
ERGONOMIE
Konstrukce zápěstí s inteligentním rozmístěním tlačítek 

poskytuje naprostou kontrolu nad měřením

SPINGRIP A SPINKNOB 
Ergonomické, plně otočné rukojeti minimalizují únavu uživatele, 

zajišťují tepelnou stabilitu a maximalizují přesnost

ISO
MODERNÍ MATERIÁLY 

Konstrukce z uhlíkových vláken zajišťuje tepelnou stabilitu 

ABSOLUTE ARM 6OSÉ
HLAVNÍ VLASTNOSTI 

HexagonMI.com

3 ÚROVNĚ PŘESNOSTI 
Řada 83, 85 a 87

CERTIFIKAČNÍ ARTEFAKTY  
Dodávají se s každým 
ramenem a umožňují 
uživateli ověřit přesnost 
systému podle certifikace

SERVISNÍ CENTRA
Rozsáhlá síť servisních 
center společnosti 
Hexagon je stále nablízku 
a poskytuje kvalitní servis 
a podporuHOMEDOCK

Zajistí zápěstí se sondou v bezpečné poloze

AUTOMATICKÉ ROZPOZNÁNÍ SONDY
Výměna dotykových sond nebo montáž laserových skenerů 

za provozu bez nutnosti rekalibrace

INTEGROVANÉ LED PIKTOGRAMY 
Vizuální zpětná vazba funkcí a stavu ramene

MOŽNOSTI UCHYCENÍ 
Řada magnetických nebo vakuových základen, stativů a 

stojanů

ABSOLUTNÍ ENKODÉRY
Exkluzivně pro rameno Absolute Arm, bez nutnosti 

referencování: stačí zapnout a měřit

RDS SMART
Vlastní software s 
technologií SMART  
(Self-Monitoring Analysis 
and Reporting Technology) 
poskytuje diagnostické 
monitorování ramena 
včetně sledování nárazů a 
teploty
QUICK MEASURE 
je integrovaný softwarový 
nástroj, který umožňuje 
provádět základní měření 
bez dalšího softwaru

SMARTLOCK
Bezpečně zajistí rameno v klidové poloze, nebo ho  

pohodlně zafixuje v libovolné mezipoloze během měření

NEOMEZENÁ ROTACE 
Na hlavních osách

KONSTRUKCE RAMENA
Díky nerovnoměrné délce trubek (obvyklé u konstrukce 

průmyslových robotů) se s ramenem snadněji pracuje

PROTIZÁVAŽÍ ZERO-G 
Snižuje na minimum moment u základny ramena a umožňuje 

tak pohyb ramenem bez námahy a větší přesnost INTEGROVANÝ Bluetooth® 
Umožňuje připojení k 
některému příslušenství 
(sluchátka, teplotní čidla atd.)

VÝMĚNNÉ BALÍČKY CONTROL PACK
Rozšíření funkčnosti všech ramen o laserové skenování, 

připojení WiFi a plnohodnotný provoz na baterie

VOLITELNÝ LASEROVÝ 
SKENER HP-L-8.9
Promění 6osé rameno ve 
skenovací systém

24MĚSÍČNÍ ZÁRUKA  
U všech systémů  
Absolute Arm

ISO 10360-12 
Certifikace jako standard

ROBUSTNÍ ZPĚTNÁ VAZBA 
Okamžitá vizuální, akustická a hmatová zpětná vazba umožňuje 

používat systém přesným a efektivním způsobem i v těch 
nejnáročnějších prostředích

MĚŘICÍ DOSAH 
V provedení s dosahem  
2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m,  
4 m a 4,5 m
PRODLOUŽENÍ DOSAHU
Sada pro přemístění nebo 
systém GridLOK umožňují 
prodloužení dosahu pro 
měření velkých objemů



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hexagon is under license.  
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

KRITÉRIA PRO VÝBĚR RAMENA ABSOLUTE ARM 6OSÉ Hexagon (jiné)

Dostupnost různých velikostí systému a úrovní přesnosti? ANO  
6 velikostí, 3 úrovně

Možnost měření většího rozsahu (5 až 10krát větší než standardní rozsah systému)? ANO Sada pro 
přemístění/GridLOK

Specifikace přesnosti měření sondou podle normy ČSN EN ISO 10360-12 (včetně certifikace)? ANO

Shoda s normami týkajícími se nárazů, otřesů, vibrací, emisí a environmentálními normami  
(CE, IEC, atd.)?

ANO  
(úplný seznam v návodu)

Zahrnuje systém artefakty a software, aby bylo možné ověřit přesnost vůči specifikacím (softwarové 
skripty/návody)? ANO

Zahrnuje systém software pro diagnostiku a monitorování? ANO

Je systém tepelně stabilní (tj. konstrukce z uhlíkových vláken)? ANO

Dokáže systém měřit hned po zapnutí (bez jakékoli doby zahřívání)? ANO

Je systém vybaven absolutními enkodéry (bez nutnosti „nulování“ před měřením)? ANO

Umožňuje mechanismus protizávaží systému používat rameno pohodlně a jen jednou rukou  
(s ergonomickým zápěstím)? ANO

Umožňuje rameno neomezenou rotaci na hlavních osách? ANO

Poskytuje systém obsluze vhodnou zpětnou vazbu v libovolném dílenském prostředí (zvukové, vizuální a 
hmatové upozornění)? ANO

Může obsluha používat rameno jako myš (pro vzdálené ovládání počítače)? ANO

Zahrnuje rameno bezpečnostní blokovací mechanismus, který zajistí rameno ve výchozí poloze a 
zabrání náhodnému náklonu? ANO

Umožňuje rameno zamknutí nejméně jedné osy v požadovaném úhlu pro měření v prostoru s nízkým 
stropem nebo ve stísněném prostoru? ANO

Obsahuje systém madla pro ergonomickou práci s ramenem? ANO  
(SpinGrip/SpinKnob)

Umožňuje systém bezdrátové měření? ANO

Umožňuje systém provoz na baterie (baterie lze vyměnit za provozu)? ANO

Zahrnuje systém integrovaný Bluetooth®, který umožňuje připojení k některému příslušenství  
(sluchátka, teplotní čidla atd.)? ANO

Lze na systém namontovat externí laserový skener? ANO

Je možné nasazovat a používat sondy nebo skenery bez přerušení měření a bez rekalibrace či výběru 
sondy v softwaru? ANO

Je možné snadno vyměnit sondy bez použití dalších nástrojů? ANO

Jsou k dispozici jiné typy sond (prodloužené nebo zahnuté sondy) pro případ, že byste chtěli později 
rozšířit možnosti měření? ANO

Existují další možnosti montáže (magnetická, vakuová základna, stativ)? ANO

Je součástí dodávky protiprachový kryt ramena? ANO

Dodává se systém v jednom přenosném kufříku s kolečky? ANO

Je 24měsíční záruka standardně nabízena pro všechny systémy? ANO

ABSOLUTE ARM 6OSÉ 
PŘÍRUČKA KUPUJÍCÍHO


