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RS6 LASERSCANNER
HUVUDFUNKTIONER

Med RS6 laserscanner behöver du inte sänka hastigheten eller 
minska laserlinjens bredd för att få data av högsta kvalitet vid 

scanning av utmanande områden – varken användarvänligheten 
eller effektiviteten påverkas när du ökar din kvalitet. Här används 

endast avancerad teknik som garanterar pålitliga resultat med 
hög precision.

Den mest kompakta blå 
laserscannern på marknaden.

RS6 LASERSCANNER 
SPECIFIKATION

RS6

Noggrannhet 0,026 mm (2σ)

Hastighet vid punktinsamling upp till 1,2 miljoner 
punkter/sek

Punkt per linje max. 4 000

Linjehastighet max. 300 Hz

Linjebredd (mitt) 150 mm

Standoff 165 ± 50 mm

Minsta punktavstånd 0,027 mm

Certifiering för systemscanning ISO 10360-8 bilaga D

Laserklass 2

Drifttemperatur 5–40 °C 

Vikt 0,4 kg

Extra bred scanninglinje för 
snabbare täckning.

Hela arm- och 
scannersystemet stöds och 
servas av en enda tillverkare.

Smart, aktiv kylning gör att 
sensorn hålls i drift, och 
elektroniken hålls ren och 
isolerad från kontaminering 
med partiklar.

Scanna nästan vilken yta som 
helst med standardiserade 
inställningar tack vare den 
patenterade SHINE-teknologin.

Storskalig datainsamling utan att 
kompromissa med datakvaliteten.

Kan återmonteras på några 
få sekunder utan någon 
tidsödande omkalibrering.

Horisontell scanninglinje för 
bekvämare mätning.

Med vägledning på skärmen, 
LED-belysning och projicering 
är det enkelt att placera 
scannern i exakt rätt position.

Full “System Scanning 
Certification” definieras enligt 
ISO 10360-8 bilaga D.



ABSOLUTMÄTANDE SKALOR 
Exklusivt för Absolute Arm, ingen 
kalibrering krävs – bara att slå på och 
börja mäta.

AVANCERAD KONSTRUKTION
Högkvalitativ kolfiber garanterar termisk 
stabilitet och de varierande rörlängderna 
som är typiska för industrirobotar gör att 
armen har låg vikt och är lätt att använda.

SENSORIGENKÄNNING 
Ändra beröringsprober eller montera 
sensorer i farten, utan omkalibrering.

MODULÄRT HANDLEDSGREPP
Pistolgrepp i tre olika storlekar, som helt 
kan tas av för enklare hantering i trånga 
utrymmen.

HANDTAG
Ergonomiskt, roterbart grepp minimerar 
påfrestningen för användaren, säkrar 
termisk stabilitet och maximerar 
precisionen.

ZERO-G–MOTVIKT 
Balanserar effektivt armen och minimerar 
samtidigt vridmomentet – rörelserna 
kräver nästan ingen ansträngning.

HANDTAGSSKÄRM 
Snabb och direkt åtkomst till inställningar 
och dataövervakning genom en inbyggd 
OLED-skärm.

ROBUST FEEDBACK 
Omedelbar visuell feedback, ljudfeedback 
och haptisk feedback

INBÄDDADE PIKTOGRAM 
Visuell feedback från LED-lampor på 
framsidan av armens bas underrättar 
användaren om status för funktionerna.

INTEGRERAD BLUETOOTH 
Anslut till produktivitetshöjande tillbehör, 
som t.ex. hörlurar.

STYRNINGSPAKET
Optimera funktionaliteten för alla armar 
med lasercanning, WiFI-anslutning och 
helt batteridriven drift.

RDS SMART 
Egenutvecklad programvara med 
självövervakande analys- och 
rapporteringsteknologi som styr armen 
i fält genom att övervaka diagnostik, 
inklusive registrering av stötar och 
temperaturförändringar.

RDS QUICK MEASURE
Inbyggt program som möjliggör 
grundläggande mätning utan behov av 
ytterligare mjukvara.

2 ÅRS GARANTI 
Standard för alla Absolute Arm-system.

GLOBAL SERVICE
Hexagons nätverk av servicecenter 
världen runt kan erbjuda support och 
service för armar och alla kompatibla 
sensorer lokalt.

Maximalt tillåtet fel för längsgående mätning – 
enligt ISO 10360-12:2016
Maximal tillåten avvikelse för probe, storlek −
enligt ISO 10360-12:2016
Maximal tillåten avvikelse för probe, form− 
enligt ISO 10360-12:2016
Maximal tillåten avvikelse för probe, position – 
enligt ISO 10360-12:2016
Scanningsystemets noggrannhet: LDIA enligt ISO 10360-8 bilaga D
Vikt utan scanner
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2 PSIZE
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ABSOLUTE ARM 7-AXLIG  
SPECIFIKATION FÖR STORLEK OCH PRECISION

Model EUNI
1 PSIZE

2 LDIA
3 PFORM

4 RS6 SSA5 Vikt6 Max, 
räckvidd

8320-7 0,043 mm 0,016 mm 0,054 mm 0,033 mm 0,059 mm 8,8 kg 2,48 m

8325-7 0,048 mm 0,023 mm 0,060 mm 0,043 mm 0,065 mm 9,1 kg 2,98 m

8330-7 0,078 mm 0,034 mm 0,090 mm 0,058 mm 0,082 mm 9,4 kg 3,48 m

8335-7 0,092 mm 0,042 mm 0,115 mm 0,067 mm 0,099 mm 9,7 kg 3,98 m

8340-7 0,114 mm 0,051 mm 0,140 mm 0,084 mm 0,118 mm 10,0 kg 4,48 m

8345-7 0,158 mm 0,078 mm 0,168 mm 0,106 mm 0,163 mm 10,3 kg 4,98 m

8520-7 0,029 mm 0,010 mm 0,038 mm 0,021 mm 0,041 mm 9,0 kg 2,48 m

8525-7 0,031 mm 0,012 mm 0,048 mm 0,025 mm 0,047 mm 9,3 kg 2,98 m

8530-7 0,057 mm 0,020 mm 0,083 mm 0,038 mm 0,064 mm 9,6 kg 3,48 m

8535-7 0,069 mm 0,024 mm 0,099 mm 0,045 mm 0,078 mm 9,9 kg 3,98 m

8540-7 0,084 mm 0,030 mm 0,120 mm 0,050 mm 0,089 mm 10,2 kg 4,48 m

8545-7 0,113 mm 0,048 mm 0,140 mm 0,065 mm 0,141 mm 10,5 kg 4,98 m

8725-7 0,029 mm 0,011 mm 0,044 mm 0,023 mm 0,043 mm 9,3 kg 2,98 m

8730-7 0,053 mm 0,018 mm 0,076 mm 0,035 mm 0,056 mm 9,6 kg 3,48 m

8735-7 0,064 mm 0,022 mm 0,092 mm 0,041 mm 0,068 mm 9,9 kg 3,98 m

8740-7 0,078 mm 0,028 mm 0,110 mm 0,046 mm 0,080 mm 10,2 kg 4,48 m

8745-7 0,104 mm 0,044 mm 0,125 mm 0,060 mm 0,121 mm 10,5 kg 4,98 m
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ABSOLUTE ARM 
HUVUDFUNKTIONER


