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ABSOLUTNIE WSZYSTKO
ABSOLUTNIE WSZĘDZIE
NAJBARDZIEJ MOBILNY TRACKER LASEROWY NA ŚWIECIE

Pomiary przenośne nigdy nie były tak proste. Rozwiązanie pomiarowe typu "wszystko w jednym" 
najbardziej mobilne spośród urządzeń dostępnych na rynku - tracker laserowy Leica Absolute 
Tracker AT403 firmy Hexagon Manufacturing Intelligence to samodzielny system pomiarowy 
mieszczący się w jednej niewielkiej i podręcznej walizce transportowej.

Dzięki ogromnej szybkości pomiarowej, prostemu działaniu, z którym nie może równać się 
żaden inny tracker laserowy, a także bardzo wytrzymałej konstrukcji, Leica Absolute Tracker 
AT403 stanowi innowacyjny system, który nie ma sobie równych na rynku przenośnych urządzeń 
pomiarowych.

Leica Absolute Tracker AT403 mierzy absolutnie wszystko i absolutnie wszędzie zaraz po wyjęciu 
z walizki transportowej.

Wydajność 
Szybsze i bardziej wydajne pomiary niż kiedykolwiek wcześniej.

 

Mobilność 
Najbardziej przenośny tracker laserowy jaki kiedykolwiek został 
wyprodukowany.

 
Odporność 
Zaprojektowany z myślą o pomiarach w dowolnym miejscu  - w każdym 
miejscu system charakteryzuje się wszechstronną funkcjonalnością.

INTRODUCTION
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ZWIĘKSZAJĄC WYDAJNOŚĆ 
SZYBKI SPOSÓB NA WIĘKSZĄ WYDAJNOŚĆ 
 
Tracker laserowy Leica Absolute Tracker AT403  został stworzony, aby przeprowadzać kontrolę 
pomiarową w sposób wydajny, dokładny i w przystępnej cenie. Ze zredukowanym do minimum 
czasem pomiarów  tracker laserowy na pierwszym miejscu stawia  wydajność.

Szybszym i bardziej ekonomicznym stacjonarnym oraz ciągłym procesom pomiarowym 
towarzyszy  usprawniona procedura zmiany stanowiska, dzięki czemu możliwa jest oszczędność 
czasu oraz większa funkcjonalność. Dodatkowo innowacyjny punkt dostępu do sieci WiFi oraz 
wymienne w czasie pracy baterie zapewniają swobodę pracy, dzięki której proces pomiarowy 
jest bardziej wydajny niż dotychczas.  
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PAGE TITLE

Ukierunkowana Technologia 
Dzięki innowacyjnej technologii wizyjnej  PowerLock firmy Hexagon  dokładne pomiary przeprowadzane 
są bez żadnego wysiłku. Ta technologia wizyjna wykrywa reflektor i automatycznie utrzymuje na nim 
wiązkę lasera, dzięki czemu obsługa trackera laserowego jest prosta, wymagania szkoleniowe zostały 
zredukowane do minimum, a wyniki pomiarowe otrzymywane są szybciej. 
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POMIARY "NA WYNOS" 
ROZWIĄZANIE POMIAROWE MIESZCZĄCE SIĘ W JEDNEJ 
WALIZCE TRANSPORTOWEJ

Leica Absolute Tracker AT403 to wszechstronna maszyna pomiarowa, która jest rzeczywiście 
przenośna. Pełen system pomiarowy posiada kompaktową konstrukcję mieszczącą się 
w jednej lekkiej walizce transportowej i gotowy jest do pracy zaraz po wyjęciu z pojemnika. 
Tracker laserowy został zaprojektowany z myślą o szybkich i łatwych pomiarach w dowolnym 
miejscu i czasie.

Dzięki wbudowanemu innowacyjnemu połączeniu WiFi  i niezależnemu zasilaniu bateryjnemu, 
tracker Leica Absolute Tracker AT403 może działać bez podłączania jakichkolwiek przewodów. 
Dzięki konstrukcji typu "wszystko w jednym" (All-in-One), tracker może przeprowadzać pomiary 
wszędzie tam, gdzie potrzebna jest dokładna kontrola.

Przenośna Sonda 
Leica B-Probe - ręczna sonda pomiarowa 
zaprojektowana z myślą o trackerze Leica Absolute 
Tracker AT403. Ze względu na wyjątkową przenośność 
oraz działanie, urządzenie może przeprowadzać 
dokładne pomiary w miejscach niedostępnych zarówno 
dla trackerów laserowych 3D, jak i tradycyjnych 
optycznych systemów pomiarowych. Możliwość zbierania 
ukrytych danych 3D w dużym zakresie pomiarowym oraz 
bezprzewodowe, zasilane bateriami działanie sprawiają, 
że sonda Leica B-Probe stanowi wyjątkową propozycję w 
świecie metrologii 3D elementów wielkogabarytowych.

Dzięki Leica Absolute Tracker AT403 udoskonalono 
działanie sondy Leica B-Probe - zwiększono szybkość 
pomiarową, umożliwiono dostosowane do potrzeb klienta 
zbieranie trudno dostępnych punktów oraz zwiększono 
jej funkcjonalność.

MOBILNOŚĆ



WSZĘDZIE TRZYMA WYTYCZONY 
KURS 
WIARYGODNE POMIARY W KAŻDYM ŚRODOWISKU 

Tracker Leica Absolute Tracker AT403 został zaprojektowany, aby dostarczać najwyższej jakości 
wyniki pomiarowe niemal w każdym możliwym środowisku pomiarowym. Tracker może mierzyć 
w przestrzeni pomiarowej do 320 metrów (ø).

Leica Absolute Tracker AT403 został przystosowany działania w temperaturze od -15 do 45 
stopni Celsjusza, dlatego może przeprowadzać pomiary w dowolnym miejscu - w budynku, 
w trudnych warunkach zewnętrznych, a także w klimatyzowanych pomieszczeniach fabrycznych. 
Funkcje takie jak wbudowany monitor środowiska MeteoStation, OTG (sensor nachylenia) oraz 
konstrukcja certyfikowana zgodnie z restrykcyjną normą IP54 umożliwiają pomiary w dowolnych 
warunkach i sprawiają, że tracker stanowi idealne narzędzie do pomiarów poza obszarem hal 
przemysłowych.



Osiowanie w Warunkach Zewnętrznych 
Dzięki wyjątkowej funkcji namierzania celu RapidSight, osiowanie w przypadku pomiarów 

przeprowadzanych z dużej odległości  w trudnych warunkach zewnętrznych staje się przyjemnością, 
a nie przykrym obowiązkiem. Ten zamocowany na głowicy celownik sprawia, że kłopotliwe 
namierzanie celu stanowi już przeszłość, a kontrola w wymagających warunkach, w których priorytet 
stanowi szybkość pomiarowa, przeprowadzana jest w znacznie krótszym czasie.
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LEICA ABSOLUTE TRACKER AT403 
CECHY I KORZYŚCI 
 
Dzięki połączeniu szybkości, wydajności niezawodności, tracker laserowy Leica Absolute Tracker AT403 
stanowi niemające sobie równych rozwiązanie do pomiaru elementów wielkogabarytowych. Wykorzystując 
zaawansowane technologie system posiada wiele nowych i wypróbowanych funkcji niezbędnych do realizacji 
zdań z zakresu metrologii przemysłowej.

ABSOLUTNA 
ODPORNOŚĆ
Certyfikacja IP54  

Całkowicie szczelna konstrukcja 
z certyfikacją zgodną z normą 
IEC gwarantuje ochronę 
urządzenia przed pyłem i innymi 
zanieczyszczeniami. Dzięki niej 
tracker może mierzyć skutecznie 
nawet w najtrudniejszych 
warunkach. 

Stacja Meteo 

Wbudowany czujnik środowiska 
monitoruje warunki otoczenia, 
wraz z temperaturą, ciśnieniem i 
wilgotnością, aby skompensować 
zmiany i zapewnić dokładne 
pomiary bez względu na czynniki 
zewnętrzne.

Temperatura pracy

Szeroki zakres temperatury 
roboczej od -15°C do 45°C.

Przestrzeń pomiarowa 

Ultra duża przestrzeń pomiarowa 
do 320 metrów (ø) z minimalną 
odległością pomiarową 
wynoszącą mniej niż 0,8 metra.

Gwarancja Hexagon

Pełna 24-miesięczna gwarancja 
fabryczna oraz gwarantowane 
10-letnie wsparcie serwisowe.

ABSOLUTNA 
PRZENOŚNOŚĆ
Konstrukcja Typu 
Wszystko w Jednym 

Od zintegrowanej łączności 
bezprzewodowej, monitora 
środowiska oraz zasilania 
bateriami po kamerę podglądu 
(OVC), funkcję namierzania celu 
RapidSight oraz ergonomiczny 
uchwyt do przenoszenia 
urządzenia -wszystko, czego 
potrzebujemy zostało wbudowane 
w konstrukcję trackera.

System Mieszczący 
się w Jednej Walizce 
Transportowej

W jednej walizce mieści się 
najlżejszy i najbardziej przenośny 
tracker, sonda i pilot IR - do 
dyspozycji jest kilka różnych 
walizek transportowych, co 
zapewnia pełną elastyczność.

Inteligentna Łączność

Wbudowane Wi-Fi z funkcją 
punktu dostępu umożliwia 
proste ustawienie PC oraz 
zdalną obsługę urządzenia za 
pomocą laptopów, tabletów lub 
smartfonów, dzięki czemu tracker 
może być obsługiwany tylko przez 
jednego operatora.

ABSOLUTNA 
WYDAJNOŚĆ
PowerLock

Po przerwaniu wiązki lasera 
połączenie pomiędzy trackerem 
a reflektorem jest automatycznie 
wznawiane w szerokim polu 
widzenia kamery OVC bez potrzeby 
interwencji użytkownika.

Ciągły Pomiar

Tryb ciągłego pomiaru w czasie i 
odległości.

Zasilanie bateryjne

Niezależne zasilanie wymiennymi 
bateriami umożliwia szybkie, 
proste i bezprzewodowe 
ustawianie urządzenia niemal 
w każdym miejscu. 

Sensor nachylenia (OTG)

Pozwala użytkownikowi mierzyć 
punkty zgodnie z kierunkiem 
grawitacji; idealnie nadaje się 
do przeprowadzania zadań 
związanych z poziomowaniem i 
osiowaniem. 

Sonda Klasy Podstawowej 

Bezprzewodowa, zasilana 
bateriami sonda Leica B-Probe  
z dostosowaną do potrzeb 
klienta funkcją zbierania trudno 
dostępnych punktów.
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GOTOWY NA WSZYSTKO 
REALIZACJA KAŻDEGO ZADANIA POMIAROWEGO 
 
Leica Absolute Tracker AT403 to idealne narzędzie do realizacji zadań pomiarowych w wielu 
sektorach przemysłu  - od największych na świecie projektów związanych z infrastrukturą 
po wiodące badania naukowe.

ZASTOSOWANIA
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AKCESORIA SONDY LEICA B-PROBE REFLEKTORY

AKCESORIA 
REALIZACJA NIEMAL WSZYSTKICH  
ZADAŃ POMIAROWYCH  
 
Tracker Leica Absolute Tracker AT403 jest kompatybilny z wieloma narzędziami i akcesoriami 
stworzonymi z myślą o zwiększeniu  funkcjonalności i wydajności pomiarowej urządzenia.

LEICA B-PROBE
Optymalne narzędzie do przeprowadzania przenośnych 
pomiarów - Leica B-Probe to ultra przenośna, zasilana 
bateriami, bezprzewodowa ręczna sonda, która idealnie 
współdziała z trackerem Leica Absolute Tracker AT403.

ROLLER 
ZESTAW DO 
OSIOWANIA
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OPCJE MOCOWANIA

AKCESORIA
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SPECYFIKACJE

Dokładność

Reflektor* U(x,y,z) = ± 15 μm + 6 μm/m                      

(± 0.0006” + 0.000072”/ft)

Leica B-Probe* U(x,y,z) = ± 0.2mm (± 0.008”)

*Wszystkie dokładności są określane jako maksymalny dopuszczalny błąd (MPE) i zostały 
obliczone zgodnie z normą ASME B89.4.19-2006 oraz normą ISO 10360-10:2016 przy zastoso-
waniu precyzyjnych 1,5-calowych reflektorów RRR (Red Ring Reflector), o ile nie podano inaczej.

Dokładność pomiaru odległości ± 10 μm (± 0.00039”)

Dokładność pomiaru kątowego  

(w tym sensor nachylenia OTG)

± 15 μm + 6 μm/m                      

(± 0.0006”+0.000072”/ft)

Parametry Środowiska Pracy

Pył/Woda IP54 (IEC 60529)

Temperatura pracy -15˚C to +45˚C

Wilgotność Względna maks. 95% (bez kondensacji)

Monitor Środowiska Temperatura, ciśnienie i 

wilgotność

Bezpieczeństwo lasera Laser klasy 2 zgodnie z 

normami IEC 60825-1 Druga 

Edycja (2014-05)

Zakres

Standardowy zakres pomiarowy 

reflektora(ø):

320 m

Minimalna odległość pomiarowa 

reflektora:

< 0.8 m

Interfejs

Kabel TCP/IP (Cat5)

Łączność bezprzewodowa WLAN (IEEE 802.11n)

Zasilanie

Wewnętrzne Standardowy 8-godzinnyczas 
pracy przy zasilaniu bateryjnym 
- 1 bateria litowo-jonowa

Zewnętrzne Zasilacz AC

Dodatkowo Moduł Power over Ethernet 

(PoE+)

Informacje Ogólne

Kamera podglądu 4:3 IR enhanced Image             
≈ 10˚ FOV

Pilot z 4 przyciskami, na 
podczerwień 
Leica B-Probe

Leica B-Probe

Zakres pomiarowy (ø): 20 m

Zakres z relokacją instrumentu (ø): do 320 m

Minimalna odległość pomiarowa 2.5 m

Pył/Woda IP50

Leica AT403: 320 m (ø) range
Leica B-Probe: Zakres 
pomiarowy 20 m (ø) 
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JAKOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE 
NAJLEPSZE NARZĘDZIA Z NAJLEPSZYM WSPARCIEM 
 
Bazując na 25-letnich pracach badawczo-rozwojowych, tracker Leica Absolute Tracker AT403 stanowi najnowszy produkt 

z serii  pozostawiających w tyle konkurencję technologicznych innowacji firmy Hexagon Manufacturing Intelligence. 

Wykorzystująca wieloletnie doświadczenie jakość zwiększająca wydajność stanowi czynnik, dzięki któremu firma Hexagon 

utrzymuje się w ścisłej czołówce na rynku metrologicznym, dostarczając rozwiązania pomiarowe dla wielu sektorów 

przemysłowych na całym świecie.

Międzynarodowa sieć sprzedaży Hexagon gwarantuje wszechstronne wsparcie posprzedażne oraz usługi w każdym 

zakątku świata.  Dzięki największemu serwisowi technicznemu ukierunkowanemu na maszyny metrologiczne wszystkich 

producentów oraz naciskowi na dostarczane lokalnie rozwiązania, Hexagon ma możliwość świadczenia usług serwisowych 

oraz przeprowadzania napraw, certyfikacji i kalibracji oraz organizację szkoleń dla operatorów urządzeń oraz konserwację 

i aktualizację oprogramowania.

W przypadku trackera Leica Absolute Tracker AT403, oprócz gwarancji dziesięcioletniego okresu wsparcia serwisowego, 

klienci mogą czerpać korzyści z nowej 24-miesięcznej gwarancji fabrycznej – dzięki niej użytkownik zyskuje pewność, że 

technologia Hexagon zawsze będzie spełniać jego oczekiwania.
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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 sondowaniu, 
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

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

