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A TERMELÉKENYSÉG TOVÁBBI 
NÖVELÉSE
A megrendelők egyre inkább egyedi termékeket szeretnének, minden eddiginél rövidebb szállítási 

határidőkkel. A termelékenység emiatt a legfontosabb versenyképességi tényezővé vált a gépiparban. 

A termelékenység a termelés hatékonyságát méri a pontosság, a gyártókapacitás és a költségek 

viszonylatában. A termelő vállalatoknak a versenyelőny megőrzése érdekében meg kell találniuk 

a fenti tényezők helyes egyensúlyát a termelési célok elérése érdekében. Új, hatékonyságnövelő 

technológiákat kell beépíteniük munkafolyamataik kritikus területeire, és biztosítaniuk kell, hogy a 

folyamat valamennyi szakasza hozzájáruljon a sikeres végeredményhez. 

A méréstechnikai berendezések sem jelenthetnek kivételt ez alól. A mérési folyamatnak napjainkban 

igazodnia kell a teljes termelési ciklusidőhöz, azt nem növelheti meg. A Hexagon Manufacturing 

Intelligence GLOBAL S koordináta-mérőgép termékcsaládja okos technológiák ötvözésével biztosít 

kiváló mérési teljesítményt és megnövelt termelékenységet egyedi igényekhez, bármilyen termelési 

környezetben.

A Pininfarina formatervvel és a Hexagon Enhanced Productivity Series (Továbbfejlesztett 

termelékenységű termékcsalád – EPS) koncepciója szerint készült GLOBAL S egyesíti magában a 

legfejlettebb technológiákat a három teljesítményszinten elérhető optimális mérési megoldások 

megalkotása érdekében: a Green (zöld), Blue (kék) és Chrome (króm) szint egyike biztosan megfelel 

bármilyen alkalmazás követelményeinek. Az EPS mérőgépek esetén a felhasználók megválaszthatják 

a termelékenységük szempontjából legfontosabb tényezőt, és a koordináta-mérőgépet a 

gyártókapacitáshoz, a pontossághoz, a rugalmassághoz, vagy a gyártócsarnokbeli helykínálathoz 

igazítva konfigurálhatják. A koordináta-mérőgépcsalád teljesen egyedi összeállításokat is lehetővé 

tesz, miáltal a GLOBAL S univerzálisan használható, és hozzájárul a termelékenység folyamatos 

növeléséhez.



HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com4

ENHANCED PRODUCTIVITY 
SERIES (TOVÁBBFEJLESZTETT 
TERMELÉKENYSÉGŰ 
TERMÉKCSALÁD – EPS)
A termelékenységet a gyártóberendezések esetén nem pusztán maga a gép határozza meg, 

hanem az abba beépített technológiák és képességek, valamint azok hozzájárulása a teljes 

megoldás végeredményéhez. Hasonlóképpen, a mérési termelékenységet sem pusztán a 

mérőrendszer alkotóelemei határozzák meg; a feladathoz rendelkezésre álló technológiák megfelelő 

konfigurációjának megtalálása pozitív hatással bír a termelési hatékonyság mérőszámaira.

A Hexagon Manufacturing Intelligence Továbbfejlesztett termelékenységű termékcsaládja (Enhanced 

Productivity Series – EPS) okos technológiák széles portfólióját alkalmazza, beleértve a felhasználó 

élmény javítását, a fejlett szoftvereket és a környezetbarát lehetőségeket. Az EPS mérőgépek e 

technológiák előnyeit ötvözik a mérési feladatok egyszerűbbé és gyorsabbá tétele, valamint a teljes 

termelékenység növelése érdekében.

Az EPS mérőgépek az előre meghatározott képességekhez kialakított csomagokból történő 

konfiguráció-választási lehetőség, illetve egyedi igényeknek megfelelő rendszerek kialakítása révén 

biztosítják, hogy a mérőrutinokat létrehozó minőségellenőrzési mérnökök, az ellenőrzéseket végrehajtó 

operátorok, valamint az adatokat elemző minőségbiztosítási vezetők mind a számukra szükséges 

megoldásokkal dolgozhassanak a gyártási folyamat következetes fejlesztése érdekében.

http://www.hexagonMI.com
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PLATFORM 
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compass

scan PILOT 

eco MODE+

TECHNOLÓGIA 

MI HAJTJA A GLOBAL S MÉRŐGÉPEKET? 
A GLOBAL S platform szíve számos úttörő technológia ötvözete, amelyek arra készültek, hogy a gyártóknak segítsenek 

a ciklusidők lerövidítésében és optimalizálásában, hogy a legnagyobb termelékenység érdekében minél jobban 

kihasználhassák a mérőgép erőforrásait.

Csökkentett üzemeltetési költségek az Eco Mode üzemmóddal 
A gazdasági és ökológiai előnyöket is nyújtó Eco Mode és Eco Mode+ üzemmód 

csökkenti a GLOBAL S üzemeltetési költségeit, és egyúttal támogatja a 

környezeti fenntarthatóságot is. Az Eco Mode üzemmód készenléti állapotban 

automatikusan lekapcsolja a koordináta-mérőgépet, ám a mérőgép folyamatosan 

üzemkész állapotban marad. Az Eco Mode+ üzemmód akár 90%-kal csökkenti 

a levegőfogyasztást a mérőgép készenléti állapotában, és akár 25%-os 

sűrítettlevegő-költség megtakarítás is elérhető normál üzemi körülmények között.

Csökkentett mérés-végrehajtási idő a Fly2 Mode üzemmóddal 
Az alkatrészek méréséhez szükséges időhöz hasonlóan, a ciklusidőkre is kihat 

a szenzornak a szóban forgó méréshez történő pozicionálásához szükséges 

idő. A Fly2 Mode trajektória-optimalizálási szolgáltatás a mérési pontok között 

a leghatékonyabb útvonalat generálja, majd ennek megfelelően hozza létre a 

mérőfej útvonalát. Ennek eredményeképpen jelentősen lecsökkenthető a mérési 

programok végrehajtási ideje, valamint a mérőgép belső igénybevétele, ami 

kevesebb karbantartást és állásidőt eredményez.

Ismeretlen alakzatok gyorsabb mérése a Scan Pilot segítségével 
A szkennelés előre meghatározott útvonal nélkül kihívást jelenthet, és sok időt 
is vehet igénybe. Az előre nem meghatározott szkennelési mérések esetén 
minél nagyobb termelékenység biztosítása érdekében a Scan Pilot kiváló 
mozgásvezérlési képességeket biztosít, melynek köszönhetően a szkennelési 
teljesítmény ismeretlen útvonal esetén is meggyőző. A GLOBAL S a Scan Pilot 
funkció segítségével a lehető legrövidebbre csökkenti a ciklusidőket, függetlenül 
attól, hogy mennyire összetett az alakzat, illetve mennyire hirtelenek a 
felületváltozások. 

Teljesítmény-optimalizálás nagy sebességek mellett a Compass technológiával 
A pontos, nagy sebességű szkennelés egyik legnagyobb kihívása a magának 
a koordináta-mérőgépnek a működése közbeni mozgása által keltett rezgés, 
amely befolyásolhatja az eredményeket. A GLOBAL S a hardveres és firmware-
megoldások kombinációjából álló, szabadalmaztatott Compass technológiának 
köszönhetően biztosítja a legnagyobb szkennelési sebességek melletti 
üzemeltetés lehetőségét, pontossági kompromisszumok nélkül. A Chrome 
teljesítményszintű mérőgépeknél rendelkezésre álló Compass technológia 
gyorsabb szkennelést tesz lehetővé, miáltal a mérési ciklusidők csökkentése révén 
növeli a termelékenységet.

http://www.hexagonMI.com
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A minőség integrálása a teljes szervezetbe szoftveres úton 

A megfelelő méréstechnikai szoftver a szükséges eszköz a 

gyártók számára a mérési rutinok egyszerű létrehozására és 

végrehajtására, valamint az eredmények gyors és hatékony 

közzétételére. A PC-DMIS több mint 20 éves integrált 

tapasztalata révén lehetővé teszi a gyártók számára, hogy 

a minőséggel kapcsolatos információkat összegyűjtsék és 

a szervezeten belül valamennyi termelési fázison átívelően 

megosszák. Igényesebb alkalmazásokhoz, mint például 

különleges vagy összetett alakzatok elemzéséhez, illetve 

bonyolult adatkiértékeléshez ajánlható a legmélyebb tudású 

méréstechnikai felhasználók számára elengedhetetlen, 

számos speciális modullal ellátott nagyteljesítményű 

QUINDOS szoftver.

Szenzorkonfiguráció a mindenkori feladathoz 

Az alkalmas mérőfej-konfiguráció megválasztása különlegesen fontos a 

mérések során a lehető legnagyobb hatékonyság biztosítása érdekében. A 

Hexagon kínálatában megoldások széles köre megtalálható, többek között nagy 

pontosságú érintésre kapcsoló mérőfejek, érintő és érintés nélküli szkennelő 

szenzorok, mérőfej-cserélő lehetőségek, amelyek lehetővé teszik, hogy a GLOBAL 

S mindenféle alkalmazási követelménynek megfeleljen. A legjobb hozzáférhetőség 

biztosítása érdekében akár 800 mm hosszúságú hosszabbítók is rendelhetők 

adott mérőfejekhez.

MI TESZI JOBBÁ A GLOBAL S 
MÉRŐGÉPEKET?
A GLOBAL S mérőgépek változatosan konfigurálhatók, és a szenzorok, 

szoftveres lehetőségek és tartozékok széles köre révén a 

felhasználók tökéletesen hozzáigazíthatják a 

mérőgép kialakítását a termelési folyamat 

egyedi igényeihez.

http://www.hexagonMI.com
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Mérési adatok mélyebb elemzése  
A koordináta-mérőgépek rengeteg adatot vesznek fel, 

amelyeket nem mindig egyszerű megérteni és kezelni. A 

Q-DAS szoftver portfólió számos hatékony csomagot kínál 

a szinte bármilyen mérőberendezésből származó adatok 

statisztikai elemzéséhez. A termékcsalád jobb betekintést 

és irányítást biztosít a gyártási folyamatok esetén, riasztja 

a felhasználókat a gyorsabb közbelépés érdekében, és 

csökkenti a legyártott selejt mennyiségét.

Továbblépés az Industry 4.0 irányába 

A mérési adatokból szerzett minél több hasznosítható 

információ révén a minőség megtérülő befektetés. A GLOBAL 

S teljesen kompatibilis a HxGN SMART Quality minőséggel 

kapcsolatos vállalati szintű adatkezelő platformmal, amely 

átfogó statisztikai elemzés, megjelenítés és munkafolyamat-

kezelés révén nyújt betekintést a gyártási folyamatba. 

A munkakörnyezet felügyelete a PULSE segítségével 
Az akár önálló termékként, akár a HxGN SMART Quality 

platformmal együtt alkalmazható PULSE a felhasználók 

számára valósidejű rálátást biztosít a koordináta-

mérőgép körüli környezeti körülményekre. A PULSE 

azonnali berendezés-állapotriasztásokkal és üzemzavar-

értesítésekkel lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a 

mért adatok minőségét esetlegesen befolyásoló környezeti 

körülmények felügyelete révén megbízhassanak a kapott 

eredményekben.

SZENZOROK ÉS SZOFTVER

http://www.hexagonMI.com
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A GYÁRTÓKAPACITÁS TOVÁBBI NÖVELÉSE
Mérőgép-állapotriasztások 
A PULSE környezeti felügyeleti rendszer a hőmérséklet, rezgés, páratartalom és az eredményeket 
esetlegesen befolyásoló egyéb tényezők változásainak feljegyzése mellett berendezés-
állapotriasztásokat is kínál, melynek révén ez a megoldás ideális automatizált ellenőrző 
elrendezésekhez, vagy optimális körülmények között végzett nagy mennyiségű mérések 
biztosításához.

Hatékony adatelemzés 
A nagy termelékenységű ellenőrzés nagy adatmennyiséget generál, és a sok adat legjobb 
felhasználását a statisztikai elemzés biztosítja. A Q-DAS szoftver lehetővé teszi a minőségbiztosítási 
mérnökök számára az adat-tendenciák és a folyamatok eredményeinek felügyeletét, ezáltal 
támogatva a kiváltó okok elemzését. 

Automatikus alkatrész-adagolás 
A munkafolyamatok automatizálása a termelékenység növelésének igen megbízható módja. A 
GLOBAL S kompatibilis az automata és félautomata munkadarab-adagoló rendszerekkel, miáltal 
csökkenthetők a teljes ellenőrzési idők, sőt a mérési műveletek felügyelet nélküli folytatását is 
lehetővé teszi. 

A GYÁRTÓKAPACITÁS ELŐSEGÍTI 
A TERMELÉKENYSÉGET
Az olyan tömegtermelésű cikkek esetén, ahol a termelékenység mérőszámra a legyártott 
darabszám és a piaci bevezetés időtartama, a gyártókapacitás a termelési vezetők legfőbb gondja. 
A gyártástechnológusok nagy darabszámú, pontos specifikációk szerint legyártandó alkatrésszel 
szembesülnek, és a termelés ütemének növekedésével a hibák egyre költségesebbé válnak. 
Előfordulhat, hogy a minőségbiztosítási részleg éjjel-nappal üzemelteti a koordináta-mérőgépeket, 
és az eredményekre gyors és könnyen használható formátumban van szükségük, ami lehetővé teszi a 
gyors döntéshozatalt.

A GLOBAL S platform nagy gyártókapacitású környezetekhez került kialakításra. A koordináta-
mérőgép fejlett technológiája lehetővé teszi a minőségbiztosítási részlegek számára, hogy a napjaink 
kihívások elé néző piacán megkövetelt gyártókapacitás legmagasabb szintjeit is elérjék. A Throughput 
(Gyártókapacitás) képesség-csomag a pontossággal kapcsolatos kompromisszumok nélkül biztosítja a 
gyártók számára ezt a sebességet.

• Növelje a lehető legnagyobb mértékben a szkennelési termelékenységet és őrizze meg a 
pontosságot a Chrome teljesítményszinten elérhető Compass technológiával

• Biztosítson nagy termelékenységet éles szélekkel rendelkező, összetett geometriájú alkatrészek, 
vagy kicsi profilok mérése esetén, akár ismeretlen szkennelési útvonal mentén is a Scan Pilot 
segítségével

• Rövidítse le a ciklusidőket a kategóriájában legjobb mérőgép-sebességgel és -gyorsulással
• Érjen el további mérési ciklusidő-csökkenést a Fly2Mode trajektória-optimalizálás segítségével, 

amely a program végrehajtási időtartamát akár 10%-kal is lerövidíti
• Férjen hozzá több geometriai alakzathoz és csökkentse a legkevesebbre a mérőfej-cseréket 

indexálható elforduló mérőfejek segítségével, mint például a 12,240 egyedi pozíció felvételére 
alkalmas HH-AS8-T2.5

• Szerezze meg az adatokat a pontonkénti letapogatásnál gyorsabban, analóg szkennelő mérőfejjel, 
mint például a HP-S-X1

A Throughput képesség-csomaggal felszerelt GLOBAL S tökéletesen alkalmas napjaink gyors ütemű 
karcsúsított termelési körülményeihez.

http://www.hexagonMI.com
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GYÁRTÓKAPACITÁS
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A PONTOSSÁG TOVÁBBI NÖVELÉSE...
A szoftver hozzáigazítása az adott alkalmazáshoz 
A mikron alatti mérési feladatokhoz kifejlesztett QUINDOS a legmegfelelőbb választás a 

legbonyolultabb mérési feladatokhoz és különleges elemzésekhez. A különleges alkatrész-

geometriákhoz készült speciális csomagokat kínáló QUINDOS a megfelelő szoftver-választás a 

méréstechnikai osztály tapasztalt felhasználói számára.

Környezeti körülmények ellenőrzése 
A pontos méréseknél elengedhetetlen a méréseket esetlegesen befolyásoló valamennyi körülmény 

kézben tartása. A környezeti körülmények ingadozásai még a minőségbiztosítási laboratóriumokban 

is befolyásolhatják a mérési eredményeket. A PULSE rendszer felügyeli a hőmérséklet, rezgés, 

páratartalom és más tényezők változásait, és riasztja a felhasználót az azonnali javító intézkedések 

megtétele érdekében.

A PONTOSSÁG ELŐSEGÍTI A 
TERMELÉKENYSÉGET
Ha a gyártócsarnokban összetett geometriájú és szűk tűrésezésű alkatrészek készülnek, akkor a 

minőségbiztosítási technikusoknak és mérnököknek biztosnak kell lenniük abban, hogy a mérési 

adatok teljesen megbízhatók.

A GLOBAL S szerkezete pontos mérésekhez került kialakításra. Alumínium-szerkezete kis tömeg 

mellett nagy merevséget biztosít, így a koordináta-mérőgép gyorsan és pontosan dolgozhat. A 

TRICISION portál optimális merevség-tömeg aránnyal rendelkezik a nagy pontosság és a hosszan tartó 

stabilitás érdekében, míg a precíziós megmunkálással készült fecskefark-vezetősínek pontos mozgást 

biztosítanak a mérőgép teljes mozgástartománya mentén. A GLOBAL S fejlett geometriai kiegyenlítő 

technológiákat is alkalmaz a legnagyobb pontosság érdekében, míg a Precision (Pontosság) képesség-

csomag ultrapontos szenzorokkal és szkennelési technológiával járul hozzá a mérőgép legmagasabb 

szintű pontosságához. 

• Végezze magabiztosan a szkennelést, hisz a Compass technológia kiegyenlíti a mérőgép saját 

rezgéseit, ami nagyon pontos adatfelvételt tesz lehetővé

• Csökkentse a mérési bizonytalanságot rögzített mérőfejjel, mint például a HP-S-X5, amely megfelelő 

tapintóhegy-elhajlási kiegyenlítést biztosít, akár hosszú hosszabbítók használata esetén is

A Precision képesség-csomaggal felszerelt GLOBAL S tökéletes magabiztosságot garantál akár a szűk 

tűrésezésű alkatrészek mérése esetén is, amilyenek például a hajtásrendszerek részegységei.

PONTOSSÁG

http://www.hexagonMI.com
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A RUGALMASSÁG TOVÁBBI NÖVELÉSE...
Optikai mérések hozzáadása
A GLOBAL S támogatja a HP-C-VE optikai szenzort a tapintó mérőfejekhez túl kicsi alakzatok 
felvételéhez, vagy pontos kétdimenziós mérési adatok feljegyzéséhez.

Több szenzor működtetése egyazon szoftverrel
A PC-DMIS méréstechnikai szoftver támogatja a GLOBAL S esetén rendelkezésre álló összes szenzor 
lehetőséget, és lehetővé teszi a közöttük való zökkenőmentes átváltást egyazon szoftveren belül, 
melynek révén a felhasználók konfigurálhatják a programokat az egy alkalommal végzett, különleges 
ellenőrzési feladatoktól a reverse engineering eljárásokon át egészen a tömeggyártási folyamat-
ellenőrzésig.

Összetett adatok kezelése és a jegyzőkönyvezés testre szabása
Használja ki a többszenzoros konfigurációk előnyeit egy olyan méréstechnikai szoftver segítségével, 
amely képes a sűrű pontfelhő-adatok kezelésére. A PC-DMIS az egyedi pontoktól az összetett hálókig 
integrálja az adatokat, és támogatja azok Microsoft Excel, IGES és STL ipari szabvány szerinti, 
valamint statisztikai folyamatirányítási (SPC) szoftverekbe történő exportálását.

A RUGALMASSÁG ELŐSEGÍTI 
A TERMELÉKENYSÉGET
Sok különböző féle munkadarabot készítő, vagy számos jellemzővel, többfelé anyagtípussal vagy eltérő 
felületi jellemzőkkel bíró alkatrészekre koncentráló gyártók számára a mérési stratégia rugalmassága 
elengedhetetlen a termelékenység fenntartásához. A minőségbiztosítási technikusoknak üzembe kell 
tudniuk helyezni a megfelelő szenzort a megfelelő időben, az alkatrész jellemzőinek ellenőrzése és 
hatékony kézben tartása érdekében.

A Multi-Purpose (Többcélú) képesség-csomag révén a GLOBAL S többszenzoros mérőgéppé 
válik, amely egyazon alkatrészprogramon belül képes érintéses és érintés nélküli szenzorokkal is 
dolgozni. Különböző alkatrészek hatékony mérését biztosítja, és lehetővé teszi, hogy a koordináta-
mérőgép teljesen eltérő követelményekkel bíró alkalmazások között zökkenőmentesen átváltson. 
Az indexálható elforduló mérőfejek megfelelően megválasztott szenzorokkal és mérőfej-cserélővel 
való kombinációjával alkotott konfigurációk a lehető legnagyobb rugalmasságot garantálják az 
alkalmazásokhoz, és biztosítják, hogy valamennyi alkatrész mérése a legmegfelelőbb szenzorral 
történjen.

• Gyűjtsön nagy sűrűségű pontfelhő-adatokat nagy területeken és szabad felületeken érintés nélküli 
lehetőségekkel, mint például a HP-L lézerszkenner 

• Alkalmazzon érintés nélküli szenzorokat a kényes felületeken vagy puha anyagokon az alkatrész 
károsításának kockázata nélkül

• Kombinálja az érintés nélküli méréseket a tapintó mérésekkel a kritikus alakzatokon a legnagyobb 
pontosság érdekében

• Érje el a legjobb hatékonyságot és a legrövidebb mérési-ellenőrzési időt a mérőfejek közötti 
automatikus váltással az alkatrészprogramon belül

A Multi-Purpose képesség-csomaggal felszerelt GLOBAL S biztosítja az operátorok számára az adott 
feladatokhoz legmegfelelőbb eszközök használatának rugalmasságát, még akkor is, ha nap mint nap 
más feladatot kell elvégezni.

http://www.hexagonMI.com
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AZ INTEGRÁCIÓ TOVÁBBI NÖVELÉSE...
Az ellenőrzések automatizálása
A Shop-Floor képesség-csomag lehetővé teszi a GLOBAL S számára, hogy a gyártósorban üzemeljen, 
melynek révén teljesen automatizált gyártócellában történő használatával elősegíti a lehető 
legnagyobb termelékenységet biztosító lehetőségek kihasználását.

Erősebb védelem a mérőgép számára extrém körülmények között 
Ha a környezet korlátozná a GLOBAL S teljesítményét, vagy a koordináta-mérőgép számára különleges 
védelem szükséges a porral és a szennyeződésekkel szemben, a Hexagon védőburkolatokat, illetve 
helyiség-klimatizálási lehetőségeket kínál. Az aktív rezgéscsillapítók is hozzájárulhatnak a túlzott 
rezgésekkel szembeni védelemhez.

Munkavédelem az operátorok számára
A GLOBAL S kialakításából eredően biztonságos, és alapkivitelében sem igényel semmilyen 
különleges védelmet. A GLOBAL S azonban az egyedi felhasználói igényeknek történő megfelelés 
érdekében aktív munkavédelmi berendezésekkel is rendelhető. Ezek a lehető legkisebbre csökkentik 
a GLOBAL S koordináta-mérőgép függését a felhasználótól, és maximális rugalmasságot biztosítanak 
gyártócsarnokbeli használat esetén.

AZ INTEGRÁCIÓ ELŐSEGÍTI A 
TERMELÉKENYSÉGET
Az alkatrészeknek az ellenőrzés miatt a gyártócsarnokból a minőségbiztosítási laboratóriumba történő 

szállításához szükséges idő a termelékenység jelentős gátja lehet. A mérés gyártási helyszínhez történő 

közelebb vitele jelentősen csökkenti a munkafolyamatbeli üresjáratokat és növeli hatékonyságot. 

A termelési műveletekhez szorosan integrált mérőrendszerek gyorsan felfedik a minőségi hibákat, 

ezáltal lehetővé teszik a munkafolyamatok optimalizálását és lerövidítik a piacra kerülési időt. A 

gyártócsarnokbeli mérések azonban kihívást jelentenek, hisz a gyártócsarnokbeli körülmények jelentős 

mértékben különbözőek.

A Shop-Floor (Gyártócsarnok) képesség-csomag segítségével a GLOBAL S képes kiegyenlíteni a 

hőmérséklet-ingadozásokat, és magasabb szintű védelmet nyújt a por és a szennyeződések hatásával 

szemben, valamint a gyártócsarnokban dolgozó felhasználók számára hasznos szolgáltatások sorát 

kínálja. 

• Biztosítson megbízható eredményeket gyártócsarnokbeli környezetekben, akár változó hőmérsékleti 

körülmények között is a fejlett hőmérsékleti kiegyenlítésnek köszönhetően

• Harmonikákkal és védőburkolatokkal akadályozza meg, hogy a szennyeződések bejussanak 

a koordináta-mérőgép fontos mechanikus részegységeihez, növelje ezáltal a mérőgép aktív 

üzemidejét a legkeményebb környezeti körülmények között is

• Kapjon riasztást a hőmérséklet, a páratartalom és a mérési eredményeket esetlegesen befolyásoló 

egyéb tényezők változásairól a PULSE környezeti felügyeleti rendszer segítségével

• Az INSPECT felhasználói felülettel tegye lehetővé az operátorok számára előre meghatározott 

alkatrészprogramok gyors, és minimális oktatással történő végrehajtását a PC-DMIS rendszerből

• Javítsa az erőforrás-kezelést az opcionális jelzőfénnyel, melynek révén a koordináta-mérőgép 

állapota az egész gyártócsarnokból látható

A Shop-Floor képesség-csomaggal felszerelt GLOBAL S segít a folyamat minőségének kézben 

tartásában, miközben optimalizálja a teljes méretellenőrzési munkafolyamatot.

GYÁRTÓCSARNOK
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HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com18

GYÁRTÓLÉTESÍTMÉNY BEMUTATÓ KÖZPONT

HELYI SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS 
AZ EGÉSZ VILÁGON
A Hexagon Manufacturing Intelligence alkalmazástechnikai központjainak és tanácsadó 

mérnökeinek világméretű hálózata áll folyamatosan készenlétben, hogy segítsen a 

termelővállalatoknak a minőséggel kapcsolatos céljaik elérésében. Helyi létesítményeink 

felszereltsége lehetővé tesz termékbemutatókat, élő alkatrész-programozást és kiterjedt 

gyakorlati oktatást. A Hexagon a GLOBAL koordináta-mérőgép telepítésétől és üzembe 

helyezésétől kezdve, a termék teljes életciklusán átívelő támogatás révén végigkíséri ügyfeleit.

http://www.hexagonMI.com
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ÜZEMBE HELYEZÉSI TÁMOGATÁS
Élvezze a zavartalan műveleteket a telepítés során, illetve azután, a rendelkezésre 
álló szakértő alkalmazástechnikai mérnökeink segítségével, akik vállalják a 
gépkezelők oktatását, segítenek az első mérőprogramok megírásában, valamint 

folyamatos támogatást nyújtanak.

OKTATÁS
A koordináta-mérőgépek üzemeltetésének és karbantartásának alapos ismerete 
lényegesen befolyásolhatja a termelékenységet. A Hexagon tanfolyamai a 
bevezetőtől a haladóig megismertetik a felhasználókkal a koordináta-mérőgép 
használatának optimalizálásához és a lehető legnagyobb üzemidő biztosításához 
szükséges tudásanyagot. A Hexagon gyakorlati tanfolyamok széles skáláját 
kínálja kezdő és tapasztalt gépkezelők számára, akár valamely kijelölt oktatási 

központban, akár ügyfeleink létesítményében.

KARBANTARTÁSI TERVEK
A megelőző karbantartás és a beütemezett szervizelés segít megőrizni a 
berendezések optimális állapotát. Különböző karbantartási tervek választhatók. 
Ha javítás válik szükségessé, akkor biztosítani tudják a cserealkatrészeket, a 
munkavégzést és a szállítást. A szolgáltatás részét képezheti egy kijelölt ügyfél-
kapcsolattartó, hozzáférés a Hexagon műszaki szolgálatához, valamint adott 

esetben táv-segítségnyújtás.

KALIBRÁLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A befektetés megtérülése a rendszer mérési pontosságának egész élettartamon 
átívelő megtartásával maximalizálható. A Hexagon alkalmazástechnikai mérnökei 
kellő szakértelemmel, megfelelő célszerszámokkal és az aktuális világszabványok 
szerinti minősítéssel rendelkeznek a koordináta-mérőrendszerek megfelelő 

kalibrálásához és újbóli hitelesítéséhez.

ALKALMAZÁSTECHNIKAI TÁMOGATÁS
A Hexagon szakértő méréstechnikai alkalmazásfejlesztő mérnökei a telepítés 
során, majd azt követően is írhatnak alkatrész-ellenőrzési programokat az 
ügyfelek számára. Ez a szolgáltatás azok számára ideális, akik először használnak 
koordináta-mérőgépet, új program indításához igényelnek támogatást, továbbá 

gyakorlott gépkezelőknek is hasznos, ha új és összetett alakzatokat mérnek be.

HELYSZÍNI ELEMZÉS
A gyártócsarnokban, illetve a laboratóriumban uralkodó körülmények nem mindig 

ideálisak pontos mérési adatok felvételéhez. Ilyen esetekben a Hexagon mérnökei 

a helyszínen meghatározzák az eredmények javításához szükséges lépéseket, és 

segítenek kiválasztani az adott környezethez legmegfelelőbb megoldást.

SZERVIZ ÉS TERMÉKTÁMOGATÁS

http://www.hexagonMI.com


A Hexagon Manufacturing Intelligence szerepet vállal 
abban, hogy a gyártóipari vállalatok kifejleszthessék 
napjaink úttörő technológiáit és az életünket megváltoztató 
jövőbeli termékeket. Méréstechnikai és gyártástechnológiai 
megoldások piacvezető specialistájaként, érzékelés, 
gondolkodás és cselekvés – vagyis mérési adatok 
gyűjtése, elemzése és aktív felhasználása – terén meglévő 
szakértelmünk révén ügyfeleink biztonsággal növelhetik 
termelési sebességüket és fejleszthetik termelékenységüket 
a termékminőség javításával egyidejűleg.

Helyi szervizközpontjaink, gyártóegységeink és 
kereskedelmi műveleteink öt kontinensen átívelő hálózata 
révén markáns változást hozunk a gyártóiparba, hogy 
egy olyan világot hozzunk létre, ahol a minőség ösztönzi a 
termelékenységet. További információkért látogasson el 
honlapunkra: HexagonMI.com.

A Hexagon Manufacturing Intelligence a Hexagon 
vállalatcsoport (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com) 
része, a világ egyik vezető információs technológia 
szolgáltatója. Minőségi és hatékony megoldásokat szállít a 
téradatokkal és ipari alkalmazásokkal foglalkozó vállalatok 
számára.

KOORDINÁTA-MÉRŐGÉPEK

HÁROMDIMENZIÓS LÉZERES SZKENNELÉS

SZENZOROK

HORDOZHATÓ MÉRŐKAROK

SZOLGÁLTATÁSOK

LÉZERTRACKEREK ÉS ÁLLOMÁSOK

TÖBBSZENZOROS ÉS OPTIKAI RENDSZEREK

FEHÉRFÉNNYEL MŰKÖDŐ SZENZOROK

MÉRÉSTECHNIKAI SZOFTVER-MEGOLDÁSOK

CAD / CAM

STATISZTIKAI FOLYAMATIRÁNYÍTÁS (SPC)

AUTOMATIZÁLT RENDSZEREK

MIKROMÉTEREK, KENGYELES MÉRŐMŰSZEREK ÉS IDOMSZEREK.

TERVEZŐ ÉS KÖLTSÉGSZÁMÍTÓ SZOFTVEREK
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