

aan. Als gevolg hiervan kan de uitvoertijd van het programma worden ingekort en 

wordt de interne belasting op machines gereduceerd, wat resulteert in minder 

onderhoud en stilstand van de machine.

Onbekende paden sneller scannen met Scan Pilot 
Scannen zonder een voorgedefinieerd meetpad kan een uitdaging vormen en 

veel tijd in beslag nemen. Om de productiviteit in niet-vooraf gedefinieerde 

scanmetingen te verzekeren, biedt Scan Pilot meer controle over de beweging voor 

robuuste scanprestaties, zelfs wanneer het pad onbekend is. Met Scan Pilot kan 

de GLOBAL S de cyclustijd minimaliseren, hoe complex de geometrie of abrupt de 

overgangen ook zijn. 

Optimale prestaties op hogere snelheid met Compass 
Een van de grootste uitdagingen voor het scannen op hoge snelheid is het 

trillingseffect van de eigen bewegingen van de CMM tijdens bedrijf, wat de 

resultaten kan beïnvloeden. Met de gepatenteerde Compass-technologie, een 

combinatie van hardware- en firmware-oplossingen, garandeert GLOBAL S het 

scannen op de hoogste snelheden, zonder in te leveren op nauwkeurigheid. 

Compass is beschikbaar op machines met het Chroom-prestatieniveau en maakt 

het mogelijk om op hoge snelheid te scannen om de productie op te voeren door 

door kortere meetcycli.

http://www.hexagonMI.com
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Software gebruiken om kwaliteit te garanderen binnen de 
organisatie 

De juiste metrologiesoftware, geeft fabrikanten de 

noodzakelijke gereedschappen om meetroutines eenvoudig 

aan te maken en uit te voeren en de resultaten vervolgens 

snel en effectief te communiceren. PC-DMIS stelt 

fabrikanten al meer dan 20 jaar in staat om kwaliteitsdata 

naadloos te verkrijgen en te delen binnen de organisatie en 

binnen elke productiefase. Voor veeleisende toepassingen, 

zoals de inspectie van speciale of complexe geometrieën, 

of complexe dataverwerking wordt de krachtige QUINDOS 

software met zijn gespecialiseerde modules aangeboden, die 

de meest geavanceerde mogelijkheid biedt voor ingewikkelde 
metrologiewerkzaamheden.

Uitbreidbaar met sensoren voor elke taak 

Tijdens metingen is het uiterst belangrijk om de juiste tasterconfiguratie te kiezen 

om de optimale efficiëntie te garanderen. Hexagon beschikt over een breed scala 

aan oplossingen, waaronder contacttasters met hoge nauwkeurigheid, aanraak- 

en contactloze scansensoren en gereedschapswisselaars, die ervoor zorgen dat 

GLOBAL S aan alle toepassingsvereisten voldoet. Voor maximale toegankelijkheid 

kunnen bepaalde tasters tot maximaal 800 mm worden verlengd.

DE VERBETERINGEN DIE 
GLOBAL S BIEDT
GLOBAL S-machines zijn uiterst configureerbaar en dankzij het brede scala aan 

sensoren, softwareopties en accessoires kunnen gebruikers altijd de 

perfecte setup voor de machine vinden, die perfect aansluit bij 

de specifieke behoeften van de productieworkflow.

http://www.hexagonMI.com
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Tilt meetdata-analyse naar een hoge niveau 

CMM's produceren heel veel gegevens die niet altijd 

eenvoudig te begrijpen en beheren zijn. Het Q-DAS-

softwareportfolio bevat veel krachtige pakketten voor 

statistische analyse van data die verkregen zijn door vrijwel 

alle meetapparatuur. Het assortiment biedt meer inzicht en 

controle in het productieproces, stelt gebruikers sneller op 

de hoogte bij problemen en vermindert het aantal afgekeurde 

componenten dat wordt geproduceerd.

Vooruitgang naar Industry 4.0 

Wanneer meer bewerkbare informatie wordt verkregen 

vanuit meetdata, wordt kwaliteit een lonende investering. De 

GLOBAL S is volledig compatibel met HxGN SMART Quality: 

het kwaliteitsdatabeheer-platform op ondernemingsniveau 

dat gebruikmaakt van uitgebreide statistische analyse, 

visualisatie en workflowbeheer om inzicht in het 

productieproces te bieden. 

De werkomgeving monitoren met PULSE 

PULSE kan worden gebruikt als standalone product 

of worden gecombineerd met HxGN SMART Quality 

om gebruikers in real time een weergave van de 

omgevingsomstandigheden rondom de CMM te bieden. 

Doordat de module directe apparaatstatuswaarschuwingen 

en defecten meldt, geeft PULSE gebruikers vertrouwen in 

hun werkzaamheden door omgevingsomstandigheden die de 

meetkwaliteit van de data beïnvloeden te monitoren.

SENSOREN EN SOFTWARE

http://www.hexagonMI.com


HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com10

DE GRENZEN VAN DOORVOER VERLEGGEN
Machinestatusalarmen 
Naast het registreren van de temperatuur, trillingen, vochtigheid en andere factoren die de resultaten 

kunnen beïnvloeden, levert het PULSE-omgevingsbewakingssysteem ook apparatuurstatus-alarmen, 

waardoor het de ideale oplossing is voor automatische inspectieopstellingen voor het waarborgen van 

de optimale omstandigheden voor metingen van grote volumes.

Data effectief analyseren 
Bij inspectie op hoge snelheid worden grote hoeveelheden data gegenereerd en statistische 

analyse kan zorgen dat big data op de beste manier worden gebruikt. Met Q-DAS-software kunnen 

kwaliteitsmanagers datatrends monitoren en resultaten verwerken, wat de grondoorzaakanalyse 

ondersteunt. 

Het laden van componenten automatiseren 
Workflowautomatisering is een zeer betrouwbare manier om de doorvoersnelheid te verhogen. 

GLOBAL S is compatibel met automatische en semi-automatische werkstukinvoersystemen die 

de werkvloerinspectietijd kunnen inkorten of zelfs de mogelijkheid bieden om de meetoperaties 

onbeheerd te laten uitvoeren. 

DOORVOERSNELHEID 
VERBETERT PRODUCTIVITEIT
Voor massaproducten waarbij productiviteit in outputvolume en time-to-market wordt gemeten, is de 

doorvoersnelheid van het grootste belang voor de productiemanager. Productietechnici vereisen dat 

een groot aantal componenten volgens exacte specificaties kan worden geproduceerd. Daarom worden 

fouten steeds duurder naarmate de doorvoersnelheid toeneemt. De kwaliteitsafdeling kan CMM's de 

hele dag door blijven gebruiken en heeft snel resultaten nodig, in een overzichtelijke indeling, zodat er 

snel besluiten kunnen worden genomen.

Het GLOBAL S-platform is ontwikkeld voor productieomgevingen met een hoge doorvoersnelheid. De 

geavanceerde technologie van de CMM's geeft kwaliteitsafdelingen de hoogste doorvoersnelheid die in 

de hedendaagse, veeleisende markt is vereist. Het Doorvoer-pakket biedt fabrikanten snelheid, terwijl 

ze niet hoeven in te leveren op precisie.

• Optimaliseer de scan-doorvoersnelheid terwijl de nauwkeurigheid behouden blijft met Compass-

technologie op het Chroom-prestatieniveau

• Met Scan Pilot zijn fabrikanten verzekerd van hoge doorvoersnelheden bij het meten van 

ingewikkelde componentgeometrieën met scherpe randen of kleine profielen, zelfs wanneer het 

scanpad onbekend is

• Reduceer de cyclustijd met de beste machinesnelheid en -acceleratie in zijn klasse

• Met de trajectoptimalisatiefunctie Fly2 Mode wordt de meetcyclustijd nog verder teruggedrongen en 

wordt de duur van het programma tot wel 10% ingekort

• Bereik meer geometrische functies en minimaliseer de gereedschapswisselingen met een 

indexeerbare tasterkop, zoals de HH-AS8-T2.5, die in 12.240 unieke standen kan worden gezet

• Verkrijg data sneller dan via eenpuntstasten met een analoge scantaster zoals de HP-S-X1

GLOBAL S met het Doorvoer-pakket is de ideale oplossing voor de huidige snelle en efficiënte 

productieomstandigheden.

http://www.hexagonMI.com
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DOORVOER

http://www.hexagonMI.com


HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com12

http://www.hexagonMI.com


HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 13

DE GRENZEN VAN PRECISIE VERLEGGEN 
De software aanpassen aan de toepassing 
QUINDOS is ontwikkeld voor meettaken op submicronniveau, en is uitermate geschikt voor de meest 

complexe meettaken en bijzondere analyses. Doordat de QUINDOS-software gespecialiseerde 

pakketten biedt voor specifieke componentgeometrieën, is het de voorkeurssoftware van 

geavanceerde gebruikers in de metrologiesector.

De omgevingsomstandigheden verifiëren 
Om nauwkeurig te kunnen meten, is het cruciaal dat alle omstandigheden worden beheerst die 

van invloed kunnen zijn op de meting. Zelfs in kwaliteitsruimten kunnen schommelingen in de 

omgevingsomstandigheden de meetresultaten beïnvloeden. Het PULSE-systeem bewaakt wijzigingen 

in temperatuur, trilling, vochtigheid en andere factoren en stelt gebruikers op de hoogte zodat zij 

direct de benodigde maatregelen kunnen treffen.

PRECISIE VERBETERT 
PRODUCTIVITEIT
Als de werkplaats componenten met ingewikkelde geometrieën produceert en indien de toleranties 

zeer streng zijn, moeten kwaliteitstechnici en -managers zeker weten dat ze volledige controle over de 

meetdata hebben.

De structuur van GLOBAL S is speciaal ontwikkeld voor nauwkeurige metingen. Dankzij zijn aluminium 

frame is hij uiterst stijf bij een laag gewicht, waardoor de CMM snel en nauwkeurig kan werken. 

De TRICISION-brug heeft een optimale stijfheid-/massaverhouding voor hoge nauwkeurigheid en 

stabiliteit op de lange termijn, terwijl de precies geproduceerde zwaluwstaartgeleiders nauwkeurige 

geleiding bieden langs het gehele looppad van de machine. GLOBAL S maakt ook gebruik van 

geavanceerde geometrische compensatietechnieken om maximale precisie te bieden, terwijl het 

Precision-pakket ultra-precieze sensoren en scantechnologie toevoegt om de machine het hoogste 

nauwkeurigheidsniveau geven. 

• Vol vertrouwen scannen in de wetenschap dat de Compass-technologie de intrinsieke trilling van de 

machine compenseert, zodat uiterst nauwkeurige data wordt verkregen

• Verminder de meetonnauwkeurigheid met een vaste tasterkop zoals de HP-S-X5, die zorgt voor een 

correcte compensatie van de stylusdeflectie, zelfs wanneer lange extensies worden aangebracht

GLOBAL S met het Precisie-pakket biedt volledig vertrouwen in de meting van componenten met 

strenge toleranties, zoals aandrijflijncomponenten.

PRECISIE

http://www.hexagonMI.com
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DE GRENZEN VAN FLEXIBILITEIT VERLEGGEN
Optische meting toevoegen
Voor het inmeten van kenmerken die te klein zijn voor een tactiele taster of het vastleggen van 

nauwkeurige 2D-meetdata, kan GLOBAL S worden uitgerust met een optische HP-C-VE-sensor.

Meerdere sensoren vanuit één softwareprogramma bedienen
PC-DMIS-metrologiesoftware ondersteunt alle sensoropties die beschikbaar zijn voor GLOBAL S 

en maakt naadloze wisseling hiervan mogelijk via één softwareprogramma, waarmee gebruikers 

programma's kunnen configureren van incidentele gespecialiseerde inspectietaken en reverse 

engineering tot procesbeheer met een hoog productievolume.

Ingewikkelde data beheren en rapportage personaliseren
Maximaliseer de voordelen van multisensor-opstellingen met metrologiesoftware die puntenwolkdata 

met hoge dichtheid kan hanteren. PC-DMIS integreert data van enkele punten tot ingewikkelde 

netwerken en maakt het mogelijk om te exporteren naar Microsoft Excel, de industrienormen IGES en 

STL, evenals software voor statistische procescontrole (SPC).

FLEXIBILITEIT VERBETERT 
PRODUCTIVITEIT
Voor fabrikanten die veel verschillende soorten werkstukken produceren of zich focussen op 

componenten met verschillende kenmerken, meerdere soorten materialen of een variëteit aan 

oppervlakeigenschappen, is de flexibiliteit van de meetstrategie van cruciaal belang om de 

productiviteit in stand te houden. Kwaliteitstechnici moeten op elk moment de juiste sensor kunnen 

kiezen om te garanderen dat de componentkenmerken worden geverifieerd en effectief worden 

beheerd.

Het Multifunctionaliteitspakket zet GLOBAL S om in een multisensor-CMM en biedt de mogelijkheid 

om zowel aanraak- als contactloze sensoren in één componentprogramma te gebruiken. Het maakt de 

efficiënte meting van een scala aan componenten mogelijk en kan de CMM laten omschakelen tussen 

toepassingen met compleet verschillende vereisten. De combinatie van een indexeerbare tasterkop 

met de geselecteerde sensoren en een gereedschapswisselaar is de perfecte configuratie voor ultieme 

flexibiliteit, zodat elke component met de meest geschikte sensor wordt gemeten.

• Uitgebreide registratie van puntenwolkdata met hoge dichtheid op grote vlakken en oppervlakken 

met vrije vorm, via contactloze opties zoals de HP-L-laserscanner 

• Gebruik contactloze sensoren om kwetsbare oppervlakken of zachte materialen te meten zonder de 

component te beschadigen

• Combineer contactloze meting met tactiel tasten voor maximale nauwkeurigheid van kritieke 

kenmerken

• Maximaliseer de efficiëntie en minimaliseer de duur van de meetinspectie door tasters automatisch 

te wisselen in het componentprogramma

GLOBAL S met het Multifunctionaliteitspakket zorgt dat de operators de flexibiliteit hebben om de juiste 

gereedschappen voor de taak te gebruiken, zelfs wanneer deze taak dagelijks verandert.

http://www.hexagonMI.com
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DE GRENZEN VAN INTEGRATIE VERLEGGEN
Inspectie automatiseren
Met het Werkvloer-pakket kan GLOBAL S in of naast de productielijn worden geïntegreerd. Het 
is tevens mogelijk om deze in een volautomatische werkcel te implementeren voor maximale 
productiviteit.

Verbeterde bescherming van de machine tegen extreme omstandigheden 
Wanneer de omgeving de werking van de GLOBAL S kan beperken of de CMM extra beschermd moet 
worden tegen stof en vervuiling, zijn de beschermende behuizingen of opties voor klimaatregeling 
van Hexagon de juiste oplossing. Actieve dempers kunnen ook de invloed van excessieve trillingen 
wegnemen.

Veiligheid van de operator waarborgen
GLOBAL S is van nature veilig en hoeft, in een standaardconfiguratie, niet aanvullend te worden 

beschermd. Om echter aan de klantspecifieke behoeften te voldoen, is GLOBAL S verkrijgbaar met 

actieve veiligheidsvoorzieningen. Dit minimaliseert de afhankelijkheid van de gebruiker en biedt 

maximale flexibiliteit voor GLOBAL S CMM's die op de werkvloer worden gebruikt.

INTEGRATIE VERBETERT 
PRODUCTIVITEIT
De tijd die wordt verspild om componenten van de productieruimte naar de kwaliteitsruimte 

voor inspectie te verplaatsen, kan de productiviteit ernstig schaden. Door de meting dichter 

naar het productieproces te verplaatsen, kan de stilstandtijd in de workflow aanzienlijk worden 

teruggedrongen, waardoor de efficiëntie toeneemt. Wanneer meetsystemen worden geïntegreerd in 

de productiewerkzaamheden worden kwaliteitsproblemen sneller opgemerkt, waardoor de workflows 

kunnen worden geoptimaliseerd en de time-to-market wordt ingekort. Het uitvoeren van metingen in 

de werkplaats kent echter zijn eigen uitdagingen, aangezien omstandigheden op de werkvloer sterk 

kunnen verschillen.

Met het Werkvloer-pakket kan GLOBAL S compenseren voor temperatuurschommelingen en biedt 

het meer bescherming tegen de gevolgen van stof en vervuiling. Bovendien voegt het een scala aan 

operatorfuncties toe die ideaal zijn voor werkvloergebruikers. 

• Garandeer betrouwbare resultaten, zelfs bij veranderingen in de temperatuuromstandigheden van 

werkvloeromgevingen door middel van geavanceerde temperatuurcompensatie

• Voorkom dat vervuiling kritieke onderdelen van de CMM binnendringt met balgen en afdekkingen, 

waardoor de uptime van de machine zelfs in de meest kritieke omgevingsomstandigheden wordt 

gewaarborgd

• Blijf op de hoogte van wijzigingen in temperatuur, vochtigheid en andere factoren die de resultaten 

kunnen beïnvloeden met het PULSE-omgevingsmonitoringsysteem

• Bied operators de mogelijkheid om vooraf ingestelde componentprogramma's snel en met minimale 

training uit te voeren met de INSPECT-gebruikersinterface van PC-DMIS

• Verbeter het beheer van bedrijfsmiddelen met de optionele signaallampen om de status van de 

CMM vanaf de andere kant van de werkvloer te controleren

GLOBAL S met het Werkvloer-pakket helpt het kwaliteitscontroleproces onder controle te houden terwijl 

de algemene workflow voor dimensionele inspectie wordt verbeterd.

WERKVLOER

http://www.hexagonMI.com
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FABRIEK DEMONSTRATIECENTRUM

WERELDWIJD DESKUNDIGE 
PLAATSELIJKE 
ONDERSTEUNING
Dankzij een wereldwijd netwerk van oplossingscentra en consultants kunnen de metrologie-

experts van Hexagon Manufacturing Intelligence fabrikanten altijd en overal helpen om hun 

kwaliteitsdoelen te bereiken. De lokale vestigingen beschikken over de juiste middelen voor 

productdemonstraties, live componentprogrammering en uitgebreide training. Hexagon staat 

in elke fase van het proces klaar voor zijn klanten: van installatie en opstarten tot continue 

ondersteuning gedurende de levensduur van de GLOBAL S CMM.

http://www.hexagonMI.com
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ONDERSTEUNING BIJ HET OPSTARTEN
Vertrouw op probleemloze werking, installatie en meer met deskundige 

applicatietechnici die altijd klaarstaan om het personeel te trainen, en te 

ondersteunen bij de eerste uitvoering van meetprogramma's en het adviseren over 

toekomstmogelijkheden.

TRAINING
Goede kennis van de bediening en het onderhoud van CMM's kan veel invloed 

hebben op de productiviteit. Tijdens de trainingscursussen van Hexagon, die van 

beginnersniveau tot geavanceerd reiken, doen gebruikers de vaardigheden op die 

ze nodig hebben om het gebruik van de CMM te optimaliseren en de uptime te 

maximaliseren. Hexagon biedt een breed scala aan training voor zowel beginners 

als ervaren operators, ofwel in een speciaal trainingscentrum of in de fabriek van 

de klant.

ONDERHOUDSPLANNEN
Preventief onderhoud en geplande services zorgen ervoor dat hardware 
in optimale toestand blijft. Er zijn twee verschillende onderhoudsplannen 
beschikbaar. Deze kunnen dekking bieden voor serviceonderdelen, arbeidskosten 
en transport wanneer reparaties noodzakelijk zijn. Waar mogelijk kan de service 
ook een vaste klantenvertegenwoordiger, toegang tot de technische ondersteuning 

van Hexagon en hulp of afstand omvatten.

KALIBRATIESERVICES
Maximaliseer het rendement door het systeem gedurende zijn hele levensduur 

nauwkeurig te houden. Het supportpersoneel van Hexagon heeft de ervaring, de 

specialistische tools en de conformiteit aan de huidige wereldwijde normen om 

CMM-systemen op de juiste manier te kalibreren en opnieuw te certificeren.

APPLICATIEONDERSTEUNING
De deskundige metrologie-applicatietechnici van Hexagon kunnen 

componentinspectieprogramma's schrijven voor klanten tijdens de installatie 

en daarna. Deze service is ideaal voor personen die voor het eerst een CMM 

gebruiken, ondersteuning bij de opstart van een nieuw programma of voor ervaren 

operators die met nieuwe of ingewikkelde geometrieën werken.

SITEANALYSE
De omstandigheden in werkplaatsen en laboratoria zijn niet altijd ideaal voor 

het verkrijgen van nauwkeurige meetdata. Als dit het geval is, zijn de technici van 

Hexagon bereid om advies op locatie te geven, zodat samen met de klant kan 

worden vastgesteld welke acties kunnen worden ondernomen om de resultaten te 

verbeteren en om de beste oplossing voor de omgeving te bedenken.

SERVICE EN ONDERSTEUNING

http://www.hexagonMI.com


Hexagon Manufacturing Intelligence helpt industriële 
producenten de baanbrekende technologieën van vandaag 
en de levensveranderende producten van morgen te 
ontwikkelen. Als toonaangevende specialist in meet- en 
productieoplossingen, zijn onze expertises in waarnemen, 
denken en handelen. Het verzamelen en analyseren van 
meetgegevens en het actief gebruiken hiervan. Dit geeft 
klanten het vertrouwen om hun productiesnelheid te 
verhogen en de productiviteit te verbeteren, terwijl de 
kwaliteit van het product ook omhoog gaat.

Via een netwerk van lokale servicecentra, 
productiefaciliteiten en commerciële kantoren op vijf 
continenten geven we vorm aan slimme veranderingen in 
fabricageprocessen, voor het bouwen aan een wereld waarin 
productiviteit wordt gedreven door kwaliteit. Kijk voor meer 
informatie op HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence is onderdeel 
van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.
com), de wereldwijd opererende leverancier 
van informatietechnologieën die voor hogere 
productiviteit en kwaliteit in geospatiale en industriële 
applicatieprogramma's zorgen.

COÖRDINATENMEETMACHINES

3D-LASERSCANNEN

SENSOREN

MOBIELE MEETARMEN

SERVICES

LASERTRACKING EN -STATIONS

MULTISENSOR- EN OPTISCHE SYSTEMEN

WITLICHTSCANNERS

METROLOGIE-SOFTWAREOPLOSSINGEN

CAD/CAM

STATISTISCHE PROCESCONTROLE

GEAUTOMATISEERDE TOEPASSINGEN

MICROMETERS, SCHUIFMATEN EN METERS

ONTWERP- EN KOSTENCALCULATIESOFTWARE
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