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Hexagon Manufacturing Intelligence'ın otomatik 
üretim hattı denetim sistemi, İtalyan yağlı-hidrolik 
parça tedarikçisinin üretiminin tam akışında 
olmasını sağlamaktadır.

2002 yılında kurulan 3B FLUID POWER SRL, aerodinamik 

bileşenlerle çalışan bir fason denetim firması olarak 

başlamıştır. Zaman içinde diğer sanayi dallarına 

geçen şirket, bugün tarım, havacılık ve otomotiv 

sektörlerinde faaliyet göstermektedir. İtalya'nın Novellara 

kentinde üretilen ürünler öncelikle dökme demir veya 

alüminyumdan yağlı-hidrolik kontrol üniteleri olmakla 

birlikte, şirket ayrıca yağ filtreleri gibi bazı plastik parçalar 

da üretmektedir.

TIGO SF
3B FLUID POWER, NOVELLARA, İTALYA

http://HexagonMI.com


Günlük ölçülen ürünlerin örnekleme 
oranını %10'dan %50'ye çıkardık ve 
tüm denetim, makinenin çalışma 
döngüsünü yavaşlatmadan 
gerçekleştirildi.



Kuruluşundan bu yana geçen zamanda, 3B FLUID POWER, 

hem teslimat hem de kalite açısından müşterilerinin 

ihtiyaçlarını karşılamayı taahhüt etmektedir. 

İşin ölçeği büyüdükçe, üretim akışlarını optimize etmek için 

yeni teknolojilere yatırım yapmak, büyümenin devamlılığını 

sağlamak gerçek bir öncelik olmuştur. Şirketin felsefesi, 

daha fazla miktarda ürünle işlem yapabilecek yeni 

sistemlerin uygulanması ve müşterilerin ihtiyaçları arttıkça 

kazanç sağlamak üzere bu sistemlerin etkinleştirilmesi 

yönünde olmuştur.

Günümüzde, ölçüm sistemleri, üretim süreçlerinde önemli 

bir rol oynamakta ve 3B FLUID POWER’ın ürünlerinde yüksek 

bir kalite standardına ulaşmasına olanak sağlamaktadır. 

Ancak uygulamada, bu kaliteyi elde etmenin yanı sıra 

zamandan ve masraflardan tasarruf etmek de istenmiştir. 

Denetim zamanlarının azaltılmasına yardımcı olmak üzere 

yeni bir koordinat ölçüm cihazını (CMM) üretim iş akışına 

doğrudan entegre etme ve aynı zamanda daha hassas 

sonuçlar elde etme stratejisi izlenmiştir. Bu ise, daha verimli 

bir makineye yatırım yapma anlamına gelmiştir.

Şirketin Hexagon Manufacturing Intelligence’den bir TIGO SF 

satın almasına yol açan, bu motivasyon ve optimum kalite 

için işleme çevrimi içinde örnekleme oranını artırma ihtiyacı 

olmuştur.

3B FLUID POWER, üretim ortamına uygun bir ölçüm cihazı 

arıyordu ve kendi tesisi için en iyi çözümü belirlemek üzere 

bir danışman olarak Hexagon Manufacturing Intelligence’e 

ulaştı. Üretim hattının ihtiyaçlarını değerlendirdikten sonra, 

iki şirket bir TIGO SF üretim bölümü CMM'nin ideal bir seçim 

olacağı konusunda anlaştı.

3B FLUID POWER Genel Müdürü Andrea Barani, “Bu 

makinenin üretim hattı ortamındaki faaliyetler için uygun 

özelliklere sahip olmasından ötürü, bir TIGO SF CMM tercih 

ettik” diyor.

TIGO SF, yalnızca üretim bölümü için özel olarak tasarlanmış 

tam korumalı bir CMM değil, aynı zamanda üretim iş akışına 

doğrudan entegrasyona hazır olarak sunuluyor. Bu hat-içi 

ölçüm potansiyeli, 3B FLUID POWER için büyük bir belirleyici 

faktör olmuştur; çünkü şirketin öncesine göre daha hassas 

ölçümler yaparken daha otomatik süreçlere ilerlemesine 

olanak sağlamıştır.

3B FLUID POWER tipik olarak küçük dişli kutuları ve sıvı 

hidrolik ekipmanı için gövde parçaları üretmektedir, bu 

nedenle parça toleransları genellikle 10 mikron civarındadır. 

Bu, hassas işleme ekipmanı ve dolayısıyla hassas boyut 

denetimi gerektirir. TIGO SF, Hexagon Manufacturing 

Intelligence teknisyenlerinin desteğiyle bir hücreye 

kurulmuştur. Ölçüm ve üretim ekipmanları şirketinden 

gelen uygulama mühendisleri, hücrenin yöneteceği 

tüm parçaları programlayarak ve yeni makinenin hızlı 

çalışmasını sağlamak için ölçüm döngülerini optimize 

ederek, 3B FLUID POWER'a önemli yardımlar sağlamıştır. 

Hücre, işleme merkezine bir robot tarafından yüklenen ham 

alüminyum döküm parçaları olarak hayata başlayan mikro 

alet motorları üretim döngüsünün otomatik bir parçasıdır. 

İşleme sonrasında, kritik boyutların doğrulanması için yeni 

TIGO SF’ye yüklenmeden önce parça robot tarafından alınır, 

çapaktan temizlenir ve yıkanır.

Otomatik hücre kurulumundan önce, ölçümler ayrı bir 

kalite kontrol odasında gerçekleştiriliyordu. Yeni CMM'in bu 

tam otomatik üretim hücresine entegre olması, 3B FLUID 

POWER'ın parça denetiminde daha yüksek bir örnekleme 

oranı elde etmesine ve şirketin cirosunu sadece birkaç 

yıl içinde üç katına çıkarmasına katkıda bulunan önemli 

verimlilik artışlarına imkan sağlamıştır.

Bu türden boyut denetimi ile, bu otomatik işleme hücresi, 3B için 
gerçekten kalitede bir kuantum sıçraması anlamına geliyor.



Hexagon Manufacturing Intelligence, endüstriyel 
üreticilerin bugünün karmaşık teknolojileri ve yarının 
yaşamı değiştiren ürünlerini geliştirmelerine yardımcı 
olur. Alanında lider metroloji ve üretim çözümleri uzmanı 
olarak algılama, düşünme ve harekete geçme - ölçüm 
verilerinin toplanması, analizi ve aktif olarak kullanımı 
- alanlarındaki uzmanlığımız, müşterilerimize üretim 
hızını artırmak ve ürün kalitesini geliştirirken verimliliği 
hızlandırmak için gerekli güveni sunuyor.

Beş kıtada yerel servis merkezleri, üretim tesisleri ve ticari 
operasyonlardan oluşan bir ağ ile, kalitenin verimliliği 
getirdiği bir dünya oluşturmak için üretimde akıllı değişimi 
şekillendiriyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin 
HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence tüm coğrafyalar ve 
endüstriyel işletme uygulamalarında kalite ve verimliliği 
iyileştirmelerine yön veren lider global bilgi teknolojileri 
tedarikçisi Hexagon'un (Nasdaq Stockholm: HEXA B; 
hexagon.com) bir iştirakidir.
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