
BROSZURA PRODUKTU

RAMIĘ POMIAROWE ABSOLUTE ARM
UŻYTECZNOŚĆ | WSZECHSTRONNOŚĆ | WYDAJNOŚĆ | KONSTRUKCJA 



Skanowanie Laserowe. Pomiar Punktu. Pomiar Rur. Analiza 
Elementów Kompozytowych. Ogromna Szybkość. Ogromna 
Dokładność. Wytrzymałość Konstrukcji. Stabilność Termiczna. 
Zasilanie Bateryjne. Skanowanie na Poziomie Podstawowym. 
Łączność Bezprzewodowa. Prosta Mobilność. Piktogramy 
LED. Uchwyt Dostosowany do Potrzeb Klienta. Jasny Przekaz 
Zwrotny. Natychmiastowa Diagnostyka. Certyfikacja Systemu. 
Artefakty Certyfikacji. Przeciwwaga Zero-G. Bez Ponownej 
Kalibracji. Bez Inicjalizaji. Bez Nagrzewania. Wiele Skanerów. 
Ogromna Liczba Sond. Aplikacje. Opcje Mocowania. Akcesoria 
Bluetooth. Rozwiązania Wielkogabarytowe. Kompatybilność z 
Oprogramowaniem. Gwarancja Fabryczna. Najnowocześniejsze 
Skanowanie. Modułowy Przegub. Interaktywny Wyświetlacz 
Przegubu. SmartLock. SpinGrip. SpinKnob. Nieograniczony 
Obrót. Włókno Węglowe. Elastyczność. Skanowanie 3D. Enkodery 
Absolutne. Wszechstronność Konstrukcji. Bezproblemowa 
Obsługa. Wiarygodne Pomiary. Kontrola 3D. Krótkie Szkolenie. 
Technologia Automonitorowania, Analizy i Raportowania. 
HomeDock. Skanowanie Laserowe. Pomiar Punktu. Pomiar 
Rur. Analiza Elementów Kompozytowych. Ogromna Szybkość. 
Ogromna Dokładność. Wytrzymałość Konstrukcji. Stabilność 
Termiczna. Zasilanie Bateryjne. Skanowanie na Poziomie 
Podstawowym. Łączność Bezprzewodowa. Prosta Mobilność. 
Piktogramy LED. Uchwyt Dostosowany do Potrzeb Klienta. Jasny 
Przekaz Zwrotny. Natychmiastowa Diagnostyka. Certyfikacja 
Systemu. Artefakty Certyfikacji. Przeciwwaga Zero-G. Bez 
Ponownej Kalibracji. Bez Inicjalizaji. Bez Nagrzewania. 
Wiele Skanerów. Ogromna Liczba Sond. Aplikacje. Opcje 
Mocowania. Akcesoria Bluetooth. Rozwiązania Wiarygodne
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WSTĘP

Nowe Ramię Pomiarowe Absolute Arm 

(WIELO) FUNKCYJNA  
KONSTRUKCJA
W przypadku ramienia pomiarowego Absolute Arm, wszystkie zalety kryje jego konstrukcja. Konstrukcja 

ramienia została stworzona z myślą o wydajności pomiarowej, dzięki czemu inne procesy produkcyjne 

mogą być przeprowadzane zgodnie z harmonogramem. Konstrukcja maszyny jest bardzo praktyczna, 

dlatego użytkownik może przeprowadzać pomiary w niemal każdym środowisku przemysłowym. Ramię 

zaprojektowano tak, aby spełniało wszelkie wymagania pomiarowe, bez względu na miejsce.

Elastyczność pełni kluczową rolę w serii ramion pomiarowych Absolute Arm.  Elastyczność w 

konfigurowaniu przegubu w zależności od zadania pomiarowego oraz komfort  operatora. Elastyczność 

podczas wymiany sond, bez wstrzymywania pracy i bez konieczności kalibracji. Elastyczność podczas 

wyświetlania wyników pomiarowych, gdy tylko są potrzebne. Elastyczność serii produktów w 36 różnych 

konfiguracjach - trzy rodzaje maszyn, siedem wielkości i trzy poziomy dokładności.  Elastyczność w 

wyborze właściwego rozwiązania do realizacji własnych zadań pomiarowych. 

W przypadku ramienia pomiarowego Absolute Arm nie są wymagane  żadne kompromisy - nie trzeba już 

szukać żadnego innego idealnego rozwiązania. Gdziekolwiek, kiedykolwiek i cokolwiek chcemy mierzyć - 

właściwe rozwiązanie mamy pod ręką. A to za sprawą  jego konstrukcji.
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RAMIĘ POMIAROWE 
ABSOLUTE ARM  
WSZYSTKO KRYJE SIĘ W 
KONSTRUKCJI
Wykorzystując zaawansowane technologie, ramię pomiarowe Absolute Arm 

sprawia, że bardzo dokładne przenośne pomiary przeprowadzane są bez wysiłku. 

 Każdy jego element został zaprojektowany w taki sposób, aby był praktyczny, 

użyteczny i trwały. Produkt stanowi efekt 35-letniego doświadczenia w dziedzinie 

rozwoju przegubowych ramion pomiarowych. Łączy w sobie naszą wizję 

przyszłości przenośnej metrologii z funkcjami, których zawsze domagali się nasi 

klienci. 



ZALETY

Enkodery
Enkodery Absolutne 
znajdujące się w połączeniach 
przegubowych to cecha 
charakterystyczna produktów 
Hexagon. Dzięki nim Absolute 
Arm jest jedynym przenośnym 
ramieniem pomiarowym, które 
nie wymaga wcześniejszego 
nagrzewania lub inicjalizacji 
enkoderów.

Ruch 
Nasza wyjątkowa przeciwwaga 
Zero-G oraz chwyty obrotowe 
o niskim współczynniku 
tarcia zmniejszają wysiłek 
użytkownika i maksymalnie 
zwiększają dokładność, 
minimalizując bezwład.

Pomiar 
Wielofunkcyjne przyciski 
sterowania i wygodny ekran 
przegubu do wyświetlania wyników 
sprawiają, że kontrola nad 
pomiarami znajduje 
się bezpośrednio w 
rękach użytkownika. 
Natomiast liczny 
asortyment sond i skaner 
laserowy RS5 zapewniają 
elastyczne pomiary.

Materiały 
Nowoczesna konstrukcja z 

włókna węglowego zapewnia 
wytrzymałość i stabilność 

termiczną w każdych 
warunkach środowiskowych.

Bezpieczeństwo
Funkcje HomeDock oraz 
SmartLock pozwalają na 

złożenie i zablokowanie 
ramienia między pomiarami, 

aby zwiększyć bezpieczeństwo 
podczas transportu, ustawień i 

zmiany stanowiska.

Dostosowanie do potrzeb Klienta
Łatwo wymieniane Control 

Packs zapewniają łączność 
WiFi oraz zasilanie bateryjne 

do przeprowadzania całkowicie 
mobilnych bezprzewodowych 

pomiarów – nigdy więcej 
kłopotliwych kabli na hali 

produkcyjnej.

Reakcja Zwrotna
Natychmiastowa reakcja w 
postaci dźwięku i wibracji 
(technologia haptic feedback) 
umożliwia zastosowanie 
ramienia nawet w najbardziej 
wymagającym środowisku 
przemysłowym. Obecnie 
funkcja ta wykorzystuje 
technologię Bluetooth.
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Niepewność pomiaru stykowego 

zaczyna się już od 6 mikronów. 

Natomiast dokładność sytemu 

skanowania mieści się w zakresie 44 

mikronów.

Nasze opatentowane złącze 

kinematyczne redukuje do minimum 

czas przestoju, ponieważ umożliwia 

wymianę sond na bieżąco, bez 

konieczności ponownej kalibracji.POWTARZALNOŚĆDOKŁADNOŚĆ

ODPORNOŚĆ 

Wytrzymała i odporna na wstrząsy 

walizka transportowa sprawia, że 

ramię zawsze działa niezawodnie, 

bez względu na to jak i gdzie jest 

transportowane.

Nawet największe ramię pomiarowe 

Hexagon waży mniej niż 11 kg, 

dzięki czemu ustawianie i ponowne 

pozycjonowanie stanowią szybki i 

prosty proces. MOBILNOŚĆ

Nasz sprawdzony i niezawodny interfejs 

jest kompatybilny i wspomagany 

przez wszystkie główne pakiety 

oprogramowania metrologii przenośnej. 

SMART - technologia 

automonitorowania, analizy i 

raportowania - umożliwia pełne 

monitorowanie wiarygodności 

pomiarów.KOMPATYBILNOŚĆ MONITORING

Ramię dostarczane jest z wszystkimi 
certyfikowanymi artefaktami 

pomiarowymi niezbędnymi dla 
użytkowników do weryfikacji dokładności 
ich wyników pomiarowych w zakładach 
produkcyjnych, bez pomocy z zewnątrz. 

Dokładność pomiaru stykowego jest 

certyfikowana zgodnie z normą ISO 

10360-12, z pełnymi specyfikacjami 

dokładności systemu skanowania 

zgodnie z normą ISO 10360-8 Załącznik D.WERYFIKACJA CERTYFIKACJA

WSZECHSTRONNOŚĆ  
KONSTRUKCJI
Każdy charakterystyczny przycisk ramienia Absolute Arm został w taki sposób zaprojektowany, aby stanowił niezawodny i 

łatwy użyciu element nowoczesnej technologii w naszym zestawie narzędzi metrologicznych.
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UŻYTECZNOŚĆ

Monitorowanie wyników pomiarowych. Wymiana profili pomiarowych na bieżąco.

WYŚWIETLACZ PRZGUBU LCD
Elastyczność ramienia Absolute Arm jest znacznie większa dzięki 

zawsze dostępnemu i użytecznemu wyświetlaczowi przegubu oraz 

jego funkcji Quick Access Menu (Szybkiego Dostępu do Menu), która 

gromadzi wszystkie użyteczne informacje w punkcie pomiarów, czyli 

dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz najbardziej.
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WSZECHSTRONNOŚĆ 
KONSTRUKCJI 
Wyjątkowy przegub modułowy ramienia pomiarowego Absolute Arm został specjalnie stworzony, aby pomiary były elastyczne, 

szybkie i bezpieczne.

• Szybka wymiana między skanowaniem laserowym a pomiarem stykowym bez przerywania procesu pomiarowego. 

• Uchwyt pistoletowy dostępny w trzech rozmiarach - możesz wybrać uchwyt, który jest dla ciebie najbardziej komfortowy.

• Możliwość całkowitego usunięcia uchwytu, by móc zmierzyć trudno dostępne obszary, takie jak otwory i wydrążenia.

• W przypadku pomiarów w bardzo wąskich obszarach również skaner laserowy RS5 może zostać usunięty, a następnie 

- podobnie jak w przypadku wszystkich sond i skanerów Hexagon - szybko ponownie zamocowany, bez konieczności 

ponownej kalibracji.

W zależności od zadania pomiarowego, elastyczna modułowa konstrukcja ramienia Absolute Arm sprawia, że ramię natychmiast 

dostosowuje się do danego zadania i zawsze jest gotowe do pracy. 
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WSZECHSTRONNOŚĆ 
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PRZENOŚNY SKANER LASEROWY
Skaner laserowy RS5 to sztandarowe bezkontaktowe rozwiązanie pomiarowe dla ramienia pomiarowego Absolute Arm. Oferuje 

sprawdzoną i niezawodną technologię skanowania 3D z dużą szybkością pomiarową. Stworzony do szybkiej i prostej digitalizacji 

powierzchni i cech, czy to wykończenia czy też materiału, ustawiony poziomo laser skanera RS5 zapewnia ergonomiczne, proste w 

realizacji, bezstykowe pomiary.

Duża linia skanowania oznacza, że części mogą być skanowane z mniejszą liczbą przebiegów, a zatem znacznie szybciej. Skaner 

może zostać usunięty i ponownie zamocowany - nawet podczas pomiarów - bez konieczności ponownej kalibracji. Aby Skanować 

z maksymalną liczbą klatek na sekundę nie jest wymagane zmniejszanie szerokości  wiązki lasera (technologia High Frame Rate) -  

skaner RS5 przez cały czas zapewnia wydajność pomiarową: maksymalną liczbę klatek na sekundę przy maksymalnej szerokości 

lasera.

Bardzo szybkie skanowanie laserowe nigdy wcześniej nie było tak przystępne i elastyczne.

SKANOWANIE
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POMIARY PRZENOŚNE
Ramię pomiarowe Absolute Arm to absolutny standard, jeśli chodzi o bardzo dokładne pomiary punktowe. 

Każde ramię dostarczane jest z trzema wcześniej skalibrowanymi sondami stykowymi, dzięki czemu można natychmiast 

rozpocząć pomiary. Nasze sprawdzone powtarzalne kinematyczne mocowanie sondy TKJ (TESA kinematic joint) umożliwia 

szybką i prostą wymianę sond podczas pracy (tryb hot-swap), bez konieczności ponownej kalibracji między wymianami. 

Spośród 100 sond dostępnych w naszym portfolio na pewno znajdziesz jedną dostosowaną do swoich potrzeb. Sondy 

proste, kątowe, stykowe, rurowe - wszystkie dostępne są w różnych długościach i z różnymi średnicami końcówek 

pomiarowych. Aby uzyskać więcej szczegółów, sięgnij po nasz wszechstronny Katalog Akcesoriów.

KONSTRUKCJA SPECJALISTY DS. SONDOWANIA
Oferujmy również model ramienia Absolute Arm z 6 osiami. Te wysoko specjalistyczne systemy pomiarowe wykorzystują 

wypróbowaną technologię pomiarową i są przeznaczone do przeprowadzania zadań pomiarowych, w których skanowanie 

laserowe ma mniejsze znaczenie. 6-osiowe ramię pomiarowe Absolute Arm oferuje te same funkcje sondowania co 

pełne modele 7-osiowe, zapewniając udoskonaloną dokładność pomiarową rzędu nawet 8 mikronów. Możliwa jest pełna 

rozbudowa systemu do podstawowego skanera laserowego poprzez dodanie skanera laserowego HP-L-8.9.
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NAJDOKŁADNIEJSZE NA ŚWIECIE 
PRZENOŚNE RAMIĘ  
POMIAROWE 
Łącząc ultra wysoką dokładność z kompaktowym rozmiarem, ramię Absolute Arm Compact zostało stworzone z myślą o 

optymalnych wynikach pomiarowych w miejscach trudnodostępnych.

Dzięki zintegrowanej podstawie oraz wyjątkowemu systemowi przeciwwagi dla łatwiejszego użytkowania, ramię pomiarowe 

Absolute Arm Compact można umieścić w dowolnym miejscu, nawet wewnątrz centrum obróbczego, gwarantując przy tym 

największą dokładność pomiarową wszędzie tam, gdzie jest ona najbardziej wymagana. Model Compact jest kompatybilny z 

naszą siecią WiFi oraz zasilaniem bateryjnym Control Pack, a także ze skanerem laserowym HP-L-8.9.

Mówiąc najprościej, Absolute Arm Compact, oferując dokładność w zakresie 6 mikronów, nadal jest najdokładniejszym 

ramieniem pomiarowym na świecie. Konsolidując zaawansowaną przenośną technologię ramienia w niezwykle przenośnym 

pakiecie, ramię to stanowi idealne rozwiązanie do przeprowadzania absolutnie dokładnych pomiarów części małej i średniej 

wielkości. 
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UCHWYTY SPECJALNE I 
PRZYRZĄDY MONTAŻOWE

TWORZENIE I KONTROLA

RURY I PRZEWODY

BLACHY

FORMOWANIE I 
ODLEWANIE

HALA PRODUKCYJNA

ZASTOSOWANIE RAMIENIA  
ABSOLUTE ARM 
Seria ramion pomiarowych Absolute Arm stanowi pojedyncze rozwiązanie metrologiczne dla 

wielu sektorów przemysłowych i do realizacji wielu zadań pomiarowych. Od kontroli jakości po 

inżynierię odwrotną, od produkcji blach po podzespoły silników - ramię pomiarowe Absolute Arm 

zawsze wychodzi na przeciw Twoim potrzebom. 
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ZASTOSOWANIE

KONTROLA ELEMENTÓW 
SKŁADOWYCH

KONTROLA JAKOŚCI 
PODCZAS PROCESU 

PRODUKCYJNEGO

DIGITALIZACJA

POMIAR KÓŁ ZĘBATYCH

WERYFIKACJA NA 
MASZYNIE

KONSERWACJA I 
NAPRAWA 

(PORÓWNANIE) CAD – 
CZĘŚĆ 

INŻYNIERIA ODWROTNA

MONTAŻ WIRTUALNY
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RAMIĘ ABSOLUTE ARM  
SERIA I ROZMIAR
Trzy modele ramienia pomiarowego Absolute dostępne są z trzema różnymi poziomami 

dokładności i w siedmiu wielkościach, z przestrzenią pomiarową o średnicy od (should be 
diameters, not radius) 1,2 do 4,5 metrów, oferując 36 konfiguracji.

SERIA 87

NAJLEPSZE 
ROZWIĄZANIE DLA 

BARDZO DOKŁADNYCH 
PRZENOŚNYCH 

POMIARÓW.

SERIA 85

IDEALNA 
RÓWNOWAGA MIĘDZY 

WARTOŚCIOWYMI 
DANYMI A DOKŁADNYMI 

POMIARAMI.

SERIA 83

DOKŁADNOŚĆ 
POMIAROWA 
NA POZIOMIE 

PODSTAWOWYM.
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WYBÓR RAMION

ZAKRES 
POMIAROWY

MAKSYMALNY 
ZASIĘG 

POMIAROWY

1.2 m 2.0 m 2.5 m 3.0 m 3.5 m 4.0 m 4.5 m

 83       

 85       

 87     

MAKSYMALNY ZAKRES POMIAROWY
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AKCESORIA RAMIENIA POMIAROWEGO  
ABSOLUTE ARM
Wszystkie modele ramion pomiarowych Absolute Arm są kompatybilne z wieloma wydajnymi i funkcjonalnymi akcesoriami - 

od skanerów i sond po mocowania i systemy zwiększające zakres pomiarowy.

SPECYFIKACJE SKANERA LASEROWEGO HP-L-8.9 HP-L-20.8

Dokładność 0.04 mm (2 σ) 0.009 mm (1 σ)*

Wartość rozproszenia próbkowania - 0.036 mm

Tempo zbierania punktów 45 000 punktów/s 150 000 punktów/s

Liczba punktów na linii 750 4000

Częstotliwość liniowa 60 Hz 100 Hz 

Szerokość linii (średni) 80 mm 220 / 130 / 63 / 51 / 25 mm

Dystans od powierzchni skanowanej 135 mm ± 45 mm 180 mm ± 40 mm

Minimalny odstęp między punktami 0.08 mm 0.013 mm

Certyfikacja systemu skanowania nie Tak

Klasa lasera 2 2

Temperatura robocza 5−40°C 5−40°C

Masa 0.32 kg 0.41 kg

*zgodnie z normą  ISO 10360-8:2013

SKANER LASEROWY 
HP-L-8.9 
Dostępny i przyjazny dla użytkownika skaner laserowy 

HP-L-8.9 może zmienić systemy pomiarowe 6-osiowego 

ramienia Absolute Arm w proste laserowe rozwiązania 

skanujące.

SKANER LASEROWY 
HP-L-20.8 
Dzięki unikalnej technologii “flying-dot”, HP-L-20.8 stanowi 

alternatywne rozwiązanie do skanowania laserowego dla 

7-osiowych ramion pomiarowych stworzonych z myślą o 

wymagających powierzchniach pomiarowych.



AKCESORIA 

SONDY
Od sond bezdotykowych na podczerwień do kontroli rur  

o różnej średnicy po sondy kątowe do pomiaru trudno 

dostępnych cech - ramię pomiarowe Absolute Arm 

oferuje ponad 100 wszechstronnych możliwości pomiaru 

stykowego.

OPCJE MOCOWANIA
Oferujemy wybór podstaw, statywów lub trójnogów 

kompatybilnych z każdym ramieniem  Absolute Arm, 

mocowanych za pomocą specjalnie zaprojektowanego 

Pierścienia Mocującego.

POMIARY WIELKOGABARYTOWE 
Akcesoria zwiększające zakres pomiarowy umożliwiają ramieniu Absolute Arm pomiar części i obiektów będących poza ich 

standardowym zasięgiem.

Zwiększony zakres pomiarowy można uzyskać dzięki  zastosowaniu “żabiego skoku” (Leap Frog Kit), który umożliwia 

ramieniu pomiar z różnych stacji. W przypadku bardziej skomplikowanych zadań pomiarowych system GridLOK zwiększa 

zakres pomiarowy, w obrębie którego ramię może by pozycjonowane w dowolnym miejscu, bez utraty dokładności.
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CERTYFIKOWANA  
ABSOLUTNA DOKŁADNOŚĆ
Wszystkie ramiona pomiarowe Absolute Arms dostarczane są z pełni weryfikowalnymi certyfikatami, cieszącymi się 

uznaniem międzynarodowym, dzięki czemu użytkownik zawsze ma pełne zaufanie co do wiarygodności swoich pomiarów.

CERTYFIKACJA ZGODNIE Z NORMĄ ISO 10360-12 
Każde ramię Absolute Arm dostarczane jest z pełną certyfikacją zgodnie z nową normą ISO 10360-12. Ta ogromnie 

restrykcyjna, uznawana na całym świecie norma określa dokładność pomiarową przenośnych ramion pomiarowych.

Norma ISO 10360-12 wymaga od nas wielokrotnego pomiaru certyfikowanych artefaktów długości i o kształcie kuli w różnych 

pozycjach w zakresie przestrzeni pomiarowej ramienia za pomocą sondy stykowej. W wyniku tych pomiarów otrzymujmy 

cztery wyniki dotyczące dokładności, które razem określają całkowitą dokładność dla pomiarów stykowych.

PSIZE

Wartość PFORM oznacza maksymalną 

wartość błędu dla kształtu kuli. Tym 

samym wartość ta definiuje dokładność 

dyspersji (rozproszenia) ramienia.

Wartość EUNI określa maksymalny 

dopuszczalny błąd dla 

jednokierunkowych pomiarów długości. 

Tym samym najdokładniej odzwierciedla 

większość potrzeb metrologicznych.

EUNI Wartość PSIZE stanowi maksymalną 

wartość błędu dla pomiarów średnicy 

kuli. Tym samym wyznacza dokładność 

pomiarów cechy.

Wartość LDIA określa maksymalną 

wartość błędu dla pozycji odchylenia 

ramienia. Tym samym przedstawia 

powtarzalność ramienia.

PFORM LDIA
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DOKŁADNOŚĆ SYSTEMU 
SKANOWANIA
Z każdym systemem skanowania Absolute Arm dostarczana jest pełna 

certyfikacja dokładności systemu skanującego zgodnie z normą ISO 10360-8 

Załącznik D. Określa ona globalną dokładność ramienia i skanera (razem).

Test polega na pomiarze certyfikowanej kuli (artefakt) za pomocą 5 różnych odchyleń 

ramienia, w różnych pozycjach w przestrzeni pomiarowej ramienia. Certyfikowana 

kula (artefakt) dostarczana jest z każdym systemem skanującym Absolute Arm.

CERTYFIKACJA

WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA
Każde system Absolute Arm dostarczany jest z odpowiednimi certyfikowanymi 

artefaktami dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM). Dzięki temu 

użytkownik może sam zweryfikować, czy jego urządzenie mieści się w ramach 

dozwolonych parametrów  pomiarowych określonych podczas certyfikacji i 

kalibracji, zyskując spokój ducha i zaufanie odnośnie przeprowadzanych pomiarów. 

CERTYFIKACJA ZGODNIE Z 
NORMĄ ISO 10360-2 
Model Absolute Arm Compact opcjonalnie dostępny jest także z certyfikacją 

ISO 10360-2. Norma ISO stosowana jest do certyfikacji stacjonarnych 

współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Ocenia dokładność 

pomiarową ramienia na podstawie zmiennej “L”, gdzie “L” jest równa długości 

przeprowadzanego pomiaru. Wyższa wartość “L” oznacza dłuższą odległość 

pomiarową - dokładność certyfikowana zgodnie z normą ISO wzrasta im mniejsza 

jest wartość “L”. Opcja ta jest korzystna dla użytkowników, którzy planują stosować 

swoje ramię pomiarowe Absolute Arm Compact w połączeniu ze stacjonarną 

maszyną CMM.
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ZACHOWUJĄC 
ABSOLUTNĄ DOKŁADNOŚĆ
Nasze wiodące produkty otrzymują wsparcie techniczne oferowane przez wiodącą sieć wsparcia.  Kiedy tylko zajdzie taka 

potrzeba otrzymasz dostęp do naszego lokalnego wysokiej jakości wsparcia technicznego. Dzięki przeszło 30 Centrom 

Serwisowych na całym świecie bez problemu znajdziesz centrum, które jest najbliższe Twojej lokalizacji. 

• Certyfikacja systemu zgodnie z normą ISO 10360-12 oraz ISO 10360-2

• Kalibracja systemu

• Rozwiązywanie problemów i naprawa

ASIA 
Bangkok, TH
Manila, PH 
Melbourne, AU
Nagoya, JP
Noida, IN
Qingdao, CN
Seoul, KR
Shenzhen, CN
Singapore, SIN
Suzhou, CN
Tambun Bekasi, ID

SERWIS
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ABSOLUTE ARM  
SPECYFIKACJE
 7-OSIOWE RAMIĘ POMIAROWE ABSOLUTE ARM - DOKŁADNOŚĆ I ROZMIAR - SPECYFIKACJE

SKANER LASEROWY RS5 -SPECYFIKACJE
Dokładność 0.028 mm (2σ)7

Tempo zbierania punktów 752 000 punktów/s

Liczba punktów na linii maks.  7520

Częstotliwość liniowa maks.  100 Hz

Szerokość linii (średni) 115 mm

Dystans od powierzchni skanowanej 165 ± 50 mm

Minimalny odstęp między punktami 0.011 mm (linia)

Certyfikacja systemu skanowania tak

Klasa lasera 2M

Temperatura robocza 5–40°C

Masa 0.4 kg

Model EUNI
1 PSIZE

2 LDIA
3 PFORM

4

S
er

ia
 8

3

8320-7 0.043 mm 0.016 mm 0.054 mm 0.033 mm

8325-7 0.048 mm 0.023 mm 0.060 mm 0.043 mm

8330-7 0.078 mm 0.034 mm 0.090 mm 0.058 mm

8335-7 0.092 mm 0.042 mm 0.115 mm 0.067 mm

8340-7 0.114 mm 0.051 mm 0.140 mm 0.084 mm

8345-7 0.158 mm 0.078 mm 0.168 mm 0.106 mm

S
er

ia
 8

5

8520-7 0.029 mm 0.010 mm 0.038 mm 0.021 mm

8525-7 0.031 mm 0.012 mm 0.048 mm 0.025 mm

8530-7 0.057 mm 0.020 mm 0.083 mm 0.038 mm

8535-7 0.069 mm 0.024 mm 0.099 mm 0.045 mm

8540-7 0.084 mm 0.030 mm 0.120 mm 0.050 mm

8545-7 0.113 mm 0.048 mm 0.140 mm 0.065 mm

S
er

ia
 8

7

8725-7 0.029 mm 0.011 mm 0.044 mm 0.023 mm

8730-7 0.053 mm 0.018 mm 0.076 mm 0.035 mm

8735-7 0.064 mm 0.022 mm 0.092 mm 0.041 mm

8740-7 0.078 mm 0.028 mm 0.110 mm 0.046 mm

8745-7 0.104 mm 0.044 mm 0.125 mm 0.060 mm

SSA5 Masa6 Maks. zasięg

0.062 mm 8.8 kg 2.48 m

0.068 mm 9.1 kg 2.98 m

0.092 mm 9.4 kg 3.48 m

0.105 mm 9.7 kg 3.98 m

0.122 mm 10.0 kg 4.48 m

0.172 mm 10.3 kg 4.98 m

0.045 mm 9.0 kg 2.48 m

0.048 mm 9.3 kg 2.98 m

0.066 mm 9.6 kg 3.48 m

0.080 mm 9.9 kg 3.98 m

0.091 mm 10.2 kg 4.48 m

0.148 mm 10.5 kg 4.98 m

0.044 mm 9.3 kg 2.98 m

0.058 mm 9.6 kg 3.48 m

0.071 mm 9.9 kg 3.98 m

0.082 mm 10.2 kg 4.48 m

0.127 mm 10.5 kg 4.98 m
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6-OSIOWE RAMIĘ POMIAROWE ABSOLUTE ARM - DOKŁADNOŚĆ I ROZMIAR -SPECYFIKACJE

SPECYFIKACJE

ABSOLUTE ARM COMPACT 
10360-2 DOKŁADNOŚĆ 

Model MPEp
8 MPEe

9

8312 0.008 mm 5+L/40 <0.018 mm

8512 0.006 mm 5+L/65 <0.015 mm

Maksymalny dopuszczalny  błąd wzdłużny pomiarów – zgodnie z normą ISO 10360-12:2016 
Maksymalna dozwolona odchyłka sondy, rozmiar –  zgodnie z normą ISO 10360-12:2016 
Maksymalna dozwolona odchyłka sondy, kształt –  zgodnie z normą ISO 10360-12:2016 
Maksymalna dozwolona odchyłka sondy, pozycja –  zgodnie z normą ISO 10360-12:2016 
Dokładność systemu skanowania : LDIA zgodnie z normą ISO 10360-8 Załącznik D ISO 10360-8 Annex D
Waga bez skanera 
Zgodnie z normą ISO 10360-8:2013 
Maksymalny dopuszczalny błąd, sondowanie – zgodnie z normą ISO 10360-2 
Maksymalny dopuszczalny błąd, pomiar długości – zgodnie z normą ISO 10360-2

1 EUNI
2 PSIZE
3 PFORM
4 LDIA
5 SSA
6 Waga
7Dokładność 
8MPEp
9 MPEe

Model EUNI
1 PSIZE

2 LDIA
3 PFORM

4

8312-6 0.024 mm 0.010 mm 0.021 mm 0.018 mm

8320-6 0.040 mm 0.013 mm 0.042 mm 0.026 mm

8325-6 0.046 mm 0.020 mm 0.053 mm 0.038 mm

8330-6 0.067 mm 0.029 mm 0.071 mm 0.054 mm

8335-6 0.085 mm 0.038 mm 0.090 mm 0.063 mm

8340-6 0.100 mm 0.046 mm 0.105 mm 0.077 mm

8345-6 0.120 mm 0.052 mm 0.110 mm 0.086 mm

8512-6 0.019 mm 0.006 mm 0.016 mm 0.012 mm

8520-6 0.023 mm 0.008 mm 0.030 mm 0.017 mm

8525-6 0.028 mm 0.010 mm 0.035 mm 0.020 mm

8530-6 0.042 mm 0.015 mm 0.053 mm 0.030 mm

8535-6 0.055 mm 0.020 mm 0.069 mm 0.040 mm

8540-6 0.067 mm 0.024 mm 0.085 mm 0.045 mm

8545-6 0.080 mm 0.028 mm 0.102 mm 0.050 mm

8725-6 0.026 mm 0.009 mm 0.032 mm 0.018 mm

8730-6 0.039 mm 0.014 mm 0.048 mm 0.028 mm

8735-6 0.052 mm 0.018 mm 0.064 mm 0.037 mm

8740-6 0.063 mm 0.022 mm 0.079 mm 0.041 mm

8745-6 0.074 mm 0.026 mm 0.094 mm 0.046 mm

Masa Maks. zasięg

12.0 kg 1.49 m

7.8 kg 2.23 m

8.1 kg 2.73 m

8.4 kg 3.23 m

8.7 kg 3.73 m

9.0 kg 4.23 m

9.3 kg 4.73 m

12.2 kg 1.49 m

8.0 kg 2.23 m

8.3 kg 2.73 m

8.6 kg 3.23 m

8.9 kg 3.73 m

9.2 kg 4.23 m

9.5 kg 4.73 m

8.3 kg 2.73 m

8.6 kg 3.23 m

8.9 kg 3.73 m

9.2 kg 4.23 m

9.5 kg 4.73 m

S
er

ia
 8

3
S

er
ia

 8
5

S
er

ia
 8

7

RAMIĘ POMIAROWE ABSOLUTE ARM - SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Temperatura pracy    +5° – +40°C 
Temperatura przechowywania     -30° – +70°C
Wysokość pracy nad poziomem morza   2000 m
Wilgotność względna   10–90% bez kondensacji  
Certyfikaty zgodności    CE – FCC – IC 
Zasilanie    110–240 V



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
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