
Brožura

Řada ramen Absolute Arm
První měřicí ramena na světě s krytím IP54  
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Rameno Absolute Arm
Navrženo pro použití v jakémkoliv prostředí.

Rameno Absolute Arm je určeno pro měření kdekoliv, v oddělení kvality, ve výrobní hale, 
na konstrukčním stole, v obráběcím centru, v klimatizovaných stabilních prostorech nebo 
prašné dílně. Plné krytí IP54, poprvé na světě u přenosného měřicího ramene, podporuje 
tuto koncepci měření na každém místě spolu se snadnou mobilitou a jednoduchou 
použitelností. 
 
Se čtyřmi různými možnostmi 3D skenování je rameno Absolute Arm vytvořeno pro 
budoucnost průmyslového měření. Vysokorychlostní, vysoce produktivní, uživatelsky 
přívětivé a vysoce univerzální. To je přenosné měřicí rameno, které přináší nové funkce 
pro měření ve stále náročnějších prostředích.
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Robustní hardware pro  
prvotřídní výkon.
Rameno Absolute Arm je výsledkem více než 35 let zkušeností s 
vývojem kloubových měřicích ramen a kombinuje nejnovější pokroky 
v oblasti materiálů a měření. Každá součást byla navržena s ohledem 
na praktičnost, použitelnost, stabilitu a odolnost. Díky těmto 
inovativním technologiím je přenosné měření s vysokou přesností 
bezproblémové v jakékoli situaci. 
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Enkodéry 
Patentované Absolutní 

enkodéry kloubu jsou 
výhradním řešením společnosti 

Hexagon. Absolute Arm je tak 
jediným přenosným měřicím 
ramenem, u kterého je zcela 
eliminováno referencování a 

zahřívací doba před měřením.

Pohyb 
Jedinečný systém protizávaží 
Zero-G a otočné rukojeti s 
nízkým třením snižují únavu 
uživatelů a maximalizují 
přesnost díky minimalizaci 
setrvačnosti.

Materiály 
 Konstrukce využívající trubky 

z uhlíkových vláken zajišťuje 
pevnost a tepelnou stabilitu za 
jakýchkoliv okolních podmínek.

Bezpečnost 
 Funkce HomeDock a 

SmartLock umožňují rameno 
mezi měřeními uložit a 

uzamknout a zajišťují tak větší 
bezpečnost při přepravě, 
nastavování a přesunech 

ramene.

Mobilita 
Bezdrátové připojení a baterie 

vyměnitelné za provozu 
poskytují větší flexibilitu při 

přesouvání ramene po výrobní 
hale, přičemž skenování 

probíhá plnou rychlostí i při 
připojení přes Wi-Fi.

Dotykové ovládání 
Díky multifunkčním ovládacím 
tlačítkům a pohodlnému OLED 
dotykovému displeji na zápěstí 
ramene uživatel ovládá měření 
přímo ve své ruce.

Odezva 
Snadná interakce s 
uživatelem i v nejnáročnějším 
průmyslovém prostředí díky 
funkcím vizuální, akustické a 
haptické odezvy doplněné o 
technologii Bluetooth.

Měření 
Široká nabídka sond a 
vysokorychlostních 3D  
skenerů v kombinaci s  
výběrem ze 7 velikostí a 3 
úrovní přesnosti poskytují 
maximální flexibilitu měření.

Ochrana 
Vysoce kvalitní konstrukce a 

těsnění umožnily ramenu  
Absolute Arm stát se prvním 

přenosným ramenem na světě 
se stupněm krytí IP54 a zároveň 

umožnit provoz při okolní 
teplotě až 45°C.



Praktičnost, 
díky promyšlené 

konstrukci.
Rameno Absolute Arm bylo od začátku 
navrhováno s důrazem na praktičnost. 
Jeho cílem je poskytovat konzistentní, 

spolehlivé a přesné výsledky bez ohledu 
na úroveň zkušeností uživatele.
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Přesnost
Řada měřicích ramen Absolute Arm  
dosahuje přesnosti měření dotykem až  
6 mikronů a přesnosti skenování až 43 mikronů.

Pohodlí
I největší rameno Absolute Arm váží méně 
než 11 kilogramů, což umožňuje snadné a 
rychlé sestavení i přemístění.

Produktivita
Technologie SHINE laserového skeneru 
Absolute Scanner AS1  posouvá kvalitu 
dat na novou úroveň bez snížení rychlosti, 
zatímco průkopnický plošný skener  
RS-SQUARED přináší poprvé do světa 
měřicích ramen ultra rychlou technologii 
skenování se strukturovaným světlem.

Monitorování
Systém SMART – Self-Monitoring Analysis 
and Reporting Technology – zajišťuje 
kompletní diagnostické monitorování 
ramene za účelem zajištění komplexní 
spolehlivosti měření.

Opakovatelnost
Patentovaný konektor pro připojení sondy 
minimalizuje prostoje tím, že umožňuje 
výměnu sond za běhu bez nutnosti 
následné rekalibrace.

Kompatibilita
Léty prověřené spolehlivé softwarové 
rozhraní RDS je kompatibilní se všemi 
významnými metrologickými softwary a je 
jimi podporováno.

Certifikace
Přesnost měření dotykem je standardně 
certifikována podle norem ISO 10360-12, 
přesnost celého skenovacího systému je 
určena podle normy ISO 10360-8, dodatku D. 
Ověřování přesnosti může uživatel provést 
přímo pomocí dodaného délkového normálu.

Možnosti připojení
Rameno je připraveno na Průmysl 4.0 díky 
skenování plným výkonem 300 Hz přes 
WiFi a jednoduchou integrací do konceptu 
Smart Factory společnosti Hexagon.

Odolnost  
Plné krytí IP54 v kombinaci s robustními 
přepravními pouzdry odolnými proti 
nárazům udržují rameno řádně chráněné 
a v perfektním stavu.

Asset Management
Absolute Arm je nyní kompatibilní s 
řešením HxGN SFx | Asset Mangagement, 
které umožňuje sledovat a analyzovat stav 
měřicích ramen v reálném čase,  stejně jako 
laser trackery a souřadnicové měřicí stroje 
společnosti Hexagon.



Nejvšestrannější měřicí 
rameno na trhu.
Každé rameno Absolute Arm je kompatibilní s celou řadou 
sond, skenerů a dalšího příslušenství. Díky tomu je bezpochyby 
nejvšestrannější a nejvíce multifunkční přenosné měřicí rameno na trhu.

Skenujte s AS1, RS5, RS-SQUARED nebo HP-L-8.9. Měřit dotykem 
můžete s téměř stovkou různých doteků, hrotů, úhlových nástavců, 
prodloužení, nebo infračervených sond. Přidávejte funkce jako 
je provoz na baterie a připojení přes Wi-Fi pomocí sady Control 
Pack. Vyberte si mezi stojany, stativy a vozíky, šrouby, svorkami 
nebo magnetickou základnou. Kombinujte s každým významným 
metrologickým softwarem na trhu.
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Laserový skener RS5 
Spolehlivé univerzální 3D 
skenování.

Plošný skener RS-SQUARED 
Jedinečné ultrarychlé 3D 
skenování s technologií 
strukturovaného světla.

Laserový skener HP-L-8.9 
Základní 3D skenování  
pro šestiosá ramena.

Absolute Scanner AS1 
Vlajková loď v oblasti 
vysokorychlostního 3D 
skenování s modrým 
laserem a krytím IP54.



Praktičnost, díky 
promyšlené konstrukci.
Všechny modely Absolute Arm jsou vybaveny 
dotykovým ovládacím a informačním panelem 
OLED na zápěstí. Obsluha tak může rychle měnit 
nastavení a kontrolovat výsledky, aniž by musela 
přecházet mezi ramenem a počítačem.
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Produktivita, díky promyšlené 
konstrukci.
Jedinečné modulární zápěstí 7osých systémů Absolute Arm umožňuje  
řadu rychlých a snadných úprav, včetně vyjmutí nebo výměny skenovací 
jednotky pouhým otočením páčky.

• Rychle přepínejte mezi laserovým skenováním, plošným skenováním a dotykovým měřením 
během jedné měřicí relace. 

• Namontovaný 3D skener můžete dokonce snadno a rychle zcela sundat, aby mohl snáze měřit 
ve stísněných prostorech. 

• Všechny sondy a skenery lze nasadit na rameno bez nutnosti jejich rekalibrace, což umožňuje 
okamžité měření. 

• Pistolové rukojeti jsou k dispozici ve třech různých velikostech – uživatel si může vybrat tu, která 
je mu nejpohodlnější.

• Úplným odstraněním rukojeti můžete měřit v těžko dostupných oblastech, jako jsou otvory a dutiny.

• Absolute Scanner AS1 lze také namontovat na polohovací zařízení Absolute Positioner AP21 a 
použít s laser trackerem pro měření velkoobjemových dílů.



3D skenování - budoucnost 
průmyslového měření.
Skenery pro rameno Absolute Arm jsou navrženy 
tak, aby se staly nedílnou součástí ramene. To 
zaručuje zvýšenou výkonnost měření a spolehlivou 
přesnost bez kompomisu v jednoduchosti použití, 
která je základem konstrukce systému.
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S laserovým skenerem Absolute Scanner AS1 neexistují žádné kompromisy. Nemusíte skenovat 
nižší rychlostí, abyste dosáhli nejvyšší kvality dat, a to ani když jste připojení přes Wi-Fi. Není 
třeba obětovat praktičnost a produktivitu při hledání lepší kvality. Jde o špičkovou techniku 
garantující spolehlivé, vysoce přesné výsledky.

AS1, postavený na unikátní technologii SHINE, vždy poskytuje maximální skenovací výkon, i na těch 
nejnáročnějších površích. Tento inovativní expoziční režim umožňuje skeneru AS1 skenovat bez 
snížení kvality či produktivity libovolné materiály. Ať potřebujete změřit lesklé černé plastové díly 
automobilu nebo tvarované komponenty z uhlíkových vláken. Maximální frekvence a plná šířka 
laserového řádku, bez sprejování a bez nutného snížení rychlosti skenování, jak může být obvyklé  
u jiných skenerů.

Absolute Scanner AS1
Naskenovaná data vysoké kvality nasbíraná maximální rychlostí, ať máte jakýkoliv díl.

Skenujte 99 % typů povrchů s výchozím nastavením expozice díky technologii  
Systematic High-Intelligence Noise Elimination (SHINE).

Extra široký skenovací řádek pro rychlejší naskenování dílu.

Sběr vysokého objemu dat, aniž by bylo nutné obětovat jejich kvalitu.

Snadná demontáž z ramene pro snazší měření dotekovou sondou skrytých oblastí.

Možnost sundání a nandání skeneru během pár sekund bez potřeby rekalibrace. 

Horizontálně orientovaný skenovací řádek pro pohodlnější měření.

Promítaný rámeček zorného pole usnadňuje správné umístění skeneru. 
 
Vysokorychlostní skenování přes Wi-Fi nebo jediný kabel. 
 
Stupeň krytí IP54 pro měření v náročných podmínkách.

Celý skenovací systém je certifikován podle normy ISO 10360-8, přílohy D.

Kompatibilní také s velkoobjemovým měřením pomocí laserového trackeru, pokud je 
namontován na jednotce Absolute Positioner AP21 a je používán s Absolute Trackerem AT960.
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Laserový skener RS5 je univerzální 3D skener, který se ideálně hodí pro méně náročné aplikace, jako 
je skenování modelů, odlitků, trubek, benchmarking nebo virtuální montáž.

Skener RS5, který si zachovává charakteristickou flexibilitu řady Absolute Arm, lze z ramena snadno 
sundat tak, aby se s ramenem lépe manipulovalo a měřilo na obtížně dostupných místech. Stejně 
jako vlajková loď řady, laserový skener Absolute Scanner AS1, se také rychle a opakovatelně nasadí 
bez nutnosti rekalibrace.

Laserový skener RS5, postavený na spolehlivé technologii, představuje dostupnější alternativu 
prémiového laserového skeneru.

Laserový skener RS5
Kvalitní sken bez vysokých investic.

Široký skenovací řádek rychle pokrývá skenované díly.

Snadná demontáž z ramene pro lepší využitelnost při měření dotekovou sondou.

Možnost sundání a nandání skeneru během pár sekund bez potřeby rekalibrace.

Horizontálně orientovaný skenovací řádek pro pohodlnější měření. 
 
Vysokorychlostní skenování přes Wi-Fi nebo jediný kabel.

Celý skenovací systém je certifikován podle normy ISO 10360-8, přílohy D.
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Čas potřebný ke skenování požadovaného dílu je často nejdůležitějším faktorem při plánování měřicích úloh. 
Daný díl může být pro měření k dispozici pouze po omezenou dobu nebo jej musíme měřit na nevhodném 
místě. Proto společnost Hexagon vyvinula plošný skener RS-SQUARED, první skener na bázi strukturovaného 
světla na světa, namontovaný na měřicím ramenu.

RS-SQUARED je navržen tak, aby zajistil co nejrychlejší skenování díky kombinaci rychlosti plošného skeneru 
a univerzálnosti měřicího ramene. Namísto laserových řádků jsou snímány velké „dlaždice“ dat. Oproti 
klasickým plošným skenerům ale odpadá nutnost typických referenčních značek. Je ideální pro uživatele, 
kteří mají velké množství nezměřených dílů nebo mají na skenování omezený čas.

Plošný skener RS-SQUARED
Každou sekundu se nasbírají až 4 naskenované „dlaždice“. 

Každá dlaždice má rozměr 300 x 300 mm a obsahuje až 1 milion bodů.

Referenční značky nejsou nutné, což zkracuje dobu přípravy a daný díl není nutný po skenování čistit.

Oblast, kterou se špičkovým laserovým skenerem skenujete hodinu, máte za 10 minut naskenovanou.

Snadná demontáž z ramene pro lepší využitelnost při dotekovém měření.

Možnost sundání a nandání skeneru během pár sekund bez potřeby rekalibrace. 
 
Vysokorychlostní skenování přes Wi-Fi nebo jediný kabel.

Celý skenovací systém je certifikován podle normy ISO 10360-8, přílohy D.
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Přenosné dotekové měření.
Absolute Arm představuje absolutní standard v oblasti spolehlivého, vysoce přesného dotekového měření s nejlepší 
přesností na trhu.

Všechna ramena se dodávají se třemi předkalibrovanými dotekovými sondami. Můžete tak začít okamžitě měřit. 
Zavedený TKJ konektor pro opakovatelná nasazení umožňuje sondy rychle a snadno vyměňovat za chodu, bez nutnosti 
rekalibrace mezi výměnami. 

Mezi příslušenstvím pro ramena Absolute Arm je k dispozici přibližně 100 sond. Vždy si tak vyberete tu, která bude 
vyhovovat vašim potřebám. Sondy rovné, úhlové, spínací, trubkové – všechny jsou dostupné v různých délkách  
a s různými průměry. Více podrobností najdete v našem kompletním katalogu příslušenství pro ramena Absolute Arm.

Odborník na dotekové měření.
Měřicí rameno Absolute Arm je dostupné také jako šestiosé. Ramena pro dotekové měření jsou založena na zaběhlé 
technologii a jsou určená k použití všude tam, kde není potřeba skenování. 6osé měřicí rameno Absolute Arm nabízí stejné 
bodové měření jako 7osé modely, současně však poskytuje vyšší přesnost (až o 8 µm). Je také plně rozšiřitelné na základní 
úroveň laserového skenování pomocí laserového skeneru HP-L-8.9 a je chráněno krytím IP54 stejně jako 7osé modely.
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Doplnění souboru metrologických nástrojů.
Díky mimořádně vysoké přesnosti měření a extrémní přenosnosti, je rameno Absolute Arm Compact dokonalým 
doplňkem v aplikacích pro souřadnicové měřicí stroje, které vyžadují příležitostná měření na obtížně dostupných 
místech. Právě proto nabízíme rameno Compact i s plnou certifikací podle normy ISO 10360-2, které umožňuje 
uživatelům zachovat konzistenci certifikace a přitom těžit z unikátní kombinace mobility a přesnosti.

Bezkonkurenčně nejpřesnější  
přenosné měřicí rameno na světě.

Měřicí rameno Absolute Arm Compact, kombinující ultravysokou přesnost s malými rozměry, je navrženo na dosahování 
optimálních výsledků ve stísněných prostorech.  Díky stupni krytí IP54 je systém Compact plně vhodný pro měření v 
obráběcích centrech, kde se neustále vyskytuje olej a kovové piliny.

Integrovaná základna a jedinečný systém protizávaží usnadňují práci. Použití ramene ve stroji je tak jednoduché a měření 
probíhá rychle. Model Compact je také plně kompatibilní s Control Packem pro Wi-Fi a bateriový provoz, stejně jako s 
laserovým skenerem HP-L-8.9 pro základní 3D skenování.

Kromě toho je rameno Absolute Arm Compact stále nejpřesnějším přenosným měřicím ramenem na světě s chybou 
měření pouhých 6 µm. Jedná se o úžasné přenosné zařízení plné pokročilých technologií, které představuje dokonalou 
volbu pro měření malých až středně velkých dílů s absolutní přesností. 
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Aplikace 
Měřte kdekoli.

Ramena Absolute Arm představují jednotné řešení problémů měření v široké škále 
průmyslových odvětví a aplikací, a to i v těch nejnáročnějších měřicích prostředích.

Plechové díly

Formy

Dílenské měření

Upínací a měřicí 
přípravky

Asistovaná montáž a 
kontrola

Trubky a dráty

Aditivní výroba

Trubky obdélníkového 
průřezu
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Kontrola kompozitů

Kontroly v procesu

Digitalizace

Údržba a opravy 

Reverzní inženýrství

Virtuální montáž

Porovnání dílu s CAD 
daty 

Měření ozubených kol

Kontrola na stroji



Trubky a dráty

Rameno Absolute Arm nabízí dvě specializovaná řešení pro měření trubek a drátů, která se ovládají v rámci softwaru pro 
měření trubek a drátů BendingStudio XT od společnosti Hexagon. Tento pokročilý software může spravovat všechny 
aspekty procesu výroby trubek a drátů včetně jejich přímé definice a posílání korekčních dat do ohýbaček.

Jakékoli 7osé rameno Absolute Arm vybavené laserovým skenerem, jako je Absolute Scanner AS1, lze použít k rychlému 
a přesnému skenování i složitých a pružných trubek v softwaru BendingStudio XT. Další možností kontroly trubek 
jsou bezkontaktní infračervené sondy, které se používají k rychlému vytvoření 3D CAD modelu snímáním rovných 
sekcí trubek. Každé řešení je navrženo tak, aby výrazně zrychlilo výrobně-korekční smyčku v rámci výrobního procesu 
ohýbaných dílů a významně tak zvýšilo produktivitu.

Ozubená kola
Ve spolupráci se softwarem 
QUINDOS umožňuje měřicí 
rameno Absolute Arm 
rychlé a jednoduché 3D 
měření ozubených kol, které 
dříve vyžadovalo složitá 
metrologická zařízení.

Speciální řešení aplikací
Inovativní technické funkce a příslušenství, které jsou k dispozici s ramenem Absolute Arm, podporují celou řadu 
speciálních aplikací. Přinášejí klíčová zlepšení produktivity v sektorech, kde specializované řešení může přinést 
velké vylepšení.

Kontrola na stroji
Díky malým rozměrům a 
integrované základně ramene 
Absolute Arm Compact lze 
měření provádět přímo na CNC 
frézce, což zvyšuje produktivitu 
díky sloučení kontroly a 
nastavení na jediné pracoviště.

Aditivní výroba
V rozvíjející se oblasti aditivní 
výroby hrají zásadní roli velmi 
hustá data ze skenování, která 
umožňují zachytit i drobné 
fyzické detaily. Výsledný 
soubor 3D dat je tak úplnější a 
(v případě tisku kovových dílů) 
může být kompenzován s větší 
přesností.

Reverzní inženýrství
Kompletní skeny výrobků se 
submilimetrovou přesností 
jsou klíčem pro kvalitní reverzní 
inženýrství. Tyto skeny lze  
rychle a spolehlivě získat 
skenery na ramenech Absolute 
Arm, zejména v kombinaci se 
specializovaným softwarem pro 
reverzní inženýrství REcreate od 
společnosti Hexagon.
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83 85 87

1,2 m ✓ ✓

2,0 m ✓ ✓

2,5 m ✓ ✓ ✓

3,0 m ✓ ✓ ✓

3,5 m ✓ ✓ ✓

4,0 m ✓ ✓ ✓

4,5 m ✓ ✓ ✓

Řady, velikosti a typy 
 
Rameno Absolute Arm je dostupné ve 3 různých řadách, z nichž každá představuje jinou úroveň přesnosti. Uživatelé si 
pak mohou vybrat ze 7 různých velikostí ramen, která nabízejí měřicí rozsahy o průměru od 1,2 do 4,5 metru. Každá z 
těchto kombinací řad a velikostí je pak k dispozici v 7osých nebo 6osých modelech pro skenování nebo dotykové měření, 
v závislosti na prioritách měření uživatele.

Dostupné rozsahy měření 
pro každou řadu Absolute 
Arm

Rozsah vs. dosah
Někteří výrobci uvádějí maximální dosah jimi vyráběných ramen jako rozsah jejich měření. U systému Absolute Arm 
představuje uváděný rozsah měření největší oblast, v níž je možné spolehlivé přesné měření, nikoliv pouze maximální 
možné horizontální prodloužení ramene. 

Řada 87

Špičkové řešení 
mobilního 
přesného měření

Řada 85

Dokonalá 
rovnováha 
mezi cenou a 
přesností 

Řada 83

Základní 
přesnost 
měření

Měřicí rozsah Maximální dosah



Co je to stupeň krytí IP?

IP neboli ochrana proti vniknutí je definována v normě 
IEC 60529 a klasifikuje ochranu poskytovanou kryty 
a rozváděči ve snaze zlepšit vágní termíny, jako je 
„vodotěsnost“. Každý IP kód se skládá ze dvou číslic, z 
nichž každá označuje úroveň jiného typu ochrany.

Ochrana proti pevným částicím
První číslice označuje ochranu před přístupem 
nebezpečných částic a škodlivým vniknutím pevných 
materiálů, jako je prach.

Ochrana proti vniknutí kapalin
Druhá číslice označuje ochranu proti škodlivému vniknutí 
kapalin, především vody.

Ochrana absolutní přesnosti
Poprvé ve světě přenosných měřicích ramen jsou nyní všechny systémy Absolute Arm vybaveny stupněm krytí IP54, 
který zaručuje ochranu proti prachu a vlhkosti.

Absolute Scanner AS1 nabízí také krytí na úrovni IP54 pro vysoce produktivní skenovací úlohy, které je třeba provádět v 
náročných prostředích, jako jsou výrobní haly a slévárny.

Díky krytí IP54 je systém Absolute Arm a skener jako Absolute Scanner AS1 ideálním řešením pro měření v místech, 
kde se nelze vyhnout vlhkosti a prachu. V kombinaci se špičkovou garantovanou provozuschopností ramene 
Absolute Arm při teplotách prostředí až do 45 °C neexistuje lepší měřicí systém do náročných podmínek.

5 = Ochrana 
proti prachu

Vnikání prachu není 
zcela vyloučeno, 

nesmí však vnikat v 
množství, které by 

bránilo uspokojivému 
používání zařízení.

4 = Voda
Voda stříkající na kryt z 
jakéhokoli směru nemá 
žádný škodlivý účinek.



27hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 27

PSIZEEUNI
PFORM LDIA

hexagonmi.com Manufacturing Intelligence

Certifikace absolutní přesnosti
Všechna ramena Absolute Arm se vyrábějí a dodávají s plně vysledovatelnými a mezinárodně uznávanými certifikáty.

Hodnota PFORM je maximální 
přípustná chyba pro tvar 
koule. Tato hodnota definuje 
rozptyl přesnosti ramene.

Hodnota EUNI je maximální 
povolená chyba pro 
jednosměrné měření délky. 
Z toho důvodu nejpřesněji 
odráží většinu potřeb při 
měření.

Hodnota PSIZE je maximální 
povolená chyba pro měření 
průměru koule. Značí tak 
přesnost při měření prvků.

Hodnota LDIA je maximální 
přípustná chyba pro polohu. 
Značí tak opakovatelnost 
ramene.

ISO 10360-8
S každým skenovacím systémem Absolute Arm je dodávána úplná certifikace přesnosti skenování systému v souladu  
s normou ISO 10360-8, dodatkem D. Ta představuje celkovou přesnost ramene a skeneru. Test zahrnuje měření 
certifikované koule v 5 různých polohách ramene, na různých místech v měřicím rozsahu ramene. Certifikovaná koule je 
součástí dodávky každého skenovacího systému Absolute Arm.

ISO 10360-2
Model Absolute Arm Compact nabízíme s možností certifikace podle normy ISO 10360-2. Tato certifikace běžná pro 
souřadnicové měřicí stroje definuje přesnost ramene podle proměnné L, kde L se rovná délce prováděného měření. 
Vyšší hodnota L označuje větší měřenou délku. Přesnost certifikovaná dle ISO se s nižšími hodnotami L zvyšuje. Jedná 
se o užitečnou volbu pro uživatele, kteří rameno Absolute Arm Compact plánují používat ve spojení s portálovým, 
mostovým nebo optickým měřicím systémem, nebo s horizontálním ramenem. 

ISO 17025
Každý systém Absolute Arm je vyráběný ve výrobním prostředí certifikovaném podle normy ISO 17025.

Poznámka k patentům
Produkty popsané v tomto manuálu mohou spadat pod jeden nebo několik následujících amerických patentů: 7779548 
| 8122610 | 7908757 | 8099877 | 10,302,745 B2 | 10,323,927 B2 | 2021122059 | 2021123719 | 2021122057 | 2021122060 | 
2021122058 |  a další americké a zahraniční patenty čekající na projednání.

ISO 10360-12
Certifikace přesnosti dotekového měření je u ramen Absolute Arm standardně v souladu s přísným testem dle normy 
ISO 10360-12 pro přenosná měřicí ramena.

Jedná se o mimořádně náročnou a mezinárodně uznávanou normu, která vyžaduje, abychom dotekovou sondou 
několikrát změřili certifikované délkové a kulové normály v různých polohách ramene. Výsledky těchto měření poskytují 
čtyři výsledky přesnosti, které dohromady představují celkovou přesnost ramene pro dotekové měření.



Uchycení ramene Absolute Arm
K dispozici je výběr ze základen, stativů a stojanů kompatibilních se všemi rameny Absolute Arm, včetně velmi 
praktického podtlakového držáku. Rameno lze ke všemu uchytit prostřednictvím našeho speciálně navrženého 
montážního kroužku.

Měření velkých objemů
Příslušenství pro rozšíření měřicího rozsahu umožňují ramenu Absolute Arm měřit díly a objekty mimo standardní 
dosah ramena.

Sada pro měření přískokem 

Zvětšit měřicí rozsah ramene lze pomocí sady pro měření přískokem, která umožňuje ramenu měřit z různých pozic. 

GridLOK

U náročnějších aplikací vytváří systém GridLOK oblast rozšířeného rozsahu měření, ve které lze rameno kamkoliv 
přemístit bez velké ztráty přesnosti.

Maximální využití technologie přenosného 
měřicího ramene 
Široká nabídka příslušenství pro přenosná měřicí ramena společnosti Hexagon, která se řídí komplexním přístupem k 
inovacím, sahá od přidané funkčnosti až po zvýšení produktivity.
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Pracovní stanice
Mobilní měřicí stoly Hexagon představují ideální pracoviště pro měřicí rameno. Jsou k dispozici v různých velikostech a 
konfiguracích, mají pevnou konstrukci a jsou plně odolné proti korozi. Stabilní, aretovatelná kolečka a praktická rukojeť 
umožňují snadný pohyb a bezpečné uložení. 

Nakupujte příslušenství pro Absolute Arm online
Internetový obchod divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon nabízí jednoduché 
vyhledávání, objednávání a doručování širokého sortimentu příslušenství a doplňků k měřicím 
systémům. 

• Rychle najdete vše, co potřebujete pomocí nejmodernější vyhledávací funkce obchodu: filtrujte 
podle ceny, vlákna a dalších kritérií 

• Rychlá expedice

• Snadný hromadný nákup prostřednictvím CSV souborů

• Pohodlná platba bankovním převodem nebo kreditní kartou

Díky obchodu shop.hexagonmi.com ušetříte čas a vyhnete se stresu při zajišťování 
potřebného měřicího vybavení. 

Navštivte náš e-shop



HxGN SFx ready

HxGN SFx | Asset Management  
 
Sledujte stav a výkonnost ramene Absolute Arm  
v reálném čase a odkudkoliv.
Uživatelé ramen se mohou pohybovat i dále od základny, a proto nyní mohou sledovat, jak zařízení funguje v terénu. 
Řešení HxGN SFx | Asset Management přináší přesně to, spolu s jednoduchou, přesnou a vysoce spolehlivou funkcí 
vzdáleného monitorování a analýzy.

Ať už se systémy, jako jsou přenosná měřicí ramena, laser trackery nebo souřadnicové měřicí stroje, nacházejí na 
jednom nebo více pracovištích, lze je všechny sledovat v reálném čase prostřednictvím tohoto jediného systému,  
což umožňuje přijímat rozhodnutí na základě lepších informací. 

• Sledujte a spravujte stav, využití a výkonnost zařízení, udržujte si přehled o průběhu projektu 
a zjistěte příležitosti ke zvýšení produktivity.

• Získejte bezpečný přístup k informacím odkudkoliv v reálném čase .

• Přijímejte přizpůsobitelná oznámení o kritických událostech - nikdy nezmeškáte nic, co je důležité.

• Pomocí GPS sledování můžete snadno lokalizovat každé měřicí zařízení.

Řešení SFx Asset Management je plně kompatibilní se všemi modely Absolute Arm. Každý model nyní při koupi obsahuje 
dvouleté předplatné HxGN SFx | Asset Management PRO a možnost přidat ke každému zařízení doplněk pro určení 
polohy GPS.
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BendingStudio XT

PolyWorks®

REcreate

Inspire

PC-DMIS

3D Systems 
(Geomagic)

SpatialAnalyzer

Metrolog X4

Verisurf

Hexagon

hexagonmi.com Manufacturing Intelligence

Hlavní metrologický software  
 

Řízení nástrojů špičkové kontroly.
Hexagon je největší softwarový vývojář v metrologickém průmyslu a nabízí širokou škálu individuálně přizpůsobitelných 
softwarových balíčků. To samé platí i o pro hardwarová řešení. Ta jsou navržená pro dokonalou funkčnost jak s mnoha 
pokročilými platformami vyvinutými společností Hexagon, tak s nejlepšími dostupnými programy třetích stran.

Software výrobců třetích stran

a mnoho dalších
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Špičkové produkty, na které se můžete 
spolehnout
Technologie přenosných měřicích ramen od společnosti Hexagon těží z desetiletí zkušeností v oblasti výzkumu a vývoje 
a je založena na dlouhé historii mimořádných technologických inovací. Kvalita, vycházející ze zkušeností a pohánějící 
produktivitu je to, co udržuje společnost Hexagon v čele a umožňuje jí celosvětově dodávat prvotřídní řešení pro různá 
průmyslová odvětví. 

Majitelé měřicích ramen od společnosti Hexagon mohou standardně využívat výhod 24měsíční záruky a garance dostupnosti 
servisních služeb minimálě 10 let po ukončení výroby. To představuje jistotu, že tyto technologie budou dlouhodobě naplňovat 
potřeby našich uživatelů. 

Lokálně poskytovaná prvotřídní podpora
Mezinárodní působení společnosti Hexagon navíc garantuje komplexní podporu a servis po celém světě. Disponujeme 
největšími specializovanými servisními středisky ze všech výrobců měřicích zařízení a klademe důraz na lokální zajištění 
servisních služeb.

Po celém světě je nyní 34 servisních středisek pro ramena Absolute Arm, z nichž jsou všechna schopná nabídnout 
kompletní ISO certifikaci spolu s celou řadou dalších služeb podpory a údržby.

Amerika
Buenos Aires, RA
Detroit, US 
Michigan, MI 
Mississauga, CA
Oceanside, US CA 
São Paulo, BR

Asie 
Bangkok, T
Jakarta, RI
Manila, PHI 
Melbourne, AUS
Nagoya, J
Noida, IND
Pune, IND
Qingdao, CN
Soul, KR
Šen-čen, PRC
Singapur, SGP
Suzhou, PRC

EMEA
Ankara, TR
Barcelona, ES
Bratislava, SK
Budapešť, H
Eskilstuna, SWE
Johannesburg, ZA
Kladno, CZ
Krakov, PL
Milton Keynes, UK 
Montoire, F
Orbassano, IT
Praha, CZ
Petrohrad, RU
Wetzlar, DE
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Snadno dostupný prvotřídní servis 
Společnost Hexagon nabízí širokou škálu podpůrných služeb. Poskytují je zkušení technici v laboratořích certifikovaných 
podle norem ISO, v lokálních střediscích Hexagon, nebo na vašem pracovišti tak, aby se minimalizovaly prostoje. Naše portfolio 
poprodejních služeb je nejkomplexnější na trhu.

• Plány údržby a záruky, které zajišťují maximální dostupnost vybavení 
• Bezproblémové používání a minimální prostoje
• Přednostní přístup k hotline lince bez dalších nákladů
• Přístup k odbornému poradenství, kdykoliv je to potřeba

Customer Care 
Packages 
 
 
Majitelé zařízení Absolute Arm mají možnost investovat do balíčku Customer Care Package - standardizovaného balíčku 
poprodejních služeb, který má zajistit, aby zařízení zůstalo ve špičkovém stavu a bylo možné se spolehnout na přesné 
výsledky měření po celou dobu jeho používání.

Balíčky péče o zákazníky zahrnují výběr následujících výhod v závislosti na zvolené úrovni.

Platinový Zlatý Stříbrný Bronzový

Plánovaný roční servis    

Hardwarová podpora pro zákazníky    

Roční údržba a recertifikace   

Podpora přes vzdálený přístup  

Náhradní díly a práce 

Lokální výhody    

Úplné informace o výhodách každé úrovně balíčku péče o zákazníky vám poskytne lokální zástupce společnosti Hexagon.



34 Manufacturing Intelligence hexagonmi.com34 Manufacturing Intelligence hexagonmi.com

Specifikace ramene Absolute Arm 

Specifikace 3D skeneru

AS1 RS5 RS-SQUARED HP-L-8.9

Typ skeneru
Řádkový skener  
s modrým laserovým 
paprskem

Laserový skener  
s červeným laserovým 
paprskem

Skener  
se strukturovaným 
světlem

Laserový skener  
s červeným laserovým 
paprskem

Přesnost 0.016 mm 0.028 mm (2σ) 0,06 mm 0.04 mm (2σ)

Rychlost snímání bodů až 1,2 milionu bodů/s 752 000 bodů/s až 4 miliony bodů/s  45 000 bodů/s

Bodů na snímek max. 4000 max. 7520 1 milion 750

Frekvence snímkování max. 300 Hz max. 100 Hz max. 4 Hz 60 Hz

Šířka řádku (střední vzdálenost) 150 mm 115 mm - 80 mm

Velikost snímku (ve středním roz-
sahu) - - 300 x 300 mm -

Odstup 165  ±50 mm 165 ± 50 mm 300 ± 50 mm 135 ± 45 mm

Minimální rozestup bodů 0,027 mm 0,011 mm 0,21 mm 0,08 mm 

Certifikace skenovacího systému ano ano ano ne

Třída laseru 2 2M 2 2

Stupeň ochrany IP54 - - -

Provozní teplota 5–45 °C 5–40 °C 5–45 °C 5–40 °C

Hmotnost 0,4 kg 0,4 kg 1,4 kg 0,32 kg

Specifikace přesnosti a velikosti 7osých ramen Absolute Arm

Model EUNI
1 PSIZE

2 LDIA
3 PFORM

4 AS1 SSA5 RS5 SSA5 RS-SQUARED 
SSA5 Hmotnost Max. dosah

Řa
da

 8
3

8320-7 0,043 mm 0,016 mm 0,054 mm 0,033 mm 0,059 mm 0,062 mm NA 8,8 kg 2,48 m

8325-7 0,048 mm 0,023 mm 0,060 mm 0,043 mm 0,065 mm 0,068 mm 0,164 mm 9.1 kg 2,98 m

8330-7 0,078 mm 0,034 mm 0,090 mm 0,058 mm 0,082 mm 0,092 mm 0,204 mm 9,4 kg 3,48 m

8335-7 0,092 mm 0,042 mm 0,115 mm 0,067 mm 0,099 mm 0,105 mm 0,242 mm 9,7 kg 3,98 m

8340-7 0,114 mm 0,051 mm 0,140 mm 0,084 mm 0,118 mm 0,122 mm 0,283 mm 10,0 kg 4,48 m

8345-7 0,158 mm 0,078 mm 0,168 mm 0,106 mm 0,163 mm 0,172 mm 0,338 mm 10,3 kg 4,98 m

Řa
da

 8
5

8520-7 0,029 mm 0,010 mm 0,038 mm 0,021 mm 0,041 mm 0,045 mm NA 9,0 kg 2,48 m

8525-7 0,031 mm 0,012 mm 0,048 mm 0,025 mm 0,047 mm 0,048 mm 0,138 mm 9,3 kg 2,98 m

8530-7 0,057 mm 0,020 mm 0,083 mm 0,038 mm 0,064 mm 0,066 mm 0,168 mm 9,6 kg 3,48 m

8535-7 0,069 mm 0,024 mm 0,099 mm 0,045 mm 0,078 mm 0,080 mm 0,196 mm 9,9 kg 3,98 m

8540-7 0,084 mm 0,030 mm 0,120 mm 0,050 mm 0,089 mm 0,091 mm 0,228 mm 10,2 kg 4,48 m

8545-7 0,113 mm 0,048 mm 0,140 mm 0,065 mm 0,141 mm 0,148 mm 0,271 mm 10,5 kg 4,98 m

Řa
da

 8
7

8725-7 0,029 mm 0,011 mm 0,044 mm 0,023 mm 0,043 mm 0,044 mm 0,123 mm 9,3 kg 2,98 m

8730-7 0,053 mm 0,018 mm 0,076 mm 0,035 mm 0,056 mm 0,058 mm 0,148 mm 9,6 kg 3,48 m

8735-7 0,064 mm 0,022 mm 0,092 mm 0,041 mm 0,068 mm 0,071 mm 0,173 mm 9,9 kg 3,98 m

8740-7 0,078 mm 0,028 mm 0,110 mm 0,046 mm 0,080 mm 0,082 mm 0,198 mm 10,2 kg 4,48 m

8745-7 0,104 mm 0,044 mm 0,125 mm 0,060 mm 0,121 mm 0,127 mm 0,222 mm 10,5 kg 4,98 m



Maximální přípustná délková chyba měření – podle ISO 10360-12: 2016
Maximální přípustná odchylka sondy, rozměr – podle ISO 10360-12: 2016 
Maximální přípustná odchylka sondy, poloha – podle ISO 10360-12: 2016 
Maximální přípustná odchylka sondy, tvar – podle ISO 10360-12: 2016
Přesnost skenovacího systému: LDIA podle normy ISO 10360-8, přílohy D
Hmotnost bez skeneru
Maximální přípustná chyba, dotek – podle ISO 10360-2 
Maximální přípustná chyba, měření délky – podle ISO 10360-2
Na základě části normy ISO-10360

1 EUNI
2 PSIZE
3 LDIA
4 PFORM
5 SSA
6 Hmotnost
7 MPEp
8 MPEe
9 PFORM.Sph.1×25:ODS

Absolute Arm Compact – specifikace přesnosti dle 10360-2 

Model MPEp
7 MPEe

8

    8312 0,008 mm 5+L/40 <0,018 mm

    8512 0,006 mm   5+L/65 <0.015 mm

Technická specifikace ramen Absolute Arm 
Provozní teplota   +5° až +45°C 
Skladovací teplota   -30° až +70°C
Provozní nadmořská výška  do 2000 m
Relativní vlhkost   10–90% bez kondenzace
Stupeň ochrany  IP54
Označení shody   CE – FCC – IC 
Požadavky na napájení  110–240 V

Specifikace přesnosti a velikosti 6osého ramene Absolute Arm

Model EUNI
1 PSIZE

2 LDIA
3 PFORM

4 Hmotnost Max. dosah

Řa
da

 8
3

8312-6 0,024 mm 0,010 mm 0,021 mm 0,018 mm 12,1 kg 1,49 m

8320-6 0,040 mm 0,013 mm 0,042 mm 0,026 mm 7,8 kg 2,23 m

8325-6 0.046 mm 0,020 mm 0,053 mm 0,038 mm 8,1 kg 2,73 m

8330-6 0,067 mm 0,029 mm 0,071 mm 0,054 mm 8,4 kg 3,23 m

8335-6 0,085 mm 0,038 mm 0,090 mm 0,063 mm 8,7 kg 3,73 m

8340-6 0.100 mm 0,046 mm 0,105 mm 0,077 mm 9,0 kg 4,23 m

8345-6 0,120 mm 0,052 mm 0,110 mm 0,086 mm 9,3 kg 4,73 m

Řa
da

 8
5

8512-6 0,019 mm 0,006 mm 0,016 mm 0,012 mm 12,2 kg 1,49 m

8520-6 0,023 mm 0,008 mm 0,030 mm 0,017 mm 8,0 kg 2,23 m

8525-6 0,028 mm 0,010 mm 0,035 mm 0,020 mm 8,3 kg 2,73 m

8530-6 0,042 mm 0,015 mm 0,053 mm 0,030 mm 8,6 kg 3,23 m

8535-6 0,055 mm 0,020 mm 0,069 mm 0,040 mm 8,9 kg 3,73 m

8540-6 0,067 mm 0,024 mm 0,085 mm 0,045 mm 9,2 kg 4,23 m

8545-6 0,080 mm 0,028 mm 0,102 mm 0,050 mm 9,5 kg 4,73 m

Řa
da

 8
7

8725-6 0,026 mm 0,009 mm 0,032 mm 0,018 mm 8,3 kg 2,73 m

8730-6 0,039 mm 0,014 mm 0,048 mm 0,028 mm 8,6 kg 3,23 m

8735-6 0,052 mm 0,018 mm 0,064 mm 0,037 mm 8,9 kg 3,73 m

  8740-6 0,063 mm 0,022 mm 0,079 mm 0,041 mm 9,2 kg 4,23 m

8745-6 0,074 mm 0,026 mm 0,094 mm 0,046 mm 9,5 kg 4,73 m
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Společnost Hexagon je celosvětovým lídrem v oblasti řešení digitální reality, 
která kombinuje senzory, software a autonomní technologie. Využíváme data 
ke zvýšení efektivity, produktivity, kvality a bezpečnosti v průmyslu, výrobě, 
infrastruktuře, veřejném sektoru a mobilitě.

Naše technologie formují ekosystémy související s výrobou a lidmi tak, 
aby byly stále více propojené a autonomní a zajistily tak škálovatelnou 
a udržitelnou budoucnost.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon nabízí řešení, 
která využívají data z vývoje, konstrukce, výroby a metrologie takovým 
způsobem, aby byla výroba chytřejší a efektivnější. Další informace 
naleznete na hexagonmi.com.

Více informací o společnosti Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) 
najdete na hexagon.com. Sledujte nás na @HexagonAB.


