
LEICA ABSOLUTE TRACKER AT930
3D DRAAGBARE LASERTRACKER MET STANDAARD HIGH-SPEED 
METINGEN

PRODUCT BROCHURE
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GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE,
VOLLEDIG MOBIEL 
De Leica Absolute Tracker AT930 is de volgende generatie 3D lasertracker en is uitgerust met de Leica Absolute 

Interferometer (AIFM), die high-speed dynamische metingen mogelijk maakt, die hem onderscheiden van de concurrentie. 

Dankzij de automatische richtpuntherkenning, real-time architectuur en de mogelijkheid om onmiddellijk een onderbroken 

straal te herstellen, biedt de AT930 een snelle, nauwkeurige en gebruiksvriendelijke manier om naar prisma’s te meten.

Als 3D-versie van de Leica Absolute Tracker AT960, bevat de AT930 alle eigenschappen en functionaliteit van de AT960, 

behalve de variozoom 6DoF, waardoor het de ideale oplossing is voor snelle metingen in volumes tot 160 m (Ø). De AT930 is 

compatibel met prisma’s voor vizierlijnmetingen en biedt een veelzijdige, draagbare 3D lasertracker-oplossing.

De nieuwste generatie van het PowerLock actieve beeldsysteem zorgt dat de laser automatisch de gebruiker volgt en een 

onderbroken straal herstelt met een gemiddelde fout van slechts 10 µm. Hierdoor hoeven gebruikers niet meer bang te zijn 

dat de straal per ongeluk onderbroken wordt. De AIFM biedt de meetsnelheid van een interferometer en de nauwkeurigheid 

van een absolute afstandsmeter, terwijl het real-time besturingssysteem een meetsnelheid ondersteunt tot 1000 punten per 

seconde.
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Alles-in-één ontwerp
Alle elementen zijn geïntegreerd: van draadloze 
verbindingen, omgevingsmonitoring en een 
accuduur van een volle dag, tot groothoekcamera 
en ergonomisch draaghandvat.

MeteoStation
Een geïntegreerde omgevingsunit bewaakt onder 
andere temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid 
om te compenseren voor veranderingen en om te 
zorgen voor nauwkeurige metingen, ongeacht de 
externe factoren.

PowerLock
Herstelt automatisch een onderbroken vizierlijn 
binnen een breed gezichtsveld zonder ingrijpen 
van de gebruiker.

Groothoekcamera 
Met de groothoek-kleurencamera met hoge 
resolutie kan de gebruiker het blikveld van 
de tracker op afstand bekijken voor snel en 
nauwkeurig richten. 

Batterijvermogen
Onafhankelijke hot-swappable accuvoeding maakt 
een snelle en eenvoudige kabelloze setup en een 
volle dag draadloos gebruik gedurende mogelijk.

Zwaartekracht oriëntatie
Maakt het mogelijk te meten met de Z-as uitgelijnd 
op de zwaartekracht, ideaal voor waterpas- en 
uitlijntaken.

Slimme verbinding
Ingebouwde wifi maakt bediening door een 
enkele gebruiker mogelijk door middel van een 
eenvoudige pc-setup en afstandbediening via 
laptop, tablet of smartphone.

Absolute Interferometer
De innovatieve combinatie van een Absolute-
afstandmeter en een interferometer resulteerd in
een ongeëvenaarde snelheid en nauwkeurigheid.

IP54 
De unit, voorzien van IEC-gecertificeerde 
afdichtingen, is bestand tegen stof en andere 
verontreinigingen, waardoor effectief gemeten kan 
worden onder de zwaarste omstandigheden. 

Hexagon-garantie
12 maanden fabrieksgarantie en 10 jaar 
onderhoudsgarantie.

Meetvolume
Groot 360˚ meetvolume tot wel 160 meter (ø) zonder 
verplaatsingen.

Uitvoersnelheid van 1 kHz data
Real-time architectuur met dynamische prestaties 
geeft een meetsnelheid tot 1000 punten per seconde.

KENMERKEN
De ongeëvenaarde snelheid, nauwkeurigheid en mobiliteit van de Leica Absolute Tracker AT930 is gebaseerd op innovatieve 

technologieën, waardoor deze oplossing het summum van hoogwaardige mobiele metrologie wordt.
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ONGEËVENAARDE ACCESSOIRES
Hexagon Manufacturing Intelligence biedt een compleet assortiment aan producten en accessoires voor de Leica Absolute 

Tracker-systemen. Wat voor specifieke applicaties en producten u ook nodig hebt, wij hebben datgene waarnaar u op zoek 

bent. Al onze producten en accessoires bieden dezelfde topkwaliteit en praktische ontwerp, die u verwacht van een in 

Zwitserland geproduceerd apparaat.

ACTIVE REFLECTOR AR1
De Active Reflector AR1 is een volledig draadloze, gemotoriseerde, zelf-oriënterende reflector, die 

zelfstandig de lasertracker in het gezichtsveld kan houden. Het maakt taken mogelijk die het volgen 

van reflectorpaden met meerdere richtingen vereisen, zoals het kalibreren van robots of grote 

machinetools of het volgen van transportbanden.

Het kan dankzij zijn industriële montage-interface met grote precisie worden gemonteerd op een 

robotarm, en verzekert hiermee stijfheid en zeer hoge precisie. Hij is compatibel met de Leica 

Absolute Trackersystemen AT403, AT930 en AT960 tot afstanden van 40 meter.

PRISMA’S 
UITSTEKENDE PRISMA’S 
VOOR NAUWKEURIGE 
MEETRESULTATEN
Dankzij de automatische prismaherkenning, real-time architectuur en de mogelijkheid om onmiddellijk een onderbroken 

straal te herstellen, worden metingen van prisma’s snel, nauwkeurig en eenvoudig uitgevoerd met lasertrackersystemen 

van Hexagon Manufacturing Intelligence. Onze eersteklas selectie aan prisma’s biedt dezelfde hoge kwaliteit als onze 

meetsystemen, waardoor er voor elke meettaak topapparatuur beschikbaar is.

SUPER CATEYE-PRISMA 
HET PRISMA MET EEN ULTRABREDE 
HOEK 

 

Dit Super CatEye-prisma is een lasertrackerprisma met een ultrabrede acceptatiehoek, dat is ontworpen om de productiviteit 

te verhogen zonder de hoge kosten.

Deze innovatieve aanpak van een lasertrackerprisma-ontwerp vormt een realistisch alternatief voor investeringen in extra, 

dure apparatuur om aan de behoeften te voldoen van meetapplicaties die een groot fysiek gebied bestrijken. Ook zorgt deze 

aanpak voor kansen om de huidige meetworkflows te stroomlijnen, doordat er minder handmatige handelingen met prisma’s 

en minder opstellingen van trackerstations nodig zijn.
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Nauwkeurigheid

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

Prestaties AIFM absolute afstand ± 0.5 µm/m

Prestaties absolute hoek  ± 15 µm + 6 µm/m

Dynamische vergrendeling  ± 10 µm

Zwaartekracht oriëntatie (OTG) Uz(OTG) = ± 15 µm + 8 µm/m

Uitvoersnelheid van meetgegevens 1000 punten/sec

Meetbereik   160 m (diameter)

Nauwkeurigheid van tijdstempel < 5 µs

*Alle nauwkeurigheden worden opgegeven als maximaal toelaatbare fout (Maximum Permissible Error - MPE) en berekend
volgens ASME B89.4.19-2006 en ISO10360-10:2016 met behulp van nauwkeurige Leica 1,5” prisma’s met een rode ring tot
op 60 m afstand, tenzij anders aangegeven. 

Omgevingsspecificaties

Stof/water   IP54 (IEC 60529)

Gebruikstemperatuur  0 to 40˚C

Relatieve vochtigheid  max. 95% (niet-condenserend)

Omgevingsbewaking  temperatuur, druk en luchtvochtigheid

Interface

Kabel    TCP/IP (Cat5)

Draadloos   WLAN (IEEE 802.11n)

Algemene Informatie

Groothoekcamera    4:3 geavanceerde infraroodbeelden
    ≈ 10˚ FOV

Extern    wisselspanningvoeding
    Lithium-ion batterij met standaard gebruiksduur van 
    8 uur

Laser    klasse 2 laserproduct volgens IEC 60825-1 tweede   
    editie (2014-05)

SPECIFICATIES
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WERELDWIJDE KWALITEIT
TOONAANGEVEND GEREEDSCHAP MET 
TOONAANGEVENDE ONDERSTEUNING
De Leica Absolute Tracker AT403 is gebaseerd op 25 jaar onderzoek en ontwikkeling en is de meest recente in een lange lijn 

van uitmuntende technologische innovaties van Hexagon Manufacturing Intelligence. Hexagon blijft voorop lopen en kwaliteit 

leveren aan sectoren over de gehele wereld dankzij de kwaliteit die voortvloeit uit ervaring en het streven naar productiviteit.

De internationale aanwezigheid van Hexagon garandeert uitgebreide 

ondersteuning na aankoop en service over de gehele wereld. De internationale 

aanwezigheid van Hexagon garandeert uitgebreide ondersteuning na aankoop 

en service over de gehele wereld. Hexagon beschikt over het grootste speciale 

onderhoudsteam van alle meetapparatuurfabrikanten en legt de nadruk op lokale 

oplossingen. Zo leveren we ongeëvenaarde service, onderhoud, certificering en 

kalibratie. Ook trainen we operators en leveren we onderhoud en upgrades van 

software.

Klanten van de Leica Absolute Tracker AT930 profiteren niet alleen van een 

onderhoudsgarantie van tien jaar, maar ook van een volledige 24 maanden 

fabrieksgarantie: zo weten onze gebruikers zeker dat onze technologie altijd in de 

behoeften van de gebruikers zal voorzien.



Hexagon Manufacturing Intelligence helpt industriële 
producenten de baanbrekende technologieën van vandaag 
en de levens veranderende producten van morgen te 
ontwikkelen. Als toonaangevende specialist in meet- en 
productieoplossingen, zijn onze expertises waarnemen, 
denken en handelen. Het verzamelen en analyseren van 
meetgegevens en het actief gebruiken hiervan. Dit geeft 
klanten het vertrouwen om hun productiesnelheid te 
verhogen en de productiviteit te verbeteren, terwijl de 
kwaliteit van het product ook omhoog gaat.

Met een netwerk van lokale servicecentra, 
productiefaciliteiten en commerciële vestigingen verspreid 
over vijf continenten, vormen wij op een slimme manier 
veranderingen in productieprocessen, zodat er een wereld 
ontstaat waar kwaliteit de productiviteit aanstuurt. Voor 
meer informatie gaat u naar HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence maakt onderdeel uit 
van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
de wereldwijd opererende leverancier van 
informatietechnologieën die voor hogere productiviteit en 
kwaliteit zorgt in geospatiale en industriële ondernemingen.

COÖRDINATENMEETMACHINES (CMM’S)

3D LASER SCANNING

SENSOREN

DRAAGBARE MEETARMEN

SERVICE

LASERTRACKERS & LASERSTATIONS

MULTISENSOR- & OPTISCHE MEETSYSTEMEN

WITLICHT SCANNERS

MEETTECHNISCHE SOFTWAREOPLOSSINGEN

CAD / CAM

STATISTISCHE PROCESCONTROLLING

GEAUTOMATISEERDE TOEPASSINGEN

SCHROEFMATEN, SCHUIFMATEN EN KALIBERS

ONTWERP- EN CALCULATIESOFTWARE
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