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ABSOLUTE ARM 
HASZNÁLHATÓSÁG | SOKOLDALÚSÁG | TERMELÉKENYSÉG 



Lézeres szkennelés. Pontfelvétel tapintással. Csőmérés. 
Kompozitelemzés. Nagy sebesség. Nagy pontosság. Szilárd 
szerkezet. Hőstabilitás. Akkumulátoros áramellátás. Belépő 
szintű szkennelés. Vezeték nélküli csatlakoztathatóság. Könnyű 
hordozhatóság. LED piktogramok. Markolat testre szabása. 
Egyértelmű visszajelzés. Azonnali diagnosztika. Rendszer 
tanúsítvány. Tanúsítási etalonok. Zero-G ellensúly. Nincs 
újrakalibrálás. Nincs referencia-pontfelvétel. Nincs bemelegedési 
idő. Több szkenner. Számtalan mérőfej. Alkalmazási megoldások. 
Szerelési lehetőségek. Bluetooth tartozékok. Nagyméretű 
megoldások. Szoftver-kompatibilitás. Gyári garancia. 
Csúcskategóriájú szkennelés. Moduláris csukló. Interaktív 
csuklóképernyő. SmartLock. SpinGrip. SpinKnob. Végtelen 
szögelfordulás. Szénszál. Rugalmasság. Háromdimenziós 
szkennelés. Abszolút jeladók. Kialakításból adódó sokoldalúság. 
Könnyed használat. Megbízható mérés. Háromdimenziós 
ellenőrzés. Minimális betanítás szükséges. Önfelügyelő elemző 
és jegyzőkönyvező technológia. HomeDock. Lézeres szkennelés. 
Pontfelvétel tapintással. Csőmérés. Kompozitelemzés. Nagy 
sebesség. Nagy pontosság. Szilárd szerkezet. Hőstabilitás. 
Akkumulátoros áramellátás. Belépő szintű szkennelés. Vezeték 
nélküli csatlakoztathatóság. Könnyű hordozhatóság. LED 
piktogramok. Markolat testre szabása. Egyértelmű visszajelzés. 
Azonnali diagnosztika. Rendszer tanúsítvány. Tanúsítási 
etalonok. Zero-G ellensúly. Nincs újrakalibrálás. Nincs referencia-
pontfelvétel. Nincs bemelegedési idő. Több szkenner. Számtalan 
mérőfej. Alkalmazási megoldások. Szerelési lehetőségek. 
Bluetooth tartozékok. Nagyméretű megoldások. Szoftver-
kompatibilitás. Gyári garancia. Csúcskategóriájú szkennelés.
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BEVEZETÉS

Az új Absolute Arm

(MULTI)FUNKCIÓS  
A KIALAKÍTÁSA RÉVÉN
Az Absolute Arm esetén mindenről gondoskodik a kialakítás. Nagy mérési áteresztőképességet lehetővé 

tevő kialakítás, hogy a többi gyártási folyamat terv szerint haladhasson. Praktikus kialakítás, hogy 

a felhasználók szinte bármilyen ipari környezetben mérhessenek. Rugalmas kialakítás, hogy szinte 

minden méréstechnikai követelmény bárhol kielégíthető legyen.

És a rugalmasság az Absolute Arm termékcsalád vérében van. Rugalmasság a kar csuklójának 

az alkalmazás igényei és az operátor kényelme szerinti konfigurálása terén. Rugalmasság, hogy a 

mérőfejek a munka leállítása és kalibrálás nélkül legyenek cserélhetők. Rugalmasság, hogy a mérési 

eredmények ott legyenek megjeleníthetők, ahol az szükséges. Rugalmasság a három típus, hét méret és 

három pontossági szint szerint 36 különböző konfigurációt felölelő termékcsalád révén. Rugalmasság, 

hogy meg lehessen találni a mérési igényekhez megfelelő megoldást. 

Az Absolute Arm esetén nincs szükség kompromisszumokra, nem kell a másodrangú megoldásokkal 

megelégedni. Mindegy, hogy mit, mikor és hogyan szeretnénk mérni, a megfelelő megoldást alapból 

kínálja a kialakítás.
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ABSOLUTE ARM 
MINDENT TARTALMAZÓ 
KIALAKÍTÁS
A kifinomult technológiájú platformra épülő Absolute Arm rutinfeladattá teszi a 

nagypontosságú hordozható méréseket. Minden alkatrésze a gyakorlatiasság, 

használhatóság és stabilitás szem előtt tartásával került kialakításra. A 

csuklókaros mérőgépek tervezésében szerzett több, mint 35 éves tapasztalat 

felhasználásával készült termék megtestesíti a hordozható méréstechnika 

jövőjéről alkotott elképzeléseinket és az olyan jellemzőket, amelyeket ügyfeleink 

mindig is látni szerettek volna.



JELLEMZŐK

Jeladók
Az egyes artikulált csuklókban lévő 
Abszolút jeladók csak a Hexagon 
mérőkarokon találhatók meg, és 
az Absolute Arm termékcsaládot 
az egyetlen olyan mérőkarrá 
teszik, melyeknek köszönhetően 
teljesen szükségtelen a jeladók 
referencia-pontfelvétele a 
használat előtt és bemelegedési 
idő sincsen. 

Mozgás
Egyedi Zero-G ellensúly-rendszerünk 
és kis súrlódású forgó markolataink 
csökkentik a felhasználó kifáradását, 
és maximalizálják a pontosságot a 
tehetetlenség lehető legkisebbre 
csökkentésével.

Mérés
A többfunkciós vezérlőgombok 
és a kényelmi csukló-képernyő 
közvetlenül a felhasználó kezébe 
helyezik a mérés 
irányítását, míg 
a mérőfejek és az 
RS5 lézerszkenner 
rugalmas méréseket 
biztosítanak.

Anyagok
A csúcstechnikát képviselő 
karbonszálas csőszerkezet 

mindenféle környezeti 
körülmény között merevséget és 
hőmérsékleti stabilitást biztosít.

Biztonság
 A HomeDock és a SmartLock 

funkciók lehetővé teszik a kar 
helyszíni összecsukását és 
lezárását a mérések között, 

ami nagyobb biztonságot nyújt 
a szállítás, a beállítás és az 

állomás mozgatása során.

Testre szabás
A könnyen cserélhető Vezérlőcsomagok 

WiFi-csatlakoztathatóságot és 
akkumulátoros áramellátást tesznek 

lehetővé a teljesen hordozható, vezeték 
nélküli mérések érdekében – nem 

kell többé kábelekkel bajlódni az 
üzemcsarnok padlózatán.

Visszacsatolás
Könnyű felhasználói interaktivitás 
még a legzordabb ipari 
környezetekben is a most 
már Bluetooth technológiára 
támaszkodó vizuális, akusztikus 
és haptikus visszajelzés 
funkcióknak köszönhetően.
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A mérőfejes mérések pontossága 6 

mikron, míg a szkennelő rendszeré 44 

mikronon belüli.

Szabadalmaztatott kinematikus 

csuklónk minimálisra csökkenti az 

állásidőket, mert valamennyi mérőfej 

azonnali, újrakalibrálás nélküli cseréjét 

teszi lehetővé.
MEGISMÉTELHETŐSÉGPONTOSSÁG

ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG 

A masszív és ütésálló hordtáska révén a 

mérőkar megbízható, függetlenül attól 

hogy hová és hogyan szállítja.

Még a legnagyobb karjaink tömege 

sem éri el a 11 kilogrammot, melynek 

köszönhetően gyors és egyszerű 

folyamattá válik a beállítás és az 

áthelyezés.
HORDOZHATÓSÁG

Elismert és megbízható szoftveres 

interfészünk kompatibilis valamennyi 

elterjedt hordozható méréstechnikai 

szoftvercsomaggal, és azok 

támogatják is azt.

A szabadalommal védett SMART 
– Önfelügyeleti Elemző és 
Jegyzőkönyvező Technológia – rendszer 
teljes körű diagnosztikai felügyeletet 
lát el a mérések átfogó megbízhatósága 
érdekében.

KOMPATIBILITÁS FELÜGYELET

A mérőrendszer az összes ahhoz 
szükséges tanúsított mérési etalonnal 

kerül leszállításra, melyek segítségével 
a felhasználók a helyszínen, külső 

támogatás nélkül megállapíthatják 
méréseik pontosságát.

A mérőfejes mérések pontossága az 

ISO 10360-12 szabvány szerint, míg 

a szkennelő rendszer pontossága az 

ISO 10360-8 szabvány D. függelékében 

található specifikációk szerint tanúsított.
HITELESÍTÉS TANÚSÍTVÁNY

TELJES KÖRŰ FUNKCIONALITÁS  
A KIALAKÍTÁSBÓL ADÓDÓAN
Az Absolute Arm valamennyi fő jellemzője úgy került kialakításra, hogy a mérőkar a legmegbízhatóbb és legkönnyebben 

használható fejlett technológiájú darab legyen a méréstechnikai eszközparkban.
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HASZNÁLHATÓSÁG

A mérési eredmények felügyelete. Mérési profilváltás menet közben.

LCD CSUKLÓ-KÉPERNYŐ
Az Absolute Arm rugalmasságát nagymértékben megnöveli 

a mindig könnyen elérhető, mindig hasznos csukló-képernyő, 

és gyors hozzáférésű menüje, amely valamennyi hasznos 

információt közvetlenül a mérési pontnál jelenít meg; vagyis 

pont ott, ahol azok a leginkább szükségesek.



HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com8

SOKOLDALÚSÁG 
A KIALAKÍTÁSBÓL ADÓDÓAN
Az Absolute Arm egyedülálló moduláris csuklója kifejezetten a mérések rugalmassá, gyorssá és biztossá tétele érdekében 

került kialakításra.

• Gyors átváltás a lézeres szkennelés és az érintéses pontfelvétel között, a mérési folyamat megszakítása nélkül.

• A pisztolymarkolatok három különböző méretben rendelhetők – válassza ki a legkényelmesebbet.

• Távolítsa el teljesen a markolatot a nehezen hozzáférhető helyeken, például furatok és üregek méréséhez.

• A legszűkebb helyeken történő mérésekhez még az RS5 lézerszkenner is eltávolítható, és az összes Hexagon mérőfejhez 

és szkennerhez hasonlóan, később gyorsan, kalibrálás nélkül cserélhető.

A használati esettől függetlenül, az Absolute Arm rugalmas, moduláris kialakítása révén azonnal a feladathoz illeszthető, és mindig 

mérésre kész.
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SOKOLDALÚSÁG
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HORDOZHATÓ LÉZERES SZKENNELÉS
Az Absolute Arm érintés nélküli mérési megoldásainak zászlóshajója az RS5 lézerszkenner. Elismert és megbízható 

háromdimenziós szkennelési technológiát kínál nagy sebességgel. A tetszőleges kialakítású és anyagú felületek és alakzatok gyors 

és egyszerű digitalizálására kifejlesztett RS5 szkenner vízszintesen tájolt lézersugara a gazdaságos, könnyen használható érintés 

nélküli mérések definíciója.

A széles sávú szkennelési szélesség azt jelenti, hogy az alkatrészek kevesebb lépésben, azaz rövidebb idő alatt szkennelhetők be. A 

szkenner a karról levehető és kicserélhető -– akár mérés közben is – újrakalibrálás nélkül. Mindezt úgy, hogy nem is kell feláldozni 

a nagyobb lézer-sávszélességet a nagyobb képkockaszám érdekében – az RS5 szkenner mindig ugyanazt a teljesítményt nyújtja: a 

legnagyobb képkockaszámot a legnagyobb lézer-sávszélességgel.

A nagysebességű lézeres szkennelés sosem volt ilyen rugalmas és elérhető.

SZKENNELÉS
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HORDOZHATÓ TAPINTÁS
Az Absolute Arm az abszolút szabvány a megbízható nagy pontosságú érintéspont méréshez, és piacvezető pontosságot 

biztosít.

Valamennyi mérőkar előre kalibrált tapintó mérőfejekkel kerül kiszállításra, így a mérés azonnal megkezdhető. Elismert 

TESA TKJ ismételhető kinematikus mérőfej-rögzítésünk lehetővé teszi a mérőfejek gyors és egyszerű azonnali cseréjét, a 

cserék közben újrakalibrálás nélkül.

Tartozék-termékcsaládunkban majdnem 100 mérőfej választható; biztosan van közöttük egy, amely megfelel a mérési 

igényeinek. Egyenes mérőfejek, ferde mérőfejek, érintésre kapcsoló mérőfejek, cső mérőfejek – mind-mind különböző 

méretben és csúcsátmérővel rendelhető. További részletekért tekintse meg részletes Tartozék katalógusunkat.

PONTFELVÉTELI SPECIALISTA
Az Absolute Arm 6 tengelyes kivitelben is rendelhető. E specializált tapintórendszerek kiválóan megalapozott 

méréstechnikán alapszanak, és olyan alkalmazásokhoz valók, ahol a lézerszkennelés kevésbé fontos. Az Absolute Arm 

6 tengely kivitele ugyanazokat a tapintási funkciókat kínálja, mint a teljes 7 tengelyes típusok, ám lényegesen jobb, 8 

mikronon belüli tapintási pontossággal működnek. Teljes mértékben bővíthető belépő szintű lézeres szkenneléshez a HP-L-

8.9 lézerszkennerrel.
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A VILÁG LEGPONTOSABB  
HORDOZHATÓ MÉRŐKARJA
Az ultranagy pontosságot kis mérettel egyesítő Absolute Arm Compact optimális eredmények szűk terekben történő 

elérésére került kifejlesztésre. 

Az integrált talapzattal és a még könnyebb kezelhetőség érdekében kifejlesztett egyedi ellensúlyos kiegyenlítő rendszerrel 

rendelkező Absolute Arm Compact bárhová elhelyezhető, akár megmunkáló központok belsejébe is, a munkadarab 

beigazítása érdekében. Ez ám a nagy pontosság, garantáltan ott, ahol a legnagyobb szükség van rá. A Compact teljesen 

kompatibilis WiFi-vel és akkumulátoros áramellátással működő Vezérlőcsomag opcióinkkal, valamint a HP-L-8.9 

lézerszkennerrel.

Egyszóval, az Absolute Arm Compact még mindig a világ legpontosabb hordozható mérőkarja, pontossága immár mindössze 

6 mikronon belüli. A fejlett hordozható technológiát egy hihetetlen csomagba tömörítő mérőkar a tökéletes választás a kicsi 

és közepes méretű alkatrészek abszolút pontossággal történő méréséhez. 
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BEFOGÓKÉSZÜLÉKEK

ÉPÍTÉS ÉS ELLENŐRZÉS

CSÖVEK ÉS HUZALOK

FÉMLEMEZEK

ÖNTVÉNYEK

GYÁRTÓCSARNOK

ABSOLUTE ARM 
ALKALMAZÁSOK
Az Absolute Arm egyetlen megoldásként felel meg mérési kihívásoknak iparágak és alkalmazások 

széles körében. A minőségellenőrzéstől a reverse engineering eljárásokig, a fémlemez-gyártástól a 

motor-részegységekig, minden igényhez megtalálható a megfelelő Absolute Arm.
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ALKALMAZÁSOK

KOMPOZITOK 
ELLENŐRZÉSE

FOLYAMAT KÖZBENI 
ELLENŐRZÉSEK

DIGITALIZÁLÁS

FOGASKERÉK-MÉRÉS

SZERSZÁMGÉPEN 
VÉGZETT ELLENŐRZÉS

KARBANTARTÁS ÉS 
JAVÍTÁS

CAD-ALKATRÉSZ 
MEGVALÓSÍTÁS 

REVERSE ENGINEERING 
(DARABRÓL TERVEZÉS)

VIRTUÁLIS 
ÖSSZESZERELÉS
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ABSOLUTE ARM 
SOROZATOK ÉS MÉRETEK
A három Absolute Arm típus három különböző pontossági szintben és hét típusméretben 

rendelhető, melyek mérési tartománya 1,2 és 4,5 méter közötti. Összesen 36 különböző 

konfiguráció választható.

87-ES SOROZAT

A LEGKIFINOMULTABB 
MEGOLDÁS A 

NAGYPONTOSSÁGÚ 
HORDOZHATÓ 

MÉRÉSEKHEZ.

85-ÖS SOROZAT

TÖKÉLETES EGYENSÚLY 
AZ ÉRTÉKARÁNYOSSÁG 
ÉS A PONTOS MÉRÉSEK 

KÖZÖTT.

83-AS SOROZAT

BELÉPŐ SZINTŰ 
MÉRÉSI PONTOSSÁG.
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TERMÉKCSALÁD

MÉRÉSI TARTOMÁNY

A LEGNAGYOBB 
MÉRÉSI KINYÚLÁS

1.2 m 2.0 m 2.5 m 3.0 m 3.5 m 4.0 m 4.5 m

 83       

 85       

 87     

A LEGNAGYOBB MÉRÉSI TARTOMÁNY 
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ABSOLUTE ARM 
TARTOZÉKOK
Valamennyi Absolute Arm modell számos funkcionális és hasznos tartozékkal kompatibilis, a szkennerektől és mérőfejektől 

a szerelési és térfogatnövelő rendszerekig.

LÉZERSZKENNER SPECIFIKÁCIÓK HP-L-8.9 HP-L-20.8

Pontosság 0.04 mm (2 σ) 0.009 mm (1 σ)*

Pontszórási érték - 0.036 mm

Pontfelvételi sebesség 45 000 pont/s 150 000 pont/s

Nyalábonkénti pontok 750 4000

Lézersugár intenzitása 60 Hz 100 Hz 

Nyalábszélesség (közepes) 80 mm 220 / 130 / 63 / 51 / 25 mm

Mérési távolság 135 mm ± 45 mm 180 mm ± 40 mm

Minimális ponttávolság 0.08 mm 0.013 mm

Rendszer szkennelési tanúsítvány Nem Igen

Lézerosztály 2 2

Üzemi hőmérséklet 5−40°C 5−40°C

Tömeg 0.32 kg 0.41 kg

*az ISO 10360-8:2013 szabvány szerint

HP-L-8.9 
LÉZERSZKENNER
A hozzáférhető és felhasználóbarát HP-L-8.9 

lézerszkenner segítségével a 6 tengelyes Absolute Arm 

rendszerek átalakíthatók egyszerű lézerszkennelési 

megoldásokká.

HP-L-20.8 
LÉZERSZKENNER
A kifinomult „repülő pont” lézerszkennelési technológiát 

használó HP-L-20.8 alternatív lézerszkennelési megoldás 

a kihívást jelentő mérendő felületekhez tervezett 7 

tengelyes mérőkarokhoz.



TARTOZÉKOK

MÉRŐFEJEK
Az Absolute Arm majdnem 100 sokoldalú tapintó 

opcióval kompatibilis a különböző átmérőjű csövek 

mérésére szolgáló infravörös érintés nélküli mérőfejektől 

a nehezen hozzáférhető alakzatok mérésére szolgáló, 

szögbe állított mérőfejekig.

SZERELÉSI 
LEHETŐSÉGEK
Valamennyi Absolute Arm mérőkarral kompatibilis 

alapzatok, háromlábú és egyéb állványok széles 

választéka, sőt egy nagyon kényelmes vákuumos 

rögzítőelem is csatlakoztatható a speciálisan erre a célra 

kialakított szerelőgyűrű segítségével.

NAGY OBJEKTUMOK MÉRÉSE
A térfogatnövelő tartozékok segítségével az Absolute Arm mérőkarokkal a normál hatósugaruknál nagyobb alkatrészek és 

tárgyak is megmérhetők.

A Leap Frog Kit lehetővé teszi, hogy a mérőkarral különböző állomásokról is lehessen méréseket végezni, így segítségével 

kiterjedt mérések is végrehajthatók. Bonyolultabb alkalmazási feladatok esetén a GridLOK rendszer bővített mérési 

területet hoz létre, amelyen belül a mérőkar bárhová áthelyezhető felesleges pontosságvesztés nélkül.
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AZ ABSZOLÚT PONTOSSÁG 
TANÚSÍTVÁNYA
Valamennyi Absolute Arms teljesen nyomon követhető, nemzetközileg elismert pontossági tanúsítványokkal kerül 

leszállításra, így teljesen a mérések megbízhatóságára hagyatkozhat.

ISO 10360-12 TANÚSÍTVÁNY
Valamennyi Absolute Arm érintéses mérésekre teljes körűen tanúsított az ISO 10360-12 szabvány szerint. Ez egy rendkívüli 

követelményeket támasztó, nemzetközileg elismert szabvány a hordozható mérőkarok érintéses mérési pontosságára 

vonatkozóan.

Az ISO 10360-12 szabvány megköveteli, hogy a mérőkar mérési tartományán belül különböző helyeken elhelyezve, különböző 

irányokból mérjük meg a tanúsított hosszúságú és gömb alakú etalonokat, érintésre kapcsoló mérőfejjel. E mérések 

eredményei négy pontossági eredményt adnak, amelyek együtt jelenítik meg a mérőkar teljes pontosságát érintéses mérések 

esetén.

PSIZE

A PFORM a gömb alak mérése esetén 

megengedett legnagyobb hiba. Ez 

az érték határozza meg a mérőkar 

szórási pontosságát.

Az EUNI érték az egyirányú hossz mérés 

esetén megengedett legnagyobb 

hiba. Emiatt ez reflektál leginkább a 

legtöbb mérési igényre.

EUNI A PSIZE a gömb átmérő mérése 

esetén megengedett legnagyobb 

hiba. Emiatt az alakzatmérések 

pontosságát ez jellemzi.

Az LDIA a csuklóhelyzet megengedett 

legnagyobb hibája. Emiatt a mérőkar 

ismételhetőségét jellemzi.

PFORM LDIA
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A SZKENNELŐ RENDSZER 
PONTOSSÁGA
Valamennyi Absolute Arm szkennelő rendszerhez mellékeljük a szkennelő 

rendszer ISO 10360-8 szabvány D. függeléke szerinti teljes pontossági 

tanúsítványát. Ez a mérőkar és a szkenner közös, átfogó pontosságát jellemzi.

A vizsgálat egy tanúsított gömb etalonnak a mérőkar mérési tartományán belül 

öt különböző pontban és a mérőkar különböző helyzetében történő mérését 

tartalmazza. Minden Absolute Arm szkennelő rendszer mellé kiszállításra kerül 

egy tanúsított gömb etalon is.

TANÚSÍTVÁNY

FELHASZNÁLÓ ÁLTALI 
HITELESÍTÉS
Valamennyi Absolute Arm rendszer megfelelő, koordináta-mérőgépekhez 

tanúsított etalonokkal kerül leszállításra. Ennek segítségével a felhasználók 

önmaguk ellenőrizhetik, hogy a berendezésük a tanúsítás és kalibrálás alatt 

meghatározott, várt mérési paramétereken belül maradt-e, a megnyugtató 

átláthatóság és a mérések megbízhatósága érdekében.

ISO 10360-2 TANÚSÍTVÁNY
Az Absolute Arm Compact kivitel opcionálisan ISO 10360-2 szabvány szerinti 

tanúsítással is rendelhető. Ez a tanúsítvány helyhez között koordináta-

mérőgépek tanúsítására szolgál, amely a mérőkar pontosságát az „L” változó 

alapján határozza meg, ahol „L” a végrehajtott mérés hosszával egyenlő. A 

hosszabb mérési távolságokhoz nagyobb L értékek tartoznak, így az ISO szabvány 

szerint tanúsított pontosság a kisebb L méretek irányába növekszik. Ez olyan 

felhasználók számára hasznos lehetőség, akik az Absolute Arm Compact 

mérőkarjukat rögzített koordináta-mérőgéppel együtt szeretnék használni.
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AZ ABSZOLÚT PONTOSSÁG 
FENNTARTÁSA
Termékeinket az egész világra kiterjedt szervizhálózatunk támogatja. Ha bármikor szüksége van rá, bizonyosan 

hozzáférhet globális minőségi támogatásunkhoz, helyben leszállítva. Világszerte több, mint 30 szervizközpontunkból 

biztosan talál egy Önhöz közelit. 

• Rendszer tanúsítvány az ISO 10360-12 és az ISO 10360-2 szabvány szerint.

• Rendszerkalibrálás

• Teljes körű hibaelhárítás és javítás
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Bangkok, TH
Manila, PH 
Melbourne, AU
Nagoya, JP
Noida, IN
Qingdao, CN
Seoul, KR
Shenzhen, CN
Singapore, SIN
Suzhou, CN
Tambun Bekasi, ID
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ABSOLUTE ARM 
SPECIFIKÁCIÓK
ABSOLUTE ARM 7 TENGELYES KIVITEL PONTOSSÁGI ÉS MÉRET SPECIFIKÁCIÓI

RS5 LÉZERSZKENNER SPECIFIKÁCIÓK
Pontosság 0.028 mm (2σ)7

Pontfelvételi sebesség 752 000 pont/s

Nyalábonkénti pontok max. 7520

Lézersugár intenzitása max. 100 Hz

Nyalábszélesség (közepes) 115 mm

Mérési távolság 165 ± 50 mm

Minimális ponttávolság 0.011 mm (nyaláb)

Rendszer szkennelési tanúsítvány igen

Lézerosztály 2M

Üzemi hőmérséklet 5–40°C

Tömeg 0.4 kg

Típus EUNI
1 PSIZE

2 LDIA
3 PFORM

4

8320-7 0.043 mm 0.016 mm 0.054 mm 0.033 mm

8325-7 0.048 mm 0.023 mm 0.060 mm 0.043 mm

8330-7 0.078 mm 0.034 mm 0.090 mm 0.058 mm

8335-7 0.092 mm 0.042 mm 0.115 mm 0.067 mm

8340-7 0.114 mm 0.051 mm 0.140 mm 0.084 mm

8345-7 0.158 mm 0.078 mm 0.168 mm 0.106 mm

8520-7 0.029 mm 0.010 mm 0.038 mm 0.021 mm

8525-7 0.031 mm 0.012 mm 0.048 mm 0.025 mm

8530-7 0.057 mm 0.020 mm 0.083 mm 0.038 mm

8535-7 0.069 mm 0.024 mm 0.099 mm 0.045 mm

8540-7 0.084 mm 0.030 mm 0.120 mm 0.050 mm

8545-7 0.113 mm 0.048 mm 0.140 mm 0.065 mm

8725-7 0.029 mm 0.011 mm 0.044 mm 0.023 mm

8730-7 0.053 mm 0.018 mm 0.076 mm 0.035 mm

8735-7 0.064 mm 0.022 mm 0.092 mm 0.041 mm

8740-7 0.078 mm 0.028 mm 0.110 mm 0.046 mm

8745-7 0.104 mm 0.044 mm 0.125 mm 0.060 mm

SSA5 Tömeg6 Legnagyobb 
kinyúlás

0.062 mm 8.8 kg 2.48 m

0.068 mm 9.1 kg 2.98 m

0.092 mm 9.4 kg 3.48 m

0.105 mm 9.7 kg 3.98 m

0.122 mm 10.0 kg 4.48 m

0.172 mm 10.3 kg 4.98 m

0.045 mm 9.0 kg 2.48 m

0.048 mm 9.3 kg 2.98 m

0.066 mm 9.6 kg 3.48 m

0.080 mm 9.9 kg 3.98 m

0.091 mm 10.2 kg 4.48 m

0.148 mm 10.5 kg 4.98 m

0.044 mm 9.3 kg 2.98 m

0.058 mm 9.6 kg 3.48 m

0.071 mm 9.9 kg 3.98 m

0.082 mm 10.2 kg 4.48 m

0.127 mm 10.5 kg 4.98 m
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ABSOLUTE ARM 6 TENGELYES KIVITEL PONTOSSÁGI ÉS MÉRET SPECIFIKÁCIÓI

SPECIFIKÁCIÓK

ABSOLUTE ARM COMPACT 
10360-2 PONTOSSÁGI SPECIFIKÁCIÓI

Típus MPEp
8 MPEe

9

8312 0.008 mm 5+L/40 <0.018 mm

8512 0.006 mm 5+L/65 <0.015 mm

Legnagyobb megengedett hosszmérési hiba – az ISO 10360-12:2016 szabvány szerint
Legnagyobb megengedett mérőfej-eltérés, méret – az ISO 10360-12:2016 szabvány szerint
Legnagyobb megengedett mérőfej-eltérés, alak – az ISO 10360-12:2016 szabvány szerint
Legnagyobb megengedett mérőfej-eltérés, helyzet – az ISO 10360-12:2016 szabvány szerint
Szkennelő rendszer : LDIA az ISO 10360-8 szabvány D. függeléke szerint
Tömeg, szkenner nélkül
Az ISO 10360-8:2013 szabvány szerint
Legnagyobb megengedett hiba, érintéses mérés – az ISO 10360-2 szabvány szerint
Legnagyobb megengedett hiba, hosszmérés – az ISO 10360-2 szabvány szerint

1 EUNI
2 PSIZE
3 PFORM
4 LDIA
5 SSA
6 Tömeg 
7Pontosság 
8MPEp
9 MPEe

Típus EUNI
1 PSIZE

2 LDIA
3 PFORM

4

8312-6 0.024 mm 0.010 mm 0.021 mm 0.018 mm

8320-6 0.040 mm 0.013 mm 0.042 mm 0.026 mm

8325-6 0.046 mm 0.020 mm 0.053 mm 0.038 mm

8330-6 0.067 mm 0.029 mm 0.071 mm 0.054 mm

8335-6 0.085 mm 0.038 mm 0.090 mm 0.063 mm

8340-6 0.100 mm 0.046 mm 0.105 mm 0.077 mm

8345-6 0.120 mm 0.052 mm 0.110 mm 0.086 mm

8512-6 0.019 mm 0.006 mm 0.016 mm 0.012 mm

8520-6 0.023 mm 0.008 mm 0.030 mm 0.017 mm

8525-6 0.028 mm 0.010 mm 0.035 mm 0.020 mm

8530-6 0.042 mm 0.015 mm 0.053 mm 0.030 mm

8535-6 0.055 mm 0.020 mm 0.069 mm 0.040 mm

8540-6 0.067 mm 0.024 mm 0.085 mm 0.045 mm

8545-6 0.080 mm 0.028 mm 0.102 mm 0.050 mm

8725-6 0.026 mm 0.009 mm 0.032 mm 0.018 mm

8730-6 0.039 mm 0.014 mm 0.048 mm 0.028 mm

8735-6 0.052 mm 0.018 mm 0.064 mm 0.037 mm

8740-6 0.063 mm 0.022 mm 0.079 mm 0.041 mm

8745-6 0.074 mm 0.026 mm 0.094 mm 0.046 mm

         Tömeg Legnagyobb 
kinyúlás

12.0 kg 1.49 m

7.8 kg 2.23 m

8.1 kg 2.73 m

8.4 kg 3.23 m

8.7 kg 3.73 m

9.0 kg 4.23 m

9.3 kg 4.73 m

12.2 kg 1.49 m

8.0 kg 2.23 m

8.3 kg 2.73 m

8.6 kg 3.23 m

8.9 kg 3.73 m

9.2 kg 4.23 m

9.5 kg 4.73 m

8.3 kg 2.73 m

8.6 kg 3.23 m

8.9 kg 3.73 m

9.2 kg 4.23 m

9.5 kg 4.73 m
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ABSOLUTE ARM MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓI
Üzemi hőmérséklet    +5° – +40°C 
Tárolási hőmérséklet      -30° – +70°C
Üzemi magasság (tengerszint felett)    2000 m
Relatív páratartalom    10–90% nem lecsapódó
Megfelelőségi jelek    CE – FCC – IC 
Energiaigény    110–240 V
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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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