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STIMULAREA 
PRODUCTIVITĂȚII 
PRIN FLEXIBILITATE
În lumea modernă în continuă evoluție, producătorii se confruntă cu provocările 
creșterii cererii pentru o calitate mai bună, alături de piese din ce în ce mai 
complexe. Acest aspect indică faptul că unul dintre cei mai importanți factori de 
creștere a productivității este reprezentat de flexibilitate. Un sistem de măsurare 
care își poate adapta rutina, crește capacitatea de inspecție și poate fi ușor 
actualizat, poate face diferența în ceea ce privește maximizarea capacității de 
producție și economisirea timpului.

Pe baza acestor fundamente de adaptabilitate, gama Hexagon Manufacturing 
Intelligence de mașini de măsurat în coordonate cu tehnologie multisenzor (CMM-
uri) funcționează într-o ligă aparte:

• Flexibilitate. Prin combinarea unei varietăți de tehnologii cu senzor tactil și 
non-contact într-o singură mașină, CMM-ul multisenzor se poate adapta la o 
serie de sarcini complexe de măsurare, permițând finalizarea proceselor de 
măsurare într-un singur ciclu și reducând necesitatea mai multor mașini în zona 
de inspecție.

• Capacitatea de actualizare. Aceste mașini sunt concepute pentru scalabilitate 
și permit utilizatorilor să se adapteze și să adauge hardware și software cu 
ușurință în funcție de evoluția nevoilor lor.

Toate CMM-urile din întreaga gamă sunt realizate din granit robust pentru o 
performanță maximă în cele mai dure condiții. Indiferent dacă utilizatorii caută o 
mașină de bază sau un sistem capabil să execute proceduri complexe, rapide și 
exacte, răspunsul la nevoile de măsurare flexibile se poate găsi în această gamă de 
CMM-uri multifuncționale.

INTRODUCERE

http://www.hexagonMI.com
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ü	 Standard
¡	 Opțiune
1) Axa X și axa Y cu ghidaje cu rulmenți de aer de precizie, axa Z cu ghidaje liniare mecanice.
2) Doar pentru Optiv Performance 664 Dual Z.
3) Doar pentru modelul Dual Z.
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Optiv Classic

322 300 200 200 16 ü ü ü ¡ ¡ ¡

432 400 300 200 16 ü ü ü ¡ ¡ ¡

443 400 400 300 30 ü ü ü ¡ ¡ ¡

8102 800 1000 225 35 ü ü1) ü

12152 1200 1500 225 40 ü ü1) ü

Optiv Performance

322 300 200 200 20 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

443 400 400 300 ¡ 30 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

663/664 610 610 305/405 ¡ 50 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡2) ¡

Optiv Reference

543 530 400 300 ¡ 150 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

763 730 600 300 ¡ 150 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

10103 890/9303) 980 300 ¡ 300 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

TABEL PRIVIRE DE ANSAMBLU OPTIV

MODULARITATE MAXIMIZATĂ 
PENTRU UN GRAD MAI MARE DE 
PERSONALIZARE
Un factor esențial al flexibilității este capacitatea de personalizare a instrumentelor. Prin intermediul sistemului său modular, 
platforma oferă o capacitate de personalizare incomparabilă, făcând mașina complet scalabilă pentru a satisface nevoile 
utilizatorilor din prezent și din viitor, de la extinderea capabilităților aplicațiilor la ramificații pe noi piețe.

Modularitatea sistemului constă din patru zone personalizabile: senzori, controler, PC și software de măsurare.

De la inspectarea materialelor delicate și sensibile, până la suprafețele cu formă liberă, flexibilitatea oferită de combinarea 
senzorilor de contact și non-contact demonstrează faptul că gama cu tehnologie multisenzor este perfectă pentru inspectarea 
atât a pieselor mici, cât și a celor mari care au nevoi diferite în funcție de cerințele lor în materie de geometrie, materiale și 
precizie.

Gama este alcătuită din trei platforme fundamentale, cu diferite grade de incertitudine a măsurării și nivele de flexibilitate.

http://www.hexagonMI.com
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OPTIV CLASSIC, 
SOLUȚIA RENTABILĂ 
CU UN NIVEL DE BAZĂ PENTRU MĂSURAREA CU MULTISENZORI

Cu designul său mecanic robust, această mașină în 
conformitate cu standardul ISO 10360 este potrivită în special 
pentru asigurarea calității în zona de producție. În varianta 
standard, modelul Optiv Classic este echipat cu o cameră 
digitală CMOS de înaltă rezoluție și un zoom CNC motorizat 
și permite măsurători dimensionale automate cu flexibilitate și 
eficiență optime. Anumite modele pot dispune de tehnologia 
multisenzor, fiind compatibile cu capete de măsurare cu 

declanșare prin contact pentru măsurători 3D complexe. 
Modelul Optiv Classic efectuează cele mai mari curse XY din 
gamă, pentru a spori performanțele de inspecție pe ambele 
piese plate mari sau pe un număr mare de piese paletizate.

PLATFORMA

http://www.hexagonMI.com


OPTIV PERFORMANCE, 
OPȚIUNEA PERFECTĂ 
PENTRU INTEGRAREA 
AUTOMATIZĂRII

Variind de la modele de tip bench-top (de masă), la 
configurații mai mari cu două axe verticale independente 
(Optiv Dual Z), modelul Performance este o mașină versatilă 
cu capacitate multisenzor completă, ceea ce o face o alegere 
excelentă pentru măsurarea pieselor mici și mai mari de lucru. 
Având acces optimizat din toate direcțiile și o viteză mare de 
producție, mașina asigură măsurători în  producția de serie 
pentru un număr mare de piese de  lucru.



OPTIV REFERENCE, 
SOLUȚIA OPTIMĂ PENTRU 
MĂSURĂTORI 3D COMPLEXE, DE 
ÎNALTĂ PRECIZIE ALE PIESELOR

Optiv Reference este modelul premium cel mai precis cu 
tehnologie multisenzor din gamă și dispune de rulmenți 
pe toate axele, pentru măsurători de precizie de ordinul 
submicronilor. Mașina poate fi echipată cu designul 
revoluționar Optiv Dual Z, care reduce timpii de instalare și de 
inspecție prin montarea senzorilor tactili și optici pe două axe 
verticale independente.
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SENZORUL POTRIVIT  
LA MOMENTUL POTRIVIT
CMM-ul cu tehnologia multisenzor este pregătit să abordeze o gamă de proceduri de măsurare cu diferite 
grade de complexitate, ceea ce îl face alegerea optimă pentru numeroase aplicații. În funcție de nevoile 
lor de inspecție, utilizatorii ar putea beneficia de o combinație a următorilor senzori.

SENZOR OPTIC
Permițând captarea rapidă, automată a punctelor, senzorii optici fără contact sunt soluția optimă pentru 
măsurători cu toleranțe stricte ale pieselor foarte mici și sensibile. Senzorul optic asigură o prelucrare 
eficientă a imaginii cu detectare automată a  caracteristicilor, focalizare automată video de precizie, filtre 
intense pentru imagini și elemente, mod de scanare a conturului și cele mai potrivite  proceduri.

În funcție de sarcina de măsurare, sunt disponibile două sisteme optice cu nivel redus de distorsiune. 
Sistemul optic motorizat cu zoom CNC asigură o flexibilitate maximă în măsurătorile optice prin variația 
continuă a rezoluției și a câmpului vizual. Camera Optiv Dual comută electronic între două moduri de 
mărire, fără a compromite precizia: Modul Detail, pentru o precizie ridicată a măsurătorilor și Modul 
Overview, pentru o navigare simplă și o măsurare rapidă.

Oferind o vizibilitate sporită, sistemul de iluminare variabilă de ultimă generație include sistemul de 
iluminare de fundal cu LED-uri, sistemul coaxial superior de iluminare LED și sistemul de iluminare 
inelară LED multi-segment.

SENZORUL CROMATIC CU LUMINĂ ALBĂ (CWS)
Obținând rate de scanare de până la 500 de puncte pe secundă, CWS-ul este excelent pentru 
digitalizarea materialelor transparente, inclusiv pentru măsurarea grosimii, pentru captarea topologiei 
microstructurilor și pentru măsurarea obiectelor cu un grad sporit de reflexie, cum este cazul oglinzilor. 
Este ideal pentru circuite integrate, implanturi medicale și aplicații cu microlentile.

SENZORI TACTILI
Toate tipurile de CMM-uri Optiv pot fi dotate cu senzori de contact, care permit captarea punctului de 
măsurare pe suprafețele piesei de lucru în orice direcție spațială. Capacitatea de producție este sporită 
prin măsurarea caracteristicilor de pe lateral sau de pe partea inferioară a piesei de lucru în aceeași 
poziție de fixare utilizată pentru captarea părții superioare a piesei cu ajutorul senzorului optic.

Captând puncte discrete pe o piesă, capul de măsurare cu declanșare prin contact este optim pentru 
măsurarea elementelor 3D, de exemplu sfere, conuri sau cilindri, și pentru evaluarea deviațiilor de poziție 
tridimensionale. Capul palpator analogic pentru scanare oferă metode de măsurare precum scanarea cu 
puncte unice și scanarea continuă de mare viteză a suprafețelor cunoscute și necunoscute. Dispunând 
de o gamă largă de lungimi disponibile pentru palpatori, capul palpator versatil pentru scanare are 
densități mari de puncte de măsurare și este perfectă pentru o inspecție rapidă și foarte precisă a formei 
și conturului – cu sau fără suport CAD.

http://www.hexagonMI.com
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OPTIV DUAL Z
Tehnologia-cheie pentru măsurători economice cu 
multisenzori

http://www.hexagonMI.com


PC-DMIS, 
SOFTWARE CU VIZIUNE
Software-ul PC-DMIS cu multiple capacități este instalat ca dotare standard pe CMM-urile Optiv cu tehnologie multisenzor de la 
Hexagon Manufacturing Intelligence.

Cu ajutorul fluxurilor de lucru optimizate în întreaga gamă de operațiuni de măsurare, inclusiv dezvoltarea de programe, 
măsurarea pieselor, analiza rezultatelor și generarea de rapoarte, PC-DMIS elimină complexitatea din sarcinile de măsurare 
naturale complexe.

Fiind un instrument foarte ușor de utilizat, PC-DMIS oferă o varietate de caracteristici ideale pentru măsurarea cu multisenzori, 
ajutând utilizatorii să maximizeze potențialul CMM-ului.

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII ÎNTR-UN MEDIU VIRTUAL AL CMM-ULUI
Timpul mașinii este un bun valoros. PC-DMIS oferă licențe offline care permit ca CMM-ul să fie folosit, în primul rând, pentru 
măsurarea pieselor și nu pentru crearea procedurii de măsurare. O licență offline permite utilizatorilor să dezvolte, să testeze 
și să depaneze proceduri de inspecție departe de CMM folosind modele CAD, inclusiv execuția simulată a programului, cu 
verificări de coliziune 3D simulate și optimizări ale căilor palpatorilor.

MĂSURAREA BAZATĂ PE CAD
PC-DMIS transpune fără probleme orice model în proceduri de măsurare - de la desene simple 2D, la cele mai complexe 
modele 3D solide. Instrumentele robuste bazate pe CAD ajută la dezvoltarea procedurilor de inspecție, reducând timpul de 
creare cu până la 90%.

Funcția Quick Feature a PC-DMIS permite utilizatorului să creeze rapid funcții automate cu un singur clic pe modelul CAD, fără 
opțiuni de meniu și fără alte căsuțe de dialog necesare. Utilizatorii pot crea simultan mai multe caracteristici de același tip, atât 
în Live View, cât și în CAD View. PC-DMIS aplică automat parametrii inițiali ai caracteristicilor din parametrii impliciți, definiți 
în Measurement Strategy Editor (Editorul cu strategii de măsurare). Feature-Sensor Mapping (Maparea caracteristică-senzor) 
permite îmbunătățirea controlului Quick Feature pentru procedurile de măsurare cu multisenzori, oferind o singură interfață 
pentru a asocia rapid Quick Features (funcții rapide), senzorii și strategii de măsurare.

Extragerea de informații din modelul CAD elimină erorile de interpretare și de intrare a datelor. Fiabilitatea crește odată cu 
Informațiile despre producția de produse (PMI) care transpun automat informațiile GD&T încorporate în proceduri de măsurare, 
în timp ce analiza în timp real de la piesă la CAD și GD&T permite declarații de conformitate rapide.

FLEXIBILITATE ȘI SCALABILITATE
Designul modular permite ca software-ul să fie personalizat cu ușurință pentru a satisface cerințele diferite ale unei baze 
diversificate de clienți. Utilizatorii avansați pot crește performanța și adaptabilitatea la sarcini complexe de măsurare prin 
utilizarea întregii game de capabilități sofisticate.
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EXTINDEREA 
CAPABILITĂȚII 
CMM-ULUI 
DUMNEAVOASTRĂ
Diferitele cerințe de producție ale producătorilor influențează 
motoarele lor de productivitate. De exemplu, în timp ce unii 
producători ar putea avea nevoie ca procesul de inspecție să fie 
optimizat pentru o viteză maximă de producție, alții necesită un 
nivel mai ridicat de precizie. Pentru a ajuta producătorii să vizeze 
motorul de productivitate primar, CMM-ul poate fi configurat cu 
tehnologii, hardware și software suplimentare pentru a spori 
capacitatea de producție, flexibilitatea și precizia.

http://www.hexagonMI.com
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PRECIZIE
• Reducerea incertitudinii de măsurare. Optiv Dual Rotary permite corelarea măsurătorilor între 

caracteristici din diferite poziții de rotație, fără realinierea piesei de lucru.
• Sporirea preciziei. Erorile geometrice în poziționarea axelor pe întregul volum de măsurare sunt 

compensate. CMM-urile Optiv cu tehnologia multisenzor sunt conforme cu ISO 10360, standardul 
internațional pentru testarea preciziei și verificarea performanțelor CMM-urilor.

• Garantarea măsurătorilor precise și a integrității datelor. Sistemul de compensare a temperaturii 
reglează efectele temperaturii ambientale. Instrumentele integrate ar putea include măsurarea 
temperaturii piesei în diferite puncte din timpul ciclului și compensarea oricărei modificări calculate 
sau crearea unei scale grafice de referință a temperaturii pentru materialul piesei care urmează să fie 
măsurată. Sistemul de monitorizare PULSE contribuie la asigurarea integrității datelor prin notificarea 
utilizatorilor despre evenimentele de mediu, inclusiv vibrații, umiditate, presiunea aerului și o serie de 
alte evenimente care ar putea afecta CMM-ul.

FLEXIBILITATE
• Obținerea de geometrii mai complexe. Cu ajutorul funcției Optiv Dual Rotary, două mese rotative 

CNC sunt combinate pentru a permite rotații în două axe, optimizând volumul de măsurare al mașinii.
• Îmbunătățirea vizibilității și capacității de captare a pieselor. Camera Optiv Dual asigură 

măsurători de înaltă precizie cu două câmpuri vizuale și rezoluții prin intermediul sistemului optic 
cu distanță focală fixă care încorporează două etape de mărire. Mai multe tipuri de camere sunt 
disponibile în funcție de sistemul optic utilizat, inclusiv cip CMOS, monocrom sau color.

• Extinderea capacităților de inspecție. Funcția Optiv Dual Z atribuie senzorilor optici și tactili două 
axe verticale independente, astfel încât senzorii să atingă mai multe poziții de măsurare în întregul 
volum de măsurare, cu risc minim de coliziune. Prin utilizarea optimă a volumului de măsurare, Optiv 
Dual Z extinde gama de aplicații a CMM-ului pentru cele mai complexe piese 3D și, în plus, permite 
utilizarea capetelor palpatoare motorizate cu indexare.

CAPACITATEA DE PRODUCȚIE
• Accelerarea procesului de inspecție. Mesele rotative și mesele rotative stivuite (Optiv Dual Rotary) 

simplifică accesul către toate pozițiile de măsurare prin rotirea piesei de lucru, evitând configurațiile 
multiple și fixarea piesei. Numărul de modificări ale capetelor palpatoare este redus, deoarece 
geometriile complexe devin ușor accesibile doar cu câteva configurații simple ale palpatorilor.

• Diminuarea timpilor ciclului de revizuire. Gratuită pentru utilizatorii PC-DMIS, interfața INSPECT 
permite utilizatorilor să execute inspecții complexe fără a fi nevoie să lanseze PC-DMIS și furnizează 
rapoarte grafice în timp real cu scopul de a monitoriza potențialele defecte de fabricație pentru o 
remediere rapidă. De asemenea, permite rulare rapidă și cu instruire minimă a programelor pentru 
piese predefinite. 

• Controlarea procesului de producție în timp real. Sprijinind automatizarea analizei cu rezultatele 
măsurătorilor, software-ul Q-DAS Statistics face ca datele de calitate să fie pe deplin acționabile pe tot 
parcursul procesului de producție.

• Îmbunătățirea proceselor. HxGN SMART Quality oferă perspective fiabile și detaliate pentru 
creșterea eficienței și eficacității proceselor de producție prin combinarea datelor de calitate într-o 
singură platformă de automatizare a informațiilor online. 

MOTOARELE PRODUCTIVITĂȚII

http://www.hexagonMI.com
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INTEGRAREA 
VERSATILITĂȚII 
ÎNTR-O SERIE DE 
INDUSTRII
CMM-ul cu tehnologia multisenzor este ideal pentru o gamă largă de aplicații, 
în special în cazul în care este necesară o măsurare de mare viteză cu răspuns 
direct și rapid în ceea ce privește rezultatele. Este, de asemenea, perfect pentru 
piesele care sunt prea mici sau sensibile pentru a fi scanate cu un cap palpator 
tactil. Mai jos, regăsiți patru exemple de aplicații care demonstrează flexibilitatea 
acestei game de CMM-uri.

pentru mașina cu tehnologie multisenzor permite captarea 
întregii geometrii 3D a pieselor complexe de lucru și scanarea 
într-un singur ciclu de configurare și măsurare, reducând 
timpul de inspecție și sporind capacitatea de producție.

COMPONENTE DE INGINERIE 
DE PRECIZIE
Piesele mici și toleranțele stricte necesită captarea rapidă 
a punctelor de măsurare și densitatea mare a punctelor 
de măsurare. Un senzor optic rapid, fără contact, permite 
utilizatorilor să obțină claritate a imaginii și abundență a 
detaliilor pieselor, cu rezoluții optice și de mărire de ordinul 
submicronilor. Măsurarea optică în buclă automată mărește 
eficiența și performanța. Gama completă de senzori disponibili 

http://www.hexagonMI.com
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SUPRAFEȚE CU FORMĂ LIBERĂ
O combinație de senzori tactili și non-contact poate oferi 
măsurătorile cele mai exacte și eficiente ale suprafețelor cu 
formă liberă. Un scaner tactil, de exemplu un HP-S-X1, atinge 
o densitate ridicată a punctelor de măsurare pentru rezultate 
referitoare la precizia geometrică a piesei de lucru, în timp ce 
un senzor cromatic cu lumină albă (CWS) este optim pentru 
captarea suprafețelor cu formă liberă și măsurarea celor mai 
fine structuri ale piesei.

http://www.hexagonMI.com


PIESE SIMETRICE DE ROTAȚIE
Masa rotativă CNC opțională permite o accesibilitate optimă și 
măsurarea cu ciclu unic a diferitelor caracteristici disponibile 
în jurul piesei. PC-DMIS menține alinierea inițială a piesei 
de lucru, permițând corelarea între caracteristici din diferite 
poziții de rotire fără realinierea piesei de lucru. Prin reducerea 
intervalului de parcurgere necesar pentru măsurare, CMM-
ul asigură perioade mai mici de timp pentru inspecție, cu o 
capacitate sporită de producție.



APLICAȚII

PIESE DIN PLASTIC TURNATE 
PRIN INJECȚIE
Caracteristicile complicate ale pieselor ar putea să nu 
fie accesibile unui senzor tactil, iar inspecția să necesite 
un sistem adaptiv de iluminare pentru a spori contrastul 
caracteristicilor. Funcția MultiCapture asigură perioade 
mici de timp pentru măsurare prin măsurarea simultană a 
caracteristicilor dispuse dens în câmpul vizual al camerei. 
SensiLight ajută utilizatorul să aleagă setarea corectă a 
luminii, iar calibrarea sistemului adaptiv de iluminare asigură 
un nivel comparabil de luminozitate la fiecare nivel de mărire.
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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 CMM-ului, Hexagon 
vă va sta la dispoziție în fiecare etapă parcursă.

http://www.hexagonMI.com


HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 19

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 acuratețea sistemului pe 
parcursul  
duratei sale de viață. Inginerii responsabili cu consultanța din cadrul Hexagon 
dispun de experiența, instrumentele specializate și  
acreditarea confom standardelor globale actuale pentru a calibra corespunzător și a 
reactualiza sistemele mașinilor de măsurat 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

http://www.hexagonMI.com


Hexagon Manufacturing Intelligence oferă suport 
producătorilor din industrie să dezvolte tehnologiile 
importante din ziua de azi și produsele capabile să schimbe 
ziua de mâine. Ca un specialist în soluții de top de metrologie 
și fabricare, competența noastră în analizare, gândire și 
acționare - colectarea, analiza și utilizarea activă a datelor 
măsurate - oferă clienților noștri încrederea pentru creșterea 
vitezei de producție și acelerarea productivității, îmbunătățind 
calitatea produsului.

Prin intermediul unei rețele de centre locale de service, 
centrelor de producție și comerciale de pe cinci continente, 
realizăm o schimbare inteligentă în industria de fabricație, 
pentru a construi o lume în care calitatea stimulează 
productivitatea. Pentru mai multe informații, consultați 
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 impulsionează calitatea și productivitatea în aplicațiile 
industriale și geospațiale ale întreprinderilor.

MAȘINI DE MĂSURAT ÎN COORDONATE

SCANARE CU LASER 3D

SENZORI

BRAȚE DE MĂSURĂ PORTABILE

SERVICII

SISTEME LASER TRACKER ȘI STAȚII

SISITEME 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 PLANIFICARE COSTURI SOFTWARE
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