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VERİMLİLİĞİ DAHA DA ARTIRIR
Tüketicilerin her zamankinden daha kısa teslimat süreleriyle giderek daha fazla özelleştirilmiş ürünler 

talep etmesiyle birlikte, verimlilik imalatta rekabete sevk eden başlıca etmenlerden biri haline geldi. 

Verimlilik; hassasiyet, üretilen işin hacmi ve maliyet gibi açılardan üretim etkinliğinin ölçüsüdür. 

Rekabette ön sıralarda kalabilmek için, üreticilerin üretim hedeflerini yerine getirmek üzere bu 

faktörler arasındaki doğru dengeyi bulması gerekir. İş akışlarının kritik alanlarında verimliliği artırmak 

için yeni teknolojileri benimsemeleri ve sürecin her aşamasının başarılı bir genel sonuca katkıda 

bulunmasını sağlamaları zorunludur. 

Bu noktada metroloji ekipmanları da istisna değildir. Bugün, ölçüm süreci genel üretim döngüsü 

süresini artırmak yerine ona uymalıdır. Hexagon Manufacturing Intelligence ‘ın GLOBAL S koordinat 

ölçüm cihazı (CMM) serisi, her türlü üretim ortamının kendine has ihtiyaçlarına yönelik üstün ölçüm 

performansı ve gelişmiş verimlilik sunan akıllı teknolojileri bir araya getiriyor.

Pininfarina tarafından tasarlanan ve gücünü Hexagon Manufacturing Intelligence Gelişmiş Verimlilik 

Serisi (EPS) konseptinden alan GLOBAL S, üç performans seviyesine sahip optimum bir ölçüm 

çözümü sunmak üzere gelişmiş teknolojileri bir araya getirir: her türlü uygulamanın gerekliliklerini 

karşılayacak Yeşil, Mavi ve Chrome. EPS serisi, müşterilere ana verimlilik etmenlerini seçme ve CMM’i 

üretilen iş hacmi, hassasiyet, esneklik ya da üretim ortamı kapasitesine göre yapılandırma seçeneği 

sunar. CMM serisi, ayrıca GLOBAL S’in dünya çapında uygulanabilir olmasını sağlamak için tamamen 

özelleştirilebilir kurulumları ve sürekli verimlilik artışını destekler.



HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com4

GELİŞMİŞ VERİMLİLİK SERİSİ 
(EPS)
Üretim ekipmanlarında verimlilik, sadece ekipmanın kendisiyle değil, aynı zamanda yapısına dahil 

edilen teknolojiler ve yeteneklerle ve bunların çözümün çıktılarına olan katkısıyla tanımlanır. Benzer 

şekilde, ölçüm verimliliği de sadece cihaz donanımı ile belirlenmez, eldeki göreve uygun kullanılabilir 

teknolojinin doğru yapılandırmasını tespit etmek üretim verimliliği ölçümlerini olumlu şekilde 

etkileyecektir.

Hexagon Manufacturing Intelligence’ın Gelişmiş Verimlilik Serisi (EPS) çözümleri, kullanıcı deneyimi 

iyileştirmeleri, gelişmiş yazılım ve çevre dostu seçenekler dahil olmak üzere geniş bir akıllı teknolojiler 

portföyünden yararlanmaktadır. EPS serisi CMM’ler, ölçüm görevlerini basitleştirip hızlandırmak ve 

genel üretkenliği geliştirmek için bu teknolojilerin yararlarıyla donatılmıştır.

Önceden tanımlanmış yetenek paketleri arasından konfigürasyon seçimi yapma ya da birbirinden farklı 

gereksinimler için sistemi yapılandırma seçeneği sunan EPS serisi, ölçüm rutinleri oluşturan kalite 

mühendislerinin, denetimi gerçekleştiren operatörlerin ve verileri analiz eden kalite yöneticilerinin 

üretim iş akışında sürekli iyileştirmeyi garantileyen çözüme sahip olmalarını sağlar.
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PLATFORM 
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compass

scan PILOT 

eco MODE+

Compass ile Daha Yüksek Hızlarda Performansı Optimize Edin 
Hassas yüksek hızlı taramanın zorluklarından biri CMM’in işlem esnasında kendi 

hareketinden kaynaklanan titreşimdir ki bu da sonuçları etkileyebilir. Donanım ve 

donanımsal yazılım çözümlerinin birleşimi olan patentli Compass teknolojisiyle 

GLOBAL S, hassasiyetten ödün vermeden en yüksek tarama hızlarında çalışma 

yeteneğini garanti eder. Chrome performans seviyesi cihazlarında mevcut bulunan 

Compass, ölçüm döngüsü sürelerini kısaltarak üretkenliği artırmak üzere daha 

hızlı taramaya olanak sağlar.

Scan Pilot ile Bilinmeyeni Daha Hızlı Tarayın 
Önceden tanımlanmış bir ölçüm yolu olmadan tarama zorlu ve zaman alıcı olabilir. 

Önceden tanımlanmamış tarama ölçümlerinde yüksek verimlilik elde etmek için, 

Scan Pilot, yol bilinmediğinde dahi güvenli tarama performansına izin veren daha 

fazla hareket kontrol yeteneği sunar. Scan Pilot ile, GLOBAL S döngü sürelerini en 

aza indirgeyebilir; geometri ne kadar karmaşık ve yüzey değişiklikleri ne kadar 

tutarsız olursa olsun. 

Fly2 Modu ile Ölçüm Yürütme Süresini Kısaltın 
Bir parçayı ölçmek için gereken sürenin yanısıra döngü süreleri, sensörü bu 

ölçüm için konumlandırmaya ayrılan süreden de etkilenir. Fly2 Modunun yörünge 

optimizasyon özelliği ölçüm noktaları arasındaki en etkin rotayı üretir ve prob 

yolunu buna göre oluşturur. Sonuç olarak, program yürütme süreleri kısaltılabilir 

ve daha az bakım ve kesinti süresi için cihaz içindeki gerilim de azaltılmış olur.

Eco Mode ile İşletim Maliyetlerini Azaltın 
Hem ekonomik hem de ekolojik faydalar sağlayan Eco Mode ve Eco Mode+ 

sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılarken GLOBAL S’in işletim maliyetini de 

azaltır. Eco Mode, çalışmadığı zamanlarda CMM’in gücünü otomatik olarak kapatır 

ancak cihazı çalışmaya hazır halde tutar. Eco Mode+ cihaz bekleme modundayken 

hava tüketimini % 90’a kadar azaltır ve standart çalışma koşullarında sıkıştırılmış 

hava maliyetlerinden % 25’e kadar tasarruf edebilir.

GLOBAL S’İ DESTEKLEYEN ÖZELLİKLER 
GLOBAL S platformunun kalbinde üreticilerin maksimum verimlilik için cihaz kaynaklarından daha iyi yararlanmak üzere 

döngü sürelerini kısaltmasına ve optimize etmesine yardımcı olan bir dizi modern teknoloji yatmaktadır.

TEKNOLOJİ 
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GLOBAL S’İ GELİŞTİREN 
ÖZELLİKLER
GLOBAL S cihazları yüksek ölçüde uyarlanabilirdir; sensörler, yazılım 

seçenekleri ve aksesuarlardan oluşan geniş bir yelpaze, 

kullanıcıların cihaz kurulumunu üretim iş akışına 

özel ihtiyaçlara mükemmel bir şekilde 

ayarlamasına olanak tanır.

Eldeki İşler için Sensörlerle Yapılandırın 

Ölçümler esnasında maksimum verimliliği garanti etmek için uygun prob 

konfigürasyonunun seçimi son derece önemlidir. Hexagon, yüksek hassasiyetli 

dokunma tetiklemeli problar, temaslı ve temassız tarama sensörleri ve takım 

değiştirici seçenekleri dahil olmak üzere GLOBAL S’in her türlü uygulama ihtiyacını 

karşılamasına olanak sağlayan kapsamlı bir çözüm portföyü sunar. Maksimum 

erişilebilirlik için seçili problarda 800 mm’ye kadar uzatmalar da kullanılabilir.

Kaliteyi Kuruluş Çapında Yaymak için Yazılımdan Yararlanın 

Doğru metroloji yazılımı, üreticilere ölçüm rutinlerini 

kolaylıkla oluşturmak ve yürütmek, sonuçları hızlı ve 

etkin bir şekilde iletmek için gerekli araçları sağlar. PC-

DMIS, üreticilerin organizasyon çapında ve üretimin 

her aşamasında kalite bilgilerini sorunsuz bir şekilde 

yakalamasına ve paylaşmasına izin veren 20 yıllık uzmanlığa 

sahiptir. Özel ve kompleks geometrilerin kontrolü veya 

çetrefilli verinin değerlendirilmesi gibi zorlu uygulamalar 

için, özel modüllerden oluşan çeşitliliğiyle güçlü QUINDOS 

yazılımı en gelişmiş metroloji kullanıcısının ihtiyaç duyduğu 

çok yönlülüğü sunar.

http://www.hexagonMI.com
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SENSÖRLER VE YAZILIM

PULSE ile Çalışma Ortamını İzleyin 

Bağımsız bir ürün olarak veya HxGN SMART Quality ile 

birlikte kullanılan PULSE, kullanıcılara CMM’lerini çevreleyen 

ortam koşullarının gerçek zamanlı görünümünü sunar. Anlık 

ekipman durumuna ilişkin uyarıları ve çarpışma bildirimleri 

sunan PULSE, kullanıcıların ölçülen verilerin kalitesini 

etkileyebilecek ortam koşullarını izleyerek sonuçlara güven 

duymasını sağlar.

Endüstri 4.0’a İlerleme 

Ölçüm verilerinden daha fazla işlenebilir bilginin edinilmesi 

kaliteyi değerli bir yatırım haline getirir. GLOBAL S, imalat 

sürecine yönelik içgörü sağlamak için kapsamlı istatistiksel 

analiz, görselleştirme ve iş akışı yönetiminden yararlanan, 

kuruluş seviyesinde kalite verisi yönetim platformu HxGN 

SMART Quality ile tam uyumludur. 

Ölçüm Verisi Analizini Daha İleriye Taşıyın 

CMM’ler anlaşılması ve yönetilmesi her zaman basit olmayan 

çok sayıda veri üretir. Q-DAS yazılım portföyü, neredeyse her 

türlü ölçüm ekipmanından toplanan verilerin istatistiksel 

analizi için çok sayıda güçlü paket sunar. Yazılım, kullanıcıları 

sorunlar hakkında anında uyararak ve reddedilen parçaların 

miktarını azaltarak imalat sürecine yönelik daha iyi içgörüler 

ve sürecin daha iyi kontrol edilmesini sağlar.

http://www.hexagonMI.com
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İŞ HACMİYLE GELEN 
VERİMLİLİK
Verimliliğin çıktı hacmi ve pazara sürme süresiyle ölçüldüğü kitle pazarı ürünleri söz konusu olduğunda 

üretilen iş hacmi üretim müdürü için en temel endişe kaynağıdır. Üretim müdürleri yüksek sayıda 

parçanın teknik özelliklere tam uygun şekilde üretilmesini beklemektedir; üretim hızı arttıkça da hatalar 

daha maliyetli bir hale gelir. Kalite bölümü CMM’leri kesintisiz çalıştırıyor olabilir ve zamanında kararlar 

almaya imkân sağlayacak şekilde sonuçlara hızlı ve kullanılması kolay bir formatta ihtiyaç duyabilir.

GLOBAL S platformu yüksek hacimde iş üretilen ortamlar için tasarlanmıştır. CMM’in gelişmiş 

teknolojisi, günümüzün talepkâr pazarlarında, kalite bölümlerinin en yüksek iş hacmi seviyelerine 

ulaşmasına olanak tanır. İş Hacmi yeteneği üreticilere hassasiyetten ödün vermeden hız sağlar.

• Chrome performans seviyesindeki Compass teknolojisi ile hassasiyeti korurken tarama hacmini en 

yüksek seviyeye çıkarın

• Scan Pilot ile tarama yolu bilinmediğinde dahi keskin kenarlara vaya dar profillere sahip karmaşık 

parça geometrilerini ölçerken yüksek iş hacmini garantileyin

• Sınıfının en iyisi cihaz hızı ve ivmeyle döngü sürelerini kısaltın

• Program uzunluğunu % 10’a kadar kısaltan Fly2 Mode yörünge optimizasyonu ile daha kısa ölçüm 

döngüsü sürelerine ulaşın

• 12.240 farklı konuma ulaşabilen HH-AS8-T2.5 gibi bir endekslenebilir prob kafası ile daha fazla 

geometrik özelliğe ulaşın ve takım değişikliklerini en aza indirin

• HP-S-X1 gibi bir analog tarama probu kullanarak verileri tek noktadan problu ölçümden daha hızlı 

elde edin

İş Hacmi yeteneğiyle GLOBAL S günümüzün yüksek hızlı yalın üretim süreçlerine ideal uygunluktadır.

İŞ HACMİNİ DAHA DA ARTIRIN…
Cihaz Durumu Uyarıları 
Sıcaklık, titreşim, nem ve sonuçları etkileyebilecek diğer ortam değişikliklerini kaydetmesinin yanı 

sıra PULSE çevresel izleme sistemi, ekipmanın durum uyarılarını sunarak çözümü otomatik denetim 

kurulumları için ideal hale getirir veya yüksek hacimli ölçümlerin optimum koşullarda yapılmasını 

sağlar.

Verileri Verimli bir Şekilde Analiz Edin 
Yüksek hacimli denetim, yüksek miktarda veri üretirken istatistiksel analiz, büyük verilerin en 

iyi şekilde kullanılmasını sağlayabilir. Q-DAS yazılımı, kök neden analizini destekleyerek kalite 

mühendislerinin veri eğilimlerini ve süreç sonuçlarını izlemesine olanak sağlar. 

Otomatik Parça Yükleme 
İş akışı otomasyonu, üretilen iş hacmini artırmak için oldukça güvenilir bir yoldur. GLOBAL S, bir 

bölümden diğerine aktarılan denetim sürelerini azaltabilen hatta ölçüm işlemlerinin gözlemci 

olmadan da yürütülmesine olanak sağlayan otomatik ve yarı otomatik iş parçası besleme sistemleri 

ile uyumludur. 

http://www.hexagonMI.com
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İŞ HACMİ
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HASSASİYET

HASSASİYETLE GELEN 
VERİMLİLİK
Atölyede üretilen parçalar kompleks geometrilere ve sıkı toleranslara sahip ise, kalite teknisyenleri ve 

mühendislerinin ölçüm verilerinin kontrolünde tam güvene sahip olduklarını bilmeleri gerekir.

GLOBAL S’in yapısı hassas ölçüm için tasarlanmıştır. Düşük bir ağırlığa sahip olan alüminyum çerçevesi 

son derece sağlamdır, böylece CMM’in hız ve doğrulukla çalışmasına olanak sağlar. TRICISION köprüsü, 

yüksek doğruluk ve uzun süreli stabilite için optimum dayanım-kütle oranı sunar, hassas işlenmiş 

kırlangıç geçmeli kılavuzlar cihazın gezinme yolunun tamamında hatasız hareketi mümkün kılar. 

GLOBAL S ayrıca maksimum hassasiyet için gelişmiş geometrik kompanzasyon teknikleri kullanır; 

Hassasiyet yetenek paketi ise cihaza en yüksek seviyede doğruluk kazandırmak için ultra hassas 

sensörler ile tarama teknolojisi ekler. 

• Compass teknolojisi cihazın yapısal titreşimini dengeleyerek yüksek doğrulukta veri yakalamaya 

olanak sağladığından taramalarınızı güvenle yapın

• Uzun uzatmalar takıldığında bile ölçüm ucu sapması için doğru dengelemeyi garanti eden HP-S-X5 

gibi sabit bir kafa probuyla ölçüm belirsizliğini azaltın

GLOBAL S Hassasiyet yetenek paketi, aktarma organı bileşenleri gibi sıkı toleranslı parçaların 

ölçümünde kesinliği garantiler.

HASSASİYETİ DAHA DA ARTIRIN…
Yazılımı Uygulamanıza Göre Özelleştirin 
Mikron altı ölçüm görevlerinin desteklenmesi için geliştirilmiş olan QUINDOS, en karmaşık ölçüm 

görevleri ve özel analizler için idealdir. Özel parça geometrileri için özelleştirilmiş paketler sunan 

QUINDOS, metroloji bölümündeki gelişmiş kullanıcıların tercih ettiği yazılımdır.

Ortam Koşullarını Doğrulayın 
Hassas ölçüm, ölçümü etkileyen tüm koşulların kontrolünü gerektirir. Kalite odalarında bile ortam 

koşullarındaki dalgalanmalar ölçüm sonuçlarını etkileyebilir. PULSE sistemi sıcaklık, titreşim, nem 

ve diğer faktörlerdeki değişimleri izler ve düzeltici faaliyetlerin anında gerçekleştirilebilmesi için 

kullanıcıları uyarır.

http://www.hexagonMI.com
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ESNEKLİKLE GELEN 
VERİMLİLİK
Birçok farklı türde iş parçası üreten ya da çeşitli özelliklere, birden fazla malzeme tipine veya farklı yüzey 

özelliklerine sahip parçalara odaklanan üreticiler için, verimliliğin korunmasında ölçüm stratejisinin 

esnekliği çok önemlidir. Parça özelliklerinin doğrulandığından ve etkin bir şekilde kontrol edildiğinden 

emin olmak için kalite teknisyenlerinin doğru sensörü doğru zamanda kullanıma sokabilmesi gerekir.

Çok Amaçlı yetenek paketi, tek bir parça programında hem temaslı hem de temassız sensörleri 

kullanabilme yeteneğiyle GLOBAL S’i çok sensörlü bir CMM’e dönüştürür. Çeşitli parçaların verimli 

bir şekilde ölçülmesini sağlar ve CMM’in tamamen farklı gereksinimlere sahip uygulamalar arasında 

sorunsuz geçiş yapmasına olanak tanır. Endekslenebilir bir prob kafasını seçilen sensörler ve bir takım 

değiştirici ile birleştiren bu konfigürasyon, her bir parçanın en uygun sensör ile ölçülmesini sağlayarak 

en üst düzeyde uygulama esnekliği sunar.

• HP-L lazer tarayıcı gibi temassız opsiyonları kullanarak geniş alanlarda ve serbest formlu yüzeylerde 

yüksek yoğunluklu nokta bulutu verileri yakalayın 

• Parçalara zarar verme riski olmadan hassas yüzeyleri veya yumuşak malzemeleri denetlemek için 

temassız sensörler kullanın

• Kritik özelliklerde maksimum doğruluk için temassız ölçümü dokunsal probla birleştirin

• Parça programındaki probları otomatik değiştirerek verimliliği en üst düzeye çıkarın ve ölçüm 

inceleme süresini en aza indirin

Çok Amaçlı yetenek paketiyle GLOBAL S, iş her gün değişse de operatörlerin iş için doğru araçları 

kullanma esnekliğine sahip olmasını sağlar.

ESNEKLİĞİ DAHA DA ARTIRIN…
Optik Ölçüm Ekleyin
Dokunsal prob için çok küçük olan özellikleri yakalamak veya hassas 2B ölçüm verilerini kaydetmek 

için GLOBAL S, HP-C-VE optik sensörünü destekler.

Tek Bir Yazılımda Birden Fazla Sensörü Çalıştırın
PC-DMIS metroloji yazılımı GLOBAL S için mevcut olan tüm sensör seçeneklerini destekler ve tek 

bir yazılımda bunlar arasında sorunsuz geçişe olanak sağlar, böylece kullanıcıların tek seferlik 

özelleştirilmiş denetim görevlerinden ve tersine mühendislikten yüksek üretim hacimli süreç 

kontrollerine kadar program yapılandırmasına olanak sağlar.

Karmaşık Verileri Yönetin ve Raporlamayı Özelleştirin
Yoğun nokta bulutu verilerini işleyen metroloji yazılımı ile çoklu sensör kurulumunun faydalarını en 

üst düzeye çıkarın. PC-DMIS tek noktalardan kompleks ağlara kadar verileri bütünleştirerek Microsoft 

Excel’e, endüstri standardı IGES ve STL’e ve istatistiksel süreç kontrolü (SPC) yazılımına dışa 

aktarmaya olanak sağlar.
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ÜRETİM BÖLÜMÜ

ENTEGRASYONLA GELEN 
KALİTE
Parçaların denetleme amacıyla üretimden kalite bölümüne alınmasına kadar geçen süre verimlilikteki 

ana engellerden biridir. Ölçümün üretim noktasına yaklaştırılması iş akışındaki boşta çalışma sürelerini 

azaltır ve verimliliği artırır. Üretim operasyonlarıyla sıkı sıkıya entegre ölçüm sistemleri kalite kusurlarını 

hızlıca tespit ederek iş akışlarının optimize edilmesine ve pazara sürülme süresinin kısaltılmasına 

olanak sağlar. Bununla birlikte, üretim ortamı koşulları kayda değer oranda değişkenlik gösterdiğinden 

üretim ortamında ölçüm yapmanın kendine ait zorlukları da vardır.

Üretim Bölümü yetenek paketi GLOBAL S’in değişen sıcaklıklar için dengelenmesini mümkün kılar ve toz 

ile kirin etkilerine karşı daha yüksek seviyede koruma sağlar; ayrıca üretim ortamı kullanıcıları için ideal 

olan bir dizi operatör özelliği ekler. 

• Gelişmiş sıcaklık dengeleme özelliği sayesinde üretim ortamlarının değişen sıcaklık koşullarında bile 

güvenilir sonuçlar alın

• Kirleticilerin CMM’in kritik mekanik parçalarına ulaşmasını körük ve kapaklarla önleyin, böylece en 

kritik çevresel koşullarda bile cihaz çalışma süresini artırın

• PULSE çevresel izleme sistemini kullanarak sıcaklık, nem ve sonuçları etkileyebilecek diğer 

faktörlerdeki değişikliklere karşı uyarılar alın

• PC-DMIS’in kullanıcı arayüzü INSPECT’i kullanarak operatörlerin önceden tanımlanmış parça 

programlarını daha çabuk ve daha az eğitim gereksinimiyle çalıştırmasına olanak sağlayın

• CMM’in üretim bölümündeki durumunu görmek için mesajlaşma ışığı opsiyonuyla kaynak yönetimini 

iyileştirin

Üretim Bölümü yetenek paketiyle GLOBAL S, boyutsal inceleme için genel iş akışını optimize ederken, 

süreç kalitesini kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

ENTEGRASYONU DAHA DA ARTIRIN…
Denetimi Otomatikleştirin
Üretim Bölümü yetenek paketi GLOBAL S’in hat içinde ya da hat yakınında çalışmasına olanak 

sağlayarak, maksimum verimlilik için tam otomatik bir çalışma hücresinde kullanım potansiyeli sunar.

Aşırı Koşullar için Cihaz Korumasını Genişletin 
Ortamın GLOBAL S’in performansını sınırlandırma olasılığı olduğunda ya da CMM tozdan ya da kirletici 

maddelerden ekstra korumaya gerek duyduğunda, Hexagon, koruyucu kapaklar veya iklim kontrollü 

oda seçenekleri sunar. Aktif damperler de aşırı titreşimleri hafifletebilir.

Operatör Güvenliğini Sağlayın
GLOBAL S yapısı itibariyle güvenlidir ve standart konfigürasyonda özel bir koruma gerektirmez. 

Bununla birlikte, müşteriye özel talepleri karşılamak için GLOBAL S etkin güvenlik ekipmanlarıyla 

birlikte sunulmaktadır. Bu kullanıcı bağımlılığını en aza indirger ve üretim bölümünde kullanılan 

GLOBAL S CMM’lerine maksimum esneklik sağlar.

http://www.hexagonMI.com
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TÜM DÜNYADA UZMAN 
YEREL DESTEK
Hexagon Manufacturing Intelligence’ın denetim mühendisleri ve metroloji 

uzmanlarından oluşan global çözüm merkezleri ağı, kalite hedeflerine 

ulaşmaları için dünyanın her yerindeki imalatçılara yardımcı olmak üzere 

hazır bulunmaktadırlar. Bölgesel tesisler ürün demonstrasyonları, canlı parça 

programlama ve kapsamlı eğitimler sağlamak üzere donatılmışlardır. GLOBAL S 

CMM’in kurulumu ve ilk çalıştırılmasından cihaz ömrü süresince desteğe kadar 

Hexagon her adımda yer alır.

DEMONSTRASYON MERKEZIÜRETIM TESISI

http://www.hexagonMI.com
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SERVİS VE DESTEK

İLK KURULUM DESTEĞİ
Kurulumda ve sonrasında sorunsuz işletim için personele eğitim vermeye hazır 

uzman uygulama mühendisleri, ilk parça ölçüm programları için destek ve ileriye 

yönelik tavsiyeler sağlar.

EĞİTİM
CMM kullanımı ve bakımı hakkında yeterli bilgiye sahip olmak verim üzerinde 

oldukça etkilidir. Giriş seviyesinden gelişmiş seviyeye kadar değişen Hexagon 

eğitimleri, kullanıcılara kendi CMM kullanımlarını optimize etmeleri ve cihazın 

hizmet ömrünü en üst seviyeye çıkarmaları için gereken becerileri sağlar. Hexagon 

hem başlangıç seviyesindeki hem de deneyimli operatörler için, ister özel bir eğitim 

merkezinde ister müşterinin tesislerinde olsun, geniş yelpazede eğitimler sunar.

BAKIM PLANLARI
Koruyucu bakım ve planlı servisler donanımı optimal koşullarda tutar. Farklı bakım 

planları mevcuttur. Bunlar servis parçalarını, tamir gerektiğinde işçilik ve nakliyeyi 

de kapsar. Servis ayrıca özel müşteri temsilcisi, Hexagon'un teknik desteğine 

erişim ve uygun şartlarda uzaktan yardımı da içerir.

KALİBRASYON HİZMETLERİ
Sistemi ömrü boyunca hassas tutarak yatırım getirisini en üst seviyeye çıkarın. 

Hexagon destek mühendisleri CMM sistemlerini tam anlamıyla kalibre etmek 

ve yeniden sertifikalandırmak için deneyim, uzman araçlar ve güncel global 

standartlara göre akreditasyona sahiptir.

UYGULAMA DESTEĞİ
Hexagon'un uzman metroloji uygulama mühendisleri kurulumda ve sonrasında 

müşteriler için parça denetim programları yazabilirler. Bu hizmet ilk kez CMM 

kullanacaklar, yeni program başlatma desteği veya yeni veya kompleks geometriler 

ile ilgilenen deneyimli kullanıcılar için idealdir.

SAHA ANALİZİ
Atölye ve laboratuvar koşulları hassas ölçüm verisi almak için her zaman ideal 

olmayabilir. Bu durumda, Hexagon mühendisleri saha danışmanlığı yaparak 

sonuçları iyileştirmek için hangi eylemlerin yapılacağını belirlemek ve çevre için en 

uygun çözümleri seçmeye yardımcı olmak üzere hazırdır.

http://www.hexagonMI.com


Hexagon Manufacturing Intelligence, endüstriyel 
üreticilerin, günümüzdeki teknolojilerin yerini hızlı bir 
şekilde alan teknolojileri ve geleceğin çığır açan ürünlerini 
geliştirmelerine yardımcı olur. 

Lider metroloji ve üretim çözümleri uzmanı olarak 
algılama, düşünme ve harekete geçme, yani ölçüm verisinin 
toplanması, analizi ve aktif kullanımı konusundaki 
uzmanlığımız, ürün kalitesini geliştirirken üretim hızını ve 
verimliliği artırma konusunda güven veriyor.

Yerel servis merkezleri ağımız, üretim tesislerimiz ve beş 
kıtadaki ticari faaliyetlerimiz ile, kalitenin üretkenliğe yön 
verdiği bir dünya kurmak için üretimde akıllı bir değişimi 
şekillendiriyoruz. Daha fazla bilgi için HexagonMI.com; 
www.hexagonmetrology.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Hexagon Manufacturing Intelligence, coğrafi ve endüstriyel 
kurumsal uygulamalarda verimlilik ve kalite sağlayan bilgi 
teknolojilerinin lider küresel tedarikçisi Hexagon’un (Nasdaq 
Stockholm: HEXA B; hexagon.com) bir parçasıdır.

KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZLARI

3B LAZER TARAMA

SENSÖRLER

TAŞINABİLİR ÖLÇÜM KOLLARI

UYGULAMALAR/ HİZMETLER

LAZER TAKİP CİHAZ VE İSTASYONLARI

ÇOKLU SENSÖRLÜ & OPTİK SİSTEMLER

BEYAZ IŞIK TARAYICILARI

METROLOJİ YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

CAD / CAM

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ

ROBOTLU UYGULAMALAR

MİKROMETRE, KUMPAS VE MASTARLAR

TASARIM VE MALİYETLENDİRME YAZILIMI

© 2018 Hexagon AB ve/veya bağlı kuruluşları ve iştirakleri. Tüm hakları saklıdır. Bu belge yayın tarihi itibariyle doğrudur. Bilgiler, haber vermeksizin değiştirilebilir.

http://HexagonMI.com
http://hexagonmetrology.com.tr
http://hexagon.com
http://www.hexagonMI.com

