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De Absolute Arm
(Multi)functioneel, by design

Met de Absolute Arm zit het allemaal in het ontwerp. Ontworpen voor een hoge 
meetproductiviteit, zodat andere productieprocessen op schema blijven. Ontworpen 
voor de praktijk, zodat gebruikers in vrijwel alle industriële omgevingen kunnen meten. 
Ontworpen voor flexibiliteit, om aan de vereisten van alle metrologische uitdagingen te 
voldoen, waar dan ook.

En flexibiliteit vormt het hart van de Absolute Arm productlijn. Flexibiliteit in het 
configureren van de pols van uw arm voor de applicatie en het comfort van de operator. 
Flexibiliteit bij het wisselen van tasters, zonder het werk te hoeven onderbreken voor 
kalibraties. Flexibiliteit om meetresultaten te tonen waar ze nodig zijn. Flexibiliteit in een 
productaanbod van 36 verschillende configuraties in drie basismodellen, zeven maten en 
drie nauwkeurigheidsniveaus. Flexibilieit voor het vinden van de juiste oplossing voor uw 
meetbehoeften.

Met de Absolute Arm bestaat er geen noodzaak tot compromissen, geen noodzaak voor 
een tweede keus. Wat, waar en hoe we ook willen meten, de juiste keuze is hier, by design.



Absolute arm
Allemaal in het ontwerp

De Absolute Arm is gebaseerd op een platform van geavanceerde 
technologie en maakt het uitvoeren van hoognauwkeurige metingen 
kinderspel. Elk component is ontwikkeld met toepasbaarheid, 
bruikbaarheid en stabiliteit in het achterhoofd. Dit product, als 
resultaat van 35 jaar ervaring in het ontwikkelen van gearticuleerde 
meetarmen, combineert een heldere visie op de toekomst van mobiele 
metrologie met de functies die onze klanten altijd wilden hebben.
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Encoders 
De gepatenteerde Absolute Encoders in 
elk gearticuleerd gewricht zijn exclusief 
ontwikkeld door Hexagon. Ze zorgen dat de 
Absolute Arm de enige mobiele meetarm 
is waarin initialisatie en opwarming van de 
encoders voorafgaand aan het gebruik niet 
noodzakelijk zijn.

Beweging 
Het unieke Zero-G contragewicht-
systeem en de wrijvingsarme draaigrepen 
verminderen vermoeidheid van de gebruiker 
en maximaliseren nauwkeurigheid door het 
minimaliseren van traagheid.

Materialen 
De hightech carbon fiber 

buisconstructie verzekert u 
van robuustheid en thermische 

stabiliteit onder alle 
omgevingsomstandigheden.

Veiligheid 
De HomeDock- en SmartLock-

functies zorgen dat de arm 
tussen metingen door kan 

worden opgeborgen en 
vergrendeld, voor betere 

bescherming tijdens transport, 
opstellen en verplaatsen.

Draagbaarheid 
Echte draadloze connectiviteit 

en tijdens gebruik 
verwisselbare batterijen geven 
meer flexibiliteit tijdens mobiel 

gebruik van de arm op de 
werkvloer, in combinatie met 
volledige wifi-scanprestaties 

met onze snelle laser- en 
gestructureerd-lichtscanners.

Meting 
Multifunctionele 
bedieningsknoppen en een 
handig OLED display op de pols 
geven de gebruiker de ultieme 
controle, terwijl een scala 
aan tasters en 3D-scanners 
flexibele metingen bieden.

Feedback 
Eenvoudige gebruikersinteractie 
in zelfs de meest veeleisende 
industriële omgevingen door middel 
van visuele, akoestische en haptische 
feedbackfuncties, nu aangevuld met 
Bluetooth-technologie.



Bruikbaarheid, by 
design
Absolute Arm is volledig ontworpen met 
productiviteit in gedachten. Het doel is om 
consistente, betrouwbare en nauwkeurige 
resultaten te leveren, ongeacht de ervaring 
van de gebruiker.
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Nauwkeurigheid
De Absolute Arm-serie levert 
meetnauwkeurigheid tot maar liefst 6 micron 
en nauwkeurigheid van het scansysteem tot 43 
micron.

Gemak
Zelfs de grootste Absolute Arm weegt 
minder dan 11 kilogram, waardoor instellen 
en herpositioneren een snel en eenvoudig 
proces is.

Productiviteit
De SHINE-technologie van de Absolute 
Scanner AS1 tilt gegevenskwaliteit naar een 
hoger plan zonder in te boeten aan snelheid, 
terwijl de baanbrekende RS-SQUARED 
Gebiedsscanner voor het eerst ultrasnel 
gestructureerd-lichtscannen mogelijk maakt 
voor mobiele meetarmen.

Monitoring
Het SMART-systeem (Self-Monitoring 
Analysis and Reporting Technology) biedt 
volledige diagnostische monitoring voor 
een uitgebreide meetbetrouwbaarheid.

Snelheid
De RS-SQUARED is ontworpen om in de 
kortst mogelijke tijd datasets van grote, 
simpele objecten te verkrijgen, terwijl de 
AS1 is ontworpen voor het scannen van 
zeer gedetailleerde onderdelen op hoge 
snelheid.

Bestendigheid  
De robuuste en schokbestendige 
transportkoffer beschermen de arm voor 
een perfecte conditie, ongeacht waar en 
hoe u deze transporteert.

Herhaalbaarheid
Ons gepatenteerde kinematische 
tastergewricht minimaliseert de 
stilstandtijd omdat alle tasters direct 
en zonder herkalibratie kunnen worden 
gewisseld.

Compatibiliteit
Onze bewezen en betrouwbare software-
interface is compatibel met en wordt 
ondersteund door alle vooraanstaande 
softwarepakketten voor mobiele 
metrologie.

Certificering
De tasternauwkeurigheid is standaard 
gecertificeerd conform ISO 10360-12, evenals de 
nauwkeurigheidsspecificaties van het volledige 
scansysteem conform ISO 10360-8 bijlage 
D. De nauwkeurigheidsverificatie kan direct 
door de gebruiker worden uitgevoerd met het 
meegeleverde CMM-gecertificeerde artefact.

Connectiviteit
Klaar voor Industry 4.0 met volledige 
300 Hertz scanprestaties via wifi en 
eenvoudige integratie in Hexagons Smart 
Factory-concept.



Veelzijdigheid, by design
Elke Absolute Arm is compatibel met een breed assortiment tasters, scanners en andere accessoires 
waardoor het zonder enige twijfel de meest veelzijdige en multifunctionele mobiele meetarm ter wereld is.

Scan met AS1, RS5, RS-SQUARED, HP-L-8.9 of HP-C-V3D Vision Sensor. Tasten met bijna honderd 
verschillende stylussen en punten, van hoektasters tot verlengingen, van aanraakgevoelig tot infrarood. Voeg 
functionaliteiten toe zoals accugebruik en wifi-connectiviteit met een Control Pack. Kies uit standaards, 
statieven en wagens, schroeven, klemmen of een magnetische basisplaat. Combineer met alle veelgebruikte 
metrologische softwareoplossingen op de markt.

Tasten
De Absolute Arm is compatibel met bijna 100 veelzijdige tasteropties, van 

infrarode contactloze tasters voor het meten van buizen met verschillende 
diameters, tot hoektasters voor het meten van moeilijk bereikbare kenmerken.
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Scannen 
Er zijn verschillende sensors beschikbaar voor de Absolute Arm, waarmee 
alle mogelijke contactloze gegevensverzamelingsvereisten worden gedekt.

• Absolute Scanner AS1 
De beste blauwe laser 
3D-scanprestaties op hoge 
snelheid.

• RS5 Laserscanner 
Betrouwbare algemene 
3D-scanmogelijkheden

• RS-SQUARED Gebiedsscanner 
Unieke gestructureerd-licht-3D-
scantechnologie op ultrahoge 
snelheid

• HP-C-V3D Vision Sensor 
Gespecialiseerde 
cameratechnologie voor analyse 
van composietmaterialen

• HP-L-8.9 Laserscanner 
3D-scannen op instapniveau voor 
systemen met 6 assen





Modulair, by design
De unieke, modulaire pols van de Absolute Arm is gemaakt voor veelzijdigheid. 
Daardoor kan meer worden gedaan in minder tijd door aanpassingen aan de 
specifieke behoeften van elke gebruiker. 

• Pistoolgrepen zijn beschikbaar in drie verschillende maten – kies de meest comfortabele pasvorm voor 
de gebruiker.

• Koppel de greep volledig af om lastig bereikbare kenmerken te meten, zoals gaten en holten.

• Wissel snel tussen laserscannen, gebiedscannen en tasten zonder te hoeven stoppen voor uitlijnen.

• Zelfs een gemonteerde 3D-scanner kan snel en eenvoudig worden afgenomen door de gebruiker om 
eenvoudiger te meten in de meeste krappe omgevingen.

• Alle tasters en scanners kunnen zonder herkalibratie weer worden gemonteerd, waardoor meteen weer 
kan worden gemeten.

• De Absolute Scanner AS1 kan ook worden gemonteerd op een Absolute Positioner AP21 en in combinatie 
met een lasertracker worden gebruikt voor metingen op grotere schaal.



Productiviteit, by design
Scanners voor de Absolute Arm zijn meer dan alleen 
vastgeschroefde accessoires. Ze zijn ontworpen om integrale 
onderdelen van het armsysteem te zijn, die verhoogde 
meetdoorvoer en betrouwbare nauwkeurigheid garanderen 
zonder dat dit ten koste gaat van de eenvoudige bruikbaarheid 
van het Absolute Arm-ontwerp.
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De Absolute Scanner AS1 is compromisloos. De scansnelheid hoeft niet te worden verlaagd 
om gegevens van uitstekende kwaliteit te behalen, zelfs bij gebruik van een wifi-verbinding; het 
streven naar betere kwaliteit gaat niet ten koste van bruikbaarheid en productiviteit. Simpelweg 
hoogwaardige techniek die betrouwbare, zeer nauwkeurige resultaten garandeert.

De AS1 is gebaseerd op de unieke SHINE-technologie en levert altijd volledige scanprestaties, 
zelfs op de meest uitdagende onderdeeloppervlakken. Zowel met glanzende zwarte plastic 
carrosseriedelen als gegoten koolstofvezelcomponenten kan de AS1 met deze innovatieve 
belichtingsmodus scannen zonder vermindering van kwaliteit of productiviteit. Volledige 
beeldsnelheid en volledige laserlijnbreedte, zonder spray en zonder de geforceerde 
prestatievermindering die typerend zijn voor andere scanners.

Absolute Scanner AS1
Scangegevens van hoge kwaliteit die worden ingewonnen op maximale snelheid, ongeacht het 
onderdeel.

Scan 99 procent van de oppervlaktypes met standaard belichtingsinstellingen dankzij de 
SHINE-technologie.

Extra brede scanlijn voor snellere dekking van onderdelen.

Inwinning van grote hoeveelheden gegevens zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Kan moeiteloos van de arm worden gehaald voor eenvoudig meten van verborgen gebieden.

Kan binnen enkele seconden weer worden gemonteerd zonder tijdrovende herkalibratie.

Horizontaal georiënteerde scanlijn voor comfortabeler meten.

Geprojecteerde laser afstandmeter maakt correcte scannerpositionering eenvoudig. 
 
Scanprestaties op volle snelheid via wifi of een enkele kabel. 
 
Volledige systeemscan-certificering gedefinieerd conform ISO 10360-8 bijlage D.

Wanneer hij wordt gemonteerd op een Absolute Positioner AP21 en wordt gebruikt in combinatie 
met een Absolute Tracker AT960, is hij ook compatibel met grootschalige lasertrackermetingen.
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De RS5-laserscanner is een algemene 3D-scanner, die ideaal is voor minder uitdagende 
toepassingen zoals ontwerpmodellering, buis- of gietstukmeting, productbenchmarking of virtuele 
montage.

De RS5 beschikt nog steeds over de kenmerkende flexibiliteit van de Absolute Arm-serie en kan 
afgenomen worden voor eenvoudigere hantering en meting in krappe ruimten zoals het vlaggenschip 
de Absolute Scanner AS1 en kan ook weer snel worden gemonteerd zonder herkalibratie.

De RS5-laserscanner is gebaseerd op betrouwbare technologie en is een betaalbaar alternatief 
voor een premium laserscanner. 

RS5 Laserscanner
Hoogwaardige scangegevens zonder hoge investeringen.

Brede scanlijn is sneller klaar met onderdelen.

Kan eenvoudige van de arm worden afgenomen voor betere bruikbaarheid tijdens tasten.

Kan binnen enkele seconden weer worden gemonteerd zonder tijdrovende herkalibratie.

Horizontaal georiënteerde scanlijn voor eenvoudiger meten. 
 
Scanprestaties op volle snelheid via wifi of een enkele kabel.

Volledige systeemscan-certificering gedefinieerd conform ISO 10360-8 bijlage D.













De benodigde tijd voor het meten van een onderdeel is vaak de belangrijkste factor bij het plannen van 
meettaken. Het onderdeel is soms maar kort beschikbaar om te meten of bevindt zich op een onhandige 
locatie. Dat is waarom Hexagon de RS-SQUARED Gebiedsscanner heeft ontwikkeld, 's werelds eerste 
gestructureerd-lichtscanner gemonteerd op een mobiele meetarm.

RS-SQUARED is ontworpen om ervoor te zorgen dat scannen zo snel mogelijk gaat door de snelheid van een 
gebiedsscanner te combineren met de veelzijdigheid van een meetarm. Er worden grote 'tegels' aan gegevens 
vastgelegd in plaats van laserlijnen, maar zonder de noodzaak voor de referentiemarkeringen die typisch 
zijn voor andere gebiedsscanners. Het is ideaal voor gebruikers met een grote achterstand in het meten van 
onderdelen of met beperkte tijd om ze te scannen. 

RS-SQUARED Gebiedsscanner
Er worden per seconde tot 4 scan-'tegels' vastgelegd.

Elke tegels is 300 x 300 millimeter groot en bevat tot 1 miljoen punten.

Er zijn geen referentiemarkeringen nodig, wat insteltijd scheelt en waardoor het onderdeel na het 
scannen niet hoeft te worden schoongemaakt.

Scan een gebied waar zelfs een hoogwaardige laserscanner een uur voor nodig zou hebben in slechts 10 
minuten.

Kan eenvoudige van de arm worden afgenomen voor betere bruikbaarheid tijdens tasten.

Kan binnen enkele seconden weer worden gemonteerd zonder tijdrovende herkalibratie. 
 
Scanprestaties op volle snelheid via wifi of een enkele kabel.

Volledige systeemscan-certificering gedefinieerd conform ISO 10360-8 bijlage D.














18 Manufacturing Intelligence hexagonmi.com

Mobiel tasten
De Absolute Arm is de absolute standaard als het aankomt op het betrouwbare hoognauwkeurige tastmetingen en biedt 
toonaangevende tastnauwkeurigheid.

Elke arm wordt met drie vooraf-gekalibreerde contacttasters geleverd, zodat u onmiddellijk kunt beginnen met meten. 
The established TESA kinematic joint for repeatable probe mounting means probes can be hot-swapped quickly and 
easily, with no need for recalibration between changes.

Met bijna 100 tasters in de accessoires van de Absolute Arm-serie, vindt u altijd een taster die aan uw meetbehoeften 
voldoet. Rechte tasters, haakse tasters,  contacttasters, buistasters – zijn alle beschikbaar in diverse lengtes en 
tipdiameters. Raadpleeg de uitgebreide accessoirecatalogus voor verdere informatie.

Een tastspecialist, by design
De Absolute Arm is ook beschikbaar als model met 6 assen. Deze specifieke tastsystemen zijn gebaseerd op gevestigde 
meettechnologie en bedoeld voor teopassingen waar laserscannen minder belangrijk is. De 6-assige Absolute Arm biedt 
dezelfde tastfunctionaliteit als de volledig 7-assige modellen terwijl een verbeterde tastnauwkeurigheid van beter dan 8 
micron wordt geboden. Het is ook mogelijk om de Absolute Arm volledig te upgraden naar een basis-laserscansysteem 
door een HP-L-8.9-laserscanner uit de accessoires van de Absolute Arm-serie aan te sluiten.
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Complementair, by design
Dankzij de zeer nauwkeurige meetcapaciteiten en extreme draagbaarheid van de Absolute Arm is deze de perfecte 
partner bij CMM-toepassingen waarvoor incidentele metingen op moeilijk te bereiken plekken nodig zijn. Daarom 
bieden wij de optie aan om de compacte arm te voorzien van volledige ISO 10360-2 certificering, waardoor gebruikers 
certificatieconsistentie kunnen behouden, terwijl ze profiteren van de unieke combinatie van draagbaarheid en 
nauwkeurigheid.

De meest nauwkeurige  
mobiele meetarm ter wereld

De Absolute Arm Compact combineert een ultrahoge nauwkeurigheid met kleine afmetingen en is ontworpen voor 
optimale resultaten in kleine ruimtes. 

Met de geïntegreerde basis en een uniek contrabalanssysteem voor een comfortabeler bediening, kan de Absolute 
Arm Compact overal geplaatst worden, zelfs binnen een machineruimte voor het uitlijnen van werkstukken. Dit is 
gegerandeerde hoge nauwkeurigheid waar deze het hardste nodig is. De Compact is ook volledig compatibel met de WiFi 
en Accuvoeding Control Pack opties, evenals de HP-L-8.9 Laserscanner.

Simpel gezegd is de Absolute Arm Compact nog altijd de meest nauwkeurige mobiele meetarm ter wereld, met een 
afwijking van maximaal 6 micron. Het is een ongelofelijk pakket aan geavanceerde mobiele technologie die de perfecte 
keuze is voor het meten van kleine tot middelgrote componenten met een absolute nauwkeurigheid. 
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Absolute Arm 
Toepassingen

De Absolute Arm-serie vormt een enkele oplossing voor meetuitdagingen in een groot 
aantal industrieën en toepassingen. Er is een Absolute Arm voor al uw meetbehoeften: 
van kwaliteitscontrole tot reverse-engineering en van plaatmetaalproductie tot 
motoronderdelen.

Plaatmetaal

Gietvormen en mallen

Werkvloer

Mallen en 
opspaninrichtingen

Bouwen en 
inspecteren

Buizen en bedrading

Fabricage van 
hulpstoffen

Rechthoekige 
buisprofielen
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Inspectie van 
composieten

In-proces 
kwaliteitscontroles

Digitising

Onderhoud  
en reparatie 

Reverse-engineering

Virtuele assemblage

Vergelijking CAD versus 
component 

Tandwielmeting

Verificatie op de 
machine



Buizen en bekabeling
De Absolute Arm biedt twee gespecialiseerde oplossingen voor buis- en draadtoepassingen die ieder zijn gebaseerd op een 
gespecialiseerd voor buismetingen.

Het Absolute Arm met TubeShaper-systeem maakt gebruik van contactloze infrarood-buizentasters om snel 3D CAD-gegevens te 
creëren die correctiegegevens voor een buigmachine kunnen definiëren. Hij is in staat buigingsmetingen uit te voeren voor grotere 
nauwkeurigheid en kan rechthoekige buisprofielen meten.

Het Absolute Arm met BendingStudio-systeem werkt met een laserscanner om ongelooflijk snelle en nauwkeurige 3D-gegevens 
te leveren, zelfs voor complexe en flexibele buizen. Dit geavanceerde softwareplatform kan elk aspect van het buis- en 
draadproductieproces beheren, tot en met het direct definiëren en communiceren van buigmachinecorrectiegegevens.

Elk systeem is ontworpen om de productie-correctiecyclus in het productieproces van het gebogen onderdeel aanzienlijk te reduceren 
en om ongelooflijke productiviteitsvoordelen te leveren.

Composieten
Het Vision System 3D 
beschikt over een toegewijde 
oppervlakscanner en is te 
gebruiken met een Absolute 
Arm en laserscanner 
om zo nauwkeurige 
kwaliteitsborging te bieden 
voor halffabrikaten van 
koofstofvezelcomponenten.

Tandwielen
Het Tandwielmeetsysteem 
werkt met het QUINDOS 
softwareplatform en biedt 
snelle en eenvoudige 
3D-meetcapaciteit voor 
tandwielmetingstoepassingen 
waar voorheen complexe 
metrologische apparatuur 
nodig was.

Oplossingen voor speciale toepassingen
De innovatieve technische kenmerken en accessoires die beschikbaar zijn voor de Absolute Arm, ondersteunen een scala 
aan speciale toepassingen die belangrijke productiviteitsverbeteringen bieden in sectoren waar maatoplossingen grote 
verbeteringen kunnen leveren.

Fabricage van 
hulpstoffen
Scannen op hoge snelheid 
met een Absolute Arm gaat 
een belangrijke rol spelen in 
de opkomende sector van de 
additieve productie. Gebruikers 
kunnen het inzetten om de 
output van hun componenten 
snel te beoordelen, te herzien 
en te verbeteren.

Reverse-engineering
Complete onderdeelgegevens 
en submillimeter 
nauwkeurigheid zijn cruciaal 
voor reverse-engineering van 
hoge kwaliteit – iets wat door 
een Absolute Arm-scanner 
snel en betrouwbaar wordt 
geleverd.
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Certificering van absolute nauwkeurigheid
Alle Absolute Arm-systemen worden geproduceerd en geleverd conform volledig traceerbare en internationaal erkende 
certificeringen, waardoor gebruikers volledig kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid van hun metingen. 

De PFORM-waarde is de 
maximaal toegestane 
afwijking voor de 
vorm van een bol. 
Deze waarde geeft de 
dispersienauwkeurigheid 
van de arm aan.

De EUNI-waarde 
is de maximaal 
toegestane afwijking 
voor unidirectionele 
lengtemetingen. Het 
weerspiegelt daarom sterk 
de meeste meetbehoeften.

De PSIZE-waarde is de 
maximaal toegestane 
afwijking voor het meten 
van de diameter van een 
bol. Deze toont daarom 
de nauwkeurigheid van 
kenmerkmetingen aan.

De LDIA-waarde is de 
maximaal toegestane 
afwijking voor de 
articulatie-locatie. Deze 
waarde staat voor de 
reproduceerbaarheid van 
de arm.

ISO 10360-8
Een scannauwkeurigheidscertificering van het volledige systeem conform de norm ISO 10360-8 bijlage D wordt met 
elk Absolute Arm-scansysteem meegeleverd. Dit geeft de algehele nauwkeurigheid aan van de arm en scanner samen. 
Bij deze test wordt een gecertificeerd artefact gemeten met vijf verschillende standen van de arm, op verschillende 
locaties verspreidt over het gehele meetbereik van de arm. Met elke Absolute Arm scansysteem wordt een gecertificeerd 
bolartefact meegeleverd.

ISO 10360-2
De Absolute Arm Compact is optioneel verkrijgbaar met een ISO 10360-2-certificering. Dit is een CMM-certificering die 
de nauwkeurigheid van de arm beschrijft volgens een variabele ‘L’, waar ‘L’ gelijk is aan de lengte van de uitgevoerde 
meting. Een hogere L-waarde betekent een grotere meetafstand, zodanig dat de ISO-gecertificeerde nauwkeurigheid 
toeneemt met lagere L-waarden. Dit is een nuttige optie voor gebruikers die van plan zijn hun Absolute Arm Compact in 
combinatie met een brug, portaal, visie of horizontale-arm CMM te gebruiken. 

ISO 17025
Elke Absolute Arm wordt geproduceerd in een productie-omgeving die gecertificeerd is conform ISO 17025.

Octrooiaankondiging
De in deze handleiding beschreven producten kunnen onder een of meer van de volgende Amerikaanse patenten vallen: 
5,829,148; 6,598,306; 7,003,892; 7,568,293; 7,779,548; 7,908,757; D643,319; 8.174.682; 8,151,477; 8,407,907; 8,701,299 en 
andere Amerikaanse en buitenlandse patenten die aangevraagd zijn.

ISO 10360-12
De certificering van tasternauwkeurigheid is standaard conform de strenge ISO 10360-12-test voor het definiëren van de 
tastnauwkeurigheid van de mobiele meetarmen.

Dit is een extreem veeleisende en internationaal erkende norm die eist dat gecertificeerde lengte en bolartefacten 
meerdere keren in verschillende posities worden gemeten binnen het meetvolume van de arm, met behulp van een 
contacttaster. De resultaten van deze metingen leveren vier nauwkeurigheidsresultaten op die samen de algehele 
nauwkeurigheid voor contactmeting van de arm aangeven.

PFORM LDIAEUNI PSIZE
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Beschikbare meetvolumes 
voor elke Absolute Arm-serie

Volume vs. bereik
Sommige producenten noemen het maximale bereik van hun armen als meetvolume. Bij de Absolute Arm 
representeert het genoemde meetvolume het grootste gebied waarbinnen betrouwbare nauwkeurige metingen 
mogelijk zijn, in plaats van slechts de maximaal mogelijke horizontale extensie van de arm. 

83 85 87

1,2 m ✓ ✓

2,0 m ✓ ✓

2,5 m ✓ ✓ ✓

3,0 m ✓ ✓ ✓

3,5 m ✓ ✓ ✓

4,0 m ✓ ✓ ✓

4,5 m ✓ ✓ ✓

Meetvolume Maximaal bereik

87-serie

Ultieme oplossing 
voor mobiele, 
zeer nauwkeurige 
meting.

85-serie

Perfecte balans 
tussen waar 
voor uw geld en 
nauwkeurige 
meting.

83-serie

Meetnauwkeurigheid 
op instapniveau.

Absolute arm 
Series, maten en opstelling

De drie soorten Absolute Arm zijn beschikbaar in drie verschillende nauwkeurigheidsniveaus en zeven modelmaten, met 
meetvolumediameters van 1,2 tot 4,5 meter, wat 36 afzonderlijke armconfiguraties oplevert.



De Absolute Arm monteren
Een selectie van voetstukken, statieven en standaarden is compatibel met elke Absolute Arm, inclusief een handige 
vacuümklem, die allemaal te bevestigen zijn via de speciaal ontworpen bevestigingsring.

 
 
Meting van grote volumes
Met volume-uitbreidingssets kan de Absolute Arm componenten en objecten meten, die buiten zijn normale bereik 
liggen.

Leap Frog-set 

Een vergoting van het meetvolume kan worden verkregen met een Leap Frog-set, waarmee de arm vanaf verschillende 
opstellingen kan meten. 

GridLOK

Voor toepassingen die hogere eisen stellen creëert het GridLOK-systeem een uitgebreide meetarena, waarbinnen de 
arm overal opnieuw gepositioneerd kan worden zonder verlies van nauwkeurigheid.
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Producten van wereldklasse waar u op kunt 
vertrouwen
De mobiele meetarm-technologie van Hexagons Manufacturing Intelligence-divisie is gebaseerd op decennialang 
onderzoek en ontwikkeling en op een lange geschiedenis van uitmuntende technologische innovaties. Hexagon blijft 
voorop lopen en ongeëvenaarde kwaliteit leveren aan sectoren over de hele wereld dankzij de kwaliteit die voortvloeit 
uit ervaring en het streven naar productiviteit. 

Eigenaren van de mobiele meetarmsystemen van Hexagon kunnen niet alleen profiteren van een onderhoudsgarantie van 
tien jaar, maar ook van standaard 24 maanden fabrieksgarantie: zo weten onze gebruikers zeker dat onze technologie altijd in 
de behoeften van de gebruikers zal voorzien.

Lokale ondersteuning van wereldklasse
Het internationale netwerk van Hexagon garandeert uitgebreide ondersteuning na aankoop en wereldwijde service. 
Hexagon beschikt over het grootste gespecialiseerde onderhoudsteam van alle meetapparatuurfabrikanten en legt de 
nadruk op lokale oplossingen. Zo leveren we ongeëvenaarde service, onderhoud, certificering en kalibratie. Ook trainen 
we operators en leveren we onderhoud en upgrades van software.

Er zijn wereldwijd momenteel 34 Absolute Arm-onderhoudscentra, die allemaal faciliteiten bieden voor volledige ISO-
certificeringen, samen met een compleet scala aan andere ondersteunings- en onderhoudsdiensten.

Amerika
Buenos Aires, AR
Detroit, VS 
Monterrey, MX 
Mississauga, CA
Oceanside, US 
São Paulo, BR

Azië 
Bangkok, TH
Jakarta, ID
Manila, PH 
Melbourne, AU
Nagoya, JP
Noida, IN
Poona, IN
Qingdao, CN
Seoul, KR
Shenzhen, CN
Singapore, SIN
Suzhou, CN

EMEA
Ankara, TK
Barcelona, ES
Bratislava, SK
Boedapest, HU
Eskilstuna, SE
Johannesburg, ZA
Kladno, CZ
Krakau, PL
Milton Keynes, UK 
Montoire, FR
Orbassano, IT
Praag, CZ
St. Petersburg, RU
Wetzlar, DE



Service van wereldklasse is nu eenvoudig

Eigenaren van een Absolute Arm hebben de mogelijk om in een Klantenservicepakket te investeren - een gestandaardiseerd 
after-sales servicepakket dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat apparatuur in topconditie blijft en altijd op nauwkeurige 
meetresultaten kan worden vertrouwd.

• Onderhouds- en garantieplannen om voor de beste apparatuurbeschikbaarheid te zorgen
• Probleemloos gebruik en minimale uitvaltijd.
• Toegang tot uw gewenste hotline zonder extra kosten 
• Toegang tot professioneel advies, wanneer daar behoefte aan is

Klantenservicepakketten bevatten een verzameling van de volgende voordelen, afhankelijk van het gekozen niveau.

• Gepland jaarlijks onderhoud
• Hardware-ondersteuning
• Jaarlijks onderhoud en hercertificering
• Hulp op afstand
• Reparatie-onderdelen en arbeid
• Lokale voordelen op maat
• Software-onderhoud

Neem contact op met een lokale Hexagon-vertegenwoordiger voor een compleet overzicht van de voordelen in elk niveau 
Klantenservicepakket.
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Specificaties Absolute Arm 

Specificaties 3D-scanner

AS1 RS5 RS-SQUARED HP-L-8.9

Type scanner Blauwe laserlijnscanner Rode laserlijnscanner Gestructureerd-
lichtscanner Rode laserlijnscanner

Nauwkeurigheid 0,016 mm 0,028 mm (2σ) 0,06 mm 0,04 mm (2σ)

Puntopnamesnelheid tot 1,2 miljoen punten/s 752.000 punten/s tot 4 miljoen punten/s 45.000 punten/s

Punten per frame max. 4000 max. 7520 1 miljoen 750

Beeldsnelheid max. 300 Hz max. 100 Hz max. 4 Hz 60 Hz

Lijnbreedte (mid) 150 mm 115 mm - 80 mm

Frameformaat (op middelgrote 
afstand) - - 300 mm x 300 mm -

Afstand 165 ± 50 mm 165 ± 50 mm 300 ± 50 mm 135 ± 45 mm

Minimale puntafstand 0,027 mm 0,011 mm 0,21 mm 0,08 mm 

Certificering systeemscan ja ja ja nee

Laserklasse 2 2M 2 2

Bedrijfstemperatuur 5-40°C 5-40°C 5-40°C 5-40°C

Gewicht 0,4 kg 0,4 kg 1,4 kg 0,32 kg

Absolute Arm met 7 assen specificaties nauwkeurigheid en formaat

Model EUNI1 PSIZE2 LDIA3 PFORM4 AS1 SSA5 RS5 SSA5 RS-SQUARED 
SSA5 Gewicht Max. bereik

83
-s

er
ie

8320-7 0,043 mm 0,016 mm 0,054 mm 0,033 mm 0,059 mm 0,062 mm N.v.t. 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

85
-s

er
ie

8520-7 0,029 mm 0,010 mm 0,038 mm 0,021 mm 0,041 mm 0,045 mm N.v.t. 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

87
-s

er
ie

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



Maximaal toegestane lengteafwijking van meting− conform ISO 10360-12:2016
Maximaal toegestane tasterafwijking, formaat − conform ISO 10360-12:2016
Maximaal toegestane tasterafwijking, positie− conform ISO 10360-12:2016 
Maximaal toegestane tasterafwijking, vorm− conform ISO 10360-12:2016
Scansysteemnauwkeurigheid: LDIA conform ISO 10360-8 bijlage D
Gewicht zonder scanner
Maximaal toegestane afwijking, tasten− conform ISO 10360-2
Maximaal toegestane afwijking, lengtemeting− conform ISO 10360-2
Gebaseerd op een deel van de ISO-10360 norm

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

Absolute Arm compact - 10360-2 specificatie nauwkeurigheid

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

Absolute Arm technische specificaties
Bedrijfstemperatuur  +5 ° tot +40 °C 
Opslagtemperatuur  -30 ° to +70 °C
Werkhoogte   tot 2000 m
Relatieve vochtigheid  10–90% niet-condenserend
 Conformiteitsmerken  CE – FCC – IC 
Voedingsvereisten   110–240 V

Absolute Arm met 6 assen specificaties nauwkeurigheid en formaat

Model EUNI
1 PSIZE

2 LDIA
3 PFORM

4 Gewicht Max. bereik

83
-s

er
ie

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

85
-s

er
ie

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

87
-s

er
ie

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



© 2021 Hexagon AB en/of haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden.

Hexagon is een wereldwijde leider op het gebied van sensor, software 
en autonome oplossingen. Wij zetten data aan het werk om de efficiëntie, 
productiviteit en kwaliteit te stimuleren in toepassingen voor industriële 
fabricage, infrastructuur, veiligheid en mobiliteit.

Onze technologieën geven dusdanig vorm aan ecosystemen in stedelijke 
en productieve omgevingen dat deze steeds meer ‘connected’ en autonoom 
worden, op weg naar een schaalbare en duurzame toekomst.

De divisie Manufacturing Intelligence van Hexagon biedt oplossingen 
die data uit ontwerp en engineering, productie en metrologie gebruiken 
om fabricage slimmer te maken. Voor meer informatie gaat u naar 
hexagonmi.com.

Ontdek meer over Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) op hexagon.com 
en volg ons @HexagonAB.


