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“Det här ska bli smidesverktyget,” säger Peter Zazis 
och pekar på en CAD-ritning på sin dataskärm 
(se figur 1 på nästa sida). Vi befinner oss på 
Modellteknik i Eskilstuna, Sverige, och Peter som 
arbetar som konstruktör visar hur det går till när 
de arbetar med Reverse Engineering, eller omvänd 
konstruktion.

Modellteknik är ett verkstadsföretag med spetskompetenser 

inom avancerad formfräsning, 5-axlig fräsning, CAM-

beredning, CAD-konstruktion och produktionsteknik. 

Deras affärsområden omfattas av legotillverkning i 

korta serier, skärande bearbetning, 3D-konstruktion, 

produktutveckling och kontrollmätning.
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Genom att investera i en portabel scannande mätarm 

från Hexagon Manufacturing Intelligence, Absolute Arm 

7525SI, utökar de nu sitt utbud med att även erbjuda 

tjänsten Reverse Engineering. ”Även om vi tidigare har haft 

kunskapen så har vi inte haft utrustningen för att kunna 

sköta hela flödet själva,” säger Anders Larsson, mättekniker 

på Modellteknik. Detaljen som skickats in till Modellteknik är 

ett sprucket smidesverktyg i stål för ett kirurgiskt instrument, 

där originalritningen inte längre finns att tillgå (se figur 2).

Efter att ha scannat verktyget med mätarmen så skapas ett 

CAD-underlag baserat på de mätpunkter som armen samlat 

in. Anders scannar verktyget med mätarmen (se figur 3). 

Peter konstruerar sedan en optimal CAD-modell utifrån det 

inscannade punktmolnet, där han lägger in riktiga radier som 

används för bearbetning. Han tar även bort ojämnheter och 

sprickan i det slitna verktyget. ”Det finns alltid små avvikelser 

på gamla verktyg, det kan vara slitet efter att ha använts 

i 30 år, det kan vara hack i det. Du vill inte ha med gamla 

skador i din CAD-modell”, säger Peter (Se figur 4 där sprickan 

i verktyget lagas digitalt). ”Det är reverse engineering med 

reparation kan man säga”.

I och med att mätarmen är 
portabel så kan vi även åka 
ut till kunder och scanna på 
plats så de slipper plocka 
ner och skicka.

Modellteknik har en avancerad maskinpark med ett 

tiotal 5-axliga fräsmaskiner samt två robotstyrda 

bearbetningsceller. De har kompetens att bearbeta 

material som stål, gjutgods, aluminium och plaster i sina 

fleroperationsmaskiner. Den nya CAD-modellen läses nu in i 

ett CAM-program för fräsberedning och vidare tillverkning av 

ett nytt optimerat verktyg. 

Kunden har alltså skickat in en gammal, trasig produkt som 

saknar ritning, och får tillbaka en optimerad CAD-ritning 

där produkten är lagad digitalt, samt en färdig produkt som 

är redo att användas. “I och med att mätarmen är portabel 

så kan vi även åka ut till kunder och scanna på plats så de 

slipper plocka ner och skicka,” säger Peter. ”Det finns alla 

möjligheter,” tillägger han.
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Hexagon Manufacturing Intelligence hjälper industriella 
tillverkare att utveckla dagens omvälvande teknik och 
framtidens livsförändrande produkter. Som en ledande 
metrologi- och tillvekningslösningsspecialist ger vår expertis 
inom Sensing, Thinking, Acting – insamling, analys och aktivt 
användning av mätdata – våra kunder förtroende att öka 
produktionshastigheten och accelerera produktiviteten 
samtidigt som de förbättrar produktkvaliteten.

Med hjälp av ett nätverk av lokala servicecentra, 
produktionsanläggningar och kommersiell verksamhet 
på fem kontinenter, formar vi smarta förändringar 
inom tillverkningsindustrin för att bygga en värld där 
kvalitet driver produktiviteten. Se HexagonMI.com för 
mer information.

Hexagon Manufacturing Intelligence är en del av Hexagon 
(Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), en ledande 
global leverantör av informationsteknik som driver 
kvalitet och produktivitet över geospatiala och industriella 
företagsapplikationer.
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