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Kestävän rakenteensa ansiosta 
koordinaattimittauskoneiden käyttöikä voi olla 
useita vuosia, ja valmistajilla on runsaasti aikaa 
nähdä investointiensa tuotto. Tekniikka kehittyy 
kuitenkin nykyaikana nopealla tahdilla, ja kone 
kokee monia muutoksia elinkaarensa aikana.

Koneen pitkästä käyttöiästä huolimatta 
varusteet, tarkastustekniikat, 
tuotantomenetelmät ja käyttäjien taidot voivat 
muuttua. Vaikka runko voi pysyä perustaltaan 
kunnossa, muut koordinaattimittauskoneen 
tärkeät osat, kuten ohjelmisto, elektroniset 
ohjaimet ja mittausvälineet, voivat vanhentua 
tai jopa muuttua tarpeettomiksi kauan ennen 
kuin yritys on valmis hankkimaan uuden 
koneen. Ilman ennakoivia toimenpiteitä 
suorituskyky heikkenee ja järjestelmästä tulee 
lopulta käyttökelvoton.

Koneen jälkiasennus tarjoaa ihanteellisen 
ratkaisun järjestelmän vanhentumisen 
estämiseen. Kone voidaan myös päivittää, jolloin 
siihen lisätään uusia, tuottavuutta lisääviä 
toimintoja ja ominaisuuksia.

Tässä koordinaattimittauskoneiden 
jälkiasennusta ja päivitystä käsittelevässä 
pikaoppaassa käydään läpi tärkeimpiä 
näkökohtia, kuten milloin on oikea aika 
jälkiasennukselle ja miten yksinkertainen 
jälkiasennus voi tehdä tarkastusprosesseista 
tuottavuutta lisääviä. Opas sisältää 
konkreettisia tapaustutkimuksia, joissa 
jälkiasennus on tuonut merkittäviä muutoksia 
maailmanlaajuisesti toimiville yrityksille.

Aikana, jolloin pyritään entistä 
kiivaammin lisäämään tuottavuutta 
ja leikkaamaan kustannuksia, jälkiasennus 
on kustannustehokas mutta muutokset 
mahdollistava, kilpailukykyä edistävä erottava 
tekijä, jolla vanhemmat tarkastusjärjestelmät 
voidaan muokata nykyaikaisia 
tuotantovaatimuksia vastaaviksi.

01Johdanto
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Ennen kuin uppoudumme jälkiasentamaan järjestelmääsi, 
katsotaan kuinka paljon teknologia voi muuttua vain 
muutamassa vuosikymmenessä. 

Numeerinen ohjaus (CNC) on menetelmä, 
jolla työstökoneiden ohjaus automatisoidaan 
käyttämällä erityistä laitteistoa, ohjelmistoa 
ja mikrotietokoneita. Sitä käytetään 
yleisesti tuotannossa osien työstämisessä 
ja mittauksessa. Suoritettava mittausrutiini 
sisältää ohjeet ja parametrit, joita automatisoitu 
kone noudattaa, kuten akselien nopeudet 
ja sijainti.

Kunkin akselin enkooderijärjestelmä antaa 
ohjausjärjestelmälle sijaintia koskevaa 
palautetta. Moottorin käyttölaite vastaanottaa 
ohjausjärjestelmältä komennon ohjata 
liikkeet äärimmäisen tarkasti haluttuihin 
koordinaatteihin. Yksinkertaistaen voidaan 
sanoa, että koneen akseleita ohjataan. 
Ohjausjärjestelmät tallentavat pisteen 
koordinaatit mittausjärjestelmästä reaaliajassa.

Ensimmäiset CNC-tekniikkaa käyttävät koneet – 
jyrsinkoneet, sorvit ja muut tuotantokoneet – 
tulivat markkinoille 50-luvun alussa. Noin 
10 vuotta myöhemmin tulleet kolmiakseliset 
koordinaattimittauskoneet pysyivät käytössä 
manuaalisina järjestelminä jäykillä antureilla 
varustettuina ja ilman ohjelmistoa. Ne otettiin 
käyttöön rajallisesti alalla.

Vuonna 1973 DEA esitteli ensimmäisen 
automatisoidun koordinaattimittauskoneen ja sai 
markkinat sekaisin. Hienostuneen liikeohjaimen 
ansiosta koordinaattimittauskone pystyi nyt 
suorittamaan mittaukset automaattisesti 
ohjelmoimalla ja siirtämällä ohjekoodit 
tietokoneisiin reikänauhoilla. Samaan aikaan 
koordinaattimittauskoneiden alkuajoilta peräisin 
olevat jäykät anturit korvattiin sähkömekaanisilla 
kytkevillä antureilla. Tämän kehityksen ansiosta 
ohjausjärjestelmä pystyi siirtämään akselit 
vaadittuun sijaintiin ja jäädyttämään koordinaatit, 
kunnes kytkevä anturi koskettaa työkappaletta. 
Tämä mahdollisti hyvin tarkan lähestymisen 
ja liikeratojen siirtämisen osan luokse ja osan 
luota pois. Näin vältettiin vauriot ja varmistettiin 
mittausten ennennäkemätön luotettavuus.

80-luvun loppuun mennessä koordinaatti-
mittauskoneiden ohjausjärjestelmistä 
tuli entistä yleisempiä ja niitä kehitettiin 
kohti uutta konseptia. Tilaa vievistä 
ohjausjärjestelmistä ja suurista, huonoilla 
logiikkaominaisuuksilla ja rajallisella muistitilalla 
varustetuista teollisuustietokoneista siirryttiin 
kompaktimpaan ja suorituskykyisempään 
suunnitteluun. Ohjausjärjestelmiä kehitettiin 
käyttämällä räätälöityjä elektronisia piirilevyjä, 
mikroprosessoreja ja ohjelmistoja, joita käytetään 
nyt pöytätietokoneissa graafisiin kuvakkeisiin 
perustuvilla käyttäjäystävällisillä liittymillä.

Lyhyt katsaus koordinaatti-
mittauskoneiden 
ohjausjärjestel-mien 
historiaan
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PC:iden, mikroprosessoreiden, kovalevyjen 
ja ohjelmistojärjestelmien nopea kehitys edisti 
ohjausjärjestelmän kehitystä, ja tuloksena 
olivat suuret tiedonsiirtonopeudet koneen 
ja mittausohjelmiston välillä.

Liikkeet ja akselien ohjausalgoritmit sisällytettiin 
ohjausjärjestelmään laiteohjelmistolla (alhaisen 
tason ohjelmistolla, joka lähettää ohjeet 
ohjausjärjestelmän loogiseen järjestelmään 
ja käyttölaitteisiin). Mittausohjelmisto tarjoaa 
liittymän, jonka välityksellä käyttäjä käyttää 
koordinaattimittauskonetta.

Kehityksen viimeisten 25 vuoden aikana on 
siirrytty varhaisista ohjausjärjestelmistä 
edistyksellisiin ja älykkäisiin metrologian 
ohjelmistoihin, joiden älykkäiden liittymien 
avulla käyttäjät voivat tuoda ja hallita 
monimutkaisia CAD-tiedostoja, luoda 
ja suorittaa mittausrutiineja ja tuottaa 
edistyksellisiä mittausraportteja tehokkuudella, 
josta ei voitu edes haaveilla vuosia sitten. 
Ohjausalgoritmien merkittävä kehittyminen 
on vaikuttanut huomattavalla tavalla 
mittausohjelman tarkkuuteen, luotettavuuteen 
ja yhdenmukaisuuteen.

Nykyään ohjausjärjestelmät ovat 
kustannuksiltaan ja mitoiltaan yhä pienempiä, 
ja niiden tietojenkäsittelykapasiteettia, 
toimintoja ja ominaisuuksia kehitetään 
jatkuvasti. Yhdistettynä edistyksellisiin 
antureihin, kuten suurtaajuuksisiin 
lasereihin, kosketuksettomiin skannereihin 
ja jatkuvatoimisiin skannausantureihin, 
ne tuottavat valtavia määriä tietoa 
muutamassa sekunnissa.

Jälkiasennuksen ansiosta suurin osa 
viimeisten 25 vuoden aikana asennetuista 
ohjausjärjestelmistä voidaan päivittää 
näillä edistyksellisillä ominaisuuksilla. Näin 
käyttäjät voivat suojella investointejaan 
ja päivittää koneensa uusimman tekniikan 
ja luotettavuusstandardien mukaiseksi.

Vaikka CNC-tekniikan historiassa on tapahtunut 
valtavia muutoksia, muutama kulmakivi on 
pysynyt muuttumattomana. Alkuvaiheiden 
konsepteista nykypäivän äärimmäisen 
edistyksellisiin järjestelmiin – automatisoidun 
liikkeenhallinnan tuotantokoneet edelleen 
tarvitsevat kolme tärkeää komponenttia: 
hallintatoiminnot, käyttö- ja liikejärjestelmän 
ja palautejärjestelmän.

Ohjausjärjestelmien kehittyminen ei pääty 
tähän; järjestelmien mikrotietokoneiden 
ja prosessorien osat vanhenevat nopeasti, 
joten laitteistoa on kehitettävä jatkuvasti. 
Teollisuus 4.0 -aikakausi ja esineiden internet 
(IoT) haastavat varmasti entistä suurempiin 
innovaatioihin ja lisäävät uuden mielenkiintoisen 
luvun CNC-tekniikan kehityshistoriaan.

On selvää, että jälkiasennus ei ole vain 
yksittäisen työkalun nykyaikaistamista. 
Myöhempien jälkiasennusmahdollisuuksien 
ennalta kehittämisen tulisi olla merkittävässä 
asemassa jatkuvissa kehitysprosesseissa. 
Näin yritykset eivät ainoastaan pystyisi 
ylläpitämään tehokkuuden vaatimusten 
ja kysynnän kasvaessa, vaan myös 
säilyttämään kilpailukyvyn olemalla 
tietoisia tekniikan kehityksestä sekä 
parannusten ja toiminnallisuuden lisäämisen 
mahdollisuuksista.

1973 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010 2010 - Tänään Huomenna
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Seuraavaksi tutustumme jälkiasennuksen tarkoitukseen ja siihen, 
miten järjestelmät voivat muuttua tässä prosessissa. 

Jälkiasennusten tarkoituksena on pidentää 
olemassa olevien järjestelmien käyttöikää niin, 
että niiden käytön jatkaminen on edullisempaa 
kuin uuden laitteiston hankkiminen. 
Jälkiasennuksella voidaan myös parantaa 
järjestelmän ominaisuuksia, mistä seuraa 
lisääntyneen automaation ja tarkastusten 
lyhyempien ohjelmointien ja jaksojen myötä 
parempi tuottavuus.

Koordinaattimittauskoneen jälkiasennus 
voi koostua seuraavista:

• uusi tietokone ja tietokoneen oheislaitteet

• CNC-järjestelmän (ohjausjärjestelmän) 
vaihtaminen uusimman tekniikan mukaiseksi

• koordinaattimittauskoneen täydellinen 
uudelleenjohdotus

• uuteen järjestelmään sopivat uudet 
moottorit ja käyttölaitteet (vaikka ne usein 
jäävätkin paikoilleen)

• uusi ohjelmisto ja koulutus.

Jälkiasennuksilla järjestelmään voidaan myös 
lisätä toimintoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
jälkiasennetut ohjausjärjestelmät, jotka tukevat 
lukuisia koskettavia ja kosketuksettomia 
antureita tai lämpötilan kompensointia, 
tai mahdollistavat edistykselliset 
liikkeenhallintatoiminnot ja siten nopeat liikkeet 
osan ympärillä, jolloin tuloksena on tasaisempi 
ja nopeampi skannaus. Tai järjestelmä voidaan 
päivittää ohjelmistolla, joka mahdollistaa 
CAD-pohjaisten rutiinien luonnin ja tarjoaa 
automatisoidut tarkastusprosessit ja optimoidut 
mittaukset alhaisemmilla käyttökustannuksilla.

Jos koneelle ei ole välttämätöntä tehdä 
tällaista perusteellista kunnostusta, toimittajat 
voivat tarjota muita vaihtoehtoja. Hexagon 
Manufacturing Intelligencellä sitä kutsutaan 
päivitykseksi. Siihen voi kuulua tietokoneen 
ja ohjelmiston vaihtaminen, mutta tietyt 
järjestelmän osat voivat jäädä paikoilleen, kuten:

• olemassa olevat laitteistot, kaapelit, 
moottorit, käyttölaitteet ja muut mekaaniset 
laitteet ja sähkölaitteet

• CNC-järjestelmä

• mitta-asteikot (jos ne ovat hyvässä kunnossa 
ja sähköinen liitäntä onnistuu edelleen).

Mitä ovat jälkiasennukset?
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Lue kuinka jälkiasennus voi aikaansaada suuria muutoksia. 

Motor Sich JSC – Ukraina

Kun maailman pisin ja painavin lentokone – 
Antonov An-225 Mriya – teki ensimmäisen 
lentonsa vuonna 1988, se oli historiallinen 
hetki ukrainalaiselle Motor Sich -yritykselle, 
joka valmisti tämän mammuttimaisen 
ilma-aluksen yläilmoihin nostaneet kuusi 
Progress D-18T -moottoria. Ilmailuteollisuudessa 
ei ole varaa jäädä paikoilleen; uusien 
tekniikoiden kehittäminen on avain pitkän 
aikavälin menestykseen.

Motor Sichillä on kokemusta pitkäikäisyydestä, 
sillä sen juuret ulottuvat yli sadan vuoden 
taakse. Tämä vuonna 1907 perustettu 
innovatiivinen yritys on nykyään yksi 
maailman suurimmista lentokoneiden 
ja helikoptereiden moottoreiden sekä teollisten 
kaasuturbiiniasennusten toimittaja, joka 
on luonut monia mullistavia ja ainutlaatuisia 
järjestelmiä pitkän historiansa aikana.

Laadun tukemaa tutkimusta

Mriyan kaltaisten menestystarinoiden 
suunnitteleminen ei onnistu ilman tutkimus- 
ja kehitysprosessin syvällistä ymmärrystä sekä 
uusimman tekniikan ja laitteiston hyödyntämistä 
kehitystiimien tietämyksen ja luovuuden 
vahvistamisessa. Motor Sich -yhtiö koostuu 
useista suurista laitoksista, ja yrityksen 
päätoimipaikka ja tärkeimmät tuotantolaitokset 
sijaitsevat Ukrainan Zaporižžjassa. 
Se työllistää yli 25 000 työntekijää. 
Päätoimipaikka on tuotannon keskus, jossa 
valmistetaan moottoriyksiköt, teolliset 
kaasuturbiiniasennukset ja lukuisia muita 
tuotteita. Myös keskeinen mittauslaboratorio, 
jossa metrologian insinöörit tarkastavat 
prototyyppiosat, kuten turbiinin lavat, sijaitsee 
täällä. Toisessa toimipaikassa on tarkkuusvalimo 
ja testilaboratorio, jossa asennukset testataan 
ennen kuin ne toimitetaan asiakkaille.

Vanhentuneen 
laitteiston muuttaminen 
arvokkaaksi pääomaksi 
Motor Sich -yrityksessä

Tapaustutkimuksen tiedot

Yrityksen nimi Motor Sich JSC

Ala Ilmailu- ja avaruusteollisuus

Sijainti Ukraina

Työntekijöiden määrä 25 000

Jälkiasennuspalvelut
>>  ohjausjärjestelmän vaihto
>>  skannerin ja anturin päivitys
>>  paineilma- ja sähköjärjestelmien tiedonsiirtojärjestelmien vaihto
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Manufacturing Intelligence hexagonmi.com14

Tuotteiden ominaisuuksista johtuen 
laadunvalvonta on keskeinen osa 
tuotantoprosessia. Siksi konsernin johto 
yrityksen pääjohtajan V. Boguslaevin 
johdolla seuraa aina teollisen metrologian 
uusimpia trendejä ja tekniikoita maailmalla. 
Jokaisen uuden tuotteen yhdenmukaisuus 
rakennepiirustusten kanssa varmistetaan ja sitä 
verrataan CAD-malliin. Tavoitteena on parantaa 
tuotteiden kehitystä testiosista tuotanto-osiksi 
ja varmistaa, että lopputuotteet toimivat 
tarkoitetulla tavalla. Nämä prosessit määrittävät 
lopulta lentokoneiden ja helikoptereiden 
moottoreiden toiminnallisen laadun ja käyttöiän. 
Koska prosessit edellyttävät työskentelyä 
12–15 μm:n toleransseilla ja toisinaan herkkien 
materiaalien käyttöä lapojen valmistuksessa, 
on tärkeää, että prototyyppien mittaukseen 
on käytettävissä paras tekniikka. Kun 
Motor Sich vuonna 2010 alkoi suunnitella uutta 
lentokoneiden ja helikoptereiden moottoreiden 
sukupolvea, tiimi tarkasteli kriittisesti omia 
Zaporižžjan tuotantotilojaan. Tässä kohtaa 
Hexagon Manufacturing Intelligence tulee 
mukaan kuvioon.

Nykyaikaistamisen ongelma

Vuonna 2010 Motor Sichillä oli jo 
käytettävissään lukuisia metrologian 
laitteistoja suhteellisen uudesta, vuonna 
2008 asennetusta Hexagon GLOBAL C 
Performance -koordinaattimittauskoneesta 
Mauser KMZ-G -koordinaattimittauskoneeseen, 
joka oli palvellut laitosta vuodesta 1986 
lähtien. Mauser-koordinaattimittauskone oli 
ainutlaatuinen omalla aikakaudellaan, mutta 
nykyaikaisiin laitteistoihin verrattuna sillä 
oli lukuisia teknisiä rajoituksia: ensimmäisen 
sukupolven mittakärki, vanha ohjausjärjestelmä, 
antiikin aikainen ohjelmisto sekä lukuisia 
muita ominaisuuksia, jotka tekivät sen 
käyttämisestä uskomattoman monimutkaista. 

Ongelmia aiheutti tarkastuksiin käytetty 
aika, mikä rajoitti merkittävästi koneen 
tuottavuutta, sekä koneen iästä johtuvat 
menetykset tarkkuudessa, mikä poissulki 
käytön suurempaa tarkkuutta vaativien osien 
kohdalla. Samankokoisen uuden ja nykyaikaisen 
koneen asentaminen olisi kuitenkin 
tarkoittanut vanhan purkamista ja uuden 
perustuksen ja uusien tiedonsiirtoyhteyksien 
valmistelemista, ja sen seurauksena 
täydellistä ja pitkää toimintakatkosta tehtaan 
keskuslaboratoriossa. Tämä oli vakava ongelma 
Motor Sichin metrologian pääinsinöörille 
ja varatoimitusjohtajalle, Vladimir Borisovich 
Yakovleville:

”Käytimme mittalaitteitamme niiden 
suorituskyvyn äärirajoilla. Olimme tulleet 
yrityksenä pisteeseen, jossa oman 
laitteistomme päivittäminen oli tärkeää uusien 
tuotekehitystavoitteidemme tukemisen 
kannalta. Projektin alkuvaiheissa tärkeintä 
oli päättää, hankitaanko uudet koneet vai 
päivitetäänkö nykyiset. Kustannukset oli 
tietenkin otettava huomioon, mutta ajatus 
vähintään kuukauden seisahduksissa 
olevasta keskuslaboratoriosta teki päätöksen 
tekemisestä erittäin vaikeaa. Etsimme ratkaisua, 
jossa saisimme molempien vaihtoehtojen 
parhaat puolet.”

Kun Hexagonin insinööritiimi oli käynyt 
paikan päällä tekemässä kokonaisvaltaisen 
arvion Mauser-koneesta, se ehdotti 
jälkiasennusratkaisua, jolla Motor Sich 
saavuttaisi vaadittavan tarkastusnopeuden 
ja tulosten tarkkuuden ilman, että laboratorion 
toimintaan tulisi merkittäviä keskeytyksiä. 
”Hexagonin asiantuntijat suosittelivat olemassa 
olevien koneidemme vaiheittaista päivitystä 
ja myöhemmin vielä tarvitsemiemme uusien 
laitteiden hankkimista” Yakovlev jatkaa. ”Tämä 
vaikutti merkittävästi päätökseemme tehdä 
yhteistyötä Hexagonin kanssa.”

https://www.hexagonmi.com
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Vanhan laitteiston elvytys

Osa nykyaikaisimmista koneista saatiin 
nopeutettua pelkästään huoltamalla, 
vaihtamalla ohjausjärjestelmät ja päivittämällä 
ohjelmistot, mutta Mauser oli hankalampi 
tapaus. 2500 mm x 2000 mm x 1200 mm 
mitoillaan se oli kiistatta Motor Sichin 
suurin koordinaattimittauskone. Se oli myös 
vanhin laite, peräisin Mriya-moottoreiden 
suunnitteluvaiheiden ajoilta. Sen ylläpito oli yhä 
hankalampaa, ja osa tärkeimmistä järjestelmistä 
ja osista edusti jo vanhentunutta tekniikkaa. 
Mutta sen sijaan, että se olisi siirretty historian 
kirjoihin, Hexagon pystyi antamaan tälle 
hyvin palvelleelle koneelle uuden elämän 
ja käyttämään uudelleen 80 % alkuperäisestä 
laitteistosta.

Jotta toiminnallinen hyöty olisi mahdollisimman 
suuri ja Motor Sichin päivittäisille toimille 
aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä, 
Mauser-koneen kunnostamisessa keskityttiin 
alueisiin, joilla uudempi tekniikka todella 
toisi lisäarvoa.

Hexagonin asentajat hyödynsivät yli 20:n 
vuoden teknistä kehitystä asentaessaan 
uuden ohjausjärjestelmän ja paremman 
mittauslaitteiston skannausominaisuuksia 
varten. Mittauslaitteisto sisälsi mittapään, 
mittakärjet ja sovittimet. He vaihtoivat 
paineilma-  ja sähköjärjestelmien 
tiedonsiirtojärjestelmät ja päivittivät 
ohjelmiston PC-DMIS CAD++ -ohjelmiston 
uusimpaan versioon. Tiimi myös kehitti 
yhteistyössä Motor Sichin työntekijöiden kanssa 
uudet kiinnitysmenetelmät varmistamaan 
hyvän tehokkuuden. ”Haluan kiittää kaikkia 
projektiin osallistuneita – niin Motor Sichin 
kuin Hexagonin työntekijöitä – joiden teknisen 
asiantuntemuksen ja yhteistyön ansiosta 
tästä haasteesta selvittiin kolmessa viikossa”, 
Yakovlev lisää.

Ensimmäinen monista projekteista

Vaikka työt kestivät yhteensä vain 
kolme viikkoa, Hexagon teki epäilemättä 
lähtemättömän vaikutuksen Motor Sichin 
työntekijöihin. Marraskuussa 2010 toteutettu 
jälkiasennusprojekti oli vain näiden kahden 
yrityksen menestyksekkään yhteistyön alku. 
Vuonna 2013 Zaporižžjan reilusti laajennetuissa 
tuotantotiloissa oli käytössä kaksi 
ROMER Absolute Arm -nivelvarsimittalaitetta 
sekä 10 Hexagon GLOBAL Silver 
Performance -konetta neljässä eri koossa. 
Kaikki varustettiin PC-DMIS-ohjelmistolla, mikä 
varmisti tietojen yhteensopivuuden yrityksen 
CAD-ohjelmiston kanssa.

QUINDOS-ohjelmisto asennettiin lisänä yhteen 
koneista. Näin Motor Sich voi joustavasti vaihtaa 
eri järjestelmään tiettyjä sovelluksia, kuten 
hammaspyörien tarkastusta varten. Ja vanha 
Mauser-kone sai jäädä – vanhus sai uuden 
tekniikan myötä uuden elämän.

https://www.hexagonmi.com


Manufacturing Intelligence hexagonmi.com16

05Mistä tiedän, koska 
on jälkiasennuksen aika 

Seuraavaksi selvitämme, miten voit järjestelmän ja toiminnot 
arvioimalla määrittää, milloin on jälkiasennuksen aika. 

Kuten tässä e-kirjassa on käynyt ilmi, 
jälkiasennus voi kattaa tarkastusjärjestelmän 
lukuisia eri osia. Useista merkeistä 
voi puolestaan päätellä, että 
on jälkiasennuksen aika.

Ehkä tarkastuksen keskeiset 
suorituskykyindikaattorit lipsuvat ja teho on 
laskenut. Tuntuuko, että mittausohjelmisto 
vastaa huonommin tai on hitaampi? Ehkä 
tehtaassa vietetään juuri tärkeimmän 
koordinaattimittauskoneen 20. juhlavuotta 

ja vierineet vuodet saavat miettimään, 
onko koneen tehokkuus ja käytettävyys yhä 
kohdallaan. On tärkeää tarkkailla säännöllisesti 
koordinaattimittauskoneen kuntoa ja välttää 
koneen odottamattomat seisokit. Seisokit voivat 
venyä huomattavan pitkiksi, jos varaosia ei enää 
ole saatavissa.

Miten siis voit arvioida tilanteen ja saada 
paremman käsityksen siitä, onko jälkiasennus 
tarpeen ja mitä jälkiasennus käytännössä 
tarkoittaisi?
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Sertifiointi

Sertifiointi tarkoittaa, olipa kyse sitten 
mittausvarren, koordinaattimittauskoneen 
tai vaikkapa laserseuraimen sertifioinnista, 
tarkastusprosessia, jolla varmistetaan 
kyseisen koneen mainittujen spesifikaatioiden 
mukainen toiminta. Viitemittausvälineen, 
kuten porrasmittapalojen, käyttäminen on 
yleensä hyvä alku. Sertifiointiin (lopputulos) 
pääsemiseksi suoritettavaan prosessiin 
viitataan usein sanalla verifiointi. Verifiointi 
suoritetaan, jotta saavutetaan koneen 
sertifiointi. Verifiointi siis liittyy prosessiin 
ja sertifiointi on lopputulos. Testit todistavat 
verifioinnin myötä, että kone täyttää 
alkuperäisen valmistajan eritelmät.

Osa koneista on varustettu siten, että yritykset 
voivat itse suorittaa verifioinnin toimenpiteet 
ja toteuttaa näin tietyntyyppisen sertifioinnin 
itse. Siltatyyppisille koordinaattimittauskoneille 
on jo useiden vuosien ajan ollut saatavilla 
samaan tarkoitukseen erilaisia välineitä kunnon 
nopeaan tarkistukseen.

Itse suoritettava sertifiointi on hyödyllinen 
välitarkastuksena, jolla voidaan varmistaa, 
että kone täyttää jatkuvasti spesifikaatiot. 
Useimpien yritysten laadunvalvonta vaatii 
kuitenkin kolmannen osapuolen tietyin 
aikavälein (usein vuosittain) suorittamaa 
sertifiointia. Kolmannen osapuolen suorittama 
sertifiointi lisää luottamusta parempien 
menetelmien, laitteistojen ja kolmannen 
osapuolen yrityksen asentajan sertifioinnin 
yhteydessä antaman koulutuksen myötä.

Jos välitarkastuksessa tai vuosittaisessa 
tarkastuksessa käy ilmi, että kone ei 
toimi mainittujen spesifikaatioidensa 
mukaisesti, sitä ei voi sertifioida. Tällöin uusi 
virhekorjauksen kartta on laskettava uudelleen 
konekohtaisella kompensointimenettelyllä. 
Harvemmissa tilanteissa (erityisesti kun 
runkoon on kohdistunut isku) koneen akseleita 
on säädettävä geometrisesti, jotta kone voidaan 
sertifioida eritelmien mukaisesti.

Konsultointi

Jälkiasennuksen tarjoajan tulee lukuisilla 
alustavilla arvioinneilla auttaa määrittämään 
jälkiasennuksen tarve ja, mikäli jälkiasennus 
on tarpeellinen, sopiva ratkaisu. Arvioinnin tulee 
kattaa koneen suorituskyvyn arviointi testeillä 
ja analyyseillä, jotta ymmärretään, missä 
ongelma on, mitkä työkalut on vaihdettava 
ja mitkä on mahdollista jättää paikoilleen.

Moottoroidun koneen kohdalla arvioinnin 
kohteena voi olla:

• koneen runko (mekaaninen osa)

• käyttöjärjestelmä

• ilmalaakerit ja ilmajohdot (jos asennettu)

• mitta-asteikot ja lukijat

• moottorit

• koordinaattimittauskoneen johdotus

• CNC-ohjausjärjestelmä

• tietokoneen suorituskyky

• tarkastusohjelmisto.

Arvioinnissa tarjoajan tulee myös pyrkiä 
ymmärtämään yrityksen tarpeet ja tavoitteet, 
kuten suurempi nopeus tai tarkkuus, 
ja siten sovittaa jälkiasennusratkaisu 
vastaamaan asiakkaan vaatimuksia. 
Vanhentuneen järjestelmän elvytyksessä 
jälkiasennusratkaisulla konsultoinnilla voidaan 
ehdottaa tekniikoita, jotka tuovat lisää 
toimintoja järjestelmään.
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06Miksi 
ohjelmisto-
järjestelmän 
päivittäminen  
kannattaa?

Jälkiasennusta harkittaessa ohjelmisto 
on usein eniten päivityksen tarpeessa.  

Kuten tässä e-kirjassa aiemmin 
jo mainittiin, hyvin kunnossa pidetty 
koordinaattimittauskoneen runko voi 
toimia tehokkaasti yli vuosikymmenen ajan 
tai pidempäänkin. Vaikka mekaanisten 
ja elektronisten osien jatkuva kehitys tuo 
markkinoille uusia, entistä hienostuneempia 
tuotteita, se ei ole välttämättä syy päivittää 
koordinaattimittauskoneen laitteisto. 
Metrologian maailmassa käyttäjät ovat 
tietoisempia laitteistonsa fyysisestä 
kulumisesta kuin sen ohjelmiston 
vanhentumisesta. Joten, jos saat pidettyä 
koneesi toimintakunnossa vielä seuraavien 
vuosien ajan, mikset vain jatkaisi sen 
käyttämistä samalla metrologiaohjelmiston 
versiolla, joka sen mukana toimitettiin?

Ohjelmistopäivitykset sisältävät standardien 
uusimmat versiot, joten pitämällä ohjelmiston 
ajan tasalla käyttäjät varmistavat myös 
yhdenmukaisuuden. Päivitykset voivat sisältää 
myös uusia toimintoja, parantaa suorituskykyä, 
tuoda lisää vakautta ja tarjota paremman 
käyttäjäkokemuksen. Uusimpien metrologian 
laitteistojen kohdalla päivitetyt versiot voivat 
varmistaa, että käyttäjät pystyvät käyttämään 
järjestelmän kaikkia toimintoja.

Laitteisto ajan tasalle

Tietokonelaitteet kehittyvät nopeasti 
ja käyttöjärjestelmien on pysyttävä tahdissa 
mukana, koska ne on suunniteltu optimoimaan 
uusimpien teknologioiden suorituskyky. Uudet 
ohjelmistoversiot voivat sisältää tärkeitä 
muutoksia, jotka varmistavat yhteensopivuuden 
uudempien tietokoneiden kanssa.

Esimerkiksi kun markkinoille tuli tehokkaampia 
näytönohjaimia, metrologiaohjelmistot 
alkoivat muuttua tekstipohjaisista 
näytöistä nykypäivän grafiikaltaan raskaiksi 
CAD-pohjaisiksi paketeiksi.

Yksi syy sille, miksi 15 vuotta vanhassa 
koordinaattimittauskoneessa ei tule käyttää 
enää sen mukana alun perin toimitettua 
ohjelmistoa, on, että tietokonelaitteet ja 
käyttöjärjestelmät eivät yleensä kestä niin 
pitkään. Vanhentuneen metrologiaohjelmiston 
käyttäminen vanhemmassa tietokoneessa 
on riski. Jos tietokone lakkaa toimimasta 
ja se on vaihdettava tai yritys siirtyy käyttämään 
uudempaa käyttöjärjestelmää, aukko 
järjestelmän yhteensopivuudessa voi aiheuttaa 
sen, että laadunvarmistusosasto jää ilman 
ohjelmistoaan ja pahimmassa tapauksessa 
kaikki osaohjelmoinnit on aloitettava 
uudelleen alusta.
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Pienet askeleet pienentävät riskejä

Yksi parhaista tavoista minimoida riskit on tehdä 
pieniä muutoksia ohjelmistopäivityksin. Kun 
kehittäjät tekevät muutoksia ohjelmaan, 
he haluavat tehdä versioiden välisistä 
muutoksista mahdollisimman yksinkertaisia. 
Kun halutaan tehdä suurempia muutoksia tai 
hypätä päivitysten välissä ohjelmistoversioiden 
yli, epävarmuus on paljon suurempi. Ratkaisevat 
muuntoalgoritmit voivat puuttua, ja mahdolliset 
seuraukset vaihtelevat pienistä ongelmista 
päivitysten epäonnistumiseen tai suorittamatta 
jäämiseen – seurauksena voi olla jopa kalliita 
korjauksia, jos tarvitset metrologiaohjelmiston 
asentajien apua.

Saadakseen täyden hyödyn uusimmasta 
ohjelmistoversiosta ja välttyäkseen päivityksen 
väliin jäämisestä aiheutuvilta hankaluuksilta, 
monet Hexagonin ohjelmistojen käyttäjät 
valitsevat ohjelmiston ylläpitosopimuksen 
(SMA). SMA-sopimuksen tehneet yritykset 
saavat kaikki säännölliset päivitykset 
sopimuksen voimassaolon ajan ja heillä 
on käytettävissään uusimmat ohjelmistoa 
koskevat tiedot, mikä auttaa tarjoamaan 
jatkuvaan oppimiseen perustuvaa koulutusta 
työntekijöille. Sopimukseen sisältyy myös 
puhelin- tai etätuki, joten kaikkiin ongelmiin 
on saatavissa ammattimaista apua kokeneilta 
ohjelmistokehittäjiltä.

Mielenrauhaa

Ohjelmiston ylläpitosopimukset tuovat 
mielenrauhaa. Voit luottaa siihen, että saat 
aina apua ohjelmistoon liittyen olosuhteista 
riippumatta. Lisäksi se tuo myös turvaa 
yritykselle suojaamalla käyttäjän mahdollisilta 
tulevilta muutoksilta ja haasteilta. 
Jos esimerkiksi PC-DMIS-ohjelmiston 
käyttäjä haluaa määrittää ohjelmiston 
uutta anturia tai CAD-formaattia varten 
tai lisätä uuden moduulin, kuten PC-DMIS 
Blade -ratkaisun, hänellä on oltava käytössään 
ohjelmiston viimeisin versio. Tilanne on sama, 
jos ohjausjärjestelmän laiteohjelmistoon 
tai laitteistoon on tehtävä päivitys tai 
jos käyttöjärjestelmän päivitys aiheuttaa 
ongelmia yhteensopivuudessa. SMA-sopimukset 
varmistavat vaivattomasti, että käytössäsi 
on aina uusin versio, ja ne suojaavat 
mahdollisilta ongelmilta prosessissa.

Ohjelmisto ei siis koskaan ole muuttumaton. 
Se kehittyy koko ajan. Asiantuntijoiden avulla 
saat kaiken hyödyn ohjelmistosta.
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07Ohjelmistopäivitysten 
usein kysytyt kysymykset
Huoltoteknikkomme saavat paljon kysymyksiä ohjelmistopäivityksiin 
liittyen. Tässä on osa usein kysytyistä kysymyksistä. 

K:  Onko kone ohjelmiston päivityksen jälkeen 
tarkempi tai nopeampi?

V:  Yleensä ei. Parannukset liittyvät ohjelmiston 
ominaisuuksiin ja toiminnallisuuteen. Joissain 
tapauksissa uuden elektroniikkaohjaimen 
ominaisuudet voivat mahdollistaa 
sujuvammat ja nopeammat jaksoajat 
(jopa 30 % nopeammat).

K:  Mitä tapahtuu osaohjelmilleni 
päivityksen jälkeen?

V:  Se riippuu pääasiassa sovellusohjelmistosta. 
Jos koneeseen tehdään erittäin laaja 
päivitys, mutta sovellusohjelmisto (ja 
sen versiot) pysyy samana, osaohjelmat 
suoritetaan samalla tavalla kuin aiemmin. 
Mutta jos vaihdat sovellusohjelmiston, 
tilanne muuttuu. Joissain tilanteissa uusi 
ohjelmisto voi tuoda alkuperäiset osaohjelmat 
tai muuttaa ne uuteen muotoon, mutta 
yleensä on tehtävä manuaalisia säätöjä, 
jotta osaohjelmat ovat täysin käytettävissä. 
Esimerkiksi PC-DMIS-ohjelmisto voi tuoda 
DMIS-tiedostoja ja suorittaa ne ilman 
muutoksia, tai tuoda vanhassa ohjelmistossa 
kirjoitettuja osaohjelmia, kuten MMIV, Tutor 
tai Master pienillä säädöillä tai täysin ilman 
säätöjä. Jos päivität vain PC-DMIS-version, 
voit tuoda vanhat osaohjelmat suoraan 
ja suorittaa ne ensimmäistä kertaa 
nopeammin ja tarkistaa, että muuntaminen 
sujui ongelmitta.

K:  Kuka huolehtii järjestelmän täydellisestä 
huollosta ja tuesta, kun päivitän muun kuin 
Hexagonin valmistaman koneen?

V:  Olemme koonneet ja kouluttaneet oman 
huoltotiimimme ja kumppanimme, joten 
pystymme tarjoamaan täydellisen huollon 
ja tuen, johon sisältyvät myös varaosat, 
vuosittainen kalibrointi ja konerikkovakuutus 
alkuperäisten laitevalmistajien mukaisesti.

K:  Kuinka paljon koulutusta 
päivitykseen liittyy?

V.  Se riippuu koneeseen tehtävistä muutoksista; 
päivitys voi olla laajuudeltaan sellainen, ettei 
se vaadi lainkaan koulutusta, tai päivitykseen 
voi liittyä jatkuva koulutussuunnitelma. 
Esimerkiksi PC-DMIS-ohjelmiston 
asennusta seuraavan koulutuksen kesto 
riippuu siitä, miten hyvin käyttäjä on 
perehtynyt ohjelmistoon, sekä ohjelmiston 
ominaisuuksien monimutkaisuudesta (CAD++ 
-asennus voi vaatia viiden päivän koulutuksen). 
Kaikkiin päivityksiin on saatavilla erilaisia 
koulutuksia, jotka järjestetään paikallisissa 
koulutuskeskuksissamme.

K:  Olisiko järkevämpää ostaa uusi kone?

V:  Se riippuu käytössä olevan koneen kunnosta 
ja koosta. Yleisenä sääntönä voidaan 
nykyisin pitää, että jos käytössä olevan 
koordinaattimittauskoneen mittaustilavuus 
on alle 700 mm, on hyvin mahdollista, että 
uusi tarkempi kone (joissakin tapauksissa) 
tulee maksamaan suunnilleen saman verran 
kuin jälkiasennus ottaen huomioon, että 
saatat saada hyvitystä vaihtaessasi koneen 
uudempaan. Tämä on kuitenkin arvioitava 
tapauskohtaisesti.
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08Yli 20 vuotta palvellut 
koordinaattimittauskone 
sai uuden elämän 
China Airlinesillä 

Ohjelmistopäivitys 
ja kunnossapito-ohjelma lyhensivät tarkastusjaksoja 20 %. 

Yli 57 vuotta sitten perustettu China Airlines 
on tärkein lentoyhtiö Taiwanissa. Se lentää 
yli 1 400 lentoa joka viikko 118 lentoasemalle 
115 kaupunkiin Aasiassa, Euroopassa, Pohjois-
Amerikassa ja Oseanian alueella. Kalusto 
käsittää 84 lentokonetta, joten säännölliset 
moottorikorjaukset ja kunnossapito-ohjelmat 
ovat ratkaisevan tärkeitä.

Kaikki moottorit tarkkaan syyniin

Taipein ja Kaohsiungin tuotantokeskuksissa 
työskentelee yli 2 000 työntekijää. Niissä 
korjataan ja huolletaan vuosittain 80 moottoria. 
Lentokonemoottori kuljetetaan Taoyuanin 
lentokentällä sijaitsevaan Taipein keskukseen, 
jossa se puretaan huolellisesti. Tästä käynnistyy 
prosessi, jossa määritetään, onko yleinen 
kunnossapito tai korjaus tarpeen.

China Airlinesin tiimi kutsuu tätä prosessia 
lääkärintarkastukseksi. Siinä moottorin osat 
käyvät läpi tiukat tarkastukset, röntgenkuvaus 
ja yliäänitestit mukaan lukien, joissa selvitetään 
mahdolliset ongelmat ja varmistetaan, että osat 
suoriutuvat tehtävistään ja toimivat oikein.

Sen jälkeen China Airlinesin Taipein tiimin 
tehtävänä on löytää ratkaisu ja korjata 
mahdolliset ongelmat kunnossapito-, korjaus- 
ja kunnostusprosessin (MRO) aikana. Kattavat 
moottorien tarkastukset ja huollot voivat 
olla äärimmäisen aikaa vieviä, mutta yritys 
lyhensi tarkastusten suorittamiseen kuluvaa 
aikaa parantamalla tarkastusprosessia 
siltatyyppisellä koordinaattimittauskoneella 
ja kunnossapito-ohjelmalla.

Tapaustutkimuksen tiedot

Yrityksen nimi China Airlines

Ala ilmailu- ja avaruusteollisuus

Sijainti Taiwan

Työntekijöiden määrä 2 000 (kahdessa tuotantokeskuksessa)

Jälkiasennuspalvelut >>  ohjelmistopäivitys
>>  koordinaattimittauskoneen ja ohjelmiston käyttökoulutus

https://www.hexagonmi.com


Korkealaatuinen koordinaattimittauskone, 
joka on tehty kestämään

Korkealaatuisten ja luotettavien koneiden 
valmistajana tunnettu Hexagon vakiinnutti 
toimintansa Taiwanissa toimittamalla 
koordinaattimittauskoneita alueella toimiville 
lentokoneiden runkojen ja auton korien 
valmistajille.

Tämä oli tärkein syy siihen, että China Airlines 
valitsi Hexagonin yhteistyökumppanikseen. 
Vuonna 1994 Taipein tehtaaseen 
asennettiin DEA OMEGA, ja se on ollut 
ainoa koordinaattimittauskone Taiwanin 
tuotantopaikassa.

DEA OMEGA mittaa suurimman osan 
lentoyhtiön moottorin osista turbiinin vaipoista 
ja kompressorin takakehyksistä koteloihin, 
ja muita lentokoneen osia lähetetään Kiinasta 
Taiwanin tehtaaseen korjattaviksi ja mitattaviksi.

China Airlinesille tarkkuus on nopeuden 
sijaan etusijalla, joten DEA OMEGA 
-koordinaattimittauskoneen asennus oli 
paras valinta. Kone auttaa myös optimoimaan 
prosessin nopeampia jaksoaikoja varten.

”Aiemmassa prosessissa suurempien osien 
erilaiset mitat mitattiin käyttämällä erityyppisiä 
laitteita”, kertoo käyttäjä Chang Johnson. 
”DEA OMEGA -koordinaattimittauskoneen 
ansiosta voimme lukea kaikki mitat yhdellä 
koneella, mikä säästää aikaa ja nopeuttaa 
tuotantoa 50 %.”

Huomioon otettavat ympäristötekijät

Taiwanin kuumasta ja kosteasta ilmastosta 
johtuen DEA OMEGA on koteloitu 
mittaushuoneeseen, jonka lämpötila pidetään 
koko ajan 22 °C:ssa. Maanjäristykset asettavat 
oman haasteensa, koska Taiwan sijaitsee 
seismisesti aktiivisella alueella Tyynenmeren 
tulirenkaassa, ja tiukat kansalliset määräykset 
vaativat, että kaikkien alueen rakennusten 
tulee kestää maanjäristys, jonka voimakkuus 
on 7,0 Richterin asteikolla mitattuna. Jos 
tapahtuu maanjäristys, jonka voimakkuus on 
korkeintaan 7,0 Richterin asteikolla mitattuna – 
mikä voi vaikuttaa koordinaattimittauskoneen 
tarkkuuteen – Hexagon suorittaa 
uudelleenkalibroinnin ja vaaittaa koneen 
uudelleen osana ylläpito-ohjelmaa. 
Koska alueella tapahtuu säännöllisesti 
maanjäristyksiä, vaaituksen tarkistukset ovat 
osa vuosittaista huoltoa. 



Kunnossapito ja parannukset varmistavat 
koordinaattimittauskoneen pitkän käyttöiän 

Hexagonin virallisena jakelijana Taiwanissa 
toimivalla Full Brightilla on ollut ylläpitosopimus 
China Airlinesin kanssa yli 20 vuoden ajan. 
Se huoltaa koneen kolmen kuukauden 
välein ja suorittaa vuosittaisen kalibroinnin. 
Hexagonin Torinon tehtaan tiimi Italiassa 
koulutti Full Brightin insinöörit ja perehdytti 
heidät kaikkiin vaadittaviin huoltotöihin. 
Se myös koulutti kaikki China Airlinesin 
käyttäjät koordinaattimittauskoneen ja sen 
ohjelmiston käyttöön.

”Koulutus oli erittäin hyvä, ja ongelmatilanteissa 
soitamme insinöörille, joka vastaa ja korjaa 
ongelman nopeasti. Näin vältymme 
pitkiltä seisokeilta”, sanoo Chang Johnson. 
Ylläpito-ohjelma takaa pitkän käyttöiän 
koordinaattimittauskoneelle, joka on mitannut 
suihkumoottoreiden osia viimeiset 23 vuotta.

Alunperin DEA OMEGA 
-koordinaattimittauskoneeseen asennettiin 
Tutor for Windows. Ohjelmiston 22 käyttövuoden 
jälkeen tehtiin päätös päivittämisestä 
nykyaikaisempaan alustaan, PC-DMIS-
ohjelmistoon. Päivitys PC-DMIS-ohjelmistoon 
tehtiin vuonna 2016, minkä seurauksena 
DEA OMEGA nopeutui huomattavasti.

”PC-DMIS on nopea ja helppokäyttöinen”, kertoo 
Chang Johnson. ”Päivitetty ohjelmisto on tehnyt 
koko prosessista nopeamman, ja jaksoaika 
on lyhentynyt noin 20 %. Ohjelmointi on myös 
helpompaa Tutor for Windowsiin verrattuna, 
ja näytön kuvat ovat paljon selkeämpiä.”

Katse tulevaisuuteen

Hyvän ylläpitosopimuksen ansiosta DEA OMEGA 
on suorittanut äärimmäisen tarkkoja mittauksia 
jo lähes neljännesvuosisadan ajan. Käytössä 
on edelleen alkuperäinen ohjausjärjestelmä, 
ohjauspaneeli ja anturit, eikä China Airlines ole 
toistaiseksi suunnitellut päivittämistä uuteen 
koordinaattimittauskoneeseen. Yritys kuitenkin 
suunnittelee päivittävänsä ohjausjärjestelmän, 
koska se on tullut käyttöikänsä päähän.

”Haluaisimme myös päivittää ohjauspaneelin 
uudempaan versioon”, Chang Johnson sanoo. 
”Olemme nähneet, miten päivittäminen on 
lisännyt koneen sekä kunnossapito-, korjaus- 
ja kunnostusprosessimme tehoa.” Päivittäminen 
Next Jogbox (NJB) -ohjauspaneeliin 
ja ohjausjärjestelmään on seuraava vaihe 
koordinaattimittauskoneen käyttöiän 
pidentämisessä.
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09Jälkiasennuspalvelut 

Kuten tässä e-kirjassa kerrottiin, jälkiasennus 
voi parantaa koneen suorituskykyä, parantaa 
ohjelmiston ominaisuuksia, lyhentää koneen 
seisokkiaikoja ja säästää ylläpitokustannuksia.

Kun haluat elvyttää vanhan järjestelmäsi 
pienellä investoinnilla, Hexagon tarjoaa useita 
jälkiasennuspaketteja, jotka sisältävät:

• täydellisen mekaanisen uudistuksen
• kaapeloinnin ja elektroniikan tarkistuksen
• CNC-ohjausjärjestelmän vaihdon
• Next Jogbox (NJB) -ohjausliittymän
• korvaavan tietokoneen
• PC-DMIS-mittausohjelman
• laitteen kalibroinnin.

https://www.hexagonmi.com
https://www.hexagonmi.com
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Mikään jälkiasennuspaketti ei tietenkään ole 
tehokas ilman pätevien insinöörien suorittamaa 
toteutusta ja koordinaattimittauskoneen 
kalibrointia ja määritystä. Hexagonin 
yli 70 ratkaisukeskuksesta koostuva, 
maailmanlaajuisesti ulottuva kansainvälinen 
palvelu- ja tukiverkosto on sijoitettu 
strategisesti minimoiden koneiden seisokkiajat 
ja varmistaen korkeimmat laatustandardit 
täyttävät palvelut ja tuen.

Tavoitteenamme on olla siellä, missä 
valmistajat meitä tarvitsevat, ja tarjota 
palveluita, joilla on merkitystä. Niin 
kalibroinneilla, sertifioinneilla ja geometrisellä 
kompensoinnilla kuin huollolla, korjauksilla 
ja mekaanisilla säädöillä sekä täydellisillä 
jälkiasennusratkaisuilla suojaamme laitteistot 
ja turvaamme siten asiakkaan investoinnin.

Lisätietoja saat asiakaspalvelutiimeiltämme, 
joiden yhteystiedot löydät osoitteesta 
hexagonmi.com/customerservices

https://www.hexagonmi.com
https://www.hexagonmi.com
https://www.hexagonmi.com/en/contact-us/contact-customer-service


© 2019 Hexagon AB ja/tai sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.

Hexagon on johtava sensori-, ohjelmisto- ja autonomisten ratkaisujen 
maailmanlaajuinen toimittaja. Hyödynnämme dataa parantaaksemme 
tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua teollisissa, tuotanto-, infrastruktuuri-, 
turvallisuus- ja mobiilisovelluksissa.

Teknologiamme parantavat kaupunki- ja tuotantoekosysteemien 
yhteen toimivuutta sekä autonomisuutta — skaalattavan ja kestävän 
tulevaisuuden luomiseksi.

Hexagonin Manufacturing Intelligence -osasto tarjoaa 
valmistusteollisuudelle älykkäitä ratkaisuja, jotka hyödyntävät dataa 
suunnittelussa, teknisissä ratkaisuissa, tuotannossa ja metrologiassa. 
Lisätietoja löydät osoitteesta hexagonmi.com.

Lue lisätietoa Hexagonista (Nasdaq Stockholm: HEXA B) 
osoitteessa hexagon.com ja seuraa meitä @HexagonAB.
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