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A RUGALMASSÁG A 
TERMELÉKENYSÉG 
HAJTÓEREJE
A folyamatosan változó modern világban a gyártók új kihívással találják szembe 

magukat: egyre bonyolultabb alkatrészeket kell egyre jobb minőségben legyártani. 

Ez azt jelenti, hogy a termelékenység a leghatékonyabban a rugalmasság révén 

fejleszthető. A mérési feladatokhoz adaptálható mérőrendszerek javítják az 

ellenőrzési képességeket és egyszerűen bővíthetők, hogy mind a termelékenység, 

mind az időmegtakarítás terén kiemelkedjenek versenytársaik közül.

Az adaptálhatóság alapelve az oka annak, hogy a Hexagon Manufacturing 

Intelligence többszenzoros koordináta-mérőgép termékcsaládja egyedülálló a 

piacon:

• Rugalmasság. Számos érintéses és érintés nélküli érzékelő-technológia 

egyetlen mérőgépbe történő egyesítése révén a koordináta-mérőgép összetett 

mérési feladatok széles köréhez alkalmas, melynek köszönhetően a mérési 

folyamat egyetlen ciklusban elvégezhető, és nem is szükséges több mérőgép 

az ellenőrző területen.

• Bővíthetőség. A léptékezhetőség a mérőgépek tervezési szempontja volt, így a 

felhasználók egyszerűen adaptálhatnak, illetve adhatnak további hardvereket 

és szoftvereket a mérőrendszerhez a változó igényeiknek megfelelően.

A termékcsaládba tartozó valamennyi koordináta-mérőgép talapzata masszív 

gránitból készül, ami a legzordabb körülmények között is tökéletes teljesítményt 

biztosít. Függetlenül attól, hogy a felhasználók belépő szintű mérőgépet, vagy 

olyan mérőrendszert keresnek, amely alkalmas bonyolult mérési rutinok gyors és 

pontos végrehajtására, a rugalmas mérési igényekre adott válasz megtalálható e 

többfunkciós koordináta-mérőgép termékcsaládban.

BEVEZETÉS

http://www.hexagonMI.com
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ü Normál
¡ Opció
1) X-tengely és Y-tengely precíziós légcsapágyas vezetősínnel, Z-tengely lineáris mechanikai vezetősínnel.
2) Csak az Optiv Performance 664 Dual Z modellhez.
3) Csak a Dual Z modellhez.
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Optiv Classic

322 300 200 200 16 ü ü ü ¡ ¡ ¡

432 400 300 200 16 ü ü ü ¡ ¡ ¡

443 400 400 300 30 ü ü ü ¡ ¡ ¡

8102 800 1000 225 35 ü ü1) ü

12152 1200 1500 225 40 ü ü1) ü

Optiv Performance

322 300 200 200 20 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

443 400 400 300 ¡ 30 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

663/664 610 610 305/405 ¡ 50 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡2) ¡

Optiv Reference

543 530 400 300 ¡ 150 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

763 730 600 300 ¡ 150 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

10103 890/9303) 980 300 ¡ 300 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

OPTIV ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT

MAXIMÁLIS MODULARITÁS  
A JOBB TESTRESZABHATÓSÁG 
ÉRDEKÉBEN
A rugalmasság egyik legfontosabb alapeleme a szenzorok testre szabhatósága. A platform páratlan rugalmasságot biztosít 

moduláris rendszere révén, melynek köszönhetően a mérőgép teljes mértékben testre szabható a felhasználók jelenlegi és 

jövőbeli igényeinek megfelelően, akár az alkalmazási képességek bővítése, akár új piacokra történő betörés érdekében.

A rendszer modularitása négy területen nyugszik: szenzorok, vezérlés, személyi számítógép és mérőszoftver.

A kényes, érzékeny anyagok ellenőrzésétől a szabad felületekig, az érintéses és érintés nélküli szenzorok kombinációja 

által kínált rugalmasság révén a multiszenzoros termékcsalád tökéletes az olyan kicsi vagy nagy alkatrészek ellenőrzésére, 

amelyek geometriájuk, anyaguk és pontossági követelményeik tekintetében eltérő feltételeket támasztanak.

A termékcsalád három alapvető platformra épül, amelyek eltérő mértékű mérési bizonytalansággal és rugalmassági szinttel 

rendelkeznek.

http://www.hexagonMI.com


HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 5

OPTIV CLASSIC 
KÖLTSÉGHATÉKONY, BELÉPŐ SZINTŰ MEGOLDÁS TÖBBSZENZOROS 
MÉRÉSEKHEZ

Ez az ISO 10360 szabványnak megfelelő mérőgép robusztus 

gépészeti kialakításának köszönhetően kiválóan alkalmas 

gyártóüzembeli minőségbiztosítási feladatokra. Az Optiv 

Classic alapkivitel szerinti tartozéka egy nagyfelbontású 

digitális CMOS-kamera és a motoros CNC-nagyítás, ami 

optimális rugalmassággal és hatékonysággal teszi lehetővé 

az automatizált méretméréseket. Némely típus alkalmas 

többszenzoros mérésekre, támogatja az érintésre kapcsoló 

mérőfejeket és az átfogó háromdimenziós méréseket. 

Az Optiv Classic rendelkezik a termékcsaládon belül a 

legnagyobb X- és Y-irányú mozgástartománnyal, ami elősegíti 

a nagy és lapos, illetve sok, raklapra rendezett alkatrész 

gyors és hatékony mérését.

PLATFORM

http://www.hexagonMI.com


OPTIV PERFORMANCE 
TÖKÉLETES VÁLASZTÁS 
AUTOMATIZÁLT INTEGRÁLT 
RENDSZEREKHEZ

Az asztali típusoktól a két, egymástól független függőleges 

tengellyel rendelkező nagyobb konfigurációkig (Optiv Dual 

Z) terjedő Performance típuscsalád teljes multiszenzoros 

képességgel rendelkező, sokoldalú mérőgép, amely tökéletes 

választás kicsi és nagy munkadarabok méréséhez. A 

mérőgép optimalizált hozzáférést biztosít minden irányból, 

nagy termelékenységet tesz lehetővé, így kiválóan alkalmas 

nagy darabszámú sorozatgyártású alkatrészek méréséhez.



OPTIV REFERENCE 
OPTIMÁLIS MEGOLDÁS ALKATRÉSZEK 
ÖSSZETETT, NAGYPONTOSSÁGÚ, 
HÁROMDIMENZIÓS MÉRÉSÉHEZ

Az Optiv Reference a termékcsalád legértékesebb, 

legpontosabb multiszenzoros tagja, melynek valamennyi 

tengelye légcsapágyazott, és mikron alatti tartományba eső 

mérési pontosságú. A mérőgép felszerelhető a forradalmi 

Optiv Dual Z kivitellel, amely az érintéses és az optikai 

szenzorok két, egymástól független függőleges tengelyre 

történő szerelése révén csökkenti a beállítási és 

ellenőrzési időket.
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MEGFELELŐ SZENZOR 
A MEGFELELŐ IDŐBEN
A multiszenzoros koordináta-mérőgépek fő alkalmazási területét a legkülönbözőbb összetettségű 

mérési rutinok jelentik, ahol számos alkalmazásra a legjobb megoldást kínálják. A felhasználók az 

alábbi szenzorok kombinációit alkalmazhatják, az ellenőrzési igényeiknek megfelelően.

VIZUÁLIS SZENZOR
A gyors, automatizált pontfelvételt lehetővé tevő érintés nélküli vizuális szenzorok tökéletesek nagyon 

kicsi és érzékeny alkatrészek szűk tűréseinek mérésére. A vizuális szenzorok hatékony képfeldolgozást 

kínálnak automatikus alakzat-felismeréssel, pontos video-autofókusszal, hatékony kép- és 

elemszűréssel, körvonal-szkennelési üzemmóddal és legjobb illesztés-rutinokkal.

A mérési feladattól függően két alacsony torzítású optika áll rendelkezésre. A motoros CNC-nagyító 

optika tökéletes rugalmasságot biztosít az optikai mérések során, a legkülönbözőbb felbontások és 

látómezők közötti folyamatos váltással. Az Optiv Dual Camera a pontosságot érintő kompromisszumok 

nélkül elektronikusan kapcsol át két nagyítási üzemmód között: Részletes üzemmód a nagy mérési 

pontosság érdekében, és Áttekintő üzemmód az egyszerű navigáció és a gyors mérések érdekében.

A minél jobb láthatóságot kiváló változtatható megvilágítás biztosítja, LED-háttérfénnyel, koaxiális LED 

felső megvilágítással és több szegmensből álló LED-fénygyűrűvel.

KROMATIKUS FEHÉR FÉNYŰ SZENZOR (CWS)
A másodpercenként akár 500 pont értékű szkennelési sebességet elérő CWS kiválóan alkalmas átlátszó 

anyagok digitalizálására, a vastagságmérést is beleértve, mikroszerkezetek topológiájának felvételére 

és erősen tükröződő felületek, például tükrök mérésére. Ideális megoldás integrált áramkörökkel, orvosi 

implantátumokkal és mikrolencsékkel kapcsolatos alkalmazásokhoz.

ÉRINTŐ SZENZOROK
Valamennyi Optiv koordináta-mérőgép felszerelhető érintő szenzorokkal, amelyek bármely térbeli 

irányból lehetővé teszik mérési pontok felvételét a munkadarabok felületén. Az áteresztőképességet 

növeli, hogy az alakzatok az alkatrész tetejének vizuális szenzorral történő felvételére szolgáló egyetlen 

befogás alatt megmérhetők a munkadarab tetején és alján is.

Az alkatrészeken diszkrét pontokat felvevő érintésre kapcsoló mérőfejek kiválóan alkalmasak 

háromdimenziós elemek, például gömbök, kúpok vagy hengerek mérésére, valamint háromdimenziós 

pozíció-eltérések kiértékelésére. Az analóg szkennelő mérőfej által kínált mérési eljárások közé az 

ismert, illetve ismeretlen felületek egypontos mérése és a folyamatos nagysebességű szkennelése 

tartozik. A nagy mérési pontsűrűséget biztosító sokoldalú szkennelő mérőfejhez különböző hosszúságú 

tapintószárak széles kínálata áll rendelkezésre, és kiválóan alkalmas gyors és nagyon pontos alak- és 

körvonal-ellenőrzéshez – CAD-támogatással vagy anélkül.

http://www.hexagonMI.com
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OPTIV DUAL Z
A gazdaságos többszenzoros mérések kulcs-technológiája

http://www.hexagonMI.com


PC-DMIS 
A SZOFTVER, AMELY TÖBBET LÁT
A sokoldalú PC-DMIS az alapkivitel részeként kerül telepítésre a Hexagon Manufacturing Intelligence valamennyi Optiv 

többszenzoros koordináta-mérőgépére.

A PC-DMIS a mérési műveletek teljes tartományán átívelő optimalizált munkafolyamatok révén – beleértve a 

programfejlesztést, az alkatrészmérést, az eredmény-elemzést és a jegyzőkönyv-generálást – megszünteti a természetesen 

összetett mérési feladatok összetettségét.

A különösen felhasználóbarát PC-DMIS eszköz számos olyan szolgáltatást kínál, amely kiválóan alkalmas a koordináta-

mérőgép lehetőségeit minél jobban kiaknázó többszenzoros mérésekhez.

TERMELÉKENYSÉG-NÖVELÉS VIRTUÁLIS KOORDINÁTA-MÉRŐGÉP 

KÖRNYEZETBEN
A gépidő nagy érték. A PC-DMIS olyan offline licenszeket is kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy a koordináta-mérőgépeket 

elsősorban az alkatrészek mérésére használják, nem pedig a mérési rutinok létrehozására. Az offline licenszek lehetővé 

teszik a felhasználók számára, hogy az ellenőrző rutinokat a koordináta-mérőgépektől távol, CAD-modellek segítségével 

fejlesszék, teszteljék és javítsák, ide értve a szimulált programvégrehajtást háromdimenziós szimulált ütközés-

ellenőrzésekkel, és szenzor-útvonal-optimalizálással.

CAD-ALAPÚ MÉRÉS
A PC-DMIS gond nélkül fordít mindenféle modellt mérési rutinná – egyszerű kétdimenziós rajzoktól a legösszetettebb 

háromdimenziós szilárdtest-modellekig. A hatékony CAD-alapú eszközök segítenek az ellenőrzési rutinok fejlesztésében, és 

a létrehozási idők akár 90%-át is megtakarítják.

A PC-DMIS Gyors alakzat (Quick Feature) funkciója segítségével a felhasználók egyetlen kattintással, gyorsan hozhatnak 

létre Auto Alakzatokat a CAD-modelleken, menüpontok és párbeszédablakok nélkül. A felhasználók azonos típusú, összetett 

alakzatokat hozhatnak létre, egyidejűleg Élő Nézetben és CAD-nézetben is. A PC-DMIS automatikusan alkalmazza a Mérési 

Stratégia Szerkesztőben meghatározott alapértelmezett paramétereket kezdeti alakzat-paraméterként. Az Alakzat-

érzékelési térképezés kiváló Gyors alakzat-vezérlést (Feature-Sensor Mapping) biztosít a többszenzoros mérési rutinoknak, 

hisz egyetlen interfész szolgál a Gyors alakzatok, a szenzorok és a mérési stratégiák gyors társítására.

Az információk CAD modellből történő kivonatolása kiküszöböli az adatok értelmezése és bevitele során felmerülő hibákat. 

A megbízhatóságot növeli, hogy a Termékgyártási információk (PMI) automatikusan fordítják a geometriai méret- és tűrés-

információkat a mérési rutinokba, míg a valós idejű alkatrész-CAD és geometriai méret- és tűréselemzés gyors döntést tesz 

lehetővé a megfelelőség vonatkozásában.

RUGALMASSÁG ÉS LÉPTÉKEZHETŐSÉG
A moduláris kialakítás lehetővé teszi a szoftver egyszerű testre szabását a széles körű ügyfélbázis eltérő igényeinek való 

megfelelés érdekében. A tapasztalt felhasználók kifinomult lehetőségek széles kínálatával növelhetik a teljesítményt és az 

összetett mérési feladatokhoz való adaptálhatóságot.
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BŐVÍTSE 
KOORDINÁTA-
MÉRŐGÉPE 
KÉPESSÉGEIT
A gyártók eltérő termelési követelményei befolyásolják 
termelékenységük ösztönzőit. Néhány gyártó esetén például a 
legnagyobb áteresztési sebesség érdekében kell optimalizálni 
az ellenőrzési folyamatot, míg mások magasabb szintű 
pontosságot igényelnek. Annak érdekében, hogy a gyártók 
megcélozhassák elsődleges termelékenységi ösztönzőjüket, 
a koordináta-mérőgép további technológiákkal, hardverekkel 
és szoftverekkel konfigurálható az áteresztőképesség, a 
rugalmasság és a pontosság javítása érdekében.

http://www.hexagonMI.com
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PONTOSSÁG
• Csökkentse a mérési bizonytalanságot Az Optiv Dual Rotary lehetővé teszi a különböző elforgatási 

helyzetekben felvett mérések közötti referencia-meghatározást, a munkadarab újraigazítása nélkül.

• Növelje a pontosságot A rendszer kompenzálja a geometriai tengely-pozicionálási hibákat a teljes 

mérési tartományban. Az Optiv többszenzoros koordináta-mérőgépek megfelelnek a koordináta-

mérőgépek pontosság-ellenőrzésére és teljesítmény-igazolására szolgáló nemzetközi ISO 10360 

szabványnak.

• Biztosítsa a mérési pontosságot és az adatok integritását. A hőmérséklet-kiegyenlítő 

rendszer kiegyenlíti a környezeti hőmérséklet hatásait. Az integrált eszközök a ciklus során 

különböző pontokon mérhetik meg az alkatrész hőmérsékletét, és bármilyen kiszámított eltérést 

kompenzálhatnak, vagy létrehozhatnak egy hőmérsékleti referencia-skálát a mért alkatrész 

anyagára vonatkozóan. A PULSE felügyeleti rendszer segít biztosítani az adatok integritását: értesíti 

a felhasználókat a környezeti eseményekről, például rezgésekről, páratartalomról, légnyomásról és 

számos más eseményről, amelyek hatással lehetnek a koordináta-mérőgépre.

RUGALMASSÁG
• Férjen hozzá összetett alakzatokhoz. Az Optiv Dual Rotary funkció két CNC-forgóasztal 

kombinálásával tesz lehetővé kéttengelyes elforgatásokat, ami optimalizálja a mérőgép mérési 

tartományát.

• Javítsa a láthatóságot és az alkatrészek felvételét. Az Optiv Dual Camera két látómezős 

nagypontosságú méréseket és felbontást biztosít két nagyítási fázist magába foglaló rögzített 

fókusztávolságú optikája révén. Számos kameratípus rendelhető az alkalmazott optikától függően, 

beleértve a CMOS-chipet, a monokróm vagy színes kivitelt.

• Bővítse az ellenőrzési képességeket. Az Optiv Dual Z funkció az optikai és az érintő szenzorokat 

két, egymástól független függőleges tengelyhez rendeli hozzá, így a szenzorok a teljes mérési 

tartományban több mérési pozícióhoz férnek hozzá, minimális ütközési kockázat mellett. Az Optiv 

Dual Z a mérési tartomány optimális kihasználásával kibővíti a koordináta-mérőgép alkalmazási 

területét a legbonyolultabb háromdimenziós alkatrészekre, továbbá lehetővé teszi a motoros 

indexálható mérőfejek használatát is.

TERMELÉKENYSÉG
• Gyorsítsa fel az ellenőrzési folyamatot. A forgó munkaasztalok és az egymásra helyezett forgó 

munkaasztalok (Optiv Dual Rotary) a munkadarab elforgatása révén leegyszerűsítik a mérési 

pozíciókhoz való hozzáférést, és kiküszöbölik az alkatrész többszöri beállítását és befogását. 

Csökken a szükséges mérőfejcserék száma is, mert a bonyolult alakzatok mindössze néhány 

egyszerű tapintószár-konfigurációnak köszönhetően könnyen hozzáférhetővé válnak.

• Csökkentse az átalakítási ciklusidőket. A PC-DMIS felhasználók számára ingyenes INSPECT 

interfész lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy az összetett ellenőrzéseket a PC-DMIS elindítása 

nélkül futtathassák, és valós idejű grafikus jegyzőkönyvezést kínál a lehetséges gyártási hibák 

észlelése és gyors kiküszöbölése érdekében. Az operátorok számára előre meghatározott 

alkatrészprogramok gyors, és minimális oktatással történő végrehajtását is lehetővé teszi. 

• Felügyelje valós időben a gyártási folyamatot. A Q-DAS statisztikai szoftver a mérési eredmények 

automatizált elemzésének elősegítésével a minőségi adatokat a teljes gyártási folyamaton keresztül 

felhasználhatóvá teszi.

• Fejlessze a folyamatokat. A minőségi adatokat egyetlen internetalapú információs automatizálási 

platformba egyesítő HxGN SMART Quality megbízható és felhasználható betekintés révén járul 

hozzá a gyártási folyamatok hatékonyságának és teljesítményének növeléséhez. 

A TERMELÉKENYSÉG ÖSZTÖNZŐI

http://www.hexagonMI.com
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A SOKOLDALÚSÁG 
MEGTEREMTÉSE 
SZÁMOS IPARÁGBAN
A többszenzoros koordináta-mérőgépek alkalmazások széles köréhez 

ideálisak, különösen ott, ahol nagy mérési sebesség mellett az eredmények 

gyors és közvetlen visszacsatolása is elvárás. Olyan alkatrészekhez is 

tökéletesek, amelyek túl kicsik vagy érzékenyek érintő szenzorokkal való 

felvételhez. Az alábbi négy alkalmazási példával szemléltetjük e koordináta-

mérőgép termékcsalád rugalmasságát.

többszenzoros mérőgéphez rendelkezésre álló szenzorok 

teljes palettája lehetővé teszi bonyolult munkadarabok 

teljes háromdimenziós geometriájának felvételét, 

valamint egy beállításban és mérési ciklusban való 

szkennelését, ami lerövidíti az ellenőrzési időket és javítja az 

áteresztőképességet.

PRECÍZIÓS 
GÉPALKATRÉSZEK
A kis alkatrészek és szűk tűrések esetén gyors mérési 

pontfelvétel és nagy mérési pontsűrűség szükséges. A 

gyors, érintés nélküli vizuális szenzor erős nagyítása 

és mikron alatti tartománybeli optikai felbontása révén 

éles és részletgazdag képet biztosít a felhasználóknak. 

Az automatizált hurokban végrehajtott optikai mérések 

növelik a hatékonyságot és az áteresztőképességet. A 

http://www.hexagonMI.com
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SZABADFELÜLETEK
Az érintő és érintés nélküli szenzorok kombinációja a 

szabadfelületek legpontosabb és leghatékonyabb mérését 

biztosítja. Az érintő szkennerek, mint például a HP-S-X1, 

nagy mérési pontsűrűséget biztosítanak a munkadarab 

geometriai pontosságának megállapítása érdekében, 

míg a kromatikus fehér fényű szenzorok (CWS) kiválóan 

alkalmasak szabadfelületek felvételére és az alkatrész 

legfinomabb szerkezetének mérésére.

http://www.hexagonMI.com


FORGÁSSZIMMETRIKUS 
ALKATRÉSZEK
Az opcionális CNC-forgóasztal kiváló hozzáférést és egy 

ciklusban történő mérést biztosít számos, az alkatrész 

mentén elhelyezkedő alakzat számára. A PC-DMIS megtartja 

a munkadarab eredeti beigazítását, miáltal lehetővé teszi 

a különböző elforgatási helyzetek közötti referencia-

meghatározást. A koordináta-mérőgép a szükséges mérési 

áthaladási tartomány csökkentése révén megnövelt 

áteresztőképesség mellett rövidebb ellenőrzési időket tesz 

lehetővé.



ALKALMAZÁSOK

FRÖCCSÖNTÖTT MŰANYAG 
ALKATRÉSZEK
Az alkatrészek rejtett alakzatai esetleg nem lehetnek 

hozzáférhetők az érintő szenzor számára, és az ellenőrzés 

adaptív megvilágítást igényelhet az alakzatok kontrasztjának 

kiemelése érdekében. A MultiCapture funkció rövid mérési 

időket biztosít a kamera látómezejében sűrűn elhelyezkedő 

alakzatok egyidejű mérése révén. A SensiLight segít 

a felhasználónak a megfelelő megvilágítási beállítás 

megválasztásában, és az adaptív megvilágítás-kalibrálás 

összehasonlítható fényerőt tesz lehetővé valamennyi 

nagyítási szinten.
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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 

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 

kezdőtől a haladó szintig 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 a különféle gyártó 
cégeket segíti és támogatja a ma forradalmi technológiáinak 
illetve a holnap korszakalkotó termékeinek kifejlesztésében. 
Vezető méréstechnikai és gyártástechnológiai megoldásokat 
szállító cégként az észlelésben, gondolkodásban és 
cselekvésben élen járó szakértelmünk – mérési adatok 
gyűjtése, elemzése és aktív felhasználása – által ügyfeleink 
számára lehetővé válik termelésük felgyorsítása, miközben 
termelékenységük növekszik és termékeik minősége javul.

Öt kontinensen jelen lévő helyi szervizközpontjaink, 
gyártóegységeink és kereskedelmi irodáink hálózatán 
keresztül a gyártástechnológiai intelligenciát formáljuk, 
hogy felépítsünk egy olyan világot, amelyben a minőség a 
termelékenység hajtóereje. További információért kérjük, 
keresse fel weboldalunkat: HexagonMI.com.

A Hexagon Manufacturing Intelligence a Hexagon (Nasdaq 
Stockholm: HEXA B; hexagon.com) cégcsoport része, 
vezető globális információtechnológiai szolgáltató, 
melynek tevékenysége fókuszában a gyártási minőség és 
termelékenység javítása áll mind a térinformatikai, mind az 
ipari vállalati alkalmazások terén.

KOORDINÁTA MÉRŐGÉPEK

3D LÉZER SZKENNEREK

SZENZOROK

HORDOZHATÓ MÉRŐKAROK

SZOLGÁLTATÁSOK

LÉZERTRACKEREK ÉS ÁLLOMÁSOK

MULTISZENZOROS ÉS OPTIKAI RENDSZEREK

FEHÉRFÉNY-SZKENNEREK

MÉRÉSTECHNIKAI SZOFTVERMEGOLDÁSOK

CAD / CAM

STATISZTIKAI FOLYAMATIRÁNYÍTÁS

AUTOMATIZÁLT ALKALMAZÁSOK

MIKROMÉTEREK, TOLÓMÉRŐK ÉS IDOMSZEREK

TERVEZŐ ÉS KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZOFTVER
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