
ERGONÓMIA
a csuklón viselhető kialakítás az intelligens gomb 

pozicionálásával lehetővé teszi a teljes körű 
vezérlést mérés során

FORGATÓGOMB
ergonomikus, végtelen forgású fogantyúk, 

minimálisra csökkentik a kezelő fáradtságát, 
biztosítják a termikus stabilitást és maximumra 

növelik a pontosságot

FEJLETT ANYAGOK
a csúcsminőségű szénszálas konstrukció 

biztosítja a termikus stabilitást

ABSOLUTE ARM COMPACT
LEGFONTOSABB JELLEMZŐK 

HexagonMI.com

HOMEREST 
a kart kiindulási helyzetben rögzíti, különösen új 

helyzetbe történő áthelyezéskor

AUTOMATIKUS SZONDA- ÉS SZENZORFELISMERÉS
az érintő szondák cseréje és a lézerszenzorok  

felszerelése menet közben, újrakalibrálás nélkül 
lehetséges

BEÁGYAZOTT LED PIKTOGRAMOK
a kar funkcióinak és állapotának vizuális  

visszajelzéséhez

SZERELÉSI OPCIÓK 
az integrált alapzat lehetővé teszi a használatot 

bármilyen lapos felületre helyezéskor, valamint a 
mágneses horgonyok és a gyorskioldó mágnesek 

segítségével a közvetlen csavarozást

ABSZOLÚT JELADÓK
kizárólagosan az Absolute Arm esetén, nincs 
szükség referenciára: bekapcsolás és mérés

EGYEDÜLÁLLÓ ELLENSÚLYOS KIEGYENLÍTÉS 
minimálisra csökkenti a nyomatékot a kar  

alapzatában, így könnyed mozgást, nagyobb  
pontosságot és különböző felszerelési lehetőséget 

biztosít

VÉGTELEN SZÖGELFORDULÁS 
a fő tengelyeken

CSERÉLHETŐ VEZÉRLŐCSOMAGOK 
lézeres szkenneléssel, WiFi csatlakozással és 
teljes akkumulátoros működéssel fokozza az 

összes kar működőképességét

ISO

MÉRÉSI TÁVOLSÁG 
1,2 m
HATÓTÁVOLSÁG BŐVÍTÉSE
A Leap Frog Kit vagy a 
GridLOK rendszer lehetővé 
teszi a nagy mennyiségű 
bővítést

2 PONTOSSÁGI SZINT 
83-as és 85-ös sorozat

TANÚSÍTÁSI ETALONOK  
minden karhoz mellékelve, 
lehetővé teszik a 
felhasználók számára, 
hogy ellenőrizzék a 
rendszer teljesítményét a 
tanúsításnak megfelelően

SZERVIZKÖZPONTOK
a Hexagon 
szervizközpontok kiterjedt 
hálózata azt jelenti, hogy 
a minőségi szolgáltatás 
és támogatás mindig a 
közelben van

RDS SMART
Önellenőrző elemzési 
és jelentéskészítési 
technológiát (Self-
Monitoring Analysis and 
Reporting Technology, 
SMART) tartalmazó saját 
szoftver, amely irányítja 
a kart az adott terepen a 
diagnosztika figyelemmel 
kísérésével, beleértve 
a rázkódásokat és a 
hőmérsékletet
QUICK MEASURE beépített 
segédprogram lehetővé 
teszi az alapvető méréseket 
kiegészítő szoftverek nélkül

BEÉPÍTETT Bluetooth® 
lehetővé teszi a 
csatlakozást számos 
tartozékhoz (fülhallgatók, 
hőmérsékletszenzorok, stb.)

24 HÓNAPOS GARANCIA  
minden Absolute Arm 
rendszeren

ISO 10360-12 
tanúsítás alapkivitelben, 
opcionális ISO 10360-2 
tanúsítás is rendelkezésre áll 

VISSZAJELZÉS
azonnali vizuális, akusztikus és tapintható 

visszacsatolás biztosítja a pontos és hatékony 
felhasználást mostoha környezetben

OPCIONÁLIS HP-L-8.9 
LÉZERSZKENNER
a Compact berendezést 
szkennerré alakító 
megoldást kínál



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.

A COMPACT ABSOLUTE ARM KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI Hexagon (egyéb)

Különböző pontossági szintek elérhetősége? IGEN  
2 szint

Bővített mennyiségű mérési lehetőségek rendelkezésre állása  
(azaz a rendszer normál volumetrikus tartományának 5-10-szerese)? IGEN

Pontossági specifikációk ellenőrzése az ISO 10360-12 szerint (tanúsítás mellékelve)? IGEN

Pontossági specifikációk ellenőrzése az ISO 10360-2 szerint (tanúsítás mellékelve)? IGEN

Megfelelés az ütközési, rázkódási, rezgési, kibocsátási és környezetvédelmi normáknak (CE, IEC stb.)? IGEN (teljes lista a 
kézikönyvben)

Tartalmazza a rendszer az etalonokat és a szoftvereket, hogy ellenőrizhető legyen a pontossági 
teljesítménye a specifikációkhoz képest (szoftver szkriptek/útmutatók)? IGEN

Tartalmazza a rendszer a diagnosztikai és teljesítményellenőrzési szoftvereket? IGEN

A rendszer termikusan stabil (azaz csúcsminőségű szénszálas konstrukció)? IGEN

Képes a rendszer azonnali mérésre a bekapcsolás után (bemelegedési idő nélkül)? IGEN

Rendelkezik a rendszer abszolút jeladókkal (úgy, hogy nincs szükség alaphelyzetbe állításra vagy 
„nullázásra” a mérés előtt)? IGEN

Lehetővé teszi a rendszer ellensúlyozási mechanizmusa a kar kényelmes, egykezes használatát 
(ergonomikusan tervezett csuklóval)? IGEN

A kar lehetővé teszi a végtelen forgatást a főbb tengelyek körül? IGEN

Biztosít a rendszer megfelelő visszajelzést a kezelő számára bármilyen üzemi környezetben  
(audio, vizuális és tapintható figyelmeztetések)? IGEN

Használhatja a kezelő a kart egérként (távoli számítógépes vezérléshez)? IGEN

Elérhető a vezeték nélküli mérés? IGEN

A berendezés működtethető akkumulátorokkal (üzem közben cserélhető akkumulátorokkal)? IGEN

Rendelkezik a rendszer beépített Bluetooth® funkcióval, amely lehetővé teszi a csatlakozást számos 
tartozékhoz (fülhallgatók, hőmérsékletszenzorok stb.)? IGEN

Felszerelhető a rendszerre külső lézeres szkenner? IGEN

Lehetséges-e a szondák vagy szkennerek felszerelése és használata anélkül, hogy leálljanak a 
szoftverben lévő szonda kalibrálása vagy kiválasztása céljából? IGEN

A szondák könnyen cserélhetők külön eszközök nélkül? IGEN

Rendelkezésre állnak más szondatípusok (bővített vagy „horgos” szondák), ha később további mérési 
lehetőségek hozzáadására van szükség? IGEN

A rendszer teljesen stabil és nincs szükség rögzítésre? IGEN

Vannak különféle felszerelési lehetőségek (mágneses, műszerállvány, vákuumos alapzat)? IGEN

Van porvédő a karhoz? IGEN

Rendelkezik a rendszer egyetlen kerekes hordtáskával a mozgathatóság érdekében? IGEN

Az összes rendszerhez alapból kínálnak-e 24 hónapos garanciát? IGEN

ABSOLUTE ARM COMPACT
VÁSÁRLÓI ÚTMUTATÓ


