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POSOUVÁ PRODUKTIVITU 
KUPŘEDU
Jelikož zákazníci stále více vyžadují produkty na míru, s kratší dobou dodání než v minulosti, 

produktivita se stala klíčovým faktorem konkurenceschopnosti výroby. Produktivita je měřítkem 

efektivity výroby z hlediska přesnosti, výrobní kapacity a nákladů. Aby si výrobci udrželi náskok před 

konkurencí, musí najít správnou rovnováhu těchto faktorů. Potřebují zvládnout nové technologie, 

které zvýší efektivitu v kritických oblastech a zajistit, že každá fáze procesu přispěje k celkovému 

úspěšnému výsledku. 

Metrologické vybavení není žádnou výjimkou. V současnosti nesmí proces měření celkovou dobu 

výrobního cyklu prodloužit, ale musí se do ní vejít. Řada souřadnicových měřicích strojů (SMS) 

GLOBAL S od společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence v sobě kombinuje chytré technologie 

poskytující špičkový měřicí výkon a zvýšenou produktivitu pro specifické potřeby libovolného 

výrobního prostředí.

Stroj GLOBAL-S, s designem navrženým firmou Pininfaria a postaveným na konceptu EPS (Enhanced 

Productivity Series), poskytuje řešení měření na třech úrovních: Green, Blue a Chrome, tak, aby 

vyhověl požadavkům libovolné aplikace. Stroje s konceptem EPS nabízí zákazníkům možnost vybrat 

hlavní faktor ovlivňující jejich produktivitu a dle toho konfiguraci SMS pro rychlost měření, přesnost, 

flexibilitu nebo dílenské měření. Tato řada SMS rovněž podporuje plně přizpůsobitelnou konfiguraci, 

takže stroj GLOBAL S je díky tomu univerzálně použitelný a pohání neustálé zvyšování produktivity.
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ENHANCED PRODUCTIVITY 
SERIES (EPS)
U výrobního zařízení není produktivita definována pouze samotným strojem, ale také technologiemi 

a vlastnostmi, které jsou v něm zakomponovány a jejich přínosem k celému řešení. Podobně není 

produktivita měření definována pouze hardwarem stroje. Nalezení správné konfigurace stroje pro danou 

úlohu má pozitivní dopad na efektivitu měření výroby.

Řešení EPS (Enhanced Productivity Series) od společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence využívají 

široké portfolio chytrých technologií včetně vylepšené ergonomie, pokročilého softwaru a a možnosí 

úspory energie. Stroje EPS využívají výhod těchto technologií ke zjednodušení a urychlení úloh měření a 

zvýšení celkové produktivity.

Global S nabízí možnost vybrat si konfiguraci stroje z předdefinovaných funkčních balíků nebo si 

nakonfigurovat celý systém dle individuálních požadavků. Díky tomu stroje konceptu EPS zajišťují, 

že inženýři kvality, operátoři SMS i manažeři kvality mají vhodné řešení k neustálému zdokonalování 

výrobního procesu.

http://www.hexagonMI.com
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PLATFORMA 
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compass

scan PILOT 

eco MODE+

TECHNOLOGIE 

CO POHÁNÍ STROJE GLOBAL S 
V srdci platformy GLOBAL S se nachází řada špičkových technologií navržených tak, aby pomohly výrobcům optimalizovat 

doby cyklu a lépe využívat prostředky stroje, a tím maximalizovat produktivitu.

Snížení provozních nákladů pomocí Úsporného režimu 
Úsporný režim a Úsporný režim+ poskytují ekonomické i ekologické výhody. Snižují 

provozní náklady stroje GLOBAL S a současně podporují trvale udržitelný rozvoj. 

Úsporný režim automaticky vypne SMS během doby nečinnosti, ale stroj je i tak 

trvale připraven k činnosti. Úsporný režim+ snižuje spotřebu vzduchu v době 

nečinnosti stroje až o 90 % a ušetří za standardních provozních podmínek stroje 

až 25 % nákladů na stlačený vzduch.

Zkrácení doby měření pomocí funkce Fly2 Mode 
Kromě doby potřebné ke změření dílu jsou doby cyklu ovlivněny rovněž dobou 

potřebnou k přemístění snímače. Funkce optimalizace trajektorie Fly2 Mode 

vygeneruje nejefektivnější trasu mezi body měření a vytvoří adekvátní dráhu sondy. 

V důsledku toho se výrazně zkracuje doba provádění programu a snižuje se interní 

namáhání stroje. Díky tomu je zapotřebí méně údržby a zkracují se prostoje.

Rychlejší skenování neznámých povrchů pomocí funkce Scan Pilot 
Snímání bez předdefinované dráhy měření může být náročné a zdlouhavé. Aby 

byla zajištěna vysoká produktivita skenování bez předdefinované dráhy, funkce 

Scan Pilot nabízí lepší řízení pohybu, které zajišťuje robustní skenování i neznámé 

dráhy. Díky funkci Scan Pilot dokáže stroj GLOBAL S minimalizovat doby cyklu, ať je 

geometrie sebesložitější nebo jsou na dílu neočekávané změny povrchu. 

Optimalizace výkonu při vyšších rychlostech prostřednictvím technologie 
Compass 
Jedním z problémů při snaze o dosažení přesného vysokorychlostního skenování 

jsou vibrace vyvolávané vlastním pohybem SMS během provozu, které mohou 

mít vliv na výsledky. Pomocí patentované technologie Compass, kombinaci 

hardwarového a firmwarového řešení, garantuje stroj GLOBAL S schopnost 

pracovat s nejvyššími rychlostmi skenování bez snížení přesnosti. Technologie 

Compass, která je dostupná u strojů s úrovní výkonu Chrome, umožňuje rychlejší 

skenování, a tím maximalizovat produktivitu měření.

http://www.hexagonMI.com
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Využijte software k zakomponování kvality napříč celou 
organizací 
Správný metrologický software poskytuje výrobcům 

potřebné nástroje pro snadné vytváření a spouštění měřicích 

programů a rychlou a efektivní interpretaci výsledků. 

PC-DMIS přes 20 let umožňuje výrobcům bezproblémově 

získávat a sdílet informace o kvalitě ve všech fázích výroby 

a v rámci celé organizace. Pro náročnější aplikace, jako je 

kontrola speciálních nebo složitých geometrií, či náročné 

vyhodnocování dat, nabízí výkonný software QUINDOS 

se svou řadou specializovaných modulů sofistikovanost 

požadovanou nejnáročnějšími metrologickými uživateli.

Nakonfigurujte snímače pro daný úkol 
Volba správné konfigurace sondy je mimořádně důležitá pro zajištění 

maximální efektivity během měření. Společnost Hexagon nabízí jejich rozsáhlé 

portfolio včetně vysoce přesných dotykových spínacích sond, dotykových 

skenovacích sonda bezkontaktních senzorů či volitelných zásobníků doteků a 

sond, které umožňují stroji GLOBAL S vyhovět požadavkům libovolné aplikace. 

U vybraných sond jsou k dispozici až 800 mm dlouhé nástavce zajišťující 

maximální přístupnost.

CO VYLEPŠUJE STROJ GLOBAL S
Stroje GLOBAL S jsou vysoce konfigurovatelné a široká nabídka snímačů, softwarových doplňků  

a příslušenství umožňuje uživatelům dokonale sladit konfiguraci stroje  

se specifickými potřebami výrobních procesů.

http://www.hexagonMI.com
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Posunutí analýzy naměřených dat o krok dále  
SMS produkují spoustu dat, kterým není vždy snadné 

porozumět a spravovat je. Portfolio softwaru Q-DAS nabízí 

řadu výkonných balíčků pro statistickou analýzu dat 

získaných z téměř jakéhokoli měřicího zařízení. Tento balík 

lepší pochopení a řízení výrobního procesu. Dříve upozorňuje 

uživatele na potenciální problémy a snižuje počet vyrobených 

zmetkových dílů.

Pokrok směrem k Průmyslu 4.0 

Když se podaří získat z naměřených dat užitečnější 

informace, investice do kvality se vyplácí. Stroj GLOBAL S je 

plně kompatibilní se systémem HxGN SMART Quality. Tento 

systém je určen pro řízení údajů o kvalitě podnikové úrovně, 

která využívá komplexní statistickou analýzu, vizualizaci a 

správu pracovních toků k poskytnutí podrobného pohledu na 

výrobní proces. 

Monitorování pracovního prostředí pomocí systému PULSE 

Systém PULSE, používaný jako samostatný produkt nebo 

v kombinaci se systémem HxGN SMART Quality, poskytuje 

uživatelům náhled v reálném čase na provozní podmínky 

vašeho SMS. PULSE nabízí okamžité upozornění o stavu SMS 

nebo oznámení o kolizi, čímž poskytuje uživatelům důvěru v 

získané výsledky monitorováním provozních podmínek, které 

by mohly ovlivnit kvalitu naměřených dat.

SNÍMAČE A SOFTWARE

http://www.hexagonMI.com
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POSOUVÁ VÝKONNOST KUPŘEDU...
Upozornění na stav stroje 
Kromě zaznamenávání změn teploty, vibrací, vlhkosti a dalších faktorů ovlivňujících výsledky, nabízí 

systém monitorování okolního prostředí PULSE upozornění na stav stroje. Přestavuje tak ideální 

řešení pro automatizovanou inspekci nebo k zaručení optimálních podmínek pro vysokoobjemová 

měření.

Efektivní analýza dat 
Vysokokapacitní kontrola generuje velké objemy dat a statistická analýza pomůže zajistit nejlepší 

možné využití velkých objemů dat. Software Q-DAS umožňuje inženýrům kvality monitorovat trendy 

dat a procesní výsledky s podporou analýzy hlavní příčiny. 

Automatizované zakládání dílů 
Automatizace pracovních toků je velmi spolehlivý způsob zvýšení kapacity zpracování. Stroj GLOBAL 

S je kompatibilní s automatickými a poloautomatickými systémy zakládání dílů, které mohou zkrátit 

doby kontroly nebo dokonce umožnit měření bez obsluhy. 

VÝKONNOST NAPOMÁHÁ 
PRODUKTIVITĚ
U produktů masové výroby, kde se produktivita měří vyrobeným objemem a časem uvedení výrobku na 

trh, je pro výrobního ředitele hlavním tématem kapacita výroby. Provozní inženýři očekávají, že se bude 

vyrábět velký počet dílů podle přesných specifikací a se zvyšováním tempa výroby jsou chyby stále 

nákladnější. V oddělení kontroly kvality mohou SMS pracovat nepřetržitě a je potřeba získávat výsledky 

rychle a ve snadno použitelném formátu, aby bylo možné provádět včasná rozhodnutí.

Platforma GLOBAL S byla navržena pro prostředí s vysokou výrobní kapacitou. Moderní technologie 

tohoto SMS umožňuje dosáhnout nejvyšších úrovní kapacity zpracování vyžadovaných na dnešním 

náročném trhu. Funkční balíček Throughput poskytuje výrobcům rychlost bez omezení přesnosti.

• Maximalizace rychlosti skenování při zachování přesnosti pomocí technologie Compass s modelem 

Global S Chrome

• Zajištění vysoké výkonnosti při měření dílů se složitou geometrií, s ostrými hranami nebo malými 

profily, i při neznámé dráze skenování, pomocí funkce Scan Pilot

• Zkrácení dob cyklu s nejlepší rychlostí a akcelerací stroje v dané třídě

• Další zkrácení doby měření pomocí optimalizace trajektorie Fly2 Mode, která zkracuje délku 

programu až o 10 %

• Měření více geometrických prvků a minimalizace výměn nástroje pomocí indexovatelné snímací 

hlavy, například HH-AS8-T2.5, která umožňuje 12 240 jedinečných poloh

• Rychlejší pořizování dat než u jednobodového měření pomocí analogové skenovací sondy, například 

HP-S-X1

Stroj GLOBAL S s funkčním balíčkem Throughput se ideálně hodí do dnešních rychle se měnících 

podmínek štíhlé výroby.

http://www.hexagonMI.com
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THROUGHPUT
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POSOUVÁ PŘESNOST KUPŘEDU...
Přizpůsobení softwaru aplikaci 
Software QUINDOS, vyvinutý pro podporu úloh měření na submikronové úrovni, je ideální pro 

nejsložitější úlohy měření a speciální analýzy. Nabízí specializované balíčky pro specifické geometrie 

dílů a je první softwarová volba pro zkušené uživatele v metrologických odděleních.

Ověření okolních podmínek 
K přesnému měření je třeba mít pod kontrolou všechny podmínky, které dané měření ovlivňují. 

Fluktuace okolních podmínek může mít dopad na výsledky měření i v laboratořích kontroly kvality. 

Systém PULSE monitoruje změny teploty, vibrací, vlhkosti a dalších faktorů a upozorní uživatele, aby 

bylo možné neprodleně podniknout nápravné kroky.

PŘESNOST NAPOMÁHÁ 
PRODUKTIVITĚ
Pokud závod vyrábí díly se složitými geometriemi a přísnými tolerancemi, technici a inženýři kvality musí 

mít naprostou jistotu, že mají naměřená data pod kontrolou.

Konstrukce stroje GLOBAL S je předurčena pro přesné měření. Jeho hliníkový rám nabízí vysokou 

pevnost při minimální hmotnosti, takže SMS pracuje rychle a přesně. Portál TRICISION nabízí optimální 

poměr pevnosti a hmotnosti, a tudíž vysokou přesnost a dlouhodobou stabilitu, zatímco přesně 

obrobené rybinové vodicí drážky poskytují přesné vedení po celé dráze stroje. Stroj GLOBAL S také 

využívá pokročilé metody kompenzace geometrie za účelem dosažení maximální přesnosti, přičemž 

funkční balíček Precision přidává ultrapřesné skenovací sondy dodávající stroji maximální přesnost

• Spolehlivé skenování s pomocí technologie Compass kompenzuje vnitřní vibrace stroje, čímž 

umožňuje vysoce přesné pořizování dat.

• Snížení nejistoty měření pomocí pevné skenovací hlavy jako je HP-S-X5, která zajišťuje patřičnou 

kompenzaci průhybu doteku i při použití dlouhých nástavců.

Stroj GLOBAL S s funkčním balíčkem Precision zajišťuje naprostou důvěru v měření dílů s přísnými 

tolerancemi, jako jsou komponenty hnacích ústrojí.

PRECISION

http://www.hexagonMI.com
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POSOUVÁ FLEXIBILITU KUPŘEDU...
Doplnění optického měření
Pro snímání prvků, které jsou pro dotykovou sondu příliš malé, nebo zaznamenání přesných 2D dat 

podporuje stroj GLOBAL S optický snímač HP-C-VE.

Ovládání různých snímačů z jednoho softwaru
Metrologický software PC-DMIS podporuje všechny snímací možnosti dostupné pro stroj GLOBAL 

S S a umožňuje bezproblémové přepínání mezi nimi v jediném softwaru. Umožňuje uživatelům 

konfigurovat programy od jednorázových specializovaných kontrolních úloh a zpětné analýzy po 

procesní kontrolu vysokoobjemové výroby.

Správa komplexních dat a vlastní reportování
Maximalizujte výhody multisenzorové konfigurace pomocí metrologického softwaru, který zvládá 

husté mraky bodů. Software PC-DMIS integruje data z jednotlivých bodů i polygonálních sítí a 

umožňuje export do aplikace Microsoft Excel, průmyslových standardů IGES a STL a softwaru pro 

statistické řízení procesů (SPC).

FLEXIBILITA NAPOMÁHÁ 
PRODUKTIVITĚ
Pro výrobce, kteří vyrábí mnoho různých typů produktů, nebo se zaměřují na díly s rozmanitými prvky, 

typy materiálů, nebo charakteristikami povrchu, je flexibilita měření zcela zásadní z hlediska udržení 

produktivity. Technici kvality musí být schopni použít správný snímač ve správný čas, aby bylo zajištěno, 

že budou ověřeny a efektivně kontrolovány charakteristiky dílů.

Funkční balíček Multi-Purpose transformuje stroj GLOBAL S na multisenzorový SMS s možností použít 

dotykové a bezdotykové snímače v rámci jednoho měřicího programu. Umožňuje efektivní měření 

různých dílů a umožňuje SMS bezproblémové přecházení mezi aplikacemi s naprosto odlišnými 

požadavky. Kombinace indexovatelné snímací hlavy s vybranými snímači a zásobníkem sond poskytuje 

vrcholnou aplikační flexibilitu tak, aby byl každý díl měřen pomocí nejvhodnějšího snímače.

• Pořizování mraků bodů s vysokou hustotou na velkých plochách a volných tvarech pomocí 

bezkontaktních volitelných doplňků, jako je laserový skener HP-L 

• Použití bezkontaktních snímačů ke kontrole choulostivých povrchů nebo měkkých materiálů bez 

rizika poškození dílu

• Kombinace bezkontaktního měření s dotykovým snímáním za účelem dosažení maximální přesnosti 

u kritických prvků

• Maximální efektivita a minimalizace doby měření díky automatické výměně sond v rámci jednoho 

měřicího programu

Stroj GLOBAL S s funkčním balíčkem Multi-Purpose poskytuje operátorům flexibilitu umožňující použít 

správné nástroje pro danou úlohu – dokonce i když se úkoly každý den mění.

http://www.hexagonMI.com
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POSOUVÁ INTEGRACI KUPŘEDU...
Automatizovaná kontrola
Funkční balíček Shop-Floor umožňuje stroji GLOBAL S pracovat uvnitř linky nebo v její blízkosti. 

Nabízí tak potenciál pro použití v rámci plně automatizované výrobní buňky a dosažení maximální 

produktivity.

Zdokonalená ochrana stroje v extrémních podmínkách 
Pokud by mohlo okolní prostředí limitovat výkon stroje GLOBAL S nebo vyžadovat zvýšenou ochranu 

SMS proti prachu a nečistotám, nabízí společnost Hexagon ochranné kryty nebo klimatizované 

místnosti. Aktivní tlumení může rovněž zmírnit nadměrné vibrace.

Zajištění bezpečnosti operátora
Stroj GLOBAL S je z principu bezpečný a nevyžaduje ve standardní konfiguraci žádnou speciální 

ochranu. Nicméně aby bylo možné vyhovět specifickým požadavkům zákazníků, je stroj GLOBAL S k 

dispozici s aktivními bezpečnostními zařízeními. Tím se minimalizuje závislost na zákazníkovi a je 

poskytována maximální flexibilita stroje GLOBAL S provozovaného v dílenském prostředí.

INTEGRACE NAPOMÁHÁ 
PRODUKTIVITĚ
Čas strávený přemisťováním dílů z výroby do laboratoře kontroly kvality může znamenat překážku v 

produktivitě. Přesunutí měření blíž k místu výroby výrazně zkrátí prostoje v pracovním toku a zvýší 

efektivitu. Měřicí systémy úzce integrované do výrobních operací rychle detekují vady, takže je možné 

optimalizovat výrobní procesy a zkrátit dobu dodání produktu. Nicméně měření v dílně přináší své 

vlastní problémy, protože podmínky v dílnách se značně mění.

Funkční balíček Shop-Floor umožňuje stroji GLOBAL S kompenzovat fluktuace teploty a poskytuje vyšší 

úroveň ochrany před působením prachu a nečistot. Také přidává řadu operátorských funkcí ideálních 

pro uživatele v dílenském prostředí. 

• Zajištění spolehlivých výsledků i v podmínkách měnící se teploty v dílenském prostředí

• Ochranné měchy a kryty brání kontaminantům v proniknutí k důležitým mechanickým částem SMS, 

čímž se prodlužuje doba provozuschopnosti stroje i v těch nejnáročnějších podmínkách

• Upozorňování na změny teploty, vlhkosti a dalších faktorů ovlivňujících výsledky pomocí 

monitorovacího systému okolního prostředí PULSE

• Operátoři mohou rychle spouštět předdefinované měřicí programy s minimálním zaškolením pomocí 

rozhraní INSPECT softwaru PC-DMIS

• Zlepšení správy prostředků pomocí volitelné sady informační signalizace, která poskytuje informace 

o stavu SMS z jakéhokoli místa v dílně

Stroj GLOBAL S s funkčním balíčkem Shop-Floor pomáhá udržet kvalitu procesu pod kontrolou při 

současné optimalizaci pracovního toku rozměrové kontroly.

SHOP-FLOOR

http://www.hexagonMI.com
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VÝROBNÍ ZÁVOD PŘEDVÁDĚCÍ CENTRUM

MÍSTNÍ ODBORNÁ PODPORA 
PO CELÉM SVĚTĚ
Díky globální síti servisních center a aplikačních inženýrů je tým odborníků společnosti 

Hexagon Manufacturing Intelligence okamžitě k dispozici, aby výrobcům po celém světě 

pomohl dosáhnout jejich cílů v oblasti kvality. Místní pobočky jsou plně vybaveny pro 

předvádění produktů, názorná programování dílů a rozsáhlá školení. Společnost Hexagon 

vám zajistí trvalou podporu po celou dobu životnosti SMS Global S a je tak s vámi na 

každém kroku vaší cesty.

http://www.hexagonMI.com
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PODPORA PŘI INSTALACI
Zajistěte si bezproblémovou instalaci a následné používání díky aplikačním 

inženýrům, kteří poskytnou školení personálu, podporu při psaní počátečních 

programů pro měření dílů a podporu v budoucnu.

ŠKOLENÍ
Dobrá znalost provozu a údržby SMS může mít výrazný dopad na produktivitu. 

Školicí kurzy společnosti Hexagon, s úrovněmi od začátečníků po pokročilé, 

poskytnou uživatelům dovednosti potřebné k optimalizaci používání SMS a 

maximalizaci provozní doby. Školení probíhají buď ve specializovaném centru 

společnosti Hexagon nebo přímo u zákazníka.

PLÁNY ÚDRŽBY
Preventivní a plánovaná údržba pomáhá udržet hardware v optimálním stavu. K 

dispozici jsou různé plány údržby. V případě nutných oprav zahrnují náhradní díly, 

práci a dopravu. Služba může rovněž zahrnovat vyhrazeného zástupce společnosti 

Hexagon, technickou podporu a vzdálenou pomoc, pokud je to možné.

KALIBRACE
Maximalizujte návratnost investice tím, že zachováte přesnost systému po celou 

dobu jeho životnosti. Servisní technici společnosti Hexagon mají zkušenosti, 

speciální nástroje a akreditaci dle současných globálních norem k řádné kalibraci 

a recertifikaci SMS.

APLIKAČNÍ PODPORA
Aplikační inženýři společnosti Hexagon mohou pomoci se zákaznickými měřicími 

programy během úvodních školení. Služba je ideální pro nové uživatele SMS, 

podporu uvedení nových programů nebo pro zkušené operátory, kteří se zabývají 

novými či složitými geometriemi.

ANALÝZA MÍSTA INSTALACE
Podmínky v dílnách a laboratořích nejsou vždy pro pořizování přesných 

naměřených dat ideální. V takovém případě jsou k dispozici inženýři společnosti 

Hexagon pro konzultace na místě instalace, kteří stanoví, jaké kroky lze pro 

zlepšení výsledků podniknout. Pomůžou tak vybrat nejvhodnější řešení pro dané 

prostředí.

SERVIS A PODPORA

http://www.hexagonMI.com


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 webu 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 SKENERY

SNÍMAČE

PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA

SLUŽBY

LASEROVÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY A STANICE

MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ SYSTÉMY

SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM

MĚŘENÍ SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ

CAD / CAM

STATISTICKÉ ŘÍZENÍ PROCESŮ

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A MĚŘIDLA

SOFTWARE PRO NÁVRH A VÝPOČET NÁKLADŮ
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