
RETROFIT WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH 
MASZYN POMIAROWYCH
EFEKTYWNE ODNOWIENIE TECHNOLOGII POMIAROWEJ

USŁUGI I POMOC - BROSZURA





• Rewitalizacja starego systemu przy minimalnych nakładach inwestycyjnych

• Zmniejszenie kosztów konserwacji oraz przestoju maszyny, który ma miejsce, gdy komponenty systemu osiągną koniec okresu 

użytkowania

• Zwiększenie wydajności istniejących systemów pomiarowych poprzez wykorzystanie najnowocześniejszej elektronik i komponentów

• Znaczne uproszczenie zastosowania i zarządzania całym systemem poprzez oprogramowanie pomiarowe najnowszej generacji

• Większa elastyczność dzięki udoskonaleniu systemu pomiarowego poprzez dodanie sond skanujących, optycznych i/lub laserowych

• Możliwość korzystania z szybkiej i zdalnej pomocy oferowanej przez telefoniczne centra wsparcia Hexagon

Każdy sprzęt produkcyjny wymaga okresowej aktualizacji, aby zapewnić optymalną wydajność i przedłużyć cykl życia maszyny. 
Konstrukcja mechaniczna współrzędnościowej maszyny pomiarowej (CMM) lub maszyny wielosensorowej podlega minimalnym 
naprężeniom, dlatego regularne prace konserwacyjne gwarantują jej niezawodność przez wiele lat.  Jednak, aby zapewnić optymalną 
wydajność i dokładność systemu w jego cyklu życia, niektóre jego komponenty muszą być wymieniane bądź okresowo aktualizowane. 
Na przykład elektroniczny sterownik charakteryzuje się krótszą żywotnością  w porównaniu z elementami mechanicznymi i, gdy po kilku 
latach od przekazania do eksploatacji wystąpi awaria, znalezienie części zamiennych może okazać się skomplikowane, wskutek czego 
konserwacja będzie utrudniona, a w wielu przypadkach nawet niemożliwa.

Komputer osobisty i oprogramowanie pomiarowe podlegają jeszcze szybszym zmianom - nowy komputer PC staje się przestarzały pod 
względem technologicznym zaledwie kilka lat po wprowadzeniu na rynek. W przypadku awarii komputera PC jedyne rozwiązanie stanowi 
jego wymiana wraz z aktualizacją oprogramowania do najnowszej wersji. Jest to wymagane w celu zapewnienia kompatybilności z 
pozostałymi elementami systemu pomiarowego.

Co istotne elektronika, komputer PC oraz oprogramowanie pomiarowe podlegają ciągłemu rozwojowi. Kontrola jakości czerpie korzyści 
z aktualizacji, dzięki której może szybko opracować i wprowadzić na rynek nowe, lepsze rozwiązania wspomagające i przyspieszające 
proces produkcji.

Firma Hexagon Manufacturing Intelligence posiada lokalne centra specjalizujące się w regeneracji maszyn i systemów pomiarowych 
Hexagon bądź innych producentów. Wykwalifikowani inżynierowie oceniają wszystkie aspekty kontroli systemu, włącznie z konstrukcją 
mechaniczną, elektroniką, okablowaniem, systemem napędowym, sensorami, komputerem PC oraz oprogramowaniem, aby móc 

zaproponować klientom najlepsze opcje retrofitu w celu uzyskania optymalnego cyklu życia i wydajności systemu. 

Najważniejsze zalety:

DLACZEGO RETROFIT?
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Nie ma znaczenia dlaczego przeprowadzana jest aktualizacja współrzędnościowej maszyny pomiarowej 
lub maszyny wielosensorowej - firma Hexagon Manufacturing Intelligence oferuje kilka poziomów retrofitu 
w zależności od wieku lub stopnia zużycia danego systemu pomiarowego.

Jeśli system pomiarowy jest stosunkowo nowy, właściwie serwisowany i utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym, najbardziej ekonomiczne rozwiązanie stanowi wymiana komputera PC oraz aktualizacja 
oprogramowania do najnowszej wersji. W wyniku tych czynności powstanie system kontroli charakteryzujący 
się taką samą wydajnością, jaką charakteryzował się, gdy był zupełnie nowy, jednak z lepszą funkcjonalnością 
i użytecznością.

W przypadku starszych modeli maszyn powinien zostać wymieniony sterownik elektroniczny, a także komputer 
PC i oprogramowanie. W tej sytuacji maszyny są poddawane całkowitemu i kompletnemu przeglądowi 
w centrum serwisowym Hexagon lub w zakładach klienta. Po wymianie przestarzałych bądź zużytych 
komponentów systemy są rewitalizowane przy pomocy najnowocześniejszego sterowania numerycznego 
idealnego do nowych zadań.

Przebudowa współrzędnego systemu pomiarowego może stanowić okazję do zwiększenia potencjału całego 
stanowiska kontroli. Na przykład do istniejącej sondy może zostać dodana nowa sonda optyczna służąca do 
pomiarów bezkontaktowych lub sonda laserowa umożliwiająca szybkie i wydajne pozyskiwanie danych form 
powierzchni. Alternatywnie możliwa jest instalacja dodatkowych stykowych sond skanujących oraz, gdy zajdzie 
taka potrzeba, specjalnych magazynków narzędzi. Dzięki temu stara maszyna zmieni się w wielosensorowe 
stanowisko pomiarowe realizujące szerszy zakres kontroli wymiarowej.

RETROFIT SPEŁNIAJĄCY 
POTRZEBY KLIENTA
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Aby tchnąć nowe życie w system pomiarowy i zwiększyć jego wydajność, firma Hexagon Manufacturing 
Intelligence opracowała całą rodzinę sterowników systemu służących specjalnie do przebudowy 
współrzędnościowych maszyn pomiarowych oraz maszyn wielosensorowych każdego typu i każdego 
producenta.

Każdy sterownik został opracowany z myślą o maszynie odpowiedniej wielkości, by móc zoptymalizować 
stosunek kosztów do korzyści. Każdy model posiada modułową konstrukcję (architekturę), która umożliwia 
idealne dostosowanie do każdego rodzaju maszyny, wdrażając najnowsze innowacje Hexagon pod względem 
sterowania ruchem osi oraz wspomagając wszystkie sondy najnowszej generacji.

Zespoły serwisowe Hexagon posiadają długoletnie i bogate doświadczenie w modernizacji starych systemów 
pomiarowych, dzięki któremu mogą stworzyć idealne rozwiązanie odpowiadające potrzebom klienta. Zdobyte 
doświadczenie pomocne było w stworzeniu   sterownika w o budowie modułowej   pozwalających na optymalne 
dostosowanie do typu i funkcji każdej poddanej retrofitowi maszyny. Dzięki temu odnowione rozwiązanie 
pomiarowe oferuje  wymierne korzyści związane z inwestycją w poprawę jakości przy zredukowanym czasie 
serwisowania.

ISTOTA PRZEBUDOWY



7HexagonMI.com  |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 7HexagonMI.com  |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE



8 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com

REALIZACJA PRZEBUDOWY

Hexagon Manufacturing Intelligence jest największym producentem oprogramowania w przemyśle metrologicznym i oferuje szeroką 
gamę pakietów programów dostosowanych do potrzeb użytkowników. Oprogramowanie firmy Hexagon Manufacturing Intelligence 
pozwala na inteligentne i efektywne pozyskiwanie danych, a także na analizę, zarządzanie i prezentację zebranych danych.

Aktualizacja oprogramowania pomiarowego do najnowszej wersji to warunek niezbędny do odnowienia przestarzałego systemu. 
Jednak zalecana jest również w przypadku nowocześniejszych systemów, ponieważ nowe wersje oprogramowania umożliwiają 
szybszą pracę, przyspieszając kontrolę jakości i zwiększając wydajność.

Zaktualizowane wersje oprogramowania wspomagają również szeroki asortyment sond, w tym sondy laserowe, które mogą 
pozyskiwać ogromną ilość danych w bardzo krótkim czasie. Dane te mogą bez trudu zostać przekształcone w informacje mające 
znaczenie w procesie udoskonalania produkcji. 

Zastosowanie programów pomiarowych Hexagon, w tym PC-DMIS - wiodącego na świecie oprogramowania metrologicznego, a także  
QUINDOS - najbardziej zaawansowanego narzędzia analitycznego dla wielu rodzajów współrzędnościowych maszyn pomiarowych i do 
realizacji różnorodnych zadań - umożliwia rewitalizację 
funkcjonalności maszyny oraz szybszy i lepszy zwrot 
z inwestycji w rozwiązanie do kontroli jakości.

Koncepcja modułowa pakietów PC-DMIS i QUINDOS 
wspomaga aktualizację systemów pomiarowych.    
Dostępnych jest wiele pakietów spełniających 
specjalistyczne wymagania kontroli wymiarowej, od 
pomiaru łopatek turbin po kontrolę kół zębatych, a także 
wspomagających statystyczną analizę (kontrolę) procesu 
i inżynierię odwrotną.

OPROGRAMOWANIE POMIAROWE
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Aktualizacja systemu pomiarowego może również obejmować najbardziej wrażliwą część całego systemu - sondy przeprowadzającej 
pomiary. Firma Hexagon oferuje pełen zestaw rozwiązań do sondowania stykowego i skanowania, a także umożliwia realiację pomiarów 
bezkontaktowych w oparciu o technologię optyczną bądź laserową.

Aby wyjść na przeciw wymaganiom klienta, na rynek wprowadzono głowice indeksowalne co 7.5 ,̊ 5˚ lub 2.5 ,̊ wraz z sondami skanującymi 
współdziałającymi z trzpieniami o długości do 225 mm.

Oprócz sond optycznych na indeksowalnej głowicy można zamocować kamery z automatyczną ogniskową (zoom) CNC oraz 
z wszechstronnymi funkcjami przetwarzania obrazów, aby przeprowadzić optyczną analizę pozycjonowanych powierzchni pod dowolnym 
kątem. Alternatywnie możliwe jest zamocowanie wyjątkowego skanującego sensora laserowego HP-L firmy Hexagon, by móc szybko 
pozyskiwać części szerokich powierzchni w celu analizy kształtu bądź pomiaru elementów geometrycznych.

SONDY POMIAROWE
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PEŁNE WSPARCIE PRZED, 
PODCZAS I PO SERWISIE  
Dostawa systemu pomiarowego Hexagon Manufacturing Intelligence stanowi początek bliskiej współpracy firmy z klientem. Od tej 
chwili lokalne zespoły Hexagon pracują nad głębszym zrozumieniem zmiennych potrzeb klienta, budując nowe relacje z użytkownikami 
systemu i wspomagając ich w stałym udoskonalaniu własnych procesów produkcyjnych.

Poznanie, zrozumienie i spełnienie wymagań użytkowników przed, podczas i po świadczeniu światowej klasy usług stanowi klucz do 
sukcesu firmy Hexagon. Poprzez międzynarodową sieć sprzedaży i wsparcia technicznego firma Hexagon oferuje swoim klientom 
pomoc na szczeblu lokalnym oraz usługi spełniające najbardziej rygorystyczne normy.

Każdy użytkownik wie, że redukcja do minimum czasu przestoju maszyny pozwala na maksymalne wykorzystanie inwestycji. Właśnie 
dlatego sieć wsparcia technicznego Hexagon została zlokalizowana w sposób strategiczny - czyli lokalnie - i nadal się rozwija. Technicy 
serwisowi są odpowiednio szkoleni, aby móc przeprowadzić konserwację wszystkich produktów Hexagon i pozostawać na bieżąco z 
wszystkimi innowacjami technologicznymi systemów.

Wszechstronne usługi świadczone przez Hexagon obejmują:

Wsparcie techniczne

• Serwis gwarancyjny, rutynowe czynności konserwacyjne, naprawy, części zamienne

Aktualizację i Przebudowę systemu

• Relokację, aktualizację, regenerację, urządzenia z rynku wtórnego, wynajem sprzętu

Weryfikację i Kalibrację

• Okresową weryfikację, kalibrację, przywrócenie geometrii certyfikację

Usługi aplikacyjne (użytkowe)

• Programowanie, usługi pomiarowe

Szkolenia i usługi doradcze

• Szkolenie, szkolenie odświeżające, doradztwo użytkowe

Umowy serwisowe

• Umowy serwisowe sprzętu (HMC), umowy serwisowe oprogramowania (SMA), szkolenia odnośnie 
najnowszych aktualizacji
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Hexagon Manufacturing Intelligence Service Centres

Hexagon Manufacturing Intelligence Certified Partners



Hexagon Manufacturing Intelligence pomaga producentom 
przemysłowym rozwijać przełomowe technologie dzisiaj, a 
jutro – produkty zmieniające życie. Jako wiodący specjalista 
w zakresie metrologii i produkcji, ekspert w wyczuwaniu, 
myśleniu i działaniu dzięki zbieraniu, analizie i aktywnemu 
wykorzystywaniu danych zapewnia klientom pewność w 
zwiększaniu produkcji i wydajności przy jednoczesnym 
ulepszaniu jakości produktów.

Przez sieć lokalnych centrów serwisowych, zakładów 
produkcyjnych i biur sprzedaży na pięciu kontynentach 
kształtujemy zmiany w produkcji, aby stworzyć świat, 
w którym jakość zwiększa wydajność produkcji. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence jest częścią Hexagon 
(Nasdaq w Sztokholmie: HEXA B; hexagon.com), wiodącego 
globalnego dostawcy technologii informacyjnych 
zwiększających jakość i wydajność w zastosowaniach 
geoprzestrzennych i przemysłowych.

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE

SKANOWANIE LASEROWE

SONDY

PRZENOŚNE RAMIONA POMIAROWE

USŁUGI SERWISOWE

TRACKERY LASEROWE

SYSTEMY WIELOCZUJNIKOWE I OPTYCZNE

SKANERY W TECHNOLOGII ŚWIATŁA BIAŁEGO

OPROGRAMOWANIE METROLOGICZNE

CAD / CAM

OPROGRAMOWANIE DO STATYSTYCZNEJ ANALIZY PROCESU

ROZWIĄZANIA ZROBOTYZOWANE

RĘCZNE INSTRUMENTY POMIAROWE

OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA I KOSZTORYSOWANIA
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