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DE LASERTRACKER 
MET DIRECT SCANNING
De Leica Absolute Tracker ATS600 is de ultieme oplossing voor het in hoge snelheid inspecteren van grote onderdelen en 

oppervlakken. Met de combinatie van traditionele reflectormetingen en de baanbrekende technologie van contactloos meten op 

metrologisch niveau direct door de lasertracker, is dit de volgende stap in de wereld van 3D-inspectie.

Er zijn geen accessoires zoals reflectors, richtpunten, of mobiele scanners nodig om de meting uit te kunnen voeren – dit is ‘s 
werelds allereerste lasertracker met direct scanning.

Dankzij de slimme combinatie van deze baanbrekende technologie met traditionele reflectormetingen, wordt de procesduur 

van inspecties significant korter en worden volledig nieuwe toepassingen geïntroduceerd in de wereld van metrologische 

kwaliteitscontrole, in gebieden die tot nu toe nooit praktisch waren. Dit is hoognauwkeurig meten, uitlijnen en analyseren op een 

volledig nieuw niveau.

INTRODUCTIE
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GROOTSCHALIG
METEN
VEREENVOUDIGD
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FUNCTIES EN VOORDELEN

GROOTSCHALIGE KRACHT
Het bereik van de ATS600 verschilt fundamenteel van 

elk vergelijkbaar metrologisch systeem. Direct scanning 

werkt gegarandeerd op afstanden tot 60 meter, met een 

metrologische nauwkeurigheid tot binnen 300 microns. 

Onderdelen waarbij digitalisering met traditionele 

scanapparatuur veeleisend, onpraktisch, of onrendabel is, 

kunnen nu eenvoudig en nauwkeurig gemeten worden.

EENVOUDIGE BEDIENING
Met de ATS600 is het uitvoeren van metingen een eenvoudig 

proces voor één gebruiker. Richtpunten worden eenvoudig 

herkend, ofwel door de tracker of door de software, en 

resultaten worden dankzij vastgestelde workflows efficiënt 

afgeleverd en verwerkt. Minimale training, minimale fouten, 

minimale inspanning.

AUTOMATISCHE  
BEDIENING
De ATS600 is ideaal voor geautomatiseerde installaties – hij 

is ontworpen met automatisering in gedachten. Hij kan met 

minimaal ingrijpen van de gebruiker worden ingesteld om 

onafhankelijk veel repetitieve metingen uit te voeren zonder 

het meetstation te hoeven verplaatsen.

METROLOGISCHE  
WORKFLOWS
Een van de belangrijkste voordelen van de ATS600 is de 

mogelijkheid direct scanning te integreren met een volledig 

metrologisch georiënteerde workflow. Alle verzamelde 

meetgegevens, zowel contactloos als met reflector, worden 

direct naar de metrologische software verzonden met 

een datasnelheid tot 1000 hertz. Hierdoor is het mogelijk 

kwaliteitsinspecties te introduceren in volledig nieuwe 

gebieden in de wereld van de fabricage-industrie.

GECOMBINEERDE  
EFFECTEN
Met de ATS600 kunnen metingen met en zonder 

reflector slim worden gecombineerd, waarbij eenvoudige 

reflectoruitlijning en direct scanning samenwerken om snel 

een compleet beeld van een werkstuk te leveren.

SNELLE METING
De ATS600 is uitermate snel gedurende het hele meetproces. 

En omdat de datapuntdichtheid volledig instelbaar is, 

kunnen gebruikers de processnelheid van de meting en 

de nauwkeurigheidsniveau’s toespitsen op de specifieke 

toepassing – van een snelle check op 10 seconden per 

vierkante meter tot een hoognauwkeurige scan op  

135 seconden per vierkante meter.

De allereerste laserscanner met direct scanning overbrugt de kloof tussen puntsgewijze reflector- en tastermetingen, en de 

geavanceerde scanfunctionaliteit van een mobiele 3D-laserscanner. De Leica Absolute Tracker ATS600 levert met zijn unieke 

direct scanning-functionaliteit verschillende ongeëvenaarde voordelen op, in uiteenlopende grootschalige toepassingen.
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GEBOUWD OP EEN 
FUNDERING  
VAN 
TOONAANGEVENDE 
ABSOLUTE 
TECHNOLOGIE 
Dankzij de baanbrekende metingen met direct scanning, is de  

Leica Absolute Tracker ATS600 een revolutie in de inspectie van grote 

onderdelen en oppervlakken. Deze revolutie is gebaseerd op een 

vorm van technologie die tot nu toe niet is benut door metrologische 

systemen – golfvormdigitalisering.
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TECHNOLOGIE

DE SCANNING ABSOLUTE AFSTANDMETER

De Wave Form Digitiser (WFD) is een bewezen technologie die wordt 

gebruikt in hoognauwkeurige landmeetkundige instrumenten. Hij 

combineert timing- en fasemetingstechnologie om snel metingen over 

grote afstanden te leveren, zonder noodzaak voor een richtmerk op het 

te meten punt.

Hoewel WFD-technologie al geruime tijd wordt gebruikt in geospatiale 

meetinstrumenten, is het pas nu dat de nauwkeurigheid van deze 

technologie voor de eerste keer is verbeterd tot een metrologisch 

niveau. De baanbrekende Scanning Absolute Distance-meter in de 

Leica Absolute Tracker ATS600 kan contactloze metingen nemen 

met een ruisbereik van binnen 100 micron (1 σ) – dat is significant 

nauwkeuriger dan vorige meetsystemen op basis van WFD.

HET SELECTIEVE MEETRASTER

Om een onderdeel of oppervlak te digitaliseren, meet de ATS600 

achtereenvolgens een raster met punten binnen een door de 

gebruiker ingesteld gebied. Dankzij dit ‘selectieve scannen’ worden 

de metingen en gegevensanalyseprocessen veel efficiënter dan bij 

de volledig rondom-metingen die gebruikelijker zijn in hoogwaardige 

landmeetsystemen. Het te scannen gebied kan eenvoudig worden 

ingesteld door middel van de ingebouwde overzichtscamera, of 

door het selecteren van nominale of CAD-gegevens vanuit het 

softwareprogramma.

Om handelingen van de gebruiker te minimaliseren, kunnen er 

meerdere scangebieden met eigen rasterparameters worden 

gecombineerd binnen het gezichtsveld van de ATS600. En 

daarnaast kan de aard van het scanraster door de gebruiker 

worden aangepast, waarbij een meetpuntdichtheid kan worden 

geselecteerd tussen 0,5 en 1000 millimeter op de afstand van 

het meetobject. Hierdoor heeft de gebruiker volledig controle in 

het realiseren van een geschikte balans tussen scanresolutie en 

meetprocessnelheid.



HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com8

Alles-in-één-ontwerp
Alles wat nodig is, is ingebouwd: van 
geïntegreerde draadloze connectiviteit, een 
omgevingsmonitor en een accu die de hele 
dag mee gaat, tot een overzichtscamera en 
een ergonomisch draaghandvat.

MeteoStation
De geïntegreerde omgevingsunit monitort 
onder andere temperatuur, luchtdruk 
en luchtvochtigheid om te compenseren 
voor veranderingen en garandeert zo de 
meetnauwkeurigheid, ongeacht externe 
factoren.

1 kHz gegevensoutput
Real-time architectuur met dynamische 
prestaties levert een meetsnelheid tot  
1000 punten per seconde.

PowerLock
Onze beroemde mogelijkheid om zonder 
handeling van de gebruiker de zichtlijn 
te herstellen met een reflector na een 
onderbreking.

Overzichtscamera (OVC) 
Een kleurencamera met hoge resolutie 
biedt vanaf afstand een overzicht van het 
gehele gezichtsveld van de tracker voor snel 
en nauwkeurig richten.

Draagbaarheid
Zoals met iedere Absolute Tracker is 
draagbaarheid essentieel. De ATS600 weegt 
minder dan 14 kilogram en past in een 
enkele, makkelijk te verplaatsen koffer.

Accuvoeding
Een onafhankelijke hot-swappable accu 
garandeert een eenvoudige, kabelvrije 
opstelling en een volle dag draadloze 
werking.

Oriëntatie op de zwaartekracht
Hiermee is het mogelijk te meten met de 
Z-as in de richting van de zwaartekracht, 
ideaal voor waterpassen en uitlijnen. 

Meetvolume
Groot 360˚ meetvolume van 160 meter (ø) 
met reflector, of 120 meter (ø) met direct 
scanning.

Slimme connectiviteit
De geïntegreerde wifi-functionaliteit biedt 
bediening door één gebruiker via een 
eenvoudige pc-opstelling en opties voor 
afstandsbediening via laptops, tablets of 
smartphones.

IP54 
Een unit met IEC-gecertificeerde 
afdichtingen biedt bescherming tegen stof 
en andere verontreinigingen, waardoor 
effectief kan worden gemeten onder de 
zwaarste omstandigheden.

Hexagon-garantie
24 maanden volledige fabrieksgarantie en 
10 jaar gegarandeerd onderhoud.

KENMERKEN
Naast de unieke direct scanning-functionaliteit van de Leica Absolute Tracker ATS600, biedt hij tevens de geavanceerde 

functionaliteit die gebruikers verwachten van ons toonaangevende assortiment aan Absolute Trackersystemen.
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TOEPASSINGEN

 RUIMTEVAART

         ENERGIE

GROTE  
STAALCONSTRUCTIE

GROOTSCHALIG TOEPASSINGEN
Dankzij de combinatie van bewezen technologie en unieke nieuwe functies biedt de Leica Absolute Tracker ATS600 

oplossingen voor belangrijke toepassingen in een breed scala aan sectoren.

TRANSPORT

GRONDVERZET

KWALITEITSINSPECTIE
Direct scanning voor grote oppervlakken, reflector voor uitlijnen 

en puntmetingen, en dat allemaal tot 80 meter afstand – the 

ATS600 is perfect voor grootschalige kwaliteitszekering voor 

onderdelen en processen die tot nu toe onpraktisch of te 

tijdrovend waren. 

BOUWEN EN STELLEN
Dankzij direct scanning is uitlijnen en afstellen eenvoudiger 

dan ooit – eenvoudige reflectoruitlijning en directe meting van 

het onderdeel zonder noodzaak om een groot aantal aparte 

reflectoren te installeren, hoe groot het onderdeel ook is.
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Nauwkeurigheid
• Reflectormetingen  

Absolute hoeknauwkeurigheid1 ± 15 µm + 6 µm/m

Afstandmeting (EUni:0:LT,MPE)2  ± 100 µm 

Alle opgegeven nauwkeurigheden gelden als maximaal toelaatbare fout (Maximum Permissible Error – MPE). Gemiddelde waarden zijn de helft van een MPE.

• Contactloze metingen 

Meetonzekerheid3   < 80 µm

Absolute nauwkeurigheid4  < ± 300 µm 

Bereik          
Reflectormeting   0.8 tot 80 m

Contactloze meting   1.5 tot 60 m

Snelheid 
Scanfrequentie   1 kHz

Scansnelheid5   < 15 sec/m2 in Snelle modus

    < 135 sec/m2 in Standaardmodus

1 Hoeknauwkeurigheid dwars eT volgens ISO 10360-10:2016, met betrekking tot een MPE voor de locatiefout (LDia.2x1:P&R:LT,MPE) 
in accordance with chapter 6.3 of ISO 10360-10:2016 of ± 30 µm + 12 µm/m.

2 Conform ISO 10360-10:2016, hoofdstuk 6.4, tabel 4.

3 Ruisbereik 1σ tot 78% Albedo, 1.5 tot 30 meter.

4 Maximale deviatie (MPE) van bestfit-vlak (78% Albedo), 1.5 tot 30 meter, 0 tot ± 45° invalshoek.

5 Bij standaard punt-tot-punt- en lijn-tot-lijn-afstand.

Omgevingsspecificaties
Stof/water   IP54 (IEC 60529)

Gebruikstemperatuur  0˚C to 40˚C

Relatieve vochtigheid  Max. 95% (niet-condenserend)

Omgevingsbewaking  temperatuur, druk en luchtvochtigheid

Interface
Kabel    TCP/IP (Cat5)

Draadloos   WLAN (IEEE 802.11n)

Algemene Informatie
Groothoekcamera    4:3 geavanceerde infraroodbeelden

    ≈ 10˚ FOV

Extern    wisselspanningvoeding

    Lithium-ion batterij met standaard gebruiksduur van

    8 uur

Laser    klasse 2 laserproduct volgens IEC 60825-1 tweede

    editie (2014-05)

SPECIFICATIES

258 mm

47
7 

m
m

14.2 kg

±145˚

148 mm

24
9 

m
m

1.65 kg

59 mm

360˚
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SERVICE EN ONDERSTEUNING

EUROPE
Milton Keynes, UK 
Chester, UK 
Paris, FR
Barcelona, ES 
Orbassano, IT 
Aarau, CH 
Gothenburg, SE 
St. Petersburg, RU 
Wetzlar, DE 
Prague, CZ 
Ankara, TR 
Krakow, PL

AMERICA
São Paulo, BR 
Lake Forest, US 
Miamisburg, US

ASIA
Bangalore, IN
Bangkok, TH
Qingdao, CN 
Seoul, KR 
Atsugi, JP

WERELDWIJDE KWALITEIT 
BAANBREKENDE INSTRUMENTEN MET 
BAANBREKENDE ONDERSTEUNING

De Leica Absolute Tracker ATS600, gebaseerd op ruim 25 jaar  onderzoek en ontwikkeling, is de meest recente in een lange rij 

superieure technologische innovaties van Hexagon Manufacturing Intelligence. Hexagon blijft koploper door kwaliteit te halen 

uit ervaring om de productiviteit op te voeren voor sectoren wereldwijd.

De internationale netwerk van Hexagon garandeert uitgebreide ondersteuning na aankoop en wereldwijde service. Dankzij 

het grootste gespecialiseerde serviceteam van alle fabrikanten van metrologische instrumenten en de nadruk op het 

lokaal aanbieden van oplossingen, is Hexagon ongeëvenaard: van service, reparatie, certificering en kalibratie, tot aan 

operatortraining, software-onderhoud en -upgrades.

En met de Leica Absolute Tracker ATS600, samen met de garantie van tien jaar onderhoudsservice, profiteren klanten van  

24 maanden garantie – onze garantie dat onze technologie altijd in de behoeften van onze gebruikers zal voorzien.



Hexagon Manufacturing Intelligence helpt industriële 
producenten de baanbrekende technologieën van vandaag 
en de levens veranderende producten van morgen te 
ontwikkelen. Als toonaangevende specialist in meet- en 
productieoplossingen, zijn onze expertises waarnemen, 
denken en handelen. Het verzamelen en analyseren van 
meetgegevens en het actief gebruiken hiervan. Dit geeft 
klanten het vertrouwen om hun productiesnelheid te 
verhogen en de productiviteit te verbeteren, terwijl de 
kwaliteit van het product ook omhoog gaat.

Met een netwerk van lokale servicecentra, 
productiefaciliteiten en commerciële vestigingen verspreid 
over vijf continenten, vormen wij op een slimme manier 
veranderingen in productieprocessen, zodat er een wereld 
ontstaat waar kwaliteit de productiviteit aanstuurt. Voor 
meer informatie gaat u naar HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence maakt onderdeel uit 
van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
de wereldwijd opererende leverancier van 
informatietechnologieën die voor hogere productiviteit en 
kwaliteit zorgt in geospatiale en industriële ondernemingen.

COÖRDINATENMEETMACHINES (CMM’S)

3D LASER SCANNING

SENSOREN

DRAAGBARE MEETARMEN

SERVICE

LASERTRACKERS & LASERSTATIONS

MULTISENSOR- & OPTISCHE MEETSYSTEMEN

WITLICHT SCANNERS

MEETTECHNISCHE SOFTWAREOPLOSSINGEN

CAD / CAM

STATISTISCHE PROCESCONTROLLING

GEAUTOMATISEERDE TOEPASSINGEN

SCHROEFMATEN, SCHUIFMATEN EN KALIBERS

ONTWERP- EN CALCULATIESOFTWARE
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