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ABSZOLÚT BÁRMIT
ABSZOLÚT BÁRHOL
A VILÁG LEGHORDOZHATÓBB LÉZERTRACKERE

A hordozható mérések sosem voltak még ilyen egyszerűek. A Hexagon Manufacturing 
Intelligence univerzális méréstechnikai megoldása, a minden versenytársánál hordozhatóbb 
Leica Absolute Tracker AT403 egy egyetlen kompakt és kényelmes hordtáskába csomagolt önálló 
méréstechnikai műhely.

A mérési folyamat más lézertrackerekkel összehasonlíthatatlanul lenyűgöző sebessége és 
egyszerű használata, valamint páratlanul masszív szerkezete révén a Leica Absolute Tracker 
AT403 a hordozható méréstechnikai piacon versenytárs nélküli, megfizethető innovációs 
csomag.

Mérjen meg abszolút bármit, abszolút bárhol, egyenesen a dobozból kivéve, a Leica Absolute 
Tracker AT403 lézertrackerrel.

Termelékenység 
A mérési eljárások minden eddiginél gyorsabbak és hatékonyabbak lettek.

 

Hordozhatóság 
A valaha készült leghordozhatóbb lézertrackeres mérőrendszer.

 

Rugalmasság 
Úgy készült, hogy mindenhol használható legyen, azaz bárhol teljes 
funkcionalitással bevethető.

BEVEZETÉS
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A TERMELÉKENYSÉG 
ÖSZTÖNZÉSE 
A BELSŐ SÁV A JOBB HATÉKONYSÁGHOZ 
 
A Leica Absolute Tracker AT403 arra készült, hogy a feladatokat hatékonyan, megfizethetően 
és pontosan hajtsa végre. Ez a lézertrackeres megoldás a mérési folyamatok minimális 
időtartamával előtérbe helyezi a termelékenységet.

A gyorsabb és gazdaságosabb helyhez kötött és folyamatos mérési folyamatot gördülékeny 
helyváltoztatási folyamattal párosítva biztosít fontos fejlődést az időmegtakarításban és a 
funkcionalitásban. Ezen felül, az innovatív WiFi hozzáférési pont csatlakozás és az azonnal 
cserélhető akkumulátorok megadják a mérések minden eddiginél hatékonyabb elvégzéséhez 
szükséges szabadságot.
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PAGE TITLE

Technológia a célkeresztben 
A Hexagon innovatív PowerLock aktív vizuális technológiájával a pontos mérések nem jelentenek gondot. 
Ez az automatizált nyalábos célzórendszer egyszerűvé és magától értetődővé teszi a lézertracker üze-
meltetését, csökkenti az oktatási igényt és minden eddiginél gyorsabb mérési eredményeket biztosít.
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MÉRÉSEK ÚTKÖZBEN 
MÉRÉSTECHNIKAI MEGOLDÁS HORDTÁSKÁBAN

A Leica Absolute Tracker AT403 a koordináta-mérőgépek funkcionalitását valóban hordozhatóvá 
teszi. A teljes mérőrendszer kompakt módon egyetlen könnyű hordtáskába rendezett, és a 
dobozból kivéve azonnal teljes funkcionalitásával használható. Ez a lézertrackeres megoldás 
arra készült, hogy gyorsan és könnyen üzemeljen bárhol és bármikor.

Az egyszerű és innovatív WiFi csatlakozás és a független akkumulátoros működés által 
támogatott Leica Absolute Tracker AT403 a hordozható vezeték nélküli technológia definíciója. 
Egyedülálló univerzális mérési megoldás, amely arra készült, hogy bárhová eljusson, ahol 
pontos mérésekre van szükség.

Hordozható tapintásos mérés 
A Leica B-Probe kézi pontonkénti mérőeszköz a Leica 
Absolute Tracker AT403 tökéletes kiegészítője. Az 
egyedülállóan hordozható és használható rendszer 
pontos méréseket biztosít olyan helyeken, ahová sem 
a háromdimenziós lézertrackerek, sem a hagyományos 
optikai mérőrendszerek nem jutnak el. A Leica B-Probe 
rejtett háromdimenziós pontadatok nagy mérési 
tartományokbeli felvételére való alkalmassága, 
és akkumulátoros, vezeték nélküli üzemeltetési 
képessége egyedülálló a nagyméretű háromdimenziós 
méréstechnika világában.

A Leica B-Probe teljesítményét növeli a Leica Absolute 
Tracker AT403, gyorsabb mérési sebességet, testre 
szabható rejtett pont képességet és megnövekedett 
használhatóságot biztosít.

HORDOZHATÓSÁG



BÁRHOL A CÉLKERESZTBEN 
MEGBÍZHATÓ MÉRÉSEK BÁRMILYEN KÖRNYEZETBEN 

A Leica Absolute Tracker AT403 úgy készült, hogy szinte bármilyen elképzelhető mérési 
környezetben biztosítsa az eredményeket. Ez a lézertracker igazán nagy léptékű a 320 méteres 
(ø) mérési térfogatával.

A -15 és 45 Celsius-fok közötti hőmérsékleti tartományban való üzemelésre hitelesített Leica 
Absolute Tracker AT403 kész a méréseket bárhol elvégezni – ugyanúgy otthon érzi magát a 
legszélsőségesebb szabadtéri környezetekben, mint a klimatizált gyártócsarnokokban. Az 
olyan szolgáltatások, mint a beépített MeteoStation környezet-felügyelet, a gravitációhoz 
igazítási funkció a szigorú IP54 védelmi osztállyal párosítva teszik lehetővé a bárhová történő 
hordozhatóságot, melynek révén tökéletes eszközzé válik a korlátlan mérésekhez.



Kültéri beállítás 
Egyedi RapidSight célzási szolgáltatásával a nagytávolságú mérésekhez való beállítás vakító kültéri 
körülmények között is játszi könnyedségű. A felülre szerelt célkereszt elavulttá teszi a körülményes 
célzást, felgyorsítja a mérési folyamatokat a kihívást jelentő helyzetekben, ahol a feladatok gyors 
elvégzése elsődleges fontosságú.
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LEICA ABSOLUTE TRACKER AT403 
MEGHATÁROZÓ FUNKCIÓK 
 
A sebességet, termelékenységet és megbízhatóságot ötvöző Leica Absolute Tracker AT403 páratlan megoldás 
a nagyméretű mérések kihívásaira. A fejlett technológiai alapokra épülő rendszer számos új és az ipari 
méréstechnikai alkalmazásoknál bevált funkciót egyesít.

ABSZOLÚT 
RUGALMASSÁG
IP54 tanúsítás 

Az IEC-tanúsított szigetelt egység 
por és más szennyeződések 
behatolásával szembeni 
védelmet nyújt, ami hatékony 
mérést biztosít a legkeményebb 
körülmények között is. 

MeteoStation

Az integrált környezeti egység 
a körülményeket felügyeli, mint 
például a hőmérsékletet, a 
légnyomást és a páratartalmat 
a változások kompenzálása 
érdekében, ami pontos méréseket 
biztosít a külső tényezőktől 
függetlenül.

Üzemi hőmérséklet

- 15 és 45 Celsius-fok közötti, 
széles üzemi hőmérsékleti 
tartomány.

Mérési tartomány

Rendkívül nagy, 320 méteres (ø) 
mérési térfogat, 0,8 méternél 
is kisebb minimális mérési 
távolsággal.

Hexagon garancia

Teljes körű 24 hónapos 
gyári garancia és garantált 
szervizelhetőség 10 éven át.

ABSZOLÚT 
HORDOZHATÓSÁG
Univerzális integrált 
kialakítás

Az integrált vezeték nélküli 
csatlakoztathatóságtól, 
környezet-felügyelettől és 
egész napos akkumulátoros 
üzemeltetéstől az áttekintő 
kameráig, RapidSight célkeresztig 
és az ergonomikus hordfülig 
minden beépített.

Mérőrendszer egyetlen 
dobozban

Mindössze egyetlen doboz 
tartalmazza a legkönnyebb és 
leghordozhatóbb szenzort és 
mérőfejet, valamint az infravörös 
távirányítót és a különböző 
hordtáskákat a teljes körű 
rugalmasság érdekében.

Okos csatlakoztathatóság

A tényleges hozzáférési pontos 
beépített WiFi funkció egyetlen 
felhasználó általi üzemeltetést 
biztosít egyetlen személyi 
számítógéppel, valamint 
távirányítási lehetőségekkel 
notebookok, tabletek vagy 
okostelefonok segítségével.

ABSZOLÚT 
TERMELÉKENYSÉG
PowerLock

Automatikusan visszaállítja a 
megszakadt rálátást a látómező 
széles sávjában, felhasználói 
beavatkozás szükségessége 
nélkül.

Folyamatos mérés

Folyamatos idejű és 
távolságmérési üzemmód.

Akkumulátoros üzem

A független, azonnal cserélhető 
akkumulátoros tápegység gyors és 
egyszerű vezeték nélküli felállítást 
és egész napos vezeték nélküli 
üzemeltetést tesz lehetővé.

Gravitációhoz igazítás

Lehetővé teszi a mérések 
gravitációhoz igazított Z-tengellyel 
történő elvégzését, ami ideális 
szintezéshez és beigazítási 
feladatokhoz. 

Belépő szintű érintéses 
mérés

Vezeték nélküli, akkumulátoros 
üzemű Leica B-Probe testre 
szabható rejtett pont képességgel.
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BÁRMIRE KÉSZ 
MÉRÉS MINDEN ALKALMAZÁSHOZ 
 
A Leica Absolute Tracker AT403 ideális eszköz számos iparágbeli alkalmazáshoz, 
 a világ legnagyobb infrastruktúra-fejlesztéseitől a vezető tudományos kutatásokig.

ALKALMAZÁSOK
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LEICA B-PROBE TARTOZÉKOK REFLEKTOROK

TARTOZÉKOK 
HOZZA KI A LEGTÖBBET A MÉRÉSEKBŐL 
 
A Leica Absolute Tracker AT403 számos olyan eszközzel és tartozékkal kompatibilis,  
amelyek a mérési funkciók és a termelékenység javítására szolgálnak. 

LEICA B-PROBE 
A hordozható érintéses mérésekhez legmegfelelőbb 
eszköz a Leica B-Probe remekül hordozható, 
akkumulátoros üzemű, vezeték nélküli kézi mérőfej, 
amely a Leica Absolute Tracker AT403 tökéletes 
kiegészítője.

GÖRGŐ
BEÁLLÍTÓ 
KÉSZLET
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SZERELÉSI LEHETŐSÉGEK

TARTOZÉKOK
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Leica AT403: 320 m (ø) 
tartományLeica B-Probe: 20 m (ø) 

tartomány

SPECIFIKÁCIÓK

Pontosság

Reflektor* U(x,y,z) = ± 15 μm + 6 μm/m                      

(± 0,0006” + 0,000072”/ft)

Leica B-Probe* U(x,y,z) = ± 0,2mm (± 0,008”)

*Valamennyi pontossági érték Legnagyobb megengedett hibaként (MPE) meghatározott, és az 
ASME B89.4.19-2006 és az ISO10360-10:2016 szabvány szerint került kiszámításra Leica 1.5” 
Red Ring reflektorok segítségével, amennyiben másként nincs megadva.

Abszolút távolsági teljesítmény ± 10 μm (± 0,00039”)

Abszolút szögteljesítmény 

(gravitációhoz igazítással)

± 15 μm + 6 μm/m                      

(± 0,0006”+0,000072”/ft)

Környezeti jellemzők

Por /Víz elleni védelem IP54 (IEC 60529)

Üzemi hőmérséklet -15˚C és +45˚C között

Relatív páratartalom Maximum 95% 

(nincs páralecsapódás)

Környezet-felügyelet Hőmérséklet, légnyomás és 

páratartalom

Lézerbiztonság Class 2 osztályú lézertermék, 

megfelel az IEC 60825-1 

második kiadásának (2014-

05).

Mérési tartomány

Jellemző reflektoros mérési 

tartomány (Ø)

320 m

Legkisebb reflektoros mérési 

távolság

< 0,8 m

Interfész

Kábel TCP/IP (Cat5)

Vezeték nélküli WLAN (IEEE 802.11n)

Áramellátás

Belső Lítium-ionos akkumulátor 8 
órás jellemző üzemidővel

Külső Váltakozó áramú tápegység

Opcionális Áramellátás Ethernet-en 

keresztül (PoE+)

Általános Információk

Áttekintő kamera 4:3 infravörös javított kép             

≈ 10˚ látószög

Távirányítás 4 gombos, infravörös

Leica B-Probe

Leica B-Probe

Mérési térfogat (ø) 20 m

Áthelyezési térfogat (ø) akár 320 m

Legkisebb mérési távolság 2,5 m

Por /Víz elleni védelem IP50
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MINŐSÉG AZ EGÉSZ VILÁGON 
PIACVEZETŐ ESZKÖZÖK PIACVEZETŐ TÁMOGATÁSSAL 
 
A több, mint 25 éves kutatási és fejlesztési tapasztalaton alapuló Leica Absolute Tracker AT403 a Hexagon 
Manufacturing Intelligence kiváló teljesítményt nyújtó technológiai innovációinak hosszú sorára tekint vissza. A 
tapasztalatból származtatott minőség felhasználása a termelékenység ösztönzésére az, ami a Hexagon vállalatot 
az élen tartja, és alkalmassá teszi arra, hogy első osztályú megoldásokat szállítson valamennyi iparágban, az egész 
világon.

A Hexagon nemzetközi jelenléte átfogó értékesítés utáni támogatást és szervizelést garantál világszerte. A 
méréstechnikai berendezésgyártók között a legnagyobb specializált szervizcsapat révén és a helyben biztosított 
megoldások hangsúlyozásával a Hexagon egyedülálló a szerviz, javítási, hitelesítési és kalibrálási szolgáltatásoktól a 
gépkezelők oktatásáig és a szoftverek karbantartásáig és frissítéséig.

A szervizelés tíz éves biztosítása mellett, a Leica Absolute Tracker AT403 tulajdonosai az új, teljes körű 24 hónapos 
garancia előnyeiben is részesülnek – ez a biztosíték arra, hogy a technológiánk mindig meg fog felelni felhasználók 
igényeinek.

EURÓPA
Milton Keynes, Egyesült Királyság 
Chester, Egyesült Királyság 
Párizs, Franciaország
Barcelona, Spanyolország 
Orbassano, Olaszország 
Unterentfelden, Svájc 
Gothenburg, Svédország 
Szentpétervár, Oroszország 
Wetzlar, Németország 
Prága, Csehország 
Ankara, Törökország 
Krakkó, Lengyelország

AMERIKA
São Paulo, Brazília 
Lake Forest, Egyesült Államok 
Miamisburg, Egyesült Államok

ÁZSIA
Bengaluru, India 
Csingtao, Kína 
Szöul, Korea 
Acugi, Japán

SZERVIZ ÉS MINŐSÉG



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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