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„Poprvé je to vždy nejtěžší.“ Tato fráze obzvláště 
platí, když začnete používat automatizované 
měřicí technologie. Co skutečně potřebujete je 
kvalifikovaný partner a snadno použitelný měřicí 
systém. Díky společnosti Hexagon Manufacturing 
Intelligence a měřicímu stroji TIGO SF získal 
smluvní výrobce Köppel AG ze švýcarského 
Bernecku obojí.
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KÖPPEL AG, BERNECK, ŠVÝCARSKO
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Stroj TIGO SF a software PC-DMIS CAD s doplňkem Operator 
Interface jsou ceněny pro své snadné ovládání.

Pro společnost, která vždy prováděla měření ručně pomocí 

výškoměrů, mikrometrů a podobně, představuje krok směrem 

k automatizovaným měřicím technologiím velkou změnu. 

Ovšem pokud máte jasně formulovanou pracovní náplň (jako 

v případě Köppel AG), rozhodování bude mnohem snadnější. 

„Našimi prioritami byl snadno použitelný hardware a software 

a možnost použít stroj ve výrobě. Proto byl náš postup velmi 

přímý od výrobního stroje k měřicímu stroji,“ vzpomíná 

generální ředitel Marcel Köppel. Výroba musí během procesu 

měření pokračovat a veškeré nezbytné korekce musí být 

provedeny hned po zjištění výsledků měření. V neposlední řadě 

výroba neměla zájem o „no-name produkt“.

Komplexní porovnání

Během procesu nákupu provedla společnost Köppel AG 

intenzivní průzkum produktů od tří vedoucích poskytovatelů 

měřicích strojů. Každý poskytovatel dostal zadání úlohy 

včetně stručné instrukce: postup má být „stisknout 

tlačítko, provést měření, získat výsledky,“. Nakonec to byla 

společnost Hexagon Manufacturing Intelligence, která 

nabídla nejzajímavější kompletní balík v podobě TIGO SF: 

„Jeho určení pro použití v dílnách, flexibilita stroje, rychlost 

dodání, skvělý poměr cena/výkon a snadná obsluha jasně 

hovořily ve prospěch stroje TIGO SF. Společnost Hexagon 

Manufacturing Intelligence také zorganizovala návštěvu u 

jednoho ze svých klientů, kde nám měřicí technici sdělili 

své zkušenosti se strojem – a tento moment podpořil naše 

rozhodnutí,“ říká Köppel.

Souřadnicový měřicí stroj (SMS) TIGO SF je přesný, 

kompaktní a speciálně navržený pro použití ve výrobě. Jeho 

silné stránky se projeví zejména u širokého spektra malých a 

středně velkých obrobků ze všech průmyslových oborů, kde 

výroba vyžaduje maximální přesnost. S měřicím rozsahem 

500 x 580 x 500 mm (X/Y/Z) se jedná o nejpřesnější SMS pro 

výrobní prostředí v dané třídě. „Ale nejdůležitější je, že TIGO 

SF nabízí nový přístup k použití měřicích strojů ve výrobě. 

Uprostřed tohoto přístupu se nachází provozní koncepce 

softwaru PC-DMIS CAD a doplňku Operator Interface. 

Grafické uživatelské rozhraní je tvořeno srozumitelnými 

grafickými prvky a příkazy, které tvoří ideální základ 

intuitivních měřicích procesů. Dobře známý software pro 

měření PC-DMIS je také k dispozici pro náročnější aplikace,“ 

říká Sandro Sorgon, Sales and Marketing Manager ve 

společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence Švýcarsko.

Nejdůležitější pro nás bylo snadné 
používání hardwaru a softwaru a 
také použití stroje ve výrobě.



Deset pracovníků výroby, kteří ovládají výrobní stroje po zbytek doby, provádí bez problémů 
měření diamantových vrtných korunek.

Jednoduchý provoz

Stroj TIGO SF byl společnosti Köppel AG dodán v září 

2014. Od té doby prokazuje svůj přínos pro výrobu při 

každodenním použití. Částečně i díky volitelnému zásobníku 

sond, který nabízí neuvěřitelnou flexibilitu při měření 

diamantových vrtáků korunek (DDB). Software PC-DMIS 

CAD se také osvědčil díky svému snadnému použití. Doplněk 

Operator Interface umožňuje, aby deset pracovníků výroby, 

kteří ovládají výrobní stroje po zbytek doby, provádělo 

bez problémů měření vrtáků. Programy vytváří dva měřicí 

technici z dílny.

Marcel Köppel nás provedl měřicím procesem: „Uživatel 

upne měřenou součást pomocí interně vyrobeného 

magnetického upínacího přípravku a vybere ji na dotykovém 

displeji, buď ze seznamu fotografií, nebo podle čísla položky. 

Stiskne tlačítko start a příslušné body se automaticky změří. 

Na displeji se zobrazí, zda je výsledek měření dobrý nebo 

špatný.“ Je to vyznačeno barevně: červeně nebo zeleně. V 

případě červeného výsledku se na výkresu zobrazí prvek, 

který je mimo tolerance. To je ovšem výjimečný případ, 

protože software také sleduje, jak se vyvíjí naměřené 

hodnoty. Pokud se hodnota pohybuje směrem k červené 

oblasti, operátor výrobního stroje může provést úpravy 

tak, aby se další díly nacházely ve středu tolerance. Tím se 

výrazně snižuje množství zmetků.

Celá řada výhod

Měřicí stroj od společnosti Hexagon Manufacturing 

Intelligence poskytuje výrobě další významné snížení 

nákladů, protože již nadále nevyžaduje služby nedalekého 

poskytovatele služeb měření: „To znamená, že se nám 

investice do stroje TIGO SF vrátila za pouhých devět měsíců! 

Nesmíte zapomenout na čas, který zabere přeprava dílu k 

poskytovateli služeb a související prostoj výrobního stroje,“ 

vysvětluje Marcel Köppel. „Dále si musíte uvědomit, že 

pracujeme v třísměnném provozu od 22 hodin v neděli do 

5 hodin v sobotu. Přirozeně to znamená, že poskytovatel 

služeb měření není během této doby nepřetržitě k 

dispozici...“ 

Měřicí stroj šetří čas, protože pracovníci se mohou během 

provádění automatizovaného měření vrátit ke své pracovní 

stanici a zůstanou tak během této doby produktivní. Dobu 

měření rovněž výrazně zkrátila funkce skenování. „Stroj 

TIGO SF poskytuje výhody z hlediska získávání nových 

obchodních příležitostí, neboť společnosti stále více 

vyžadují měřicí reporty a dokumentaci,“ vysvětluje Sandro 

Sorgon. „To na oplátku nejen zvyšuje důvěru zákazníků 

ve výrobky společnosti Köppel AG, ale také je to zbavuje 

nutnosti kontrolovat doručované zboží. Je to tedy vítězná 

strategie pro obě strany!“



Silné stránky stroje 
TIGO SF se projeví 
zejména u širokého 
spektra malých a 
středně velkých 
obrobků ze všech 
průmyslových oborů, 
kde výroba vyžaduje 
maximální přesnost.

Pozitivní závěr 

U diamantových vrtáků probíhá měření dílů při náběhu 

výrobního stroje a potom u každého desátého vyrobeného 

dílu. Nicméně v budoucnu výroba plánuje používat stroj od 

společnosti Hexagon k měření všech dílů a bude schopna 

dlouhodobě ukládat měřicí reporty a programy, takže je 

bude možné kdykoli znovu využít. Protože je stroj TIGO 

SF „otevřený“ pro vkládání dílů ze tří stran, existuje také 

možnost měřit větší komponenty v celcích. V současnosti 

je však hlavním cílem společnosti Köppel AG získat větší 

dovednosti při používání měřicího stroje a dokázat využít 

jeho potenciál lepším a univerzálnějším způsobem. 

Rychlá podpora v případě dotazů a programy vytvořené 

společně s odborníky z Hexagon Manufacturing Intelligence 

během školení jsou klíčové faktory, díky nimž dílna hodnotí 

službu jako velmi dobrou. Programy měly ten efekt, že 

stroj TIGO SF v Bernecku byl okamžitě na 100% připraven 

k provozu. To rovněž vedlo k pozitivnímu závěru: „Dosáhli 

jsme našeho zásadního cíle automatizovat měření většiny 

diamantových vrtáků a tím zefektivnit jejich výrobu. Byli 

jsme schopni výrazně zredukovat chybovost ve srovnání s 

předchozím 

ručním měřením,“ uzavírá Marcel Köppel. 

„Pro nás představuje TIGO SF přidanou hodnotu pro 

naše zaměstnance, naše zákazníky a samozřejmě 

naši společnost, Köppel AG, díky zvýšení produktivity, 

minimalizaci zmetků a rychlé návratnosti investice. Měřicí 

stroj od společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence 

rozhodně splnili naše očekávání.“



TIGO SF

TIGO SF je univerzální řešení měření pro výrobu. Ve 

standardní konfiguraci je zajištěna maximální ergonomie a 

minimální zabraná podlahová plocha, neboť řídicí jednotka i 

počítač jsou ukryty v podstavci stroje a monitor a klávesnice 

jsou umístěny na otočném rameni. Díky tomu se kompaktní 

jednotka snadno přemisťuje pomocí vysokozdvižného vozíku 

a tím se přizpůsobuje měnícím se podmínkám ve výrobě.

Pro zajištění vysoké přesnosti a vysoké rychlosti při 

bodovém měření i kontinuálním skenování se stroj TIGO SF 

ve standardní konfiguraci dodává se sondou HP-S-X1C. Aby 

bylo možné provádět měření v neomezeném počtu orientací 

bez použití složitých konfigurací doteků, je možné stroj 

vybavit také otočnou hlavou HH-A.

Ochranné měchy a kryty chrání celý stroj TIGO SF během 

použití ve výrobě před znečištěním pohyblivých dílů. Pasivní 

tlumení chrání stroj proti nejčastějším vibracím, ke kterým 

dochází ve výrobě. Aktivní tlumení vibrací je také volitelně k 

dispozici k zajištění dodatečné ochrany.  

Vylepšená teplotní kompenzace 

zajišťuje přesné výsledky měření v 

teplotním rozsahu 15 až 30 °C.

Köppel AG

Köppel AG je kovozpracující firma vyrábějící průmyslové 

zboží pomocí individuální i sériové výroby. Společnost 

má sídlo v Bernecku, ve Švýcarsku, a zaměstnává 50 lidí, 

přičemž 40 z nich pracuje v hlavním závodě. Další části 

společnosti Köppel AG jsou Köppel Aufzüge, DEFAG an 

Köppel Manufacturing KFT v Maďarsku. 

Köppel AG se skládá ze tří divizí: výroby diamantových 

vrtáků, mechanické výroby a kontroly nádrží. Jejími 

zákazníky jsou primárně švýcarské firmy z oboru 

strojírenského průmyslu. Oblast údolí Rýna v okolí vedení 

společnosti je označována jako Chancental (údolí nadějí), 

protože zde sídlí celý řetězec společností předcházejících 

i následujících výrobnímu procesu. Tato síť umožňuje 

společnosti Köppel AG nabízet zákazníkům široké spektrum 

dalších služeb. 

www.koeppelag.ch

http://www.koeppelag.ch


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.
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SOFTWARE PRO NÁVRH A VÝPOČET NÁKLADŮ

© [Rok založení] Hexagon AB a / nebo její pobočky a sesterské společnosti. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument byl ke dni vydání uveden v přesném znění. 
Informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Vytištěno DD MM YY

http://HexagonMI.com
http://HexagonMI.com
http://hexagon.com

