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Braço Absolute
(Multi)funcional, e design

Com o Braço Absolute, está tudo no design. Tenha um alta produtividade de medição, 
para que outros processos de fabricação possam permanecer dentro do prazo. Projete 
com praticidade, para que os usuários possam medir em praticamente qualquer 
ambiente industrial. Crie flexibilidade, para atender às demandas de qualquer desafio de 
metrologia, em qualquer lugar.

E a flexibilidade está no centro da linha de produtos absolute. Flexibilidade na 
configuração do pulso do braço para as necessidades da aplicação e o conforto do 
operador. Flexibilidade na troca de pontas ou scanners sem precisar interromper o 
trabalho e calibrar. Flexibilidade para exibir os resultados da medição onde eles são 
necessários. Flexibilidade em uma gama de produtos de 36 configurações diferentes 
em três tipos, sete tamanhos e três níveis de precisão. Flexibilidade para encontrar a 
solução certa para cada necessidade de medição.

Com o braço absolute, não há necessidade de se comprometer, não precisa se contentar 
com o segundo melhor. O que quer que seja, onde e como quisermos medir, a escolha 
certa está lá, pelo design.



Braço Absolute
Tudo no design

Construído em uma plataforma de tecnologia avançada, o braço 
absolute facilita a medição portátil de alta precisão. Cada parte foi 
projetada com praticidade, usabilidade e estabilidade em mente. 
Produto de mais de 35 anos de experiência no desenvolvimento 
de braços de medição articulados, combina uma imagem clara 
do futuro da metrologia portátil com os recursos que os usuários 
sempre desejaram ver.
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Encoders 
Os encoders absolutos são 
patenteados pela Hexagon, e em 
cada junta articulada são exclusivos 
e fazem do braço absolute o único 
braço de medição portátil que 
eliminou completamente os tempos 
de aquecimento e a referência dos 
encoders antes do uso.

Movimento 
O exclusivo sistema Zero-G com seu 
contrapeso e os pulsos rotativos 
de baixo atrito reduzem a fadiga do 
usuário e maximizam a precisão, 
minimizando a inércia.

Materiais 
A sua construção inteiriça 

em fibra de carbono de alta 
tecnologia garante resistência 

e estabilidade térmica sob 
qualquer condição ambiental.

Segurança 
Os recursos HomeDock e 
SmartLock permitem que 

o braço seja ajustado e 
travado no lugar desejado 

entre as medições, para 
maior segurança durante o 
transporte, instalação e os 

movimentos da estação.

Portabilidade 
A verdadeira conectividade 

sem fio e as baterias com 
troca a quente, proporcionam 

maior flexibilidade ao 
mover o braço ao redor 
da fábrica, juntamente 

com o desempenho total 
da digitalização WiFi com 

nossos rápidos scanners a 
laser e luz estruturada.

Medição 
Botões de controle 
multifuncionais e uma 
conveniente tela OLED do 
pulso coloca o controle de 
medição diretamente na mão 
do usuário, enquanto uma 
grande variação de pontas 
e scanners 3D oferecem 
funcionalidade de medição 
flexível.

Feedback 
Fácil interação do usuário, 
mesmo nos ambientes 
industriais mais adversos, por 
meio de funções de feedback 
visual, acústico e háptico, 
agora aumentadas com a 
tecnologia Bluetooth.



Usabilidade, e design
O braço absolute foi projetado desde o início com a 
usabilidade em mente. O objetivo é fornecer resultados 
consistentes, confiáveis e precisos, independentemente 
do nível de experiência do usuário.
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Precisão
A linha do braço absolute oferece precisão 
no ponto-a-ponto de apenas 6 mícrons e 
precisão do sistema de digitalização em até 
43 mícrons.

Conveniência
Mesmo o maior braço absolute pesa menos 
de 11 kg, tornando a instalação e o seu 
reposicionamento um processo rápido e fácil.

Produtividade
A tecnologia SHINE do Absolute Scanner AS1 
eleva a qualidade dos dados a um novo nível 
sem comprometer a velocidade, enquanto 
o inovador RS-SQUARED traz pela primeira 
vez a digitalização de luz estruturada ultra-
rápida para um braço de medição portátil.

Monitoramento
SMART - Automonitoramento 
Tecnologia de análise e geração 
de relatórios o sistema fornece 
monitoramento de diagnóstico completo 
para confiabilidade abrangente da 
medição.

Rapidez
O RS-SQUARED foi projetado para obter 
conjuntos de dados de grandes objetos 
simples, no menor tempo possível, 
enquanto o AS1 foi projetado para a 
digitalização em alta velocidade de peças 
altamente detalhadas.

Resiliência 
A mala de transporte robusta e 
resistente a choques, mantém o 
braço adequadamente protegido e em 
perfeitas condições, onde e como for 
transportado.

Repetibilidade
Uma junta de sondas cinemáticas 
patenteada minimiza o tempo de 
inatividade, permitindo que todas as 
pontas sejam trocadas rapidamente, sem 
necessidade de recalibração.

Conectividade
Pronto para a indústria 4.0, com 
desempenho total de digitalização de 300 
Hertz por Wi-Fi e integração simples ao 
conceito Smart Factory da Hexagon.

Compatibilidade
Uma interface de software estabelecida 
e confiável, compatível e suportada por 
todos os principais pacotes de software 
de metrologia portátil.

Certificação
Precisão de medição certificada de 
acordo com a ISO 10360-12 como padrão, 
juntamente com precisão total do sistema 
de digitalização de acordo com a ISO 10360-8 
Anexo D. A verificação de precisão pode ser 
executado diretamente pelo usuário com o 
artefato certificado pela CMM.



Versatilidade, e design
Todo braço absolute é compatível com uma ampla gama de pontas, scanners e outros acessórios 
que o tornam sem dúvida o braço de medição portátil mais versátil e multifuncional do mundo.

Digitalize com AS1, RS5, RS-SQUARED, HP-L-8.9 ou HP-C-V3D Vision Sensor. Com quase uma 
centena de pontas, com diferentes estilos, do angular ao estendido, do sensível ao toque ao 
infravermelho. Adicione funcionalidades como operação com bateria e conectividade WiFi com 
um Control Pack. Escolha entre suportes, tripés, carrinhos, parafusos, braçadeiras ou uma base 
magnética. Combine com todos os principais softwares de metrologia do mercado.

Ponta
Desde Pontas infravermelhas sem contato para medir tubos de diâmetros 

diferentes, até pontas angulares para medir recursos de difícil acesso, o 
braço absolute é compatível com quase 100 opções de pontas versáteis.
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Scanning 
Vários sensores estão disponíveis para o braço absolute, cobrindo 
todos os requisitos possíveis de coleta de dados sem contato.

• Absolute Scanner AS1 
Melhor desempenho de 
digitalização 3D e laser azul de 
alta velocidade

• RS5 Laser Scanner 
Digitalização 3D de uso geral e 
confiável

• RS-SQUARED Area Scanner 
Tecnologia exclusiva de 
digitalização 3D de luz 
estruturada de ultra alta 
velocidade

• HP-C-V3D Vision Sensor 
Tecnologia de câmera 
especializada para análises de 
materiais compostos

• HP-L-8.9 Laser Scanner 
Digitalização 3D de nível básico 
para sistemas de 6 eixos





Modularidade, e design
O exclusivo punho modular do braço absolute tem tudo a ver com 
versatilidade. Isso facilita a realização de mais adaptações às necessidades 
específicas de cada usuário.
• Três tamanhos diferentes de punho disponíveis - escolha o ajuste mais confortável para o usuário.

• Remova a empunhadura completamente para medir áreas de difícil acesso, como orifícios e cavidades.

• Alterne rapidamente entre a digitalização a laser e a detecção por toque sem interromper o trabalho de 
realinhamento.

• Mesmo um scanner 3D montado pode ser removido rápida e facilmente pelo usuário para facilitar a 
medição nas áreas mais restritas.

• Todas as pontas e scanners podem ser remontados sem recalibração, permitindo a medição imediata.

• O Absolute Scanner AS1 também pode ser montado em uma unidade Absolute Positioner AP21 e usado 
com um rastreador a laser para medições em larga escala.



Produtividade, e design
Os scanners para o braço absolute são mais do que 
acessórios parafusados. Eles foram projetados para 
serem parte integral do sistema do braço, garantindo 
maior produtividade e precisão confiável, sem 
comprometer a usabilidade simples no núcleo do design 
do braço absolute.
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Com o scanner a laser Absolute Scanner AS1. Não há necessidade de reduzir a velocidade de 
digitalização para obter dados da melhor qualidade, mesmo ao usar uma conexão Wi-Fi; sem 
sacrificar a usabilidade e a produtividade na busca por melhor qualidade. Apenas engenharia 
premium que garante resultados confiáveis e de alta precisão.

Construído com a tecnologia SHINE exclusiva, o AS1 sempre oferece desempenho total de 
digitalização, mesmo nas superfícies das peças mais desafiadoras. Seja enfrentando peças da 
linha automotiva de plástico, preto brilhante, ou componentes de fibra de carbono moldados, 
este modo de exposição inovador permite que o RAS1 digitalize sem redução na qualidade ou 
produtividade. Taxa de quadros total e largura total da linha do laser, sem spray e sem as reduções 
de desempenho forçadas que são uma marca registrada de outros scanners.

Absolute Scanner AS1
Dados de digitalização de alta qualidade coletadas a toda velocidade, independentemente da 
peça.

Digitalize 99% dos tipos de superfície com as configurações de exposição padrão, graças à 
tecnologia SHINE.

Linha de escaneamento extra larga para cobertura de peças mais rápida.

Coleta de dados em grande quantidade sem sacrificar a qualidade dos dados.

Removido sem esforço do braço para facilitar a sondagem de áreas escondidas

Remontável em segundos, sem recalibração para desperdiçar tempo.

Linha de varredura orientada horizontalmente para medição mais confortável.

O alcance do laser projetado simplifica o posicionamento correto do scanner.

Desempenho de digitalização em velocidade total por Wi-Fi ou um único cabo.

Certificação completa de digitalização do sistema definida de acordo com a ISO 10360-8, 
anexo D.

Compatível também com medição de rastreador a laser em grande escala quando montado 
em uma unidade Absolute Positioner AP21 e usado com um Absolute Tracker AT960.
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O RS5 Laser Scanner é um scanner 3D de uso geral, ideal para aplicações menos desafiadoras, 
como modelagem de projetos, medição de tubos ou fundições, benchmarking de produtos ou 
montagem virtual.

Mantendo a flexibilidade da marca registrada da linha do braço absolute, o RS5 pode ser removido 
para facilitar o manuseio e a medição em espaços apertados, como o principal scanner a laser 
Absolute Scanner AS1, também é rapidamente remontável, sem necessidade de recalibração.

Construído com tecnologia confiável, o scanner a laser RS5 é uma alternativa mais acessível a um 
laser scanner premium.

RS5 Laser Scanner
Dados de digitalização de alta qualidade sem investimento de ponta.

Ampla linha de digitalização cobre as peças rapidamente.

Removido facilmente do braço para melhor usabilidade durante a medição.

Remontável em segundos, sem recalibração para desperdiçar tempo.

Linha de varredura orientada horizontalmente para medição mais confortável.

Desempenho de digitalização em velocidade total por Wi-Fi ou um único cabo.

Certificação completa de digitalização do sistema definida de acordo com a ISO 10360-8, 
anexo D.
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Geralmente, o tempo necessário para digitalizar uma peça é o fator mais importante no planejamento das 
tarefas de medição. A peça pode estar disponível apenas para medição por tempo limitado ou restrita a um 
local inconveniente. É por isso que a Hexagon criou o scanner de área RS-SQUARED, o primeiro scanner de luz 
estruturada do mundo montado em um braço de medição portátil.

O RS-SQUARED foi projetado para garantir que a digitalização seja o mais rápida possível, combinando a 
velocidade de um scanner de área com a versatilidade de um braço de medição. Grandes "blocos" de dados 
são capturados em vez das linhas de laser, mas sem a necessidade de marcadores de referência típicos de 
outros scanners de área. É ideal para usuários que possuem grandes registros de peças ou tempo limitado 
para digitalizá-las. 

RS-SQUARED Area Scanner

Até quarto ‘blocos’ de digitalização são coletados por segundo.. 

Cada peça mede 300 x 300 milímetros e contém até 1 milhão de pontos. 

Marcadores de referência não são necessários, reduzindo o tempo de configuração e eliminando a 
necessidade de limpar a peça após a digitalização. 

Digitalize em 10 minutos uma área que exigiria uma hora de trabalho, mesmo com um scanner a laser de 
ponta. 

Removido facilmente do braço para melhor usabilidade durante a medição. 

Remontável em segundos, sem recalibração para desperdiçar tempo. 

Desempenho de digitalização em velocidade total por Wi-Fi ou um único cabo. 

Certificação completa de digitalização do sistema definida de acordo com a ISO 10360-8, anexo D.
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Ponta
O braço absolute é o padrão absoluto quando se trata de medição confiável de apalpadores de alta precisão, 
oferecendo precisão de apalpamento líder de mercado.

Cada braço é fornecido com três pontas pré-calibradas, para que a medição possa começar imediatamente. A junta 
cinemática TESA estabelecida para montagem repetível da sonda significa que as pontas podem ser trocadas a quente 
de maneira rápida e fácil, sem necessidade de recalibração entre as alterações.

Com cerca de 100 pontas disponíveis na faixa de acessórios do braço absolute, existe um que se adapta a todas as 
necessidades de medição. Pontas retas, angulares, pontas de gatilho, pontas de tubos, todas estão disponíveis 
em vários comprimentos e diâmetros diferente. Dê uma olhada no abrangente catálogo de acessórios para  o braço 
absolute para obter mais detalhes.

Pontas especializadas, e design
O braço absolute também está disponível em um modelo de 6 eixos. Esses sistemas de pontas dedicados são 
construídos com a tecnologia de medição bem estabelecida e destinam-se a aplicações em que a digitalização a laser 
é menos importante. O braço absolute 6 eixos oferece a mesma funcionalidade de medição que os modelos de 7 eixos 
completos, oferecendo maior precisão de ponto-aponto em apenas 8 mícrons. Também é totalmente atualizável para 
digitalização a laser de nível básico, com a adição do scanner a laser HP-L-8.9 da linha de acessórios do braço absolute.
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Complementação, e design
Os recursos de medição com precisão altíssima e extrema portabilidade do braço absolute compact fazem dele o 
companheiro perfeito em aplicações CMM que exigem medições ocasionais em áreas de difícil acesso. É por isso que 
oferecemos a opção de fornecer ao braço compact a certificação ISO 10360-2 completa, permitindo que os usuários 
mantenham a consistência da certificação enquanto se beneficiam de sua combinação exclusiva de portabilidade e 
precisão.

O braço de medição portátil mais preciso  
do mundo

Combinando uma precisão altíssima com seu tamanho pequeno, o braço absolute compact foi projetado para obter 
ótimos resultados em espaços apertados.

Com uma base integrada e um sistema exclusivo de balanceamento de contrapesos para maior facilidade de uso, o braço 
absolute compact pode ser colocado em qualquer lugar, mesmo dentro de um centro de usinagem para alinhamento de 
peças. Isso é de alta precisão, garantido onde é mais necessário. O Compact também é totalmente compatível com as 
opções WiFi e Control Pack de operação com bateria, além do scanner a laser HP-L-8.9.

Simplificando, o braço absolute compact ainda é o braço de medição portátil mais preciso do mundo, com um alcance de 
precisão em apenas 6 mícrons. É um pacote incrível de tecnologia portátil avançada que representa a escolha perfeita 
para medir peças pequenas à médias com precisão absoluta.
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Absolute Arm 
Aplicações

A linha do braço absolute é uma solução única para os desafios de medição em uma 
ampla gama de indústrias e aplicações. Do controle de qualidade à engenharia reversa, 
da produção de chapas metálicas aos componentes do motor, existe um Braço Absolute 
para todas as necessidades de medição.

Sheet metal

Mould and die

Shop floor

Dispositivos e fixação

Build and inspect

Tubo e fio

Fabricação aditiva

Tubos de seção 
retangular
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Inspeção composta

Verificação em 
processo

Digitalização

Manutenção e reparo

Engenharia reversa

Montagem virtual

Manutenção e reparo

Engenharia reversa

Montagem virtual



Soluções de aplicações especiais
Os recursos e acessórios técnicos inovadores disponíveis com o braço absolute oferecem suporte a uma variedade de 
aplicações especiais, oferecendo importantes melhorias de produtividade em setores onde uma solução dedicada pode 
oferecer grandes melhorias.

Tubo e Fio
O Absolute Arm oferece duas soluções dedicadas de aplicação de tubos e fios, cada uma baseada em uma plataforma especializada 
em software de medição.

O sistema do Absolute Arm com TubeShaper usa sondas de tubo infravermelho sem contrato para criar rapidamente os CAD 3D que 
podem definir dados correcionais para uma máquina de dobra. Ele pode realizar medições em flexão para maior precisão e medir 
tubos de seção retangular.

O sistema do Absolute Arm com BendingStudio trabalha com um scanner a laser para fornecer dados 3D incrivelmente rápidos e 
precisos para tubos complexos e flexíveis. Essa plataforma de software avançada pode gerenciar todos os aspectos do processo de 
produção de tubos e fios, até a definição e comunicação direta dos dados de correção das máquinas de dobra.

Cada sistema foi projetado para reduzir significativamente o ciclo de correção da produção no processo de fabricação de peças 
dobradas e oferecer benefícios incríveis de produtividade.

Manufatura aditiva
A digitalização em alta 
velocidade com um braço 
absolute tem um papel vital 
a desempenhar no campo 
emergente da fabricação 
aditiva, permitindo que os 
usuários avaliem, revisem e 
melhorem rapidamente as 
saídas de seus componentes.

Engenharia reversa
Dados completos de peças 
com precisão são essenciais 
para a engenharia reversa de 
alta qualidade, algo que pode 
ser entregue de maneira rápida 
e confiável por um scanner do 
braço absolute.

Compósitos
Com um scanner de superfície 
dedicado, o Vision System 3D 
trabalha com um Absolute Arm 
e o scanner a laser oferece 
controle de qualidade preciso 
para componentes de fibra de 
carbono semiacabados.

Engrenagens
Trabalhando com a plataforma 
de software QUINDOS, o Gear 
Measurement System oferece 
medição 3D rápida e simples 
para aplicações de medição de 
engrenagem que anteriormente 
exigiam dispositivos de 
metrologia complexos.



25hexagonmi.com Manufacturing Intelligence

PFORME LDIAEUNI PTAILLE

Certificação de precisão Absolute
Todos os sistemas do braço absolute são produzidos e entregues em conformidade com certificações totalmente 
rastreáveis e reconhecidas internacionalmente, dando aos usuários total confiança na confiabilidade de suas medições. 

O valor PFORM é o erro 
máximo permitido para a 
forma de uma esfera. Este 
é um valor que define a 
precisão da dispersão do 
braço.

O valor EUNI é o erro 
máximo permitido para 
medições de comprimento 
unidirecional. Portanto, 
reflete mais de perto a 
maioria das necessidades 
de medição.

O valor PSIZE é o erro máximo 
permitido para medir o 
diâmetro de uma esfera. 
Portanto, significa a precisão 
das medições de recursos.

O valor LDIA é o erro máximo 
permitido para o local 
da articulação. Portanto, 
representa a repetibilidade 
do braço.

ISO 10360-8
Uma certificação completa de precisão do sistema, em conformidade com a norma ISO 10360-8 Anexo D, é fornecida com 
todos os sistemas de digitalização do braço absolute. Isso representa a precisão global do braço e do scanner juntos. O 
teste envolve a medição de uma esfera certificada com cinco articulações diferentes do braço, em locais diferentes em 
todo o volume de medição do braço. Uma esfera certificada é fornecida com todos os sistemas de varredura do braço 
absolute.

ISO 10360-2
Esta é uma certificação do tipo CMM que cita a precisão do braço de acordo com uma variável 'L', onde 'L' é igual ao 
comprimento da medição que está sendo executada. Um valor L mais alto indica uma maior distância de medição, de 
modo que a precisão com certificação ISO aumenta com valores L mais baixos. Esta é uma opção útil para usuários 
que planejam usar o braço absolute compact em conjunto com uma ponte, pórtico, sistema de visão ou CMM de braço 
horizontal.

ISO 17025
Todo braço absolute é fabricado em um ambiente de produção certificado pela ISO 17025.

Aviso de Patente
Os produtos descritos neste manual podem ser cobertos por uma ou mais das seguintes patentes U.S. 5.829.148; 
6.598.306; 7.003.892; 7.568.293; 7.779.548; 7.908.757; D643,319; 8.174.682; 8.151.477; 8.407.907; 8.701.299 e outras 
patentes norte-americanas e estrangeiras pendentes.

ISO 10360-12
Como padrão, a certificação da precisão da ponta está alinhada com o rigoroso teste ISO 10360-12 para definir a 
precisão da ponta dos braços de medição portáteis.

Este é um padrão extremamente exigente e reconhecido internacionalmente que exige que artefatos de esfera e 
comprimento certificados sejam medidos várias vezes em diferentes posições dentro do volume de medição do 
braço com uma ponta esférica. Os resultados dessas medições fornecem quatro resultados de precisão que juntos 
representam a precisão geral do braço para a medição de contato.
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Volumes de medição 
disponíveis para cada série 
Absolute

Volume vs Alcance
Alguns fabricantes citam o alcance máximo do braço como seu volume de medição. Com o braço absolute, o volume 
de medição cotado representa a maior área dentro da qual a medição precisa e confiável é possível, em vez de 
apenas a extensão horizontal máxima possível do braço.

83 85 87

1.2 m ✓ ✓

2.0 m ✓ ✓

2.5 m ✓ ✓ ✓

3.0 m ✓ ✓ ✓

3.5 m ✓ ✓ ✓

4.0 m ✓ ✓ ✓

4.5 m ✓ ✓ ✓

Volume de medição Alcance máximo

87 series

Solução definitiva 
para medição 
portátil de alta 
precisão

85 series

Equilíbrio perfeito 
entre valor e 
medição precisa

83 series

Entry-level precisão 
na medição 

Absolute Arm 
Séries, tamanhos e configurações

Os três tipos de braço absolute estão disponíveis em três níveis de precisão diferentes e sete tamanhos de modelo, 
com diâmetros de volume de medição de 1,2 a 4,5 metros, 36 configurações de braço individuais.



Montagem do Braço Absolute
Uma seleção de bases, tripés e suportes é compatível com todos os braços absolute, tudo acoplável através do anel 
de montagem especialmente projetado.

Medição de grande volume
Os acessórios de expansão de volume permitem ao braço absolute medir peças e objetos além do seu alcance padrão.

Kit Leap Frog

Medições estendidas podem ser obtidas com um Leap Frog que permite que o braço meça a partir de diferentes estações. 

GridLOK

Para aplicações mais exigentes, o sistema GridLOK cria uma arena de medição expandida dentro da qual o braço pode 
ser reposicionado em qualquer lugar, sem perda indevida de precisão.
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Produtos de classe mundial
Com décadas de experiência em pesquisa e desenvolvimento, a tecnologia de braço de medição portátil da divisão de 
Inteligência de Manufatura da Hexagon é construída sobre uma longa história de inovação tecnológica de desempenho 
superior. Derivar a qualidade da experiência para impulsionar a produtividade é o que mantém a Hexagon na frente e 
capaz de fornecer soluções de primeira classe para indústrias em todo o mundo.

Juntamente com a garantia de dez anos de manutenção, os proprietários dos sistemas portáteis de braço de medição 
da Hexagon se beneficiam de uma garantia de fábrica de 24 meses como padrão - nossa garantia de que nossa 
tecnologia sempre atenderá às necessidades de nossos usuários.

Suporte de classe mundial entregue 
localmente
A presença internacional da Hexagon garante amplo suporte e serviços pós-venda em todo o mundo. Com a maior 
equipe de serviço dedicada de qualquer fabricante de equipamentos de metrologia e ênfase em soluções entregues 
localmente, a Hexagon é incomparável em termos de serviço, reparo, certificação e calibração por meio de treinamento 
do operador, manutenção e atualizações de software.

Atualmente, existem 34 centros de serviço do braço absolute em todo o mundo, todos capazes de oferecer instalações 
de certificação ISO completas, além de uma gama completa de outros serviços de suporte e manutenção.

EMEA
Ankara, TK
Barcelona, ES
Bratislava, SK
Budapest, HU
Eskilstuna, SE
Johannesburg, ZA
Kladno, CZ
Krakow, PL
Milton Keynes, UK 
Montoire, FR
Orbassano, IT
Prague, CZ
St. Petersburg, RU
Wetzlar, DE

America
Buenos Aires, AR
Detroit, US
Monterrey, MX
Mississauga, CA
Oceanside, US
São Paulo, BR

Asia 
Bangkok, TH 
Jakarta, ID 
Manila, PH 
Melbourne, AU 
Nagoya, JP 
Noida, IN 
Pune, IN 
Qingdao, CN 
Seoul, KR 
Shenzhen, CN 
Singapore, SIN 
Suzhou, CN



Serviço de classe mundial simplificado

Os proprietários do braço absolute têm a oportunidade de investir em um pacote de atendimento ao cliente, um pacote de 
serviço pós-venda padronizado, projetado para garantir que o equipamento permaneça nas melhores condições e possa ser 
utilizado para resultados precisos de medição.

• Planos de manutenção e garantia que garantem a disponibilidade dos melhores equipamentos
• Uso sem problemas e tempo de inatividade mínimo
• Acesso preferencial à linha direta, sem custo adicional
• Acesso a aconselhamento profissional sempre que necessário

Os pacotes de atendimento ao cliente incluem uma seleção dos seguintes benefícios, dependendo do nível escolhido.

• Serviço anual planejado
• Suporte de hardware
• Manutenção e recertificação anuais
• Assistência remota
• Reparação de peças e mão-de-obra
• Benefícios locais personalizados
• Manutenção de software

Para obter detalhes completos dos benefícios de cada nível do pacote de atendimento ao cliente, entre em contato com 
um representante local da Hexagon.
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Especificações do Absolute Arm 

Especificações do scanner 3D

AS1 RS5 RS-SQUARED HP-L-8.9

Tipo de Scanner Scanner de luz azul Scanner de luz  
vermelha

Scanner de luz 
estruturada

Scanner de luz  
vermelha

Precisão 0,016 mm (PForm.Sph.1×25:ODS)9 0,028 mm (2σ) 0,06 mm (2σ) 0,04 mm (2σ)

Taxa de aquisição de pontos Jusqu’à 1,2 million de 
points/s 752 000 points/s

4 000 000 points/s  
(grille de points bruts, 
sans interpolation)

45 000 points/s

Pontos por quadro max. 4000 max. 7520. 1 000 000 750

Taxa de quadros max. 300 Hz. max. 100 Hz max. 4 Hz. 60 Hz

Largura da linha (média) 150 mm 115 mm - 80 mm

Tamanho do quadro  
(na faixa intermediária) - - 300 x 300 mm -

Standoff 165 ± 50 mm 165 ± 50 mm 300 ± 50 mm 135 ± 45 mm

Espaçamento mínimo de pontos 0,027 mm 0,011 mm 0,21 mm 0,08 mm

Certificação de verificação do  
sistema Sim Sim Sim Sim

Classe do laser 2 2M 2 2

Temperatura de operação 5–40°C 5–40°C 5–40°C 5–40°C 

Peso 0,4 kg 0,4 kg 1,4 kg 0,32 kg

Precisão absoluta do braço de 7 eixos e especificação de tamanho

Modelo EUNI
1 PTAILLE

2 LDIA
3 PFORME

4 AS1 SSA5 RS5 SSA5 RS-SQUARED 
SSA5 Peso Alcance  

Max

83
 s

er
ie

s

8320-7 0.043 mm 0.016 mm 0.054 mm 0.033 mm 0.059 mm 0.062 mm NA 8.8 kg 2.48 m

8325-7 0.048 mm 0.023 mm 0.060 mm 0.043 mm 0.065 mm 0.068 mm 0.164 mm 9.1 kg 2.98 m

8330-7 0.078 mm 0.034 mm 0.090 mm 0.058 mm 0.082 mm 0.092 mm 0.204 mm 9.4 kg 3.48 m

8335-7 0.092 mm 0.042 mm 0.115 mm 0.067 mm 0.099 mm 0.105 mm 0.242 mm 9.7 kg 3.98 m

8340-7 0.114 mm 0.051 mm 0.140 mm 0.084 mm 0.118 mm 0.122 mm 0.283 mm 10.0 kg 4.48 m

8345-7 0.158 mm 0.078 mm 0.168 mm 0.106 mm 0.163 mm 0.172 mm 0.338 mm 10.3 kg 4.98 m

85
 s

er
ie

s

8520-7 0.029 mm 0.010 mm 0.038 mm 0.021 mm 0.041 mm 0.045 mm NA 9.0 kg 2.48 m

8525-7 0.031 mm 0.012 mm 0.048 mm 0.025 mm 0.047 mm 0.048 mm 0.138 mm 9.3 kg 2.98 m

8530-7 0.057 mm 0.020 mm 0.083 mm 0.038 mm 0.064 mm 0.066 mm 0.168 mm 9.6 kg 3.48 m

8535-7 0.069 mm 0.024 mm 0.099 mm 0.045 mm 0.078 mm 0.080 mm 0.196 mm 9.9 kg 3.98 m

8540-7 0.084 mm 0.030 mm 0.120 mm 0.050 mm 0.089 mm 0.091 mm 0.228 mm 10.2 kg 4.48 m

8545-7 0.113 mm 0.048 mm 0.140 mm 0.065 mm 0.141 mm 0.148 mm 0.271 mm 10.5 kg 4.98 m

87
 s

er
ie

s

8725-7 0.029 mm 0.011 mm 0.044 mm 0.023 mm 0.043 mm 0.044 mm 0.123 mm 9.3 kg 2.98 m

8730-7 0.053 mm 0.018 mm 0.076 mm 0.035 mm 0.056 mm 0.058 mm 0.148 mm 9.6 kg 3.48 m

8735-7 0.064 mm 0.022 mm 0.092 mm 0.041 mm 0.068 mm 0.071 mm 0.173 mm 9.9 kg 3.98 m

8740-7 0.078 mm 0.028 mm 0.110 mm 0.046 mm 0.080 mm 0.082 mm 0.198 mm 10.2 kg 4.48 m

8745-7 0.104 mm 0.044 mm 0.125 mm 0.060 mm 0.121 mm 0.127 mm 0.222 mm 10.5 kg 4.98 m



Especificação de precisão do Absolute Arm Compact - 10360-2

Modelo MPEp
7 MPEe

8

8312 0,008 mm 5+L/40 <0,018 mm

8512 0,006 mm 5+L/65 <0.015 mm

Erro longitudinal máximo de medição permitido - de acordo com a ISO 10360-12: 2016
Desvio máximo admissível da ponta, tamanho - de acordo com a ISO 10360-12: 2016
Desvio máximo permitido da ponta, posição - de acordo com a ISO 10360-12: 2016
Desvio máximo permitido da ponta, forma - de acordo com a ISO 10360-12: 2016
Precisão do sistema de digitalização: LDIA de acordo com a ISO 10360-8, anexo D
Peso sem Scanner 
Erro máximo permitido, medição - de acordo com a ISO 10360-2
Erro máximo admissível, medição de comprimento - de acordo com a ISO 10360-2
Com base em parte da norma ISO-10360

1 EUNI
2 PSIZE
3 LDIA 
4 PFORME
5 SSA
6 Poids
7 MPEp
8 MPEe
9 PFORM.Sph.1×25:ODS

Precisão absoluta do braço de 6 eixos e especificação de tamanho

Modelo EUNI
1 PTAILLE

2 LDIA
3 PFORME

4 Poids Portée max.

83
 s

er
ie

s

8312-6 0.024 mm 0.010 mm 0.021 mm 0.018 mm 12.1 kg 1.49 m

8320-6 0.040 mm 0.013 mm 0.042 mm 0.026 mm 7.8 kg 2.23 m

8325-6 0.046 mm 0.020 mm 0.053 mm 0.038 mm 8.1 kg 2.73 m

8330-6 0.067 mm 0.029 mm 0.071 mm 0.054 mm 8.4 kg 3.23 m

8335-6 0.085 mm 0.038 mm 0.090 mm 0.063 mm 8.7 kg 3.73 m

8340-6 0.100 mm 0.046 mm 0.105 mm 0.077 mm 9.0 kg 4.23 m

8345-6 0.120 mm 0.052 mm 0.110 mm 0.086 mm 9.3 kg 4.73 m

85
 s

er
ie

s

8512-6 0.019 mm 0.006 mm 0.016 mm 0.012 mm 12.2 kg 1.49 m

8520-6 0.023 mm 0.008 mm 0.030 mm 0.017 mm 8.0 kg 2.23 m

8525-6 0.028 mm 0.010 mm 0.035 mm 0.020 mm 8.3 kg 2.73 m

8530-6 0.042 mm 0.015 mm 0.053 mm 0.030 mm 8.6 kg 3.23 m

8535-6 0.055 mm 0.020 mm 0.069 mm 0.040 mm 8.9 kg 3.73 m

8540-6 0.067 mm 0.024 mm 0.085 mm 0.045 mm 9.2 kg 4.23 m

8545-6 0.080 mm 0.028 mm 0.102 mm 0.050 mm 9.5 kg 4.73 m

87
 s

er
ie

s

8725-6 0.026 mm 0.009 mm 0.032 mm 0.018 mm 8.3 kg 2.73 m

8730-6 0.039 mm 0.014 mm 0.048 mm 0.028 mm 8.6 kg 3.23 m

8735-6 0.052 mm 0.018 mm 0.064 mm 0.037 mm 8.9 kg 3.73 m

8740-6 0.063 mm 0.022 mm 0.079 mm 0.041 mm 9.2 kg 4.23 m

8745-6 0.074 mm 0.026 mm 0.094 mm 0.046 mm 9.5 kg 4.73 m

Especificações técnicas do Braço Absolute
Temperatura de operação  +5° até +40°C
Temperatura de armazenamento -30° até +70°C
Elevação operacional  até 2000 m
Humidade relativa   10–90% sem considerações
Marcas de conformidade  CE – FCC – IC
Voltagem    110–240 V
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A Hexagon é líder global em soluções autônomas de sensores e softwares. 
Estamos empregando dados para impulsionar a eficiência, produtividade 
e qualidade em aplicações industriais, de manufatura, infraestrutura, 
segurança e mobilidade.

Nossas tecnologias estão formando ecossistemas urbanos e de produção 
para que se tornem cada vez mais conectados e autônomos, garantindo 
um futuro escalável e sustentável.

A divisão de inteligência de fabricação da Hexagon fornece soluções 
que usam dados de design e engenharia, produção e metrologia para 
tornar a fabricação mais inteligente. Para obter mais informações, 
visite hexagonmi.com.

Saiba mais sobre a Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) em hexagon.com 
e nos siga em @HexagonAB.


