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CREȘTEREA 
PRODUCTIVITĂȚII
Întrucât consumatorii solicită produse din ce în ce mai personalizate cu termene mai scurte de execuție 
decât în trecut, productivitatea a devenit principalul factor competitiv în industria prelucrătoare. 
Productivitatea măsoară eficiența producției în materie de precizie, capacitate de producție și cost. 
Pentru a rămâne în fruntea competiției, producătorii trebuie să găsească un echilibru corect între acești 
factori pentru a-și atinge obiectivele de producție. Ei trebuie să accepte noi tehnologii care îmbunătățesc 
eficiența în domeniile importante ale fluxurilor lor de lucru și să se asigure că fiecare etapă a procesului 
contribuie la un rezultat general de succes. 

Echipamentul de metrologie nu face excepție. Astăzi, procesul de măsurare trebuie să se potrivească cu 
durata întregului ciclu de producție și nu să-l prelungească. Seria de mașini de măsurare în coordonate 
GLOBAL S (CMM) a Hexagon Manufacturing Intelligence combină tehnologiile inteligente care oferă 
performanțe de măsurare superioare și productivitate sporită pentru nevoile unice ale fiecărui mediu de 
producție.

Proiectate de Pininfarina și dezvoltate conform conceptului Enhanced Productivity Series (EPS) al 
Hexagon, GLOBAL S reunește tehnologii avansate pentru o soluție optimă de măsurare cu trei nivele 
de performanță: Green, Blue și Chrome, care să se potrivească cu cerințele oricărei aplicații. Mașinile 
EPS oferă clienților posibilitatea de a selecta motorul principal de productivitate și de a configura CMM-
ul în funcție de capacitatea de producție, precizie, flexibilitate sau randamentul secției de producție. 
De asemenea, gama de CMM oferă setări complet personalizate pentru ca GLOBAL S să fie universal 
aplicabil și să contribuie la îmbunătățiri continue ale productivității.
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ENHANCED PRODUCTIVITY 
SERIES (EPS)
Pentru echipamentele de producție, productivitatea nu este definită doar de mașina în sine, ci și 
de tehnologiile și funcțiile integrate și de contribuția lor la rezultatele întregii soluții. În mod similar, 
productivitatea măsurătorilor nu este definită doar de hardware-ul mașinii; găsirea configurării corecte a 
tehnologiei disponibile pentru sarcina în cauză va avea un impact pozitiv asupra măsurătorilor în ceea ce 
privește eficiența producției.

Soluțiile Enhanced Productivity Series (EPS) furnizate de Hexagon Manufacturing Intelligence folosesc 
un portofoliu larg de tehnologii inteligente, inclusiv îmbunătățiri ale experienței utilizatorilor, software 
avansat și opțiuni ecologice. Mașinile EPS recurg la avantajele acestor tehnologii pentru a simplifica și a 
accelera sarcinile de măsurare și a spori productivitatea globală.

Oferind opțiunea de a selecta configurări din pachetele de aplicații predefinite sau de a configura sistemul 
pentru cerințe individuale, echipamentele EPS se asigură că inginerii care se ocupă de calitate și concep 
rutine de măsurare, operatorii care efectuează verificarea și managerii de calitate care analizează datele, 
dispun de soluția de care au nevoie pentru a garanta îmbunătățirea continuă în fluxul de producție.

http://www.hexagonMI.com
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PLATFORMA 
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compass

scan PILOT 

eco MODE+

TEHNOLOGIE 

CUM ACȚIONEAZĂ GLOBAL S 
Platforma GLOBAL S conține o serie de tehnologii de ultimă oră proiectate pentru a ajuta producătorii să scurteze și să 
optimizeze timpii ciclurilor cu scopul de a utiliza mai bine resursele mașinilor pentru o productivitate maximă.

Reducerea costurilor de operare cu modul Eco 
Oferind beneficii economice și ecologice, Modul Eco și Modul Eco + reduc costurile 
de operare ale GLOBAL S în timp ce au în vedere sustenabilitatea. Modul Eco 
declanșează automat modulul CMM-ului când este în repaus, asigurându-se că 
mașina este pregătită. Modul Eco + reduce consumul de aer cu până la 90% atunci 
când mașina este în repaus și poate economisi până la 25% din aerul comprimat în 
condiții standard de operare.

Reducerea timpului de execuție a măsurătorilor cu modul Fly2 
Pe lângă timpul necesar măsurării unei piese, timpii de ciclu sunt afectați de durata 
de timp necesară poziționării senzorului pentru măsurarea respectivă. Funcția 
de optimizare a traiectoriei modului Fly2 generează cea mai eficientă rută dintre 
punctele de măsurare și, astfel, creează calea sondei. Ca rezultat, timpul de 
execuție al programului poate fi redus, la fel și tensiunea internă a mașinii pentru o 
întreținere mai ușoară și o diminuare a timpilor morți.

Scanare mai rapidă pentru calea necunoscută cu Scan Pilot 
Scanarea fără o cale de măsurare predefinită poate fi dificilă și poate necesita 
mult timp. Pentru a asigura productivitate ridicată în măsurătorile de scanare 
nedefinite, Scan Pilot oferă randament ridicat de control al mișcării, care permite o 
performanță robustă de scanare chiar și atunci când calea este necunoscută. Cu 
ajutorul programului Scan Pilot, GLOBAL S poate reduce timpul pe ciclu – oricât de 
complexă va fi geometria sau bruscă schimbarea suprafeței. 

Optimizarea performanței la viteze mai mari cu Compass 
Una dintre provocări pentru o scanare precisă de mare viteză este efectul de 
vibrație al mișcării proprii a CMM în timpul funcționării, care poate avea un impact 
vizibil asupra rezultatelor. Cu tehnologia patentată Compass, o combinație de soluții 
hardware și firmware, GLOBAL S garantează capacitatea de a funcționa la cele mai 
înalte viteze de scanare, fără a compromite acuratețea. Disponibil pe mașinile cu 
nivel de performanță Chrome, tehnologia Compass permite scanarea mai rapidă 
pentru a garanta productivitate prin reducerea timpilor ciclurilor de măsurare.

http://www.hexagonMI.com


HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com8

Utilizarea software-ului pentru a spori calitatea în cadrul 
organizației 
Software-ul metrologic potrivit le oferă producătorilor 
instrumentele necesare pentru a crea și executa cu ușurință 
rutinele de măsurare și pentru a comunica rezultatele rapid și 
eficient. PC-DMIS se bucură de peste 20 de ani de expertiză 
integrată care permite producătorilor să capteze și să 
distribuie fără probleme informații privind calitatea în cadrul 
organizației și în toate fazele de producție. Pentru aplicații 
mai pretențioase, cum ar fi examinarea geometriei speciale 
sau complexe sau evaluarea dificilă a datelor, software-ul 
QUINDOS cu gama sa de module specializate garantează 
complexitatea solicitată de cel mai avansat utilizator în 
domeniul metrologiei.

Configurarea cu senzori pentru o sarcină la îndemână 
Alegerea unei configurări corespunzătoare a sondei este extrem de importantă 
pentru a furniza o eficiență maximă în timpul măsurătorilor. Hexagon oferă un 
portofoliu extins de soluții, inclusiv sonde cu declanșare de mare precizie, senzori 
de contact și fără contact și opțiuni de schimbare a instrumentelor care permit 
CMM-ului să răspundă oricăror cerințe referitoare la aplicații. Extensii de până la 
800 mm sunt disponibile pe sondele selectate, pentru o accesibilitate maximă.

CE ÎMBUNĂTĂȚIRI ADUCE 
GLOBAL S
Mașinile GLOBAL S sunt ușor de configurat, iar o gamă variată de senzori, 
opțiuni de software și accesorii permit utilizatorilor să potrivească exact 
configurarea dispozitivului cu cerințele specifice ale fluxului 
de producție.

http://www.hexagonMI.com


HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 9

Noi strategii pentru analiza datelor de măsurare  
CMM-urile produc multe date care nu sunt întotdeauna 
ușor de înțeles și de administrat. Portofoliul software-ului 
Q-DAS oferă multe pachete pentru analiza statistică a datelor 
colectate de la aproape orice echipament de măsurare. 
Gama oferă o viziune și un control mai bun asupra procesului 
de producție, alertează utilizatorii mai repede cu privire la 
anumite probleme și reduce cantitatea de piese fabricate care 
ajung să fie respinse.

Industria în ritmul progresului 4.0 
Obținerea de informații mai aplicabile din datele de măsurare, 
face din calitatea o investiție profitabilă. GLOBAL S este 
întrutotul compatibil cu tehnologia HxGN SMART Quality, 
platforma de management a datelor de calitate la nivel de 
întreprindere care utilizează o analiză statistică cuprinzătoare, 
o vizualizare și un management de flux de lucru pentru a 
furniza indicații asupra procesului de producție. 

Monitorizarea mediului de lucru cu PULSE 
Utilizat ca produs independent sau împreună cu HxGN 
SMART Quality, PULSE oferă utilizatorilor o imagine în timp 
real a condițiilor de mediu din jurul CMM-ului. Oferind alerte 
instantanee de stare a echipamentelor și notificări de avarie, 
PULSE le oferă utilizatorilor încredere în rezultatele obținute 
prin monitorizarea condițiilor de mediu care ar putea influența 
calitatea datelor măsurate.

SENZORI ȘI SOFTWARE

http://www.hexagonMI.com
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CREȘTEREA CONTINUĂ A 
CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE...
Alerte privind starea echipamentului 
Pe lângă înregistrarea modificării temperaturii, vibrațiilor, umidității și a altor factori care pot afecta 
rezultatele, sistemul de monitorizare a mediului PULSE furnizează alerte privind starea echipamentului, 
fiind soluția ideală pentru setările automate de verificare și asigurând măsurători în volum mare în condiții 
optime.

Analiza efectivă a datelor 
Verificarea cu privire la capacitatea de producție ridicată generează volume mari de date, iar analiza 
statistică poate ajuta la asigurarea celei mai bune utilizări a acestora. Software-ul Q-DAS permite 
inginerilor de calitate să monitorizeze tendințele datelor și rezultatele proceselor, susținând analiza 
cauzelor principale. 

Automatizarea încărcării pieselor 
Automatizarea fluxului de lucru este o metodă extrem de fiabilă de a crește capacitatea de producție. 
GLOBAL S este compatibil cu sistemele automate și semiautomate de alimentare a pieselor de prelucrat 
care pot reduce timpul de verificare a așezării unei piese pe o mașină-unealtă sau chiar pot permite ca 
operațiunile de măsurare să continue fără supraveghere. 

CAPACITATEA DE 
PRODUCȚIE STIMULEAZĂ 
PRODUCTIVITATEA
Pentru produsele destinate utilizării în masă unde productivitatea este măsurată în volumul de 
producție și în timpul de lansare pe piață, transferul este principala preocupare pentru managerul de 
producție. Inginerii de producție așteaptă ca un număr mare de piese să fie produse conform unor 
specificații exacte, iar odată cu ritmul de producție care crește, posibilele greșeli devin tot mai scumpe. 
Departamentul de calitate poate opta pentru funcționarea CMM-urilor fără întrerupere, dar are nevoie 
rapid de rezultate într-un format ușor de utilizat, care să permită luarea unor decizii la timp.

Platforma GLOBAL S este proiectată pentru medii cu capacitate de producție ridicată. Tehnologia 
avansată a CMM-urilor permite departamentelor de calitate să atingă cele mai înalte nivele de 
performanță cerute pe piața actuală exigentă. Pachetul destinat capacității de producție asigură 
producătorului viteză fără a compromite precizia.

• Creșteți viteza de scanare, menținând acuratețea utilizând tehnologia Compass la nivelul de 
performanță Chrome

• Garantați randament superior cu Scan Pilot pentru măsurarea pieselor cu geometrie complexă și cu 
marginile ascuțite sau cu profiluri mici chiar și atunci când nu se cunoaște calea de scanare

• Reduceți timpii de ciclu cu viteza și accelerația celor mai bune mașini din clasă
• Diminuați în continuare durata pe ciclu de măsurare prin optimizarea traiectoriei modului Fly2, 

diminuând durata programului cu până la 10%
• Apelați mai multe caracteristici geometrice și minimizați modificările instrumentelor utilizând un cap de 

sondă de indexare de tipul HH-AS8-T2.5, care poate obține 12.240 de poziții unice
• Obțineți mai repede date decât prin intermediul sondei cu un singur punct, utilizând o sondă de 

scanare analogică ca de exemplu HP-S-X1

Global S, cu pachetul de aplicații pentru capacitatea de producție, este ideal pentru condițiile actuale de 
foarte dinamice și insuficiente.

http://www.hexagonMI.com
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CAPACITATE DE PRODUCȚIE
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CREȘTEREA CONTINUĂ A 
PRECIZIEI...
Adaptarea software-ului la aplicație 
Dezvoltat pentru a suporta sarcini de măsurare submicronă, QUINDOS este ideal pentru majoritatea 
cerințelor complexe de măsurare și analizelor speciale. Cu pachete specializate pentru geometrii 
specifice ale pieselor, QUINDOS este software-ul ales pentru utilizatorii avansați din departamentul de 
metrologie.

Verificarea condițiilor de mediu 
Măsurarea precisă necesită controlul tuturor condițiilor care afectează măsurarea. Chiar și în încăperi 
destinate calității, fluctuațiile condițiilor de mediu pot influența rezultatele măsurătorilor. Sistemul PULSE 
monitorizează modificările de temperatură, vibrațiile, umiditatea și alți factori, și alertează utilizatorii astfel 
încât să poată fi luate imediat măsuri de remediere.

PRECIZIA STIMULEAZĂ 
PRODUCTIVITATEA
Dacă atelierul produce piese cu geometrii complexe și toleranțele sunt apropiate, tehnicienii și inginerii de 
calitate trebuie să știe dacă pot avea încredere deplină în controlul datelor măsurate.

GLOBAL S este proiectat pentru măsurători exacte. Cadrul din aluminiu oferă o rigiditate ridicată, cu 
o greutate minimă, permițând CMM-ului să funcționeze cu viteză și precizie. Puntea TRICISION oferă 
raportul optim de rigiditate-masă pentru o precizie ridicată și o stabilitate pe termen lung, în timp ce 
ghidajele în coadă de rândunică asigură o mișcare precisă de-a lungul întregii căi de rulare a mașinii. De 
asemenea, GLOBAL S utilizează tehnici avansate de compensare geometrică pentru a asigura o precizie 
maximă, în timp ce pachetul cu aplicații pentru precizie vine cu senzori ultra-preciși și tehnologie de 
scanare pentru a oferi mașinii cea mai înaltă precizie. 

• Scanați cu încredere deoarece tehnologia Compass compensează vibrația intrinsecă a mașinii, 
permițând captarea de date foarte precise

• Reduceți incertitudinea de măsurare folosind o sondă cu cap fix, ca de exemplu HP-S-X5 care asigură 
o compensare corectă pentru deformarea palpatorului, chiar și atunci când sunt prevăzute extensii de 
dimensiuni mari

GLOBAL S cu pachetul cu aplicații pentru precizie garantează o încredere totală în măsurarea pieselor cu 
toleranțe apropiate, cum ar fi componentele unui grup motopropulsor.

PRECIZIE

http://www.hexagonMI.com
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CREȘTERE CONTINUĂ A 
FLEXIBILITĂȚII...
Adăugarea măsurii optice
Pentru a capta caracteristici care sunt prea mici pentru o sondă tactilă sau pentru a înregistra date de 
măsurare exacte 2D, GLOBAL S are suport pentru senzorul optic HP-C-VE.

Operarea mai multor senzori cu un singur software
Software-ul de metrologie PC-DMIS suportă toate opțiunile senzorilor disponibile pentru GLOBAL S și 
permite schimburi fără întreruperi între ele pentru singur software astfel încât utilizatorii pot configura 
programele de la sarcini de examinare specializate și de inginerie inversă până la controlul procesului 
pentru volum de producție ridicată.

Gestionarea datelor complexe și personalizarea rapoartelor
Sporiți beneficiile unei configurări multisenzor cu software-ul de metrologie care gestionează date 
cu contur punctat. PC-DMIS integrează datele de la un singur punct la o rețea complexă și permite 
exportarea datelor în format Microsoft Excel, conform standardului industrial IGES și STL și către 
software-ul de control al proceselor statistice (SPC).

FLEXIBILITATEA 
STIMULEAZĂ 
PRODUCTIVITATEA
Pentru producătorii care fabrică mai multe tipuri diferite de piese de prelucrat sau care au în vedere piese 
cu o varietate de caracteristici și de diferite tipuri de materiale sau cu caracteristici diverse ale suprafeței, 
flexibilitatea strategiei de măsurare este esențială pentru menținerea productivității. Tehnicienii de calitate 
trebuie să fie capabili să pună la dispoziție senzorul potrivit la momentul potrivit pentru a se asigura că 
caracteristicile pieselor sunt verificate și controlate eficient.

Pachetul cu aplicații multifuncționale transformă GLOBAL S într-un CMM multisenzor capabil să utilizeze 
atât senzori de contact, cât și senzori fără contact într-un program cu o singură piesă. Permite măsurarea 
eficientă a unei game variate de piese și totodată, comutarea fără probleme a aplicațiilor cu cerințe 
complet diferite la nivelul CMM-urilor. Combinând un cap de sondă de indexare cu senzorii selectați și un 
schimbător de instrumente, această configurație asigură flexibilitate finală a aplicației pentru măsurarea 
fiecărei piese cu senzorul potrivit.

• Obțineți date cu contur punctat de înaltă densitate pe suprafețe mari și cu formă liberă utilizând opțiuni 
fără contact, cum ar fi scanerul cu laser HP-L 

• Utilizați senzori fără contact pentru a examina suprafețe delicate sau cele din materiale moi, fără a 
deteriora piesa

• Combinați măsurarea fără contact cu sondarea tactilă pentru o precizie maximă a caracteristicilor 
deosebit de importante

• Maximizați eficiența și minimizați timpul de verificare a măsurătorilor prin comutarea automată a 
sondelor în cadrul programului-piesă

GLOBAL S cu pachetul de aplicații multifuncționale asigură operatorilor flexibilitatea de a folosi 
instrumentele potrivite pentru lucrare – chiar și atunci când lucrarea se schimbă zilnic.

http://www.hexagonMI.com
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CREȘTEREA CONTINUĂ A 
INTEGRĂRII...
Automatizarea verificării
Pachetul cu aplicații pentru secția de producție permite lui GLOBAL S să funcționeze în linie sau în 
apropierea liniei, oferind potențialul de utilizare într-o celulă de lucru complet automatizată pentru o 
productivitate maximă.

Sporirea protecției mașinii pentru condiții extreme 
În cazul în care mediul ar putea diminua performanța lui GLOBAL S sau este nevoie de o protecție 
suplimentară împotriva prafului și agenților de contaminare pentru CMM, Hexagon oferă incinte de 
protecție sau opțiuni pentru camerele controlate climateric. Amortizoarele active pot atenua și vibrațiile 
excesive.

Asigurarea siguranței operatorului
În mod inerent, GLOBAL S este sigur și nu necesită protecție specială în configurarea sa standard. Cu 
toate acestea, pentru a satisface orice solicitare specifică din partea clienților, GLOBAL S este disponibil 
cu dispozitive de siguranță active. Acest lucru minimizează dependența de utilizator și oferă o flexibilitate 
maximă a CMM-urilor GLOBAL S operate în secția de producție.

INTEGRAREA STIMULEAZĂ 
PRODUCTIVITATEA
Timpul necesar pentru transferul pieselor din camera de producție în cea destinată calității pentru 
examinare poate constitui o barieră majoră în calea productivității. Măsurarea efectuată mai aproape de 
punctul de producție reduce în mod considerabil perioadele de repaus din fluxul de lucru și îmbunătățește 
eficiența. Sistemele de măsurare bine integrate cu operațiunile de producție detectează rapid defectele 
de calitate, permițând optimizarea fluxurilor de lucru și scurtarea duratei de lansare pe piață. Cu toate 
acestea, măsurarea în atelier vine cu provocări proprii deoarece condițiile din secția de producție pot 
varia semnificativ.

Pachetul de aplicații pentru secția de producție permite ca GLOBAL S să compenseze temperaturile 
fluctuante și oferă un nivel mai ridicat de protecție față de efectele nivelului de praf și murdărie, precum și 
să adauge o gamă de funcții de operare ideale pentru utilizatorii din secția de producție. 

• Asigurați rezultate fiabile chiar și în condițiile cu modificări de temperatură în mediile secției de 
producție prin compensarea avansată a temperaturii

• Evitați ca agenții de contaminare să ajungă la componentele mecanice importante ale CMM-ului cu 
tub ondulat și capace, îmbunătățind timpul de funcționare al mașinii chiar și în cele mai critice condiții 
de mediu

• Fiți atenți la schimbările de temperatură, umiditate și alți factori care ar putea afecta rezultatele 
utilizând sistemul de monitorizare a mediului PULSE

• Permiteți operatorilor să ruleze rapid și cu o pregătire minimă programe pentru piese predefinite 
utilizând interfața pentru utilizator INSPECT de la PC-DMIS

• Îmbunătățiți gestionarea resurselor utilizând opțiunea de luminozitate în cazul mesajelor pentru a 
vedea starea CMM-ului din partea cealaltă a secției de producție

GLOBAL S cu pachetul de aplicații pentru secția de producție contribuie la menținerea calității procesului 
sub control în timp ce optimizează fluxul general de lucru pentru examinarea dimensională.

SECȚIA DE PRODUCȚIE
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UNITATE DE PRODUCȚIE CENTRU DE DEMONSTRAȚIE

SUPORT LOCAL DIN 
PARTEA EXPERȚILOR DIN 
ÎNTREAGA LUME
Bazându-se pe o rețea globală de centre de soluții și ingineri pentru consultanță, o echipă formată din 
experți în metrologie din cadrul Hexagon Manufacturing Intelligence stă la dispoziția producătorilor 
din întreaga lume, pentru a-i ajuta să-și atingă obiectivele privind calitatea. Unitățile locale oferă 
demonstrații ale produsului, programare în timp real a piesei și opțiuni vaste de instruire. Începând 
de la instalare și punere în funcțiune, până la consilierea pe întreaga durată de viață a mașinii de 
măsurare în coordonate GLOBAL S, Hexagon vă va sta la dispoziție în fiecare etapă parcursă.
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CONSULTANȚĂ DE INSTALARE
Asigură operațiuni de instalare desfășurate fără probleme, iar mai apoi oferă 
instruirea personalului de către ingineri experți în astfel de aplicații, asistență pentru 
programe inițiale de măsurare a piesei și consultanță continuă.

INSTRUIRE
O bună cunoaștere a funcționării și întreținerii CMM-urilor poate avea un impact 
major asupra productivității. De la cele introductive la cele avansate, cursurile de 
formare oferite de Hexagon oferă utilizatorilor posibilitatea de a dobândi aptitudini 
pentru optimizarea utilizării CMM și maximizarea perioadele de timp. Hexagon oferă 
o gamă largă de cursuri de formare atât pentru operatorii începători, cât și pentru 
cei cu experiență, fie într-un centru de formare, fie în fabrica clientului.

PLANURI DE MENTENANȚĂ
Mentenanța preventivă și serviciile regulate garantează o stare optimă a hardware-
ului. Există planuri diferite de mentenanță. Atunci când sunt necesare reparații, 
piesele, mâna de lucru și transportul sunt acoperite. Serviciul de mentenanță 
presupune suport din partea unui reprezentant dedicat clientului, acces la consiliere 
tehnică din partea Hexagon și consultanță la distanță, acolo unde este cazul.

SERVICII DE CALIBRARE
Sporiți rentabilitatea investiției dumneavoastră, menținând sistemul exact pe 
parcursul duratei sale de viață. Inginerii responsabili cu consultanța ai Hexagon 
dispun de experiența, instrumentele specializate și acreditarea furnizată de 
către standardele globale actuale pentru a calibra corespunzător și a reactualiza 
sistemele mașinilor de măsurare în coordonate.

CONSULTANȚĂ PENTRU APLICAȚII
Inginerii experți în aplicații de metrologie ai Hexagon pot scrie pentru clienți 
programe de control al piesei în timpul instalării și după aceea. Acest serviciu este 
ideal pentru utilizatorii începători sau pentru utilizatori experimentați ai mașinii de 
măsurare în coordonate care se confruntă cu o geometrie nouă și complexă.

ANALIZA LOCAȚIEI
Condițiile de lucru și de laborator nu sunt întotdeauna ideale pentru a obține date 
corecte de măsurare. În acest caz, inginerii Hexagon sunt dispuși să vină în locația 
respectivă să determine ce acțiuni pot fi desfășurate pentru a îmbunătăți rezultate și 
pentru a vă ajuta să alegeți soluția cea mai adecvată.

SERVICE ȘI ASISTENȚĂ
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Hexagon Manufacturing Intelligence oferă suport 
producătorilor din industrie pentru a dezvolta tehnologii 
revoluționare din ziua de azi și produsele capabile să 
schimbe ziua de mâine. În calitate de specialist în soluții 
de top de metrologie și producție, capacitatea noastră de 
detectare, reflectare și acționare – colectarea, analizarea 
și utilizarea activă a datelor măsurate – oferă clienților 
noștri încrederea pentru creșterea vitezei de producție și 
accelerarea productivității, îmbunătățind calitatea produsului.

Prin intermediul unei rețele de centre locale de service, 
centre de producție și centre comerciale de pe cinci 
continente, aducem o schimbare inteligentă în industria 
de fabricație, pentru a construi o lume în care calitatea 
stimulează productivitatea. Pentru mai multe informații, 
accesați HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence este parte a companiei 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), un 
furnizor de top la nivel mondial de tehnologii ale informațiilor 
care stimulează calitatea și productivitatea în aplicațiile 
industriale și geospațiale ale întreprinderilor.

MAȘINI DE MĂSURAT ÎN COORDONATE

SCANARE CU LASER 3D

SENZORI

BRAȚE DE MĂSURARE PORTABILE

SERVICII

DISPOZITIVE DE MONITORIZARE ȘI STAȚII LASER

SISTEME MULTISENZOR ȘI OPTICE

SCANERE CU LUMINĂ ALBĂ

SOLUȚII SOFTWARE PENTRU METROLOGIE

CAD / CAM

CONTROL STATISTIC AL PROCESELOR

APLICAȚII AUTOMATE

MICROMETRE, ȘUBLERE ȘI CALIBRE

DESIGN ȘI PLANIFICAREA COSTURILOR PENTRU SOFTWARE

© 2018 Hexagon AB și / sau sucursalele și filialele sale. Toate drepturile sunt rezervate. Acest document este corect la data publicării. 
Informațiile pot face obiectul unor modificări fără notificare prealabilă.

http://HexagonMI.com
http://hexagon.com
http://www.hexagonMI.com

