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Furnizarea unui nou sistem de măsurare 
reprezintă pentru Hexagon Manufacturing 
Intelligence, mai mult decât conceperea 
unui contract de vânzări - acesta este 
începutul unei colaborări cu clienţii, fiind 
baza pentru stabilirea și dezvoltarea 
contactelor și relaţiilor între oamenii 
dedicaţi îmbunătăţirii continue a proceselor 
industriale. 

Înţelegerea și îndeplinirea cerinţelor utilizatorilor înainte, în timpul și după 
livrarea unui system, este îndatorirea companiei Hexagon. Prin intermediul 
unei reţele atât tehnice, cât și de vânzări internaţionale, compania oferă 
consiliere și servicii locale personalizate la cele mai înalte standarde de 
calitate - contribuind la construirea unei lumi în care calitatea stimulează 
productivitatea.
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Lista cu centrele service ale Hexagon Manufacturing Intelligence este disponibilă 
la paginile 14-15

Hexagon Manufacturing Intelligence Service Centres

Hexagon Manufacturing Intelligence Certified Partners
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Perioada standard de garanţie, care cuprinde toate sistemele de măsurare oferite de Hexagon 
Manufacturing Intelligence este de 12 luni și poate fi extinsă la cerere. 

Orice utilizator al echipamentului știe că reducerea timpului de nefuncţionare a mașinii este cheia prin 
care se obţin cele mai multe beneficii dintr-o investiţie. Acesta este motivul pentru care reţeaua de 
suport tehnic Hexagon este amplasată strategic pe plan mondial și este în continuă extindere. Centrele 
naţionale de preluare a apelurilor telefonice colectează toate cererile de service și coordonează activităţile 
tehnicienilor locali, pentru a reacţiona rapid la solicitările primite. 

Personalul de service este pregătit să garanteze întreţinerea produselor Hexagon și este informat continuu 
cu privire la dezvoltarea fiecărui sistem de măsurare de către oamenii care au proiectat și fabricat 
sistemele. 

Fiecare activitate tehnică aflată în garanţie, fiecare întreţinere operaţională, reparaţie sau modificare 
necesită expertiză și unelte specializate, precum și piese de schimb certificate. Având acces la toate 
acestea, Hexagon poate să garanteze că funcţionalitatea și acurateţea fiecărui instrument de măsurare, 
sunt perfect restabilite.

SUPORT TEHNIC

•     Servicii de garanţie

•     Întreţinere de rutină

•     Reparaţii

•     Piese de schimb
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•  Relocări

•  Îmbunătăţiri

•  Reconstruiri sistem

•  Mașini cu deţinători anteriori

•  Închirieri

Structura mecanică a sistemului de măsurare este supusă unei solicitări minime, 
iar lucrările regulate de întreţinere vor asigura caracteristicile fiabile și de precizie 
pe o perioadă de mai mulţi ani. Oricum, electronicele, PC-ul și software-ul sunt 
supuse unor dezvoltări mai rapide și necesită îmbunătăţiri pentru a ţine pasul cu 
evoluţia tehnologiei.

 

Hexagon Manufacturing Intelligence are centre specializate în reconstruirea, 
recondiţionarea și adaptarea sistemelor atât pentru mașinile de măsurat în 
coordonate (CMM) Hexagon și pentru cele produse de alte companii, cât și pentru 
alte sisteme de măsurare. Prin intermediul inspecţiei condiţiilor mecanice, 
înlocuirii sistemului de control și a computerului, precum și prin îmbunătăţirea 
senzorilor și actualizarea software-ului la cele mai recente versiuni, utilizatorii 
vor beneficia de sisteme de măsurare ca noi, cu specificaţii și cu o performanţă 
crescută. 

 

Pentru clienţii care achiziţionează un sistem nou de măsurare ca înlocuitor pentru 
o mașină existentă, Hexagon oferă posibilitatea înlocuirii echipamentului folosit 
cu unul nou și colecţii cu o valoare competitivă. Mașinile folosite vor fi complet 
inspectate, iar componentele uzate ale sistemului de control și ale software-ului 
de măsurare vor fi înlocuite. Apoi acestea sunt pregătite pentru instalare și ulterior 
utilizate de clienţii care doresc să achiziţioneze un sistem recondiţionat, la un preţ 
mai redus decât cel al unui sistem nou, dar având garanţia fiabilităţii acestuia. 

Pentru a ajuta clienţii să atingă apogeul în producţie sau să abordeze cerinţele 
specifice de măsurare pentru o perioadă limitată, Hexagon oferă un serviciu 
de închiriere a sistemului de măsurare. Acesta poate varia de la o interfaţă 
suplimentară a software-ului pentru un format CAD particular, până la un 
dispozitiv portabil de măsurare sau chiar un sistem complet de măsurare cu un 
operator.

ACTUALIZARE ȘI RECONSTRUIRE 
SISTEM
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VERIFICARE  
ȘI CALIBRARE
Standardele de certificare a calităţii fiecărei companii solicită ca instrumentele de măsurare să fie 
verificate regulat și, dacă este nevoie, recalibrate. Sistemele de măsurare în coordonate, braţele portabile 
de măsurare și dispozitivele laser tracker, urmează aceleași proceduri ca cele ale standardelor de referinţă 
pentru inspectarea pieselor fabricate. Acestea nu se opresc la cerinţele standardelor; gestionarea atentă a 
sistemelor de măsurare pe întreaga durata de utilizare asigură rezultate continue ale investiţiei, atât pentru 
echipamentul de verificare, cât și pentru cel de producţie. 

Hexagon Manufacturing Intelligence recomandă ca fiecare mașină de măsurat să fie inspectată și, dacă 
este necesar, recalibrată anual. Datorită solicitărilor mecanice neglijabile la care sistemele de măsurare 
sunt supuse pe parcursul duratei de funcţionare, în majoritatea cazurilor, activitatea de service este limitată 
la o simplă verificare a performanţei - doar dacă nu au avut loc modificări structurale sau funcţionale la 
operarea mașinii sau ca rezultat al condiţiilor de mediu necorespunzătoare. În cazurile rare în care se găsesc 
devieri semnificative faţă de ultima inspecţie, pot fi realizare rectificări ale mașinii, utilizând un echipament 
specializat.

•     Verificări provizorii

•     Calibrări

•     Rectificări

•     Certificări





PROGRAMARE ȘI INSPECŢIE PE 
BAZĂ DE CONTRACT
Hexagon Manufacturing Intelligence oferă servicii de aplicaţie care să corespundă perfect cerinţelor de control al calităţii fiecărei 
activităţi individuale. 

Atunci când începe o nouă activitate de producţie, iar clienţii nu doresc să preia sistemele de măsurare de la activitatea curentă 
pentru a le utiliza în generarea unor noi programe de control, tehnicienii în metrologie ai Hexagon pot oferi programe noi de 
măsurare, pregătite pentru întrebuințare. Pentru utilizatorii și operatorii mai puţin experimentaţi, expertiza și cunoștinţele Hexagon 
în ceea ce privește software-ul de măsurare este o resursă inestimabilă în timpul instalării. 

În cazul în care un client are o perioadă de producţie de vârf, iar capacitatea de control nu corespunde sau nu poate să efectueze 
activităţi de măsurare complexe sau specializate, centrele Hexagon sunt pregătite să ofere control pe baza unui contract. Astfel 
de servicii pot fi de asemenea oferite în locaţia clientului de către tehnicienii Hexagon, care utilizează dispozitive portabile de 
măsurare sau opteaza pentru folosirea echipamentului instalat în unitatea de producţie.

•     Programare

•     Control pe bază de contract



INSTRUIRE ȘI CONSULTANŢĂ
Instruirea adecvată a personalului implicat în operarea sistemului de măsurare este esenţială pentru obţinerea celor mai bune 
rezultate, cea mai bună eficienţă și cel mai bun randament al investiţiei. În acest sens, Hexagon Manufacturing Intelligence oferă 
cursuri de instruire în centrele de pe plan local pentru personalul care desfășoară activităţile de operare. Cursurile sunt realizate 
de tehnicieni cu experienţă și includ instruire de bază, instruire avansată și instruire de perfecţionare. 

Controlul calităţii sprijină, îmbunătăţește și accelerează procesul de producţie. În timp ce tehnologia face progrese și introduce 
un nou design și soluţii în ceea ce privește producţia, departamentul de control al calităţii este prezent cu noi provocări. Hexagon 
poate pune la dispoziţie consultanţă calificată, impulsionând activităţile să obţină creșteri semnificative în producţie, prin utilizarea 
mai eficientă a datelor. În fiecare centru Hexagon sunt prezenţi tehnicieni cu experienţă, dispuși să ofere cele mai bune soluţii 
de aplicare.

•     Instruire
•     Instruire de perfecţionare
•     Consultanță în aplicare
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CONTRACTE DE ÎNTREȚINERE
Contractele de întreținere a hardware-ului și a software-ului pot fi semnate după expirarea perioadei de garanție.

Contractele de întreținere a hardware-ului acoperă toate piesele mecanice, pneumatice, electronice și electromecanice furnizate 
de Hexagon Manufacturing Intelligence. Durata contractului este de 12 luni și poate fi extinsă pentru o perioadă mai mare. 
Contractul include oferirea serviciilor regulate de întreținere preventivă și, atunci când este necesar, lucrări de remediere în locația 
clientului. De asemenea, este disponibil și un serviciu de asistență telefonică, pentru informații privind operarea pneumatică, 
electrică și mecanică, precum și operarea sistemului. Activitățile de rectificare a geometriei și inspecție a măsurătorilor pot fi 
solicitate pentru sistemul de măsurare, ca opțiune la contractul de bază. 

Contractele de întreținere a software-ului poziționează centrul analitic al sistemului de măsurare în fața evoluției tehnologice. Doar 
prin intermediul unui sistem de măsurare puternic și versatil, bazat pe un software actual, utilizatorii pot rezolva eficient problemele 
apărute în controlul procesului din prezent și cele determinate de cerințele de certificare din producție. Software-ul de măsurare 
evoluează constant pentru a îndeplini cerințele utilizatorilor și pentru a face posibile noi metode de inspecție oferite de evoluția 
standardelor internaționale privind controlul calității. 

Hexagon recomandă actualizări regulate la cele mai recente versiuni disponibile ale software-ului utilizat în metrologie și oferă 
sesiuni de instruire pentru cele mai noi versiuni ale produselor. Contractul de întreținere include, de asemenea, și un serviciu de 
asistență telefonică pentru a oferi informații și indicații privind funcționarea software-ului.

•     Contracte de întreținere a hardware-ului    
•     Contracte de întreținere a software-ului
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CENTRE DE SERVICE ALE  
HEXAGON MANUFACTURING  
INTELLIGENCE, ORIUNDE ÎN LUME 
EUROPA 
---------------------------- 
AUSTRIA
Wiener Neudorf  
Tel: +43 2236 860 070 

REPUBLICA CEHĂ
Praga  
Tel: +420 272 680 830 
 
DANEMARCA 
Odense  
Tel: +45 29 744 513  

FINLANDA
Helsinki  
Tel: +358 10 320 61 20 

FRANȚA
Courtaboeuf (Paris)  
Tel: +33 1 69 29 12 00
Colomiers (Toulouse)  
Tel: +33 5 34 51 70 95
Montoire  
Tel: +33 2 54 86 40 40
Saint-Priest (Lyon)  
Tel: +33 4 72 37 90 60 
 
GERMANIA
Wetzlar  
Tel: +49 6441 207 207 

UNGARIA 
Budapesta  
Tel: +36 1 260 53 94
 

ITALIA
Grugliasco (TO)  
Tel: +39 011 4025 111
Cormano (MI)  
Tel: +39 02 6154 111
Napoli (NA)  
Tel: +39 081 752 4133
Orbassano (TO)  
Tel +39 011 4025 111
Verona (VR)  
Tel: +39 335 7622 338

OLANDA 
Waalre  
Tel: +31 40 222 2210 

NORVEGIA
Messtech AS (Kongsvinger)  
Tel: +47 924 809 00

POLONIA
Cracow  
Tel: +48 12 647 08 27

SPANIA 
Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona)  
Tel: +34 93 594 69 20
Getafe (Madrid) 
Tel: +34 91 138 66 03
Vitoria (Álava) 
Tel:  +34 945 291 975

SUEDIA 
Eskilstuna  
Tel: +46 16 160800 
Gothenburg  
Tel: +46 16 160882 
Mora  
Tel: +46 25 012590

ELVEȚIA
Crissier  
Tel: +41 21 633 50 33
Aarau-West 
Tel: +41 62 737 67 37
Renens (TESA)  
Tel: +41 21 633 16 00
Unterentfelden  
Tel: +41 62 737 67 67

TURCIA
Bursa  
Tel: +90 224 441 98 00
Ankara  
Tel: +90 312 417 14 14

UK
Telford  
Tel: +44 870 446 2667
Chester  
Tel: +44 870 446 2667
Milton Keynes  
Tel: +44 870 446 2667
 
AFRICA, EUROPA 
CENTRALĂ ȘI DE EST,  
ORIENTUL MIJLOCIU 
-------------------------- 
Tel: +39 011 4025 111
 
RUSIA ȘI ALTE ȚĂRI 
MEMBRE CIS (COMUNITATEA 
STATELOR INDEPENDENTE)
Tel: +39 011 4025 212

ALGERIA, MAROC, TUNISIA
Tel: +33 1 69 29 12 00 

BULGARIA
Sofia (ARC Metrologia Ltd)  
Tel: +359 888352772
EGIPT
Cairo (FALCON ENG. CO.)  
Tel: +20 12 210 84 62

GRECIA
Atena (Q CONTROL)  
Tel: +30 6972 036 023
 
ISRAEL
Tel Aviv (GLOBUS)  
Tel: +972 52 2544398
 
LITUANIA
Vilnius (Precizika Metrology)  
Tel: +37 05 236 3601
 
ROMÂNIA
București  
Tel: +40 21 310 6520
 
RUSIA
Saint Petersburg (IMS) 
Tel: +7 812 294 63 32
Moscova (GALIKA) 
Tel: +7 495 234 60 00

SERBIA
Belgrad (INTERMERKUR) 
Tel: +381 11 369 2792 

SLOVENIA
Ravne na Koroškem  
Tel: +386 2870 7660
Ljubljana (INTERMER) 
Tel: +386 4167 6538 
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AFRICA DE SUD
Johannesburg (Retecon) 
Tel: +27 11 976 8600
Port Elizabeth (Retecon)  
Tel: +27 82 652 6045
 
UCRAINA
Kharkov (KODA)  
Tel: +380 675 633 272 
 
ASIA - PACIFIC 
------------------------------- 
AUSTRALIA
Melbourne (Hi-Tech Metrology) 
Tel: +61 03 9702 3911 
 
INDIA
Noida  
Tel: +91 12 0472 3000
Bangalore  
Tel: +91 80 2972 4355
Chennai  
Tel: +91 44 2654 0062
Coimbatore  
Tel: +91 42 2259 1260
Pune  
Tel: +91 20 6653 2499
 
INDONEZIA
Tambun - Bekasi  
Tel: +62 218 260 3232 

JAPONIA
Sagamihara  
Tel: +81 42 700 3500
Nagoya  
Tel: +81 52 753 3120
Osaka  
Tel: +81 66 967 8215
Tokyo Boeki Techno Systems 
(Atsugi City) 
Tel: +81 46 246 3951  
 
COREEA
Seongnam (Gyeonggi) 
Tel: +82 31 730 0898
Gimhae,Gyeong-nam 
Tel: +82 55 313 0898
Ansan City (HIT Automotive) 
Tel: +82 70 5034 5900 

MALAEZIA
Petaling Jaya (Selangor)  
Tel: +60 3 5632 8900

FILIPINE
Muntinlupa City (Cairnhill)  
Tel: +63 45 860 3704
Manila (Nicklaus) 
Tel: +63 2 742 6095
Paranaque City (Maedan) 
Tel: +63 2 823 4375 

SINGAPORE
Singapore  
Tel: +65 6463 6242
 
THAILANDA
Bangkok  
Tel: +66 2 361 3695
Bangkok (Cairnhill Metrology) 
Tel: +66 2 582 2888
Bangkok (Digigate) 
Tel: +66 2 582 2051

TAIWAN
Taipei  
Tel: +886 2 2600 6360
 
VIETNAM
Hanoi  
Tel: +84 4 3936 7935 
 Ho Chi Minh City 
Tel: +84 8 5445 6665
 
CHINA 
------------------------------- 
Qingdao  
Tel: +86 532 8089 5188 
Beijing  
Tel: +86 10 6789 2461
Tianjin  
Tel: +86 10 6789 2461
Shenyang  
Tel: +86 24 2334 1690
Changchun  
Tel: +86 431 8761 0532
Shanghai  
Tel: +86 21 6353 1000

Ningbo  
Tel: +86 574 8737 6262
Nanjing  
Tel: +86 25 8698 8800
Suzhou 
Tel: +86 512 6280 0880
Wuxi 
Tel: +86 510 8821 7831
Chengdu 
Tel: +86 28 8671 6718
Chongqing  
Tel: +86 23 8606 9593
Xi’an  
Tel: +86 29 8836 1018
Wuhan  
Tel: +86 27 8792 8428
Guangzhou  
Tel: +86 20 3810 7978
Shenzhen  
Tel: +86 755 8602 8088 
 
AMERICA DE NORD  
------------------------------- 
USA 
Rhode Island, North Kingstown 
Tel: +1 855 433 9638 
(Apel gratuit) 
Tel: +1 401 886 2000
California, Lake Forest  
Tel: +1 800 955 5200
Illinois, Elgin  
Tel: +1 847 931 0100
Michigan, Wixom  
Tel: +1 248 449 9400
North Carolina, Huntersville  
Tel: +1 704 947 1250
Ohio, Miamisburg  
Tel: +1 937 247 0425
Tennessee, Nashville  
Tel: +1 615 331 0800
Texas, Irving  
Tel: +1 972 506 8359
Washington, Kent 
Tel: +1 253 872 2443 
 
MEXIC
Apodaca, Nuevo León  
Tel: +52 81 1367 0800
Querétaro  
Tel: +52 442 298 0800

CANADA
Mississauga (Canadian 
Measurement Metrology) 
Tel: +1 800 606 9266
 
AMERICA DE SUD 
------------------------------- 
ARGENTINA
Pilar (Buenos Aires)  
Tel: +54 230 4 300 060

BRAZILIA
São Paulo  
Tel: +55 11 5525 6000
Curitiba  
Tel: +55 11 5525 6000
Contagem  
Tel: +55 11 5525 6000
Pernambuco 
Tel: +55 11 5525 6000
 
 
 
 
 
 
Pentru informații generale sau 
țări care nu sunt listate, vă rugăm 
să vizitați: HexagonMI.com
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Hexagon Manufacturing Intelligence oferă suport 
producătorilor din industrie să dezvolte tehnologiile 
importante din ziua de azi și produsele capabile să schimbe 
ziua de mâine. Ca un specialist în soluții de top de metrologie 
și fabricare, competența noastră în analizare, gândire și 
acționare - colectarea, analiza și utilizarea activă a datelor 
măsurate - oferă clienților noștri încrederea pentru creșterea 
vitezei de producție și acelerarea productivității, îmbunătățind 
calitatea produsului.

Prin intermediul unei rețele de centre locale de service, 
centrelor de producție și comerciale de pe cinci continente, 
realizăm o schimbare inteligentă în industria de fabricație, 
pentru a construi o lume în care calitatea stimulează 
productivitatea. Pentru mai multe informații, consultați 
HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence este parte a companiei 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), un 
furnizor de top la nivel mondial de tehnologii ale informațiilor 
care impulsionează calitatea și productivitatea în aplicațiile 
industriale și geospațiale ale întreprinderilor.

MAȘINI DE MĂSURAT ÎN COORDONATE

SCANARE CU LASER 3D

SENZORI

BRAȚE DE MĂSURĂ PORTABILE

SERVICII

SISTEME LASER TRACKER ȘI STAȚII

SISITEME MULTISENZOR ȘI OPTICE

SCANERE CU LUMINĂ ALBĂ

SOLUȚII SOFTWARE PENTRU METROLOGIE

CAD / CAM

CONTROL STATISTIC AL PROCESELOR

APLICAȚII AUTOMATE

MICROMETRE, ȘUBLERE ȘI CALIBRE

DESIGN ȘI PLANIFICARE COSTURI SOFTWARE
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