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ONTWIKKELING 
VAN INSPECTIE VAN 
BLADMETAAL
Voor het integreren van industriële metrologie in snelle, moderne productielijnen 

voor autocarrosserieën en ingewikkeld gevormde onderdelen zijn dynamische, 

nauwkeurige en robuuste systemen nodig. Met honderden installaties bij 

de grootste autoproducenten ter wereld, integreert de DEA BRAVO-reeks 

coördinatenmeetmachines (CMM's) innovatieve meettechnologieën in horizontale 

structuren met enkele, dubbele of meervoudige arm. Dit zorgt voor efficiënte 

inspectie van kale automotive carrosserieën, subeenheden en andere grote 

werkstukken.
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INLEIDING

Waarom is DEA BRAVO de geavanceerde oplossing voor flexibele, automatische 
inspectie van bladmetaal?

Prestaties
De DEA BRAVO-systemen zijn dynamisch, werken op hoge snelheid en verkorten 

de meetcycli, waardoor het productieproces in real time onder controle wordt 

gehouden. 

Integratie
De open architectuur van het systeem zorgt voor effectieve integratie van de 

meetcel in productie-omgevingen. 

Flexibiliteit
DEA BRAVO kan meerdere componenten in een enkele meetcel inspecteren en een 

groot aantal indexeerbare of continu gemotoriseerde koppen, tasteruitbreidingen 

en sensoren met of zonder contact gebruiken. 

Nauwkeurigheid
Door nauwkeurige, relevante gegevens te genereren, garandeert de DEA BRAVO 

ongeëvenaarde doorvoer naast optimale preventieve maatregelen, in de 

regelkamer en op de productielijn. 

Betrouwbaarheid
Dankzij bewezen technologieën werkt de DEA BRAVO met optimale 

nauwkeurigheid, zelfs in omgevingen met plotselinge temperatuurveranderingen. 

Modulariteit
Door het meetsysteem te configureren volgens specifieke vereisten van het 

productieproces, biedt de DEA BRAVO het breedste meetbereik. 

https://www.hexagonmi.com/
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DEA BRAVO HA 
FLEXIBEL EN BETROUWBAAR
DEA BRAVO HA is de best presterende CMM met horizontale arm van Hexagon Manufacturing 

Intelligence. De DEA BRAVO HA is geoptimaliseerd voor flexibel en met hoge snelheid meten van 

autocarrosserieën en subeenheden op de werkvloer en kan eenvoudig geïntegreerd worden in de 

productielijn en geconfigureerd worden in cellen met meerdere armen die de flexibiliteit en het 

programmeringsgemak van CMM's combineren met de snelheid en gebruiksvriendelijkheid van 

standaard metingen.

Belangrijkste functies
• Geavanceerde statistische procescontrole (SPC) en procesbewaking

• Beheer van opties voor FIVE U-nique voor flexibele opspansystemen

• HH-ACW-43MW continu polsgewricht standaard verkrijgbaar 

• Y-ram van siliciumcarbide, combineert maximale stijfheid met klein dwarsprofiel voor uitstekende 

toegankelijkheid binnenin carrosserieën

• Begaanbare afdekkingen van aluminium platen op de X-as

• Isostatisch ondersteuningssysteem met drie punten

• Draaibare as: luchtlager en lineair recirculerende kogel

• Kan gelijk met de vloer worden geïnstalleerd

• Optionele bescherming tegen botsingen op de Y-as 

Applicatieprogramma's
• Dimensionale inspectie van componenten van de carrosserie, kale carrosserie, dunwandige 

componenten en subeenheden

• Procesbewaking en inspectie tussen productielijnen

• Reverse-engineering met hoge snelheid van complexe oppervlakken om CAD-modellen te maken 

Bedrijfsomgeving
• Werkvloer, geïntegreerd in productielijnen

• Temperatuurbereik meting: 16-24 °C; 16-32 °C

• Dynamiek geoptimaliseerd voor maximale snelheid en doorvoer

https://www.hexagonmi.com/
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DEA BRAVO HD,  
DEA BRAVO HP 
VEILIG EN ZEKER
DEA BRAVO HP en DEA BRAVO HD beschermen de waarnemer en de gemeten onderdelen. Begaanbare 

afdekkingen op de lengteas optimaliseren toegang tot het meetgedeelte, waardoor in-/uitladen van 

onderdelen, programmeren en automatische dimensionale inspectie worden vereenvoudigd.

Belangrijkste functies
• Stijve stalen structuur maximaliseert de stabiliteit in allerlei bedieningsomstandigheden

• Draaibare as door nauwkeurige plaatjes met recirculerende kogel (er is geen perslucht vereist)

• Stijve ram, met bedrading voor de optionele bescherming tegen botsingen

• Geforceerde luchtrecirculatie in de hoofdbalk om de temperatuur van de structuur uit te vlakken

• Asbeweging met robuuste betrouwbare motoren met tandheugelsystemen voor de X-as en 

tandriemen op de Y- en Z-assen

• Verstelbare spelingvrije arm met contragewicht

• De X-as kan gelijk met de vloer worden geïnstalleerd

• Compatibiliteit met HH-ACW-43MW continu roterend polsgewricht (maximaal 3 assen), efficiënte 

besturing van contactloze tasters en tasterverlengingen tot 800 mm

• Beheer van opties voor FIVE U-nique voor flexibele opspansystemen

• De BRAVO HD balgset is een lichte en flexibele textieloplossing die maximale bescherming kan 

garanderen

https://www.hexagonmi.com/




DEA BRAVO HD 
VEELZIJDIG EN ROBUUST
Toepassingen

• Dimensionale inspectie van dunwandige componenten, carrosserieën, 

chassis, subeenheden, panelen, deuren, ruiten, dashboards

• Dimensionale inspectie voor gietstukken en structurele componenten voor 

vliegtuigen, schepen en treinen

• Metrologie-ondersteuning voor de productie van mallen en matrijzen

• Reverse-engineering van ingewikkeld vormgegeven onderdelen om CAD-

modellen te maken

Bedrijfsomgeving
• Kwaliteitscontrolekamer, ‘Meisterbock’-kamer

• Temperatuurbereik meting: 

18-22 °C; 16-24 °C; 16-32 °C

• Dynamiek geoptimaliseerd voor maximale veelzijdigheid



DEA BRAVO HD 
SNEL EN NAUWKEURIG
Toepassingen

• Dimensionale inspectie van componenten van de carrosserie, kale 

carrosserie, chassis, subeenheden en panelen

• Procescontrole op productielijnen 

• Reverse-engineering met hoge snelheid van complexe oppervlakken om CAD-

modellen te maken

Bedrijfsomgeving
• Werkvloer, naast of geïntegreerd in productielijnen of laswerk voor 

carrosserieën (volledig afgedekte mechanische structuur)

• Temperatuurbereik meting: 

18-22 °C, 16-26 °C, 16-32 °C

• Dynamiek geoptimaliseerd voor maximale snelheid en doorvoer
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DEA BRAVO C, 
DEA BRAVO C HS 
COMPACT EN FLEXIBEL
DEA BRAVO Console is een technisch geavanceerde en kosteneffectieve oplossing voor flexibele 

en nauwkeurige inspectie van dunwandige componenten. Door geleiders aan de zijkant van de 

machinebasis kan de arm volledig buiten het werkgebied worden verplaatst, waardoor de toegang tot 

het werkgebied wordt geoptimaliseerd voor eenvoudig in-/uitladen van onderdelen. De gietijzeren tafel 

van de machine is uitgerust met het exclusieve ondersteuningssysteem met drie punten, waardoor er 

niet langer speciale funderingen nodig zijn en de installatie van trillingsdempers eenvoudiger wordt. 

DEA BRAVO Console is volledig gemaakt van staal en verzekert stabiliteit in alle omgevingen.

Belangrijkste functies
• De assen schuiven door plaatjes met recirculerende kogel

• Verstelbaar spelingvrije arm met contragegewichtsysteem

• Compatibiliteit met HH-ACW-43MW continu polsgewricht (perslucht vereist), efficiënte besturing 

van contactloze tasters en tasterverlengingen tot 800 mm

• Isostatisch ondersteuningssysteem met drie punten alleen voor X-slag = 3000 mm

• Optionele beschermingsbalgen op de X- en Z-assen 

• Asbeweging met betrouwbare motoren met tandheugelsystemen voor de X-as en tandriemen op de 

Y- en Z-assen

• Gietijzeren werkplaat, verkrijgbaar als optie met taps M8 x 1,25 gatenpatroon, T-sleuf, hoge 

draagcapaciteit en FIVE U-nique-vlak

Toepassingen
• Dimensionale inspectie van dunwandige componenten, ideaal voor middelgrote onderdelen in 

industriële omgevingen

• Reverse-engineering van ingewikkeld vormgegeven onderdelen om CAD-modellen te maken met 

contactloze tasters

Bedrijfsomgeving
• Kwaliteitscontrolekamers, schone werkplaats

• Temperatuurbereik meting: 

18-22 °C, 16-24 °C

• Dynamiek geoptimaliseerd voor maximale veelzijdigheid

https://www.hexagonmi.com/
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FACTOREN DIE 
INVLOED HEBBEN OP 
NAUWKEURIGHEID EN 
METROLOGIEPRESTATIES 
Temperatuurvariatie
Simuleren van de ideale temperatuur in behuizingen of kamers is een veelgebruikte oplossing om 

de effecten van temperatuurveranderingen te beperken. Maar dit kan duur zijn, vooral voor grote 

meetmachines. DEA BRAVO HA- en HP-systemen zijn ontworpen om efficiënt te werken op de werkvloer 

en vereisen over het algemeen geen luchtgekoelde machinebehuizingen. 

Trillingen 

De basis waarop de meetmachine wordt geïnstalleerd stabiliseert de geometrische stijfheid van 

systemen met dubbele arm en isoleert trillingen. Afhankelijk van de frequentie en intensiteit van de 

trillingen, kan er meer isolatie worden toegevoegd aan de basis, zowel passieve als actieve elementen 

(in kritieke gevallen). De stijfheid van de X-balk van DEA BRAVO HA, HP- en HD-systemen verzekert dat 

de oorspronkelijke prestaties behouden blijven over langere tijd.

https://www.hexagonmi.com/
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KANT-EN-KLARE OPLOSSING 
VOOR METEN VAN 
BLADMETAAL IN HET PROCES 
Voor efficiënte integratie in de productielijn kan de DEA BRAVO geautomatiseerd worden met dezelfde 

apparaten voor laden of overdracht van componenten als andere apparatuur in het productieproces, 

en op afstand worden beheerd door een computersysteem. De mogelijkheid om de robot gelijk met 

de vloer te installeren en de robuuste, begaanbare afdekkingen die de lengterichting beschermen, 

vereenvoudigen in-/uitladen van onderdelen.

De DEA BRAVO kan worden geleverd met extra hardware, zoals systemen voor de overdracht van pallets, 

bedieningsrobots, systemen voor bescherming van de operator en voor onderdeelherkenning, om de 

productiviteit te maximaliseren.

https://www.hexagonmi.com/
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PC-DMIS 
DE BESTE MEETSOFTWARE TER WERELD
PC-DMIS® is ontwikkeld voor analyse en inspectie van eenvoudige prismatische componenten, 

complexe geometrische kenmerken en 3D-oppervlakken. PC-DMIS is beschikbaar in drie versies (Pro, 

CAD, CAD++) en kan de meeste applicatietaken uitvoeren die vereist zijn in de moderne industrie.

Automatische procedures voor het meten van componenten van bladmetaal 
Om de karakteristieke kenmerken van componenten van bladmetaal te meten, omvat de CAD++ 

module van PC-DMIS automatische procedures die de efficiëntie van het meetsysteem verbeteren 

en programmeertaken stroomlijnen. De operator hoeft alleen nog de belangrijkste gegevens in te 

voeren. Het systeem genereert automatisch het meetprogramma, compleet met positiebewegingen 

en meetinstructies. Terwijl de cyclus wordt uitgevoerd, zorgen automatische kenmerkzoekfuncties 

ervoor dat positionele fouten en het ontbreken van kenmerken die leiden tot botsingen en onbedoelde 

programmablokkeringen, worden voorkomen.

https://www.hexagonmi.com/
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SENSOREN
Eenvoudige toegang tot kenmerken
Kale carrosserieëninspectie vereist lange tasterverlengingen en speciale 

benaderingshoeken. Dit is met name belangrijk als er contactloze tasters 

worden gebruikt. De benaderingshoek kan een groot effect hebben op de 

tasternauwkeurigheid. De DEA BRAVO-serie is daarom verkrijgbaar met zowel het HH-

ACW-43MW continue polsgewricht als HA-A gemotoriseerde indexeerbare tasterkop.

HH-ACW-43MW – zorgt voor volledige toegang tot het onderdeel dat wordt 

gemeten en wijzigt de verlengingen en adapters automatisch. Dit continue 

polsgewricht is verkrijgbaar in configuratie met derde continue as voor de juiste 

toepassing van contactloze sensoren, zoals de lasersensor HP-L.

HH-A-H2.5 - kan indexeren in stappen van 2,5° en kan 20.736 unieke posities 

bereiken. De zware kinematische koppeling maakt verlengingen mogelijk tot 750 mm. 

HH-A-T2.5 - kan indexeren in stappen van 2,5° en kan 12.440 unieke posities 

bereiken. De kop is gemonteerd op een kinematische koppeling (TKJ) en maakt 

verlengingen mogelijk tot 450 mm. 

HA-A - kan indexeren in stappen van 5° en kan 2952 posities bereiken. De 

robuuste aluminium constructie maakt verlengingen mogelijk tot 300 mm.

HP-L laserscanners – HP-L-5.8, HP-L-10.6 en HP-L-20.8 leveren maximale 

prestaties voor complexe oppervlakken tegen de hoogste snelheden en zetten de 

DEA BRAVO om in een machine met meerdere sensoren.

De sensor biedt snelle contactloze metrologie voor drie belangrijke 

toepassingsgebieden: vrije-vorm oppervlakte-inspectie, maatinspectie 

bladmetaal en reverse-engineering.

https://www.hexagonmi.com/


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.
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