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Absolute Arm
(Çok) işlevlilik için tasarlandı

Absolute Arm'da her şey tasarımda gizli. Yüksek ölçüm verimliliği için tasarlanmıştır, böylece 
diğer imalat süreçleri programa uygun devam eder. Pratiklik için tasarlanmıştır, böylece 
kullanıcılar neredeyse her türlü endüstriyel ortamda ölçüm yapabilirler. Esneklik için 
tasarlanmıştır, böylece her yerde her türlü metroloji zorluğunun üstesinden gelebilirsiniz.

Esneklik, Absolute Arm ürün grubunun temelini oluşturur. Kolun bilek kısmını uygulamanın 
gerekliliklerine ve operatörün rahatına göre yapılandırma esnekliği. İşi durdurmaya ve 
kalibrasyona gerek olmadan prob ve tarayıcıları değiştirme esnekliği. İhtiyacınız olan 
yerlerde ölçüm sonuçlarını görüntüleme. Üç tür, yedi boy ve üç hassasiyet seviyesini içeren 
36 farklı yapılandırmaya sahip ürün grubu esnekliği. Her çeşit ölçüm ihtiyacınız için doğru 
çözümü bulma esnekliği.

Absolute Arm ile taviz vermeye, ikinci kaliteye razı olmaya gerek yok. Her neyi, her 
nerede, her nasıl ölçmek istiyorsak, doğru tercih işte bunun için tasarlandı.



Absolute Arm
Her şey tasarımda gizli

Gelişmiş teknoloji platformu üzerine kurulmuş olan Absolute Arm, 
yüksek hassasiyetli taşınabilir ölçümü zahmetsizce gerçekleştiriyor. 
Her parçası; pratiklik, kullanışlılık ve stabilite göz önünde 
bulundurularak tasarlanmıştır. Taşınabilir ölçüm kolları geliştirmede 
35 yılın üzerinde deneyime sahip olan ürün, taşınabilir metrolojinin 
geleceğine net bir bakışı, kullanıcıların hep görmek istediği 
özelliklerle bir araya getiriyor.
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Encoders 
Her mafsalın içinde yer akan patentli 
Absolute Encoder'ler Hexagon'a 
özgüdür ve Absolute Arm'ın kullanım 
öncesinde ısınma sürelerini ve 
kodlayıcıya referanslama yapılmasını 
tamamen ortadan kaldıran tek 
taşınabilir ölçüm kolu olmasını sağlar.

Hareket 
Benzersiz Sıfır Yer Çekimi 
dengelemesi sistemi ve düşük 
sürtünmeli döner kavrama yerleri 
kullanıcının daha az yorulmasını 
sağlar ve eylemsizliği asgariye 
indirerek doğru ölçümü en üst 
seviyeye çıkarır.

Malzemeler 
Yüksek teknoloji ürünü karbon 

fiber boru yapısı, her türlü 
çevre koşulunda dayanıklılık ve 

ısıl kararlılık sağlar.

Güvenlik 
HomeDock ve SmartLock 
özellikleri kolun iki ölçüm 

arasında nakliye, kurulum ve 
istasyon hareketi sırasında 

daha güvenli olması için 
yerine yerleştirilerek kilitli 
tutulmasına olanak sağlar.

Taşınabilirlik 
Gerçek kablosuz bağlantı 

ve çalışırken değiştirilebilen 
bataryalar kolun üretim 

sahasında hareket ettirilmesi 
esnasında daha fazla 

esneklik sağlar, ayrıca hızlı 
lazerlerimiz ve yapılandırılmış 
ışık tarayıcılarımızla  tam WiFi 
tarama performansı sağlanır.

Ölçüm 
Çok fonksiyonlu kontrol 
düğmeleri ve kullanışlı 
OLED bilek ekranı ölçümün 
kontrolünün doğrudan 
kullanıcının ellerinde olmasını 
sağlarken çeşitli prob'lar ve 
3D tarayıcılar esnek bir ölçüm 
işlevselliği sunar.

Geri Bildirim 
Görsel, akustik ve dokunsal 
geri bildirim yoluyla en zorlu 
endüstriyel ortamlarda bile 
kolay kullanıcı etkileşimi artık 
Bluetooth teknolojisiyle daha 
da zenginleştirildi.



Kolay kullanım için 
tasarlandı
Absolute Arm, her yönüyle kolay 
kullanım göz önünde bulundurularak 
tasarlanmıştır. Amaç, kullanıcının 
deneyim seviyesi ne olursa olsun tutarlı, 
güvenilir ve doğru sonuçlar almaktır.
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Hassasiyet
Absolute Arm serisi, 6 mikrona kadar inebilen 
prob hassasiyeti ve 43 mikron aralığında tarama 
sistemi hassasiyeti sunar.

Kullanışlılık
En büyük Absolute Arm bile 11 kilogramdan 
daha hafiftir, bu nedenle kurulumu ve yeniden 
konumlandırılması kolay ve hızlıdır.

Verimlilik
Absolute Scanner AS1 SHINE teknolojisi 
hızdan taviz vermeksizin veri kalitesini 
yepyeni bir boyuta taşırken, çığır açan 
RS-SQUARED Alan Tarayıcı ilk kez olarak 
taşınabilir bir ölçüm koluna ultra hızlı 
yapılandırılmış ışık tarama özelliği kazandırır.

İzleme
SMART – Self-Monitoring Analysis and 
Reporting Technology – sistemi kapsamlı 
ölçüm güvenilirliği için tanılamayı tam 
olarak izleme imkanı sunar.

Hız
RS-SQUARED büyük ve basit objelerin 
mümkün olan en kısa sürede taranmasını 
sağlarken, AS1 ise son derece detaylı 
parçaların yüksek hızlı olarak taranması için 
tasarlanmıştır.

Dayanıklılık  
Sağlam ve şoka dirençli taşıma kutusu, 
kolun istediğiniz yere istediğiniz şekilde 
korunaklı olarak taşınmasını mümkün 
kılar.

Tekrarlanabilirlik
Patentli kinematik prob bağlantısı, tüm 
probların kalibrasyona gerek olmadan 
değiştirilebilmelerine izin vererek işin 
aksama süresini asgariye indirir.

Uyumluluk
İyi bilinen ve güvenilir yazılım arabirimimiz, 
tüm büyük taşınabilir metroloji yazılımı 
paketlerine uyumludur ve bunlar 
tarafından desteklenmektedir.

Sertifikasyon
Prob hassasiyeti standart olarak ISO 10360-
12'ye uygun olarak sertifikalandırılmıştır ve 
ISO 10360-8 Ek D'ye uygun olarak tam tarama 
sistem hassasiyetine sahiptir. Hassasiyet 
doğrulaması sağlanan CMM onaylı ekipman 
ile doğrudan kullanıcı tarafından yapılabilir.

Bağlanabilirlik
WiFi üzerinden 300 Hertz tarama 
performansı ve Hexagon’un Akıllı Fabrika 
konsepti dahilinde basit entegrasyonla 
Endüstri 4.0'a hazır durumdadır



Çok yönlülük için tasarlandı
Her Absolute Arm, çeşitli prob'lar, tarayıcılar ve diğer aksesuarlarla uyumlu olduğundan, şüphesiz dünyadaki 
en kabiliyetli ve en işlevsel taşınabilir ölçüm koludur.

Taramalarınız için AS1, RS5, RS-SQUARED, HP-L-8.9 veya HP-C-V3D Vision Sensor ile tarama yapın. Açılıdan 
uzatılmışa, dokunmaya duyarlıdan kızıl ötesine kadar neredeyse yüz farklı uç ile prob ölçümü yapın. Kontrol 
Paketi ile bataryayla çalışma ve WiFi bağlantısı gibi işlevler ekleyin. Stantlar, tripodlar, troleyler, vidalar, 
klempler  veya manyetik taban gibi seçenekler arasından seçim yapın. Piyasadaki tüm bilindik metroloji 
yazılımlarıyla birlikte kullanın.

Prob Ölçümü
Farklı çaplardaki boruların ölçümü için kızılötesi temassız problardan erişilmesi 

zor noktaların ölçümü için açılı problara dek, Absolute Arm 100'ün üzerinde 
farklı prob seçeneği ile uyumludur.
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Tarama
Absolute Arm için, olası tüm temassız veri toplama gerekliliklerini karşılayan 
pek çok sensör vardır.

• Absolute Scanner AS1 
Amiral gemisi yüksek hızlı mavi 
lazer 3D tarama performansı

• RS5 Lazer Tarayıcı 
Güvenilir genel amaçlı 3D tarama

• RS-SQUARED Alan tarayıcı 
Benzersiz ultra yüksek hızlı, 
yapılandırılmış ışık 3D tarama 
teknolojisi

• HP-C-V3D Vision Sensor 
Kompozit malzeme analizi için 
uzmanlaşmış kamera teknolojisi

• HP-L-8.9 Lazer Tarayıcı 
6 eksenli sistemler için giriş 
seviyesi 3D tarama





Modüler tasarım için tasarlandı
Absolute Arm'ın benzersiz modüler kabza seçenekleri, kullanıcıların 
ihtiyaçlarına göre uyarlanarak daha fazla üretkenliği mümkün kılan çok yönlülük 
için tasarlanmıştır.

• Üç farklı boyutta mevcut olan kabzalardan kullanıcı için en rahat olanı seçin.

• Delikler ve boşluklar gibi ulaşılması zor alanları ölçmek için kabzayı tamamen çıkarın.

• Yeniden hizalama için işleminizi bölmeden lazer tarama, alan tarama ve dokunsal problu ölçüm arasında 
hızlı geçiş yapın.

• En dar alanlarda ölçüm yapabilmek için mevcut 3D tarayıcı dahi kullanıcı tarafından hızlıca ve kolaylıkla 
çıkarılabilir.

• Tüm prob ve tarayıcılar, tekrar kalibrasyona gerek olmadan yerine takılarak anında ölçüm yapmayı mümkün kılar

• Absolute Scanner AS1 tarayıcısı Absolute Positioner AP21 ünitesine de monte edilebilir ve büyük ölçekli 
ölçüm işlemlerinde bir lazer takip cihazı ile kullanılabilir.



Verimlilik için tasarlandı
Absolute Arm için tarayıcılar, sadece monte edilebilen 
aksesuarlardan daha fazlasıdır. Absolute Arm tasarımının 
özündeki basit kullanılabilirlikten ödün vermeden daha fazla 
ölçüm iş hacmini ve güvenilir hassasiyeti garanti ederek, kol 
sisteminin ayrılmaz parçaları olacak şekilde tasarlanmışlardır.
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Absolute Scanner AS1,  ile, ödün vermek söz konusu değildir. WiFi bağlantısı kullanırken bile yüksek 
kalitede ölçüm verisi elde etmek için tarama hızını düşürmeye gerek duymaz; daha iyisini ararken 
kullanışlılıktan ve verimlilikten taviz vermezsiniz. Güvenilir ve yüksek doğrulukta sonuçlan garanti 
eden ayrıcalıklı bir mühendislik.

Benzersiz SHINE teknolojisini esas alarak tasarlanan AS1, en zorlu parça yüzeylerinde bile her 
zaman tam tarama performansı sunar. Taranacak parçalar ister parlak siyah otomotiv gövde 
elemanları olsun, ister kalıplanmış karbon fiber bileşenler; bu yenilikçi pozlama modu, AS1'nın kalite 
veya verimlilikten ödün vermeden tarama yapmasına izin verir. Diğer tarayıcıların tipik özelliği olan 
matlaştırıcı sprey kullanımı ve performansta düşme olmadan -full frame- tarama hızı ve tarama 
hattı genişliği. 

Absolute Scanner AS1
Parça ne olursa olsun, yüksek hızda elde edilen yüksek kaliteli tarama verisi.

SHINE teknolojisi sayesinde varsayılan pozlama ayarlarıyla yüzey türlerinin %99'unu tarayabilir.

Parça alanını daha hızlı kapsama için ekstra geniş tarama hattı.

Veri kalitesinden ödün vermeden yüksek miktarda veri toplama.

Gizli bölgelerin problu ölçümleri daha kolay yapılabilmesi için koldan kolayca çıkarılabilir.

Zaman kaybettiren tekrar kalibrasyona ihtiyaç duymadan saniyeler içinde yeniden takılabilir.

Daha rahat bir ölçüm için yatay lazer tarama hattı.

Tahmini lazer menzili bulucusu sayesinde doğru tarayıcı konumunu sağlamak kolaylaşır. 
 
WiFi üzerinden ya da tek bir kabloyla tam hızlı tarayıcı performansı. 
 
ISO 10360-8 Ek D'ye uygun olarak tanımlanan eksiksiz Sistem Tarama Sertifikasyonu.

Bir Absolute Positioner AP21 ünitesine monte edilerek Absolute Tracker AT960  lazer takip 
cihazı ile birlikte büyük ölçekli ölçüm işlemlerinde kullanılabilir.
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RS5 Lazer Tarayıcı; tasarım modelleme, boru veya döküm parça ölçümü, ürün kıyaslama veya sanal 
montaj gibi daha az zorlayıcı uygulamalar için ideal olan çok amaçlı bir 3D tarayıcıdır.

Absolute Arm serisine özgü esnekliğini koruyan RS5, serinin amiral gemisi modeli Absolute 
Scanner AS1 olduğu gibi, kolay kullanım ve dar alanlarda ölçüm için yerinden çıkarılabilir ve tekrar 
kalibrasyona gerek duymadan hızlıca takılabilir.

Güvenilir teknolojiyi temel alan RS5 Lazer Tarayıcı, üst sınıf lazer tarayıcının daha uygun maliyetli bir 
alternatifidir.

RS5 Lazer Tarayıcı
Düşük yatırım ile yüksek kaliteli tarama verisi.

Geniş tarama hattı parçaları hızla tarar.

Kullanım kolaylığı için problu ölçüm yaparken koldan kolayca çıkarılabilir.

Zaman kaybettiren tekrar kalibrasyona ihtiyaç duymadan saniyeler içinde yeniden takılabilir.

Daha rahat bir ölçüm için yatay yönelimli tarama hattı. 
 
WiFi üzerinden ya da tek bir kabloyla tam hızlı tarama.

ISO 10360-8 Ek D uyarınca Eksiksiz Sistem Tarama Sertifikasına sahiptir.













Genellikle ölçüm görevleri planlanırken en önemli faktör bir parçayı taramak için gereken süredir. Parça 
ölçüm için yalnızca sınırlı bir süre boyunca müsait olabilir ya da elverişsiz bir konumla kısıtlanmıştır. Hexagon, 
taşınabilir bir ölçüm kolunun üzerine monte edilen dünyanın ilk yapılandırılmış ışık tarayıcısı olan RS-SQUARED 
Alan Tarayıcıyı işte bu sebepten ötürü tasarlamıştır.

RS-SQUARED, bir alan tarayıcının hızını bir ölçüm kolunun çok yönlülüğüyle birleştirerek taramayı mümkün 
olan en yüksek hıza çıkarmak için tasarlanmıştır. Lazer hatları yerine geniş veri ‘karoları’ yakalanır ve bu 
esnada diğer alan tarayıcılarda sıklıkla kullanılan referans işaretleyicilere ihtiyaç duyulmaz. Birikmiş  parçası 
ya da bunları taramak için kısıtlı zamanı olan kullanıcılar için idealdir.

RS-SQUARED Alan Tarayıcı
Her saniye dört adede kadar tarama "verisi" toplanır

Her karo 300 x 300 milimetreyi ölçer ve 1 milyona kadar nokta içerir.

Referans işaretleyicilere gerek olmaması kurulum süresini kısaltır ve taramadan sonra parçanın 
temizlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.

Gelişmiş bir lazer tarayıcıyla bile bir saatte taranabilecek bir alanı 10 dakikada tarayın.

Kullanım kolaylığı için problu ölçüm yaparken koldan kolayca çıkarılabilir.

Yeniden kaibrasyonla vakit kaybedilmediğinden saniyeler içinde yeniden monte edilebilir. 
 
WiFi üzerinden ya da tek bir kabloyla tam hızlı tarama performansı.

ISO 10360-8 Ek D uyarınca Eksiksiz Sistem Tarama Sertifikasına sahiptir.
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Taşınabilir prob ölçümü
Güvenilir yüksek hassasiyetli dokunsal prob ölçümü söz konusu olduğunda mutlak standart olan Absolute Arm, prob 
hassasiyetinde pazar öncüsüdür.

Her kol, önceden kalibre edilmiş üç adet dokunsal prob içerir, böylece anında ölçüme başlayabilirsiniz. Tanınmış 
TESA tekrarlanabilir kinematik prob bağlantısı, probların hızlı ve kolay bir şekilde birbirleriyle değiştirilebileceği ve 
değişikliklerle birlikte yeniden kalibrasyona ihtiyaç duyulmayacağı anlamına gelir.

Absolute Arm ürün grubumuz içerisinde mevcut olan yaklaşık 100 prob arasında mutlaka ölçüm ihtiyacınıza uygun olan 
vardır. Düz problar, açılı problar, tetiklemeli problar, boru problar - tümü farklı uzunluklarda ve uç çaplarında mevcuttur. 
Daha ayrıntılı bilgi için kapsamlı Absolute Arm Aksesuarlar Kataloğumuza göz atın.

Prob uzmanı olarak tasarlandı
Absolute Arm'ın 6-eksenli modeli de mevcuttur. Bu özel prob ölçüm sistemleri, köklü ölçüm teknolojisi üzerine inşa 
edilmiştir ve lazer taramanın daha az önemli olduğu uygulamalarda kullanım amaçlıdır. 6 eksenli Absolute Arm, 7 
eksenli modellerle aynı prob ölçümü işlevselliğini sunarken 8 mikrona kadar inebilen geliştirilmiş prob hassasiyeti 
sağlar. Ayrıca, Absolute Arm aksesuar yelpazesinde yer alan HP-L-8.9 Lazer Tarayıcının eklenmesi ile giriş seviyesi 
lazer taramaya da yükseltilebilir.
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Tamamlamak için tasarlandı
Absolute Arm Compact'ın ultra yüksek hassasiyetli ölçüm yeteneği ve kusursuz taşınabilirliği, onu ulaşılması zor 
alanlarda ölçümlere gerek duyulduğunda CMM uygulamaları için mükemmel bir ortak kılmaktadır. İşte bu yüzden 
Compact ölçüm kolunu ISO 10360-2 sertifika seçeneğiyle sunarak, kullanıcıların kolun benzersiz taşınabilirlik ve 
hassasiyet kombinasyonundan faydalanırken sertifika gereklerini de yerine getirmelerini mümkün kılıyoruz.

Dünyanın en hassas  
taşınabilir ölçüm kolu

Ultra yüksek hassasiyeti küçük boyla birleştiren Absolute Arm Compact, en dar alanlarda en etkin sonuçları almak 
üzere tasarlanmıştır.

Entegre tabanı ve benzersiz karşı ağırlık dengeleme sistemi sayesinde gelişmiş kullanım kolaylığı sunan Absolute Arm 
Compact, parça hizalama için işleme merkezinin içi dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan her yere konumlandırılabilir. 
Olması gereken yerde garanti edilen yüksek hassasiyet. Compact, HP-L-8.9 Lazer Tarayıcının yanı sıra, WiFi ve batarya ile 
çalışmayı sağlayan Kontrol Paketi seçenekleriyle de uyumludur.

Kısacası, 6 mikrona kadar inebilen hassasiyete sahip Absolute Arm Compact, hala dünyanın en hassas taşınabilir ölçüm 
koludur. Küçük ila orta boyutta parçaları mutlak hassasiyetle ölçmek için ideal seçeneği sunan, olağanüstü ileri bir 
taşınabilir teknoloji paketidir. 
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Absolute Arm 
Uygulamaları

Absolute Arm ürün grubu, geniş yelpazedeki endüstriler ve uygulamalardaki ölçüm 
zorlukları için tek çözümdür. Kalite kontrolden tersine mühendisliğe, sac metal 
üretiminden motor bileşenlerine, her ihtiyacınıza uygun bir Absolute Arm vardır.

Sac metal

Kalıp

Atölye ortamı

Bağlama aparatları ve 
fikstürler

Montaj esnasında 
ölçüm

Boru ve kablo

Eklemeli üretim

Dikdörtgen kesitli 
borular
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Kompozit parça 
ölçümü

Proses sırasında 
kontroller

Sayısallaştırma

Bakım  
ve onarım 

Tersine mühendislik

Sanal montaj

CAD datasına karşı 
ölçüm 

Dişli ölçümü

Makine üzerinde 
doğrulama



Boru ve kablo
Absolute Arm, her biri özel bir tüp ölçüm yazılımı platformuna dayalı olan iki adet özel  tüp ve kablo uygulama. 

TubeShaper ile Absolute Arm sistemi bükme makineleri için düzeltici verileri tanımlayabilen 3D CAD verilerini hızla 
oluşturmak için temassız kızılötesi boru prob'ları kullanır. Daha fazla hassasiyet elde etmek ve dikdörtgen kesitli boruları 
ölçmek için kıvrım içi ölçümler yapabilir.

BendingStudio ile Absolute Arm sistemi karmaşık ve esnek borular için bile inanılmaz hızlı ve doğru 3D veriler sağlamak 
için bir lazer tarayıcıyla birlikte çalışır. Bu gelişmiş yazılım platformu boru ve kablo üretim sürecinin, doğrudan bükme 
makinesi düzeltme verilerinin tanımlanması ve iletilmesine kadar her adımını yönetebilir.

Her sistem bükülmüş parça imalat süreci içindeki üretim düzeltme döngüsünü önemli ölçüde azaltacak ve inanılmaz 
verimlilik avantajları sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kompozitler

Özel bir yüzey tarayıcısına 
sahip olan Vision System 3D  
bir Absolute Arm ile çalışır 
ve lazer tarayıcı yarı mamul 
karbon fiber parçalar için 
hassas kalite kontrol sağlar.

Dişliler

QUINDOS yazılım 
platformuyla çalışan Dişli 
Ölçüm Sistemi, daha önce 
karmaşık metroloji cihazları 
gerektiren dişli ölçüm 
uygulamaları için hızlı ve 
basit 3D ölçüm sağlar.

Özel uygulama çözümleri
Absolute Arm ile gelen yenilikçi teknik özellikler ve aksesuarlar bir dizi özel uygulamayı destekleyerek, özel bir çözümün 
büyük iyileşmeler sağlayabileceği sektörlerde kritik verimlilik gelişmeleri sağlar.

Eklemeli üretim
Bir Absolute Arm ile 
yüksek hızda tarama 
yapılması, gelişmekte 
olan eklemeli üretim 
sektöründe önemli bir rol 
oynamakta ve kullanıcıların 
parça çıktılarından hızla 
değerlendirme, revizyon 
ve iyileştirme yapmasına 
imkan vermektedir.

Tersine mühendislik

Milimetre altı 
hassasiyetinde eksiksiz 
parça verisi yüksek kaliteli 
tersine mühendislik için 
kilit önemdedir – ve bir 
Absolute Arm tarayıcı ile bu 
hızla ve güvenilir bir şekilde 
sağlanabilir.
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Mutlak hassasiyeti belgelendirme
Tüm Absolute Arm sistemleri, tamamen izlenebilir ve uluslararası çapta tanınmış sertifikalar ile birlikte üretilir ve sunulur, 
böylece ölçümlerinizin güvenilirliğinden emin olursunuz. 

PFORM değeri, bir kürenin şekli 
için maksimum izin verilen 
hatadır. Bu, kolun dağılım 
hassasiyetini tanımlayan bir 
değerdir.

EUNI değeri, tekyönlü 
uzunluk ölçümlerinde 
maksimum izin verilen 
hatadır. Bu nedenle, ölçüm 
ihtiyaçlarının çoğunu en 
yakın şekilde yansıtır.

PSIZE değeri, bir kürenin 
çapını ölçerken maksimum 
izin verilen hatadır. 
Bu nedenle, eleman 
ölçümlerinin hassasiyetini 
gösterir.

LDIA değeri, eksenin konumu 
için maksimum izin 
verilen hatadır. Bu, kolun 
tekrarlanabilirliğini temsil 
eder.

ISO 10360-8
Her Absolute Arm tarama sistemi ile ISO 10360-8 Ek D standardına göre tam bir sistem tarama hassasiyeti 
sertifikasyonu verilir. Bu, kolun ve tarayıcının birlikte toplam hassasiyetini temsil eder. Test, sertifikalı bir kürenin kolun 
ölçüm hacmi içinde farklı konumlarda beş farklı eksende ölçümünü içerir. Her Absolute Arm tarama sistemi, bir sertifikalı 
küre ile birlikte sunulur.

ISO 10360-2
Absolute Arm Compact, opsiyonel ISO 10360-2 sertifikasyonu ile mevcuttur. Bu, 'L' değişkenine göre kol hassasiyetini ele 
alan sabit CMM-türü sertifikasıdır, burada 'L' , gerçekleştirilen ölçümün uzunluğuna eşittir. Yüksek L değeri daha büyük 
bir ölçüm mesafesini gösterirken ISO sertifikalı hassasiyet daha düşük L değerleri ile artar. Absolute Arm Compact'ı 
köprülü tip, gantry, optik veya yatay kollu CMM ile birlikte kullanmayı planlayan kullanıcılar için faydalı bir seçenektir. 

ISO 17025
Her Absolute Arm ISO 17025 sertifikalı bir üretim ortamında imal edilir.

Patent bildirimi
Bu kılavuzda tanımlanan ürünler ABD patentlerinin 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 ve diğer başvurusu yapılmış ABD ve yabancı patentlerin biri ya da 
daha fazlasının kapsamında olabilir.

ISO 10360-12
Standart olarak prob ölçümü sertifikasyonu, taşınabilir ölçüm kollarının prob ölçümü hassasiyetini belirlemek için 
yapılan sıkı ISO 10360-12 testiyle uyumludur.

Bu, sertifikalandırılmış uzunluk ve kalibrasyon küresinin, kolun ölçüm hacmi içindeki farklı pozisyonlardan defalarca 
ölçülmesini gerektiren oldukça iddialı ve uluslararası tanınmış bir standarttır. Bu ölçümlerin sonuçları, kolun temaslı 
ölçümü için genel hassasiyetini gösteren dört hassasiyet sonucu verir.

PFORM LDIAEUNI PSIZE



26 Manufacturing Intelligence hexagonmi.com

Her bir Absolute Arm serisi 
için mevcut ölçüm hacimleri

Hacim vs Erişim
Bazı üreticiler ürettikleri kolun erişimini ölçüm hacmi olarak verir. Absolute Arm'da, verilen ölçüm hacmi, yalnızca 
kolun azami olası yatay uzunluğunu değil, içinde güvenilir ve doğru ölçümün yapılabildiği en büyük alanı temsil eder. 

 83  85  87

1.2 m ✓ ✓

2.0 m ✓ ✓

2.5 m ✓ ✓ ✓

3.0 m ✓ ✓ ✓

3.5 m ✓ ✓ ✓

4.0 m ✓ ✓ ✓

4.5 m ✓ ✓ ✓

Ölçüm hacmi Maksimum erişim

87 Serisi

Taşınabilir yüksek 
hassasiyetli ölçüm 
için nihai çözüm

85 Serisi

Yatırımın karşılığı 
ile hassas ölçüm 
arasında mükemmel 
denge

83 Serisi

Giriş seviyesinde 
ölçüm hassasiyeti

Absolute Arm 
Serisi, boyutlar ve kurulum

Üç farklı Absolute Arm serisi, üç farklı hassasiyet seviyesi, ve ölçüm hacmi çapı 1.2 ile 4.5 metre arasında değişen yedi 
model boyu ile toplamda 36 farklı kol konfigurasyonu sunar.



Absolute Arm'ın Monte Edilmesi
Özel tasarım Bağlantı Halkası sayesinde her Absolute Arm, kullanışlı vakumlu bağlantı dahil taban, tripod ve stand 
çeşitleri ile uyumludur.

Büyük hacimli ölçüm
Hacim artırma aksesuarları, Absolute Arm'ın erişiminin ötesinde bulunan parçaları ve nesneleri ölçmesine olanak sağlar.

Leap Frog Kiti 

Uzatılmış ölçüm, kolun farklı istasyonlardan ölçüm yapmasına olanak sağlayan Leap Frog Kiti ile sağlanabilir. 

GridLOK

Daha talepkar uygulamalar için GridLOK sistemi, kolun istenilen yerde gereksiz hassasiyet kaybı olmadan yeniden 
konumlandırılabileceği bir genişletilmiş ölçüm ortamı oluşturur.
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Güvenebileceğiniz birinci sınıf ürünler
Hexagon Manufacturing Intelligence bölümünün onlarca yıllık araştırma ve geliştirme deneyimine dayanan taşınabilir 
ölçüm kolu teknolojisi, üstün bir teknolojik yenilik geçmişi üzerine kurulmuştur. Hexagon’u önde tutan ve dünya çapındaki 
sanayilere birinci sınıf çözümler sunabilmesini sağlayan, üretkenlik için deneyimden kalite türetebilmesidir. 

Hexagon taşınabilir ölçüm kolu sistemi sahipleri on yıl boyunca hizmet verebilme güvencesinin yanı sıra, standart olarak 
24 aylık fabrika garantisinden de yararlanırlar; bu, teknolojimizin her zaman kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağına dair 
garantimizdir. 

Yerel olarak birinci sınıf destek hizmetleri
Hexagon'un uluslararası varlığı, dünya çapındaki satış sonrası kapsamlı desteğin ve servisin garantisidir. Diğer metroloji 
ekipmanı üreticilerine kıyasla en büyük özel servis ekibine sahip olan ve yerel olarak sunulan çözümlere önem veren 
Hexagon, servis, onarım, sertifikalandırma ve operatör eğitimi ve yazılım bakımı ve geliştirmeleri için kalibrasyon 
konusunda rakipsizdir.

Halihazırda dünya çapında 34 Absolute Arm servis merkezi mevcuttur ve bunların hepsi tam ISO sertifikasyonlu imkanlar 
sunabilmelerinin yanında, tüm diğer destek ve bakım hizmetlerini sağlamaktadır.

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

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

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



Birinci sınıf hizmete ulaşmak artık çok kolay

Absolute Arm sahipleri, ekipmanlarının sürekli olarak en iyi durumda kalması ve doğru ölçüm sonuçları sağlayabilmesi için 
tasarlanmış standart bir satış sonrası hizmet paketi olan Müşteri Hizmet Paketine yatırım yapma imkanına sahiptir.

• Ekipmanın her zaman kullanılabilir olmasını sağlayan bakım ve garanti planları
• Sorunsuz kullanım ve asgari seviyede aksama süresi.
• Ek bir ücret olmaksızın tercihli yardım hattı erişimi 
• Her ihtiyaç duyulduğunda profesyonel danışma hizmetine erişim

Müşteri Hizmet Paketleri, seçilen kademeye bağlı olarak aşağıdaki avantajlar arasından seçilenleri içerir.

• Planlı yıllık servis
• Donanım desteği
• Yıllık bakım ve yeniden sertifikalandırma
• Uzaktan destek
• Onarım, yedek parçalar ve işçilik
• Özelleştirilmiş yerel avantajlar
• Yazılım bakımı

Müşteri Hizmet Paketinin her kademesindeki avantajlarla ilgili tüm detayları öğrenmek için lütfen yerel Hexagon 
temsilcisiyle temasa geçin.
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Absolute Arm teknik özellikleri 

3D tarayıcı özellikleri

AS1 RS5 RS-SQUARED HP-L-8.9

Tarayıcı türü Mavi lazer çizgi tarayıcı Kırmızı lazer çizgi 
tarayıcı Yapısal ışıklı tarayıcı Kırmızı lazer  çizgi 

tarayıcı

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

Nokta alma yeteneği 1,2 milyon nokta/sn'ye 
kadar 752 000 nokta/sn 4 milyon nokta/sn'ye 

kadar 45 000 nokta/sn

Kare başına nokta maks. 4000 maks. 7520 1 milyon 750

Kare hızı maks. 300 Hz maks. 100 Hz maks. 4 Hz 60 Hz

Hat genişliği (orta) 150 mm 115 mm - 80 mm

Kare boyutu (orta aralıkta) - - 300 mm x 300 mm -

Tarama Mesafesi 165 ± 50 mm 165 ± 50 mm 300 ± 50 mm 135 ± 45 mm

Minimum Nokta Aralığı 0,027 mm 0,011 mm 0,21 mm 0,08 mm 

Sistem tarama sertifikasyonu evet evet evet hayır

Lazer Sınıfı 2 2M 2 2

Çalışma Sıcaklığı 5–40°C 5–40°C 5–40°C 5–40°C

Ağırlık 0,4 kg 0,4 kg 1,4 kg 0,32 kg

Absolute Arm 7 eksenli hassasiyet ve boyut özellikleri

Model EUNI
1 PSIZE

2 LDIA
3 PFORM

4 AS1 SSA5 RS5 SSA5 RS-SQUARED 
SSA5 Ağırlık Maks. erişim

83
 S

er
is

i

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

85
 S

er
is

i

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

87
 S

er
is

i

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



Ölçümün maksimum izin verilen boylamsal hatası − ISO 10360-12:2016'ya göre
Maksimum izin verilen prob sapması, boy − ISO 10360-12:2016'ya göre
Maksimum izin verilen prob sapması, pozisyon − ISO 10360-12:2016'ya göre 
Maksimum izin verilen prob sapması, şekil − ISO 10360-12:2016'ya göre
Tarama Sistemi Hassasiyeti: LDIA ISO 10360-8 Ek D' ye göre
Tarayıcı olmadan ağırlık
Maksimum izin verilen hata, prob ölçümü − ISO 10360-2'ye göre
Maksimum izin verilen hata, uzunluk ölçümü– ISO 10360-2'ye göre

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

Absolute Arm Compact - 10360-2 hassasiyet özellikleri

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 teknik özellikleri
Çalışma Sıcaklığı   +5° ila +40°C 
Saklama Sıcaklığı    -30° ila +70°C
Çalışılabilir Rakım    en fazla 2000 m
Bağıl Nem   %10–90 yoğuşmasız
Uygunluk İşaretleri   CE – FCC – IC 
Güç Gereksinimi   110–240 V

Absolute Arm 6 eksenli hassasiyet ve boyut özellikleri

Model EUNI
1 PSIZE

2 LDIA
3 PFORM

4 Ağırlık Maks. erişim

83
 S

er
is

i

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
is

i

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
is

i

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 ve/veya bağlı kuruluşları ve iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.

Hexagon; sensör, yazılım ve otonom çözümler alanında küresel bir liderdir. 
Endüstriyel uygulamalarda, üretim, alt yapı, güvenlik uygulamaları 
ve mobil uygulamalarda verimliliği, üretkenliği ve kaliteyi artırmak 
için verileri kullanıyoruz.

Geleceğe ışık tutan teknolojilerimiz, ölçeklendirilebilir ve sürdürülebilir 
bir gelecek için şehir ve üretim ekosistemlerini şekillendiriyor.

Hexagon’un Manufacturing Intelligence bölümü tasarım ve mühendislik, 
üretim ve ölçüm verilerini kullanarak üretimi daha akıllı hale getiren 
çözümler sunar. Daha fazla bilgi için hexagonmi.com.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) hakkında bilgi edinmek 
için hexagon.com sitesini ziyaret edin ve bizi takip edin: @HexagonAB.


