
BROŞURA PRODUSULUI

BRAȚUL ABSOLUTE ARM
APLICABILITATE | VERSATILITATE | PRODUCTIVITATE 
DIN FAZA DE PROIECTARE



Scanare cu laser. Palpare în puncte. Măsurarea tuburilor. 
Analiză globală. Viteză ridicată. Precizie ridicată. Rezistența 
construcției. Stabilitate termică. Alimentare pe bază de baterie. 
Scanare de tip Entry-Level. Conectivitate Wireless. Portabilitate 
facilă. Pictograme LED. Personalizare pentru mânere. Feedback 
transparent. Diagnostic instantaneu. Certificare a sistemului. 
Artefacte de certificare. Contrabalansare Zero-G. Fără recalibrare. 
Fără referință. Fără încălzire. Scanere multiple. Număr nelimitat 
de capete de măsurare. Soluții pentru aplicații. Opțiuni de montare. 
Accesorii Bluetooth. Soluții pentru volume mari. Compatibilitate cu 
programe software. Garanție din fabrică. Scanare de top. Articulație 
modulară. Afișaj interactiv pentru articulație. SmartLock. SpinGrip. 
SpinKnob. Rotire infinită. Fibră de carbon. Flexibilitate. Scanare 
3D. Codificatoare absolute. Versatilitate asigurată. Utilizare fără 
efort. Măsurare fiabilă. Inspecție 3D. Instruire minimă. Tehnologia 
de analiză și raportare automonitorizată. HomeDock. Scanare 
cu laser. Palpare în puncte. Măsurarea tuburilor. Analiză globală. 
Viteză ridicată. Precizie ridicată. Rezistența construcției. Stabilitate 
termică. Alimentare pe bază de baterie. Scanare de tip Entry-
Level. Conectivitate Wireless. Portabilitate facilă. Pictograme 
LED. Personalizare pentru mânere. Feedback transparent. 
Diagnostic instantaneu. Certificare a sistemului. Artefacte de 
certificare. Contrabalansare Zero-G. Fără recalibrare. Fără 
referință. Fără încălzire. Scanere multiple. Număr nelimitat de 
capete de măsurare. Soluții pentru aplicații. Opțiuni de montare. 
Accesorii Bluetooth. Soluții pentru volume mari. Compatibilitate 
cu programe software. Garanție din fabrică. Scanare de top. 
Articulație modulară. Afișaj interactiv pentru articulație. SmartLock. 
SpinGrip. SpinKnob. Rotire infinită. Fibră de carbon. Flexibilitate.
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INTRODUCERE

Noul braț Absolute Arm

(MULTI) FUNCȚIONAL  
PRIN DESIGN
Cu brațul Absolute Arm, totul ține de design. Design pentru o productivitate ridicată a măsurătorilor astfel 
încât alte procese de fabricare să se realizeze la timp. Design pentru un caracter cât mai practic astfel 
încât utilizatorii să poată măsura în aproape orice mediu industrial. Design pentru flexibilitate astfel încât 
să puteți satisface oriunde cerințele oricărei provocări metrologice.

Și flexibilitatea se află în centrul gamei de produse Absolute Arm. Flexibilitate în configurarea articulației 
brațului pentru nevoile aplicației dvs. și pentru confortul operatorului. Flexibilitate în schimbarea capetelor 
de măsurare fără a fi nevoie să vă opriți din lucru și să calibrați palpatorii sau scannerul. Flexibilitate în 
afișarea rezultatelor măsurătorilor în cazul în care aveți nevoie de ele. Flexibilitate într-o gamă de produse 
cu 36 de configurații diferite pentru trei tipuri, șapte dimensiuni și trei niveluri de precizie. Flexibilitate în 
găsirea soluției potrivite pentru nevoile dvs. în materie de măsurători. 

Cu brațul Absolute Arm, nu este nevoie să faceți compromisuri, nu este nevoie să vă mulțumiți cu mai 
puțin. Indiferent ce, unde și cum dorim să măsurăm, alegerea corectă este chiar in mainile dumneavoastră. 
Datorită designului.
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BRAȚ ABSOLUTE ARM 
TOTUL ȚINE DE DESIGN
Construit pe o platformă de tehnologie avansată, brațul Absolute Arm realizează măsurători portabile de 
înaltă precizie fără efort. Fiecare componentă a fost proiectată ținând cont de practicabilitate, capacitatea 
de utilizare și stabilitate. Rezultatul a peste 35 de ani de experiență în dezvoltarea brațelor articulate 
de măsurare, acest produs combină viziunea noastră cu privire la viitorul metrologiei portabile cu 
caracteristicile pe care clienții noștri au dorit întotdeauna să le aibă.



CARACTERISTICI

Encodere
Encoderele Absolute din cadrul 
fiecărei îmbinări articulate sunt 
exclusive pentru Hexagon și fac 
brațul Absolute Arm singurul braț 
portabil de măsurare care a eliminat 
complet referința encoderelor 
înainte de folosire și timpii de 
încălzire.

Manevrabilitate
Sistemul nostru unic de 
contrabalansare Zero-G și 
dispozitivele de rotație cu frecare 
redusă reduc oboseala utilizatorului 
din cauza manevrabilițății și 
maximizează precizia prin 
minimizarea inerției.

Măsurare 
Butoanele multifuncționale de 
comandă și un ecran interactiv 
pe ultima articulație lasă controlul 
măsurătorilor 
direct în seama 
utilizatorului, în 
timp ce o serie de 
capete de măsurare 
și scanerul cu laser RS5 asigură 
măsurări extrem de flexibile.

Materiale
Construcția de ultimă 

generație a tuburilor din fibră 
de carbon asigură rezistența 

și stabilitatea termică în orice 
condiții de mediu.

Securitate
Caracteristicile HomeDock 

și SmartLock permit brațului 
să fie parcat și blocat între 

măsurători, pentru o mai 
mare siguranță în timpul 

transportului, instalării sau 
relocării stației.

Personalizare
Pachetele de comenzi (Control 

Packs) ușor interschimbabile 
asigură conectivitate WiFi și 

alimentare cu acumulatori 
pentru măsurători portabile 

complete wireless – fără alte 
cabluri încurcate și deranjante 

în secția de producție.

Feedback
Interacțiune facilă cu utilizatorul 
chiar și în cele mai dure medii 
industriale prin intermediul funcțiilor 
de feedback instant vizual, acustic 
și tactil, completate acum cu 
tehnologia Bluetooth.
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Precizia palpării este de 0,006mm. Iar 
precizia sistemului de scanare este de 

până la 0,044mm.

Soluția patentată de schimbare a 
capetelor de măsurare minimizează 
timpul de nefuncționare, permițând 
ca toate capetele de măsurare să fie 
schimbate din mers, fără a fi necesară 
recalibrarea.REPETABILITATECOMPATIBILITATE

REZISTENȚĂ

Carcasa robustă și rezistentă la 
șoc garantează siguranța brațului, 
indiferent unde și cum îl transportați.

Și cel mai mare braț al nostru cântărește 
mai puțin de 11 kilograme astfel încât 

configurarea și repoziționarea se 
transformă într-un proces rapid și ușor.

Interfața software consacrată și fiabilă 
este compatibilă și suportată de toate 

pachetele software majore pentru 
metrologie portabilă.

Sistemul nostru SMART – Tehnologie 
de analiză și raportare automonitorizată 
(Self-Monitoring Analysis and Reporting 
Technology) – oferă o monitorizare 
completă a diagnosticului pentru o 
fiabilitate completă în măsurare.COMPATIBILITATE MONITORIZARE

Este furnizat cu toate etaloanele de 
verificare necesare pentru a permite 

utilizatorilor să verifice exactitatea 
rezultatelor la fața locului, fără suport 

extern. 

Precizie de palpare certificată conform 
standardului ISO 10360-12, împreună 
cu specificația de precizie a sistemului 
complet de scanare, brațul împreună 
cu scannerul, conform ISO 10360-8, 
Anexa D.VERIFICARE CERTIFICARE

PORTABILITATE

COMPLET ECHIPAT   
DIN FAZA DE PROIECTARE
Fiecare caracteristică-cheie a brațului Absolute Arm a fost concepută astfel încât să devină cel mai fiabil și mai ușor de folosit 
echipament de tehnologie avansată din setul de instrumente metrologice.
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CARACTERISTICI

Monitorizați rezultatele măsurătorilor. Schimbați setările de scanare din mers.

ECRAN LCD PE ULTIMA 
ARTICULAȚIE
Flexibilitatea brațului Absolute Arm este mult îmbunătățită de 
ecranul ultimei articulații, omniprezent și foarte util, și de meniul 
său cu acces rapid (Quick Access Menu), care vă pune la 
dispoziție toate informațiile necesare chiar în timpul măsurătorilor 
exact acolo unde aveți nevoie cel mai mult.
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VERSATILITATE 
DIN FAZA DE PROIECTARE
Articulația modulară unică a brațului Absolute Arm a fost concepută special pentru a face măsurătorile flexibile, rapide și sigure.

• Comutați rapid între scanarea cu laser și palparea fără a întrerupe procesul de măsurare.
• Mânere disponibile în trei dimensiuni diferite – alegeți-l pe cel mai confortabil pentru dumneavoastră.
• Îndepărtați mânerul complet pentru a măsura zonele greu accesibile, ca de exemplu: găurile și cavitățile.
• Pentru măsurarea în zonele cele mai înguste, poate fi îndepărtat și scanerul cu laser RS5 și, la fel ca în cazul tuturor 

capetelor de măsurare și scanerelor Hexagon, se poate remonta mai târziu, fără a fi necesară recalibrarea.

Indiferent de modul de utilizare, designul modular flexibil al brațului Absolute Arm îl face adaptabil instantaneu și întotdeauna 
gata de măsurare.
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VERSATILITATE
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SCANAREA CU LASER PORTABIL
Soluția emblematică de măsurare non-contact pentru brațul Absolute Arm este scanerul cu laser RS5. Oferă o tehnologie 
de scanare 3D consacrată și fiabilă la viteză mare. Conceput pentru o digitalizare rapidă și ușoară a elementelor și a 
caracteristicilor, indiferent de finisaj sau de material, laserul orientat orizontal al RS5 este definiția măsurării non-contact, 
ergonomice și simple.

O linie mare de scanare indică faptul că piesele pot fi scanate cu mai puține cadre de scanare și, prin urmare, mai puțin timp 
consumat. Scanerul poate fi scos din braț și înlocuit – chiar și în timpul măsurării – fără a fi necesară recalibrarea. Toate 
acestea sunt posibile fără a fi nevoie să fie micsorată lungimea benzii de scanare sau diminuarea numarului de cadre colectate. 
Cu RS5, toate performanțele sunt furnizate mereu: viteza maximă a cadrelor la lungimea maximă a laserului.

Scanarea cu laser de mare viteză nu a fost niciodată atât de flexibilă și accesibilă.

SCANARE
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PALPAREA PORTABILĂ
Brațul Absolute Arm reprezintă standardul absolut atunci când vine vorba de măsurare de înaltă precizie, cu capete de 
măsurare interschimbabile. 

Fiecare braț este furnizat cu trei capete precalibrate de măsurare cu palpatori sferici astfel încât să puteți începe măsurarea 
imediat. Posibilitățile repetabile de montare a capului cinematic de măsurare TKJ (TESA Kinematic Joint) demonstrează 
faptul că respectivele capete de măsurare pot fi schimbate în timpul funcționării, rapid și ușor, fără a fi necesară recalibrarea 
între schimbări.

Cu aproximativ 100 de capete de măsurare cu palpatori disponibile în gama noastră de accesorii, există cu siguranță unul 
care se potrivește nevoilor dvs. de măsurare. Capetele de măsurare poti fi palpatori drepți, palpatori înclinati, palpatori cu 
declansare automată sau furcă pentru măsurarea tubulaturilor – toate sunt disponibile cu diferite lungimi și diametre. Consultați 
catalogul nostru complet de accesorii pentru mai multe detalii.

UN SPECIALIST ÎN PALPARE, DIN FAZA DE 
PROIECTARE
Brațul Absolute Arm este, de asemenea, disponibil sub formă de model cu 6 axe. Aceste sisteme specifice de palpare au 
la bază o tehnologie de măsurare bine cunoscută și sunt destinate aplicațiilor în care scanarea cu laser este mai puțin 
importantă. Brațul Absolute Arm cu 6 axe oferă aceeași funcționalitate de scanare asemenea modelelor cu 7 axe, oferind 
în același timp o precizie îmbunătățită de măsurare de până la 0,008mm. De asemenea, pentru inspecție non-contact i se 
adaugă scanerul cu laser HP-L-8.9.
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CEL MAI PRECIS BRAȚ PORTABIL 
DE MĂSURARE  
CUNOSCUT LA NIVEL MONDIAL 
Combinând precizia foarte ridicată cu dimensiunea redusă, brațul Absolute Arm Compact a fost conceput pentru a obține 
rezultate optime în spații mici.

Având o bază integrată pentru așezare și un sistem unic de echilibrare cu contragreutate pentru facilitarea utilizării, brațul 
Absolute Arm Compact poate fi poziționat oriunde, chiar și în interiorul unui centru de prelucrare pentru alinierea pieselor. 
Acest lucru conferă un nivel ridicat de precizie, garantat acolo unde este nevoie cel mai mult. Brațul Arm Compact este, de 
asemenea, pe deplin compatibil cu opțiunile de funcționare pe bază de acumulatori Control Pack și cele de WiFi, precum și cu 
scanerul cu laser HP-L-8.9.

Pur și simplu, brațul Absolute Arm Compact continuă să fie cel mai precis braț portabil de măsurare cunoscut la nivel mondial, 
cu o precizie de până la 0,006mm. Este un pachet incredibil de tehnologie portabilă avansată, care reprezintă alegerea 
perfectă pentru măsurarea pieselor mici și medii cu precizie extrem de ridicată.





HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com1616

TABLE SI AMBUTISĂRI

MATRIȚE ȘI PIESE TURNATE

SECȚIA DE PRODUCȚIE

APLICAȚII PENTRU  
BRAȚUL ABSOLUTE ARM
Gama de brațe Absolute Arm este o soluție unică pentru provocările în materie de măsurători, 
într-o gamă largă de industrii și aplicații. De la controlul calității la Reverse Engineering, de la 
producția de table la componentele motorului, există un braț Absolute Arm pentru nevoile dvs.

DISPOZITIVE DE ASAMBLARE 

SI VERIFICARE

ASAMBLARE ȘI INSPECȚIE

TUBURI ȘI CABLURI
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APLICAȚII

INSPECȚIE CU MODEL CAD

REVERSE ENGINEERING

ASAMBLARE VIRTUALĂ

MĂSURAREA ROȚILOR 

DINȚATE

VERIFICARE PE MAȘINA DE 

PRELUCRAT

MENTENANȚĂ ȘI REPARAȚIE

INSPECȚIE COMBINATĂ

VERIFICARE PE LINIA DE 

PRODUCȚIE

DIGITIZAREA
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SERII ȘI DIMENSIUNI PENTRU  
BRAȚUL ABSOLUTE ARM
Cele trei tipuri de brațe Absolute Arm sunt disponibile cu trei niveluri diferite de precizie și șapte 
dimensiuni diferite pentru fiecare nivel de precizie, cu diametrul volumului de măsurare de la 1,2 
până la 4,5 metri, pentru un total de 36 de configurații individuale.

SERIA 83
NIVELUL DE PRECIZIE 

AL MĂSURĂTORILOR DE 
TIP ELEMENTAR.

SERIA 85
ECHILIBRU PERFECT 

ÎNTRE PREȚ ȘI 
MĂSURAREA PRECISĂ.

SERIA 87
SOLUȚIE SUPREMĂ ÎN 

MATERIE DE MĂSURARE 
PORTABILĂ CU 

PRECIZIE RIDICATĂ.
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GAMĂ

VOLUM DE 
MĂSURARE

LUNGIMEA MAXIMĂ 
DE MĂSURARE

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

 83       

 85       

 87     

VOLUM DE MĂSURARE
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ACCESORII PENTRU 
BRAȚUL ABSOLUTE ARM
Toate modelele de brațe Absolute Arm sunt compatibile cu o gamă variată de accesorii funcționale și eficiente, începând de la 
scanere și capete de măsurare și până la sisteme de montare și de extindere a volumului de măsurare.

SPECIFICAȚII SCANER CU LASER HP-L-8.9 HP-L-20.8

Acuratețe 0.04 mm (2 σ) 0.009 mm (1 σ)

Valoarea dispersiei la palpare - 0.036 mm

Viteza de colectare a punctelor 45 000 puncte/s 150 000 puncte/s

Puncte pe linie 750 4000

Frecvență linie 60 Hz 100 Hz 

Lungime linie (mijloc) 80 mm 220 / 130 / 63 / 51 / 25 mm

Distanța medie de măsurare 135 mm ± 45 mm 180 mm ± 40 mm

Distanța minimă dintre punctele scanate 0.08 mm 0.013 mm

Certificare pentru întregul sistem de scanare Nu Da

Clasă laser 2 2

Temperatura de operare 5−40°C 5−40°C

Greutate 0.32 kg 0.41 kg

SCANER CU LASER 
HP-L-8.9
Accesibil și ușor de utilizat, scanerul cu laser  
HP-L-8.9 poate transforma sistemele Absolute 
Arm cu 6 axe în soluții simple de scanare cu laser.                                                
j

SCANER CU LASER 
HP-L-20.8
Cu tehnologia avansată „flying-dot” de scanare cu laser, 
HP-L-20.8 este o soluție alternativă de scanare pentru 
brațele cu 7 axe concepute pentru suprafețele dificil de 
măsurat lucioase și închise la culoare.



ACCESORII

CAPETE DE MĂSURARE
Începând de la capete de măsurare non-contact pentru măsurarea tuburilor de 
diferite diametre, și până la capete de măsurare unghiulare pentru măsurarea 
caracteristicilor dificil de accesat, brațul Absolute Arm este compatibil cu peste 100 
de opțiuni versatile de măsurare.

OPȚIUNI DE FIXARE A 
BRAȚULUI
O gamă largă de baze, trepiede și standuri este 
compatibilă cu fiecare braț Absolute Arm, inclusiv o bază 
de fixare cu vacuum, toate atașabile prin inelul nostru de 
montare special conceput.

MĂSURARE PENTRU VOLUME MARI
Accesoriile de extindere a volumului de măsurare permit brațului Absolute Arm să măsoare piese și obiecte, chiar și acolo 
unde echipamentul standard nu poate ajunge.

Extinderea măsurătorii poate fi obținută prin intermediul unui kit Leap Frog care permite brațului să măsoare cu mai multe 
stații. Pentru aplicațiile mai solicitante, kitul GridLOK creează un domeniu de măsurare extins în cadrul căruia brațul poate fi 
repoziționat oriunde fără o pierdere inoportună de precizie.
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CERTIFICAREA 
PRECIZIEI ABSOLUTE
Toate brațele Absolute Arm sunt furnizate cu certificate ce au trasabilitate la nivel internațional, astfel încât să aveți încredere 
totală în fiabilitatea măsurătorilor.

CERTIFICARE ISO 10360-12
Fiecare braț Absolute Arm este livrat complet echipat cu certificare conform standardului ISO 10360-12 pentru palpare. Acesta 
este un standard extrem de solicitant, recunoscut la nivel internațional pentru definirea preciziei de măsurare a brațelor de 
măsurare portabile.

Standardul ISO 10360-12 ne obligă să măsuram etaloanele certificate de lungime și sferă de mai multe ori în diferite poziții 
din cadrul volumului de măsurare al brațului cu cap de măsurare tactil. Rezultatele acestor măsurători oferă patru rezultate de 
precizie care reprezintă împreună precizia generală a brațului pentru măsurarea cu contact.

PSIZE

Valoarea PFORM este eroarea maximă 
admisă pentru măsurarea formei unei 

sfere. Aceasta este o valoare care 
definește precizia de dispersie a brațului.

Valoarea EUNI este eroarea maximă 
admisă pentru măsurătorile 

unidirecționale de lungime. Prin urmare, 
reflectă îndeaproape majoritatea 

nevoilor de măsurare.

EUNI Valoarea PSIZE este eroarea maximă 
admisă pentru măsurarea diametrului 
unei sfere. Prin urmare, aceasta indică 
precizia elementelor măsurate.

Valoarea LDIA este eroarea maximă 
admisă pentru localizarea unei sfere din 
5 direcții ortogonale.

PFORM LDIA
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ACURATEȚEA SISTEMULUI 
DE SCANARE
O certificare completă a preciziei de scanare a sistemului în conformitate cu 
standardul ISO 10360-8 Anexa D este furnizată cu fiecare sistem de scanare a 
brațului Absolute Arm. Aceasta reprezintă precizia globală a brațului și a scanerului.

Testul implică măsurarea unui etalon sferic certificat din cinci direcții ortogonale, În 
locuri diferite în volumul de măsurare a brațului. Un etalon sferic certificat este oferit 
cu fiecare sistem de scanare al brațului Absolute Arm.

CERTIFICARE

VERIFICAREA UTILIZĂRII
Fiecare sistem Absolute Arm este disponibil împreună cu etaloanele 
corespunzătoare pentru verificare instrument. Acestea permit utilizatorilor să 
autoverifice că echipamentul lor rămâne în parametrii de măsurare estimați, definiți 
în timpul certificării și calibrării, pentru încredere și o măsurare sigură.

CERTIFICAREA ISO 10360-2
Brațul Absolute Arm Compact este disponibil cu certificarea opțională ISO 10360-2. 
Aceasta este o certificare a tipurilor de CMM-uri staționare care specifică precizia 
brațului conform variabilei „L”, unde „L” este egal cu lungimea măsurătorii efectuate. 
O valoare L mai mare denotă o distanță de măsurare mai mare, prin urmare, 
precizia certificată ISO crește pe măsură ce valoarea L se micșorează. Aceasta 
este o opțiune utilă pentru utilizatorii care intenționează să utilizeze brațul Absolute 
Arm Compact împreună cu un CMM staționar.
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EMEA
Ankara, TK
Barcelona, ES
Budapest, HU
Crissier, CH
Eskilstuna, SE
Johannesburg, ZA
Krakow, PL
Milton Keynes, UK 
Montoire, FR
Orbassano, IT
Prague, CZ
St. Petersburg, RU
Wetzlar, DE
Wiener Neudorf, AT AMERICA

Apodaca, MX 
Mississauga, CA
Oceanside, US 
São Paulo, BR
Wixom, US
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MENȚINEREA 
PRECIZIEI ABSOLUTE
O rețea importantă a centrelor de service deservește produsele noastre de top. Ori de câte ori aveți nevoie, puteți avea 
siguranța că veți avea acces la serviciul nostru global de asistență în materie de calitate, asigurat la nivel local. Cu peste 30 de 
centre de service din întreaga lume, puteți fi sigur că veți găsi unul aproape de dvs. 

• Certificarea sistemului conform ISO 10360-12 și ISO 10360-2
• Calibrarea sistemului
• Depanare și reparații complete

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

DEPANARE
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SPECIFICAȚIILE  
BRAȚULUI ABSOLUTE ARM
SPECIFICAȚII PRIVIND DIMENSIUNEA ȘI PRECIZIA PENTRU BRAȚUL ABSOLUTE ARM CU 7 AXE

SPECIFICAȚII PENTRU SCANERUL CU LASER RS5

Acuratețe 0,028 mm (2σ)

Viteza de colectare a punctelor 752 000 puncte/s

Puncte pe linie max. 7520

Frecvență linie max. 100 Hz

Lungime linie (mijloc) 115 mm

Distanța medie de măsurare 165 ± 50 mm

Distanța medie dintre punctele scanate 0.011 mm (linie)

Certificare pentru întregul sistem de scanare da

Clasă laser 2M

Temperatura de operare 5 – 40°C

Greutate 0.4 kg

Model EUNI
1 PSIZE

2 LDIA
3 PFORM

4

Se
ria

 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

Se
ria

 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

Se
ria

 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 Greutate6 Lungime max.   
de măsurare

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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SPECIFICAȚII PRIVIND DIMENSIUNEA ȘI PRECIZIA PENTRU BRAȚUL ABSOLUTE ARM CU 6 AXE

SPECIFICAȚII

PRECIZIE PENTRU BRAȚUL  
ABSOLUTE ARM COMPACT 

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

Eroarea maximă longitudinală admisă la măsurarea cu palpatorul – în conformitate cu ISO 10360-12: 2016
Eroarea maximă admisă la măsurarea cu palpatorul, diametru – în conformitate cu ISO 10360-12: 2016
Eroarea maximă admisă la măsurarea cu palpatorul, formă - în conformitate cu ISO 10360-12: 2016
Eroarea maximă admisă la măsurarea cu palpatorul, poziție – în conformitate cu ISO 10360-12: 2016
Acuratețea globala a scannerului impreuna cu brațul : LDIA conform ISO 10360-8 Anexa D
Greutatea fără scaner
Conform cu ISO 10360-8:2013
Eroare maximă admisă, palpare – în conformitate cu ISO 10360-2
Eroare maximă admisă, măsurarea lungimii – în conformitate cu ISO 10360-2

1 EUNI
2 PSIZE
3 PFORM
4 LDIA
5 SSA
6 Greutate
7Acuratețe 
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

Greutate Lungime max.     
de măsurare

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

Se
ria

 8
3

Se
ria

 8
5

Se
ria

 8
7

SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU BRAȚUL ABSOLUTE ARM
Temperatura de operare   +5 – +40°C 
Temperatura de depozitare   -30 – +70°C
Altitudinea de lucru       2000 m
Umiditate relativă    10 – 90% fără condensare
Conformitate CE    CE – FCC – IC 
Cerință privind tensiunea de alimentare 110–240 V



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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