
KOORDINÁTA MÉRŐGÉP FELÚJÍTÁS
A MÉRÉSTECHNIKA HATÉKONY MEGÚJÍTÁSA

SZERVIZ ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI ISMERTETŐ





•   Leheljen új életet régi rendszerekbe, minimális befektetéssel

•   Csökkentse a rendszerkomponensek élettartama vége felé jelentkező karbantartási költségeket és állásidőket

•   Növelje a meglévő mérőrendszerek termelékenységét kiváló minőségű elektronikai alkatrészekkel és komponensekkel

•   Tegye lényegesen egyszerűbbé az egész rendszer használatát és kezelését a mérőszoftverek legfrissebb generációjának  
   használatával

•   Növelje a mérőgép sokoldalúságát a mérőrendszer szkennelő, optikai vagy lézerszenzorokkal való bővítésével

•   Használja ki a Hexagon telefonos műszaki segélyszolgálata által biztosított gyors, távtámogatásos szolgáltatást

Minden gyártó berendezés rendszeres felújítást igényel az optimális teljesítmény fenntartása és a gép élettartamának 
meghosszabbítása érdekében. A koordináta-mérőgépek, illetve a többszenzoros mérőgépek mechanikai szerkezetét 
minimális igénybevétel éri, így a rendszeres karbantartás hosszú éveken át megőrzi azok megbízhatóságát. Annak 
biztosítása érdekében azonban, hogy a rendszer a teljes élettartama alatt optimális hatékonysággal és pontossággal 
működjön, bizonyos fő részegységeket rendszeresen cserélni kell, vagy újabb változatra frissíteni. Egy elektronikus vezérlő 
élettartama például rövidebb, mint a mechanikai alkatrészeké, és meghibásodás esetén nem könnyű eredeti alkatrészeket 
találni évekkel a beüzemelés után. Mindez nehézzé, esetenként lehetetlenné is teszi a karbantartást.

A személyi számítógépek és a mérőszoftverek fejlődése gyorsabb ütemű. Egy új személyi számítógép a piaci megjelenése 
után mindössze néhány év alatt elavulttá válik. A személyi számítógépek meghibásodása esetén a mérőrendszer többi 
részével való kompatibilitás biztosításához általában az egyetlen lehetséges megoldás az alkalmazás-szoftverek legújabb 
verziójára történő frissítés.

Összefoglalva, az elektronikus alkatrészek, a személyi számítógépek és a mérőszoftverek fejlesztése folyamatos, és a 
minőségellenőrzés kihasználja a frissítések előnyeit új, jobb megoldások biztosításához a termelés támogatására és 
felgyorsítására.

A Hexagon Manufacturing Intelligence kifejezetten Hexagon és nem Hexagon mérőgépek és rendszerek felújítására 
szakosodott regionális központokkal. Tapasztalt mérnökök elemzik ki minden szempontból az ellenőrző rendszert, beleértve 
a mechanikai szerkezetet, az elektronikát, a vezetékezést, a meghajtórendszert, a szenzorokat, a személyi számítógépet és 
a szoftvert, hogy a legjobb, a rendszer élettartama és teljesítménye számára optimális utólagos felszerelési lehetőségeket 
javasolhassák. 

Fő előnyök:

MIÉRT JÓ A FELÚJÍTÁS?
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A Hexagon Manufacturing Intelligence a koordináta-mérőgépek vagy többszenzoros mérőgépek 
frissítésének okától függetlenül több utólagos felszerelési szintet kínál a mérőrendszer élettartamától 
függően.

Ha a mérőrendszer aránylag új, jól karbantartott és megfelelő üzemállapotú, akkor a leggazdaságosabb 
lehetőség a személyi számítógép és a szoftver frissítése a legújabb verzióra. Ez olyan ellenőrző rendszert 
eredményez, amelynek a teljesítménye azonos azzal, amilyen új korában volt, ám jobban kihasználható.

Régebbi mérőgépek esetén a személyi számítógépen és a szoftveren felül az elektronikus vezérlőt is 
érdemes kicserélni. Ilyen esetekben a Hexagon szervizközpont teljes nagyjavítást hajt végre a mérőgépen, 
akár az ügyfél telephelyén. Az elavult vagy kopott alkatrészek cseréje után az adott feladathoz 
legmegfelelőbb, csúcstechnológiájú számjegyvezérlés lehel új életet a mérőgépbe.

A koordináta-mérőrendszerek átépítése kiváló lehetőség lehet a teljes ellenőrző állomás lehetőségeinek 
bővítésére. Például egy érintés nélküli mérésekre szolgáló új optikai szenzor, vagy egy felületről gyors 
és hatékony adatfelhő-felvételt lehetővé tevő lézerszenzor hozzáadható a meglévő szenzorhoz. Vagy 
további, kiváló mérési teljesítményű letapogató szkennelő szenzorok is beépíthetők az összes opcionális 
tartozékkal, szükség esetén akár speciális szerszámtárakkal. Ennek eredményeképpen a meglévő 
mérőgép bármilyen méretellenőrzési alkalmazáshoz megfelelő többszenzoros mérőállomássá válik.

A FELHASZNÁLÓI IGÉNYEKNEK 
MEGFELELŐ UTÓLAGOS 
FELSZERELÉS
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A Hexagon Manufacturing Intelligence rendszervezérlők teljes termékcsaládját fejlesztette ki bármilyen 
típusú és bármilyen márkájú koordináta-mérőgépek és többszenzoros mérőgépek újjáépítéséhez, ami új 
életet lehel a mérőrendszerbe és növeli annak teljesítményét.

Az egyes vezérlők adott mérőgép-mérettartományok lefedésére lettek kialakítva a költség-előny arány 
optimalizálása érdekében. Valamennyi típus moduláris szerkezetű, ami lehetővé teszi a tökéletes illesztést 
bármilyen típusú meglévő mérőgéphez, és mindegyikük képviseli a Hexagon legújabb tengelymozgás-
vezérlési fejlesztéseit, és támogatják az összes lejújabb generációs szenzort.

A Hexagon csapatai kiterjedt tapasztalattal rendelkeznek meglévő mérőrendszerek modernizálásában, 
melynek köszönhetően meg tudják alkotni az ügyfelek igényeihez ideális megoldást. Ez a tapasztalat 
segített kialakítani a vezérlő-termékcsaládot a léptékezhető technológiai platform-készlethez, ami 
valamennyi utólagosan felszerelt mérőgép méretéhez és tulajdonságaihoz optimálisan illeszkedik. Így a 
helyreállított mérési megoldás a befektetéshez viszonyítva mérhető minőségi előnyöket nyújt, lerövidült 
szervizidők mellett.

AZ ÚJJÁÉPÍTÉS LÉNYEGE
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AZ ÚJJÁÉPÍTÉS TELJESSÉ TÉTELE

A Hexagon Manufacturing Intelligence a méréstechnológiai iparágban a legnagyobb szoftverfejlesztő, és egyedileg testre 
szabható szoftvercsomagok széles választékát kínálja, amelyek a mérési adatok intelligens és hatékony megszerzését, 
elemzését, kezelését és megjelenítését biztosítják.

A mérőszoftver legújabb verzióra történő frissítése az elavult rendszerek megújításának elengedhetetlen lépése. Ez azonban az 
újabb rendszerek esetén is hasznos, hisz az újabb szoftververziók könnyebb munkafolyamatokat tesznek lehetővé, felgyorsítják 
a minőségellenőrzést és javítják a termelékenységet.

A frissített szoftververziók szenzorok szélesebb körét is támogatják, többek között a lézerszenzorokat, amelyek nagyon rövid 
idő alatt hatalmas adatmennyiséget tudnak felvenni. Ezek az adatok könnyen alakíthatók át lényegi információkká a termelési 
folyamat fejlesztése érdekében. 

A Hexagon méréstechnikai szoftver-megoldásai, például a világ piacvezető mérőszoftvere, a PC-DMIS, illetve a számos 
koordináta-mérőeszközzel és a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használható, leghatékonyabb elemző eszköz, a QUINDOS 
segítségével új életre kelnek a felújított mérőgépek 
funkciói, és kiváló befektetés-megtérülési arány 
érhető el a minőségellenőrzési megoldások között.

A PC-DMIS és a QUINDOS csomagok moduláris 
koncepciója támogatja a mérőrendszerek frissítését. 
Számos csomag választható az adott méretellenőrzési 
követelményekhez, a turbinalapátoktól a 
fogaskerekekig, továbbá támogatják a statisztikai 
folyamatelemzést és a reverse engineering 
eljárásokat.

MÉRŐSZOFTVER
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A mérőrendszer frissítése a teljes rendszer legérzékenyebb részére is kiterjedhet – a mérések felvételére szolgáló szenzorra. A 
Hexagon megoldások teljes körét kínálja érintéses mérésekhez és szkenneléshez, valamint optikai vagy lézeres technológián 
alapuló érintés nélküli mérésekhez.

7,5˚, 5˚ vagy 2,5˚ elfordulású idexálható mérőfejek rendelhetők akár 225 mm hosszúságú tapintóhegyeket is támogató szkennelő 
szenzorokkal együtt, így minden ügyfél megtalálhatja az igényeinek megfelelőt.

Az optikai szenzorok között egy motoros CNC-nagyítással felszerelt és kiváló képfeldolgozásra alkalmas kamera is felszerelhető 
az indexálható mérőfejekre, bármilyen szögben elhelyezkedő felületek optikai elemzéséhez. Alternatív megoldásként a Hexagon 
HP-L lézerszenzora szerelhető fel a széles felületrészek gyors felvételéhez, alakelemzéshez vagy geometriai elemek méréséhez.

MÉRŐ SZENZOROK
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TELJES KÖRŰ TÁMOGATÁS 
ELŐTTE, KÖZBEN ÉS UTÁNA 
A mérőrendszer Hexagon Manufacturing Intelligence vállalattól történő kiszállítása az ügyféllel való szoros együttműködés 
kezdete. Innentől kezdve a Hexagon csapata alaposan megismerkedik az ügyfél folyamatosan változó igényeivel, új kapcsolatokat 
létesít a rendszer-felhasználókkal és hozzájárul gyártási folyamataik folyamatos fejlesztéséhez és támogatásához.

A Hexagon sikerének kulcsa megérteni és világszínvonalú szolgáltatás nyújtásával teljesíteni a felhasználók igényeit szállítása 
előtt, közben és után. A Hexagon nemzetközi értékesítési és műszaki hálózata révén a legszigorúbb minőségi szabványoknak 
megfelelő helyi támogatást és szolgáltatást nyújt.

Minden felhasználó tudja, hogy az állásidők minél rövidebbre történő leszorítása a befektetések megtérülésének alapfeltétele. 
A Hexagon műszaki támogatási hálózata ezért is helyezkedik el stratégiailag fontos pontokon, és terjeszkedik folyamatosan. A 
szerviz szakemberek képzése garantálja valamennyi Hexagon termék karbantartását, és a rendszerek fejlődésének ütemében 
folyamatos oktatásban részesülnek.

A Hexagon átfogó szolgáltatás-kínálatába az alábbiak tartoznak:

Műszaki támogatás

•   Garanciális szerviz, tervszerű karbantartás, javítás, pótalkatrészek

Frissítés és rendszerújjáépítés

•   Áthelyezés, frissítés, felújítás, használt mérőgépek, kölcsönzés

Ellenőrzés és beállítás

•   Rendszeres ellenőrzés, kalibrálás, beállítás, hitelesítés

Alkalmazási szolgáltatások

•   Programozás és bérmérés

Oktatás és tanácsadás 

•   Oktatás, ismeretfrissítő képzés, alkalmazási tanácsadás

Karbantartási szerződések

•   Hardver-karbantartási szerződések, szoftver-karbantartási szerződések, frissítésekre vonatkozó oktatás
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Hexagon Manufacturing Intelligence szervizközpontok

Hexagon Manufacturing Intelligence hivatalos partnerek



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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