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Űrhajózási és repülőgépipari szerszámok és 
kész alkatrészek ellenőrzése
INDAERO, Sevilla, Spanyolország

Az INDAERO három évtizedes tapasztalattal 
rendelkező sevillai űrhajózási és repülőgépipari 
vállalat. A vállalkozás 2002-ben indult, az AIRBUS 
számára készített gravírozott táblákat és címkéket. 
Két évvel később belépett a gyártás világába, 
szolgáltatásait repülőgépipari alkatrészek gyártásával 
kibővítve, majd megszerezve az EN9100 űrhajózási és 
repülőgépipari szabvány szerinti tanúsítást.

A vállalat 2010-ben kibővítette hatókörét és elkezdte 
termékeit Európába, leginkább Ausztriába és 
Lengyelországba értékesíteni. 2014-ben a Grupo Emergy, 
az INDAERO anyavállalata együttműködésbe kezdett az 
UNS vállalattal összetettebb szolgáltatások nyújtása 
érdekében, mint például a fémlemez-feldolgozás és 
a megvilágított utastéri panelek gyártása. A vállalat 
egy évvel később hibrid szerszámok gyártásába is 
belefogott, nagy szilárdságú, hőre lágyuló műanyagok 
háromdimenziós nyomtatásával. A következő évben 
kezdődött meg az oldható öntőformák gyártása 
kompozit-anyagok számára, háromdimenziós 
nyomtatással. Majd a vállalat 2018-ban beszerzett a 

Minőségellenőrzés, ellenőrzés, 
szerszámgépen történő ellenőrzés, 
reverse engineering eljárás, virtuális 
összeszerelés és 3D modellezés az 
Absolute Arm segítségével.

https://hexagon.com/


Az INDAERO három munkatársának nyújtott oktatást a Hexagon az Absolute Arm használatával kapcsolatban.

Az Absolute Arm még a munkánk során szükségesnél is szűkebb tűrése-
ket garantál.

Hexagontól egy 6 tengelyes Absolute Arm mérőrendszert a 
szerszámok és a kész alkatrészek ellenőrzésére.

Az INDAERO az űrkutatási szektorba is befektet, hogy 
létesítményeit és szakembereit felkészítse a műhold-
szerkezetek és -alkatrészek gyártására. Mindezt nagy 
pontossággal, szűk tűrésekkel és nagyon igényes 
felületkiképzéssel. A fenti látásmód, rugalmasság és a 
technológiába történő befektetés iránti elkötelezettség 
vezette az INDAERO vállalatot a szállítási határidők 
optimalizálásában, majd új piacok gyors nyitásában.

David Sánchez, az INDAERO háromdimenziós tervezési 
részlegének vezetője egyike a vállalat legtapasztaltabb 
Absolute Arm rendszer-felhasználóinak, amelyet 
„szerszámok és kész alkatrészek, valamint mindenféle 
berendezés ellenőrzésére használ”.

„Saját belső műveleteket alkalmazunk a műanyag- és a 
megmunkált alumínium-termékek ellenőrzésére, melyek 
némelyike különböző szerszám, némelyike pedig űrhajózási 
és repülőgépipari alkatrész” tette hozzá Sánchez.

Az INDAERO egyik fő célja a költségek és a termelési 
idők csökkentése. Nagyon fontosnak tartják a legapróbb 
részletek figyelembevételét is, hogy minden megfeleljen a 
kialakított követelményeknek. Az általuk használt Absolute 
Arm típus még a munkájukhoz szükségesnél is szűkebb 
tűréseket (0,051 milliméteren belüli érintéses mérések) és 
teljes rugalmasságot biztosít.

Kiváló ár-érték arány

„Az Absolute Arm kapcsán szeretném kiemelni a rendszer 
könnyűségét, a különböző helyzetekhez és környezetekhez 
történő illeszthetőségét, valamint intuitív szoftverét” 
mondta Sánchez. „Ár-érték aránya lenyűgöző, és remek 
tapasztalatunk van az értékesítés utáni szolgáltatások 
terén is. A Hexagon által nyújtott szolgáltatás és oktatás 
nagyszerű”.

Az INDAERO három munkatársának nyújtott oktatást a 
Hexagon az Absolute Arm használata terén. Mindegyikük 
hetente többször használja a mérőkart.
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Az Absolute Arm kapcsán 
szeretném kiemelni a rendszer 
könnyűségét, a különböző 
helyzetekhez és környezetekhez 
történő illeszthetőségét, valamint 
intuitív szoftverét”.

David Sánchez
Az INDAERO háromdimenziós tervezési részlegének 
vezetője

Az Absolute Arm termékcsalád segítségével a 
méréstechnika közvetlenül a gyártási környezetbe 
helyezhető, ahol a folyamatok fejlesztése a legtöbb 
előnnyel jár. Az INDAERO számára lehetőség nyílt 
majdnem 100 féle típusú és méretű tapintóhegy, többek 
között egyenes szenzorok, szögben álló szenzorok, 
érintésre kapcsoló szenzorok és infravörös csőszenzorok 
használatára az Absolute Arm mérőkarukkal, valamennyi 
esetén különböző hosszúsággal és csúcsátmérővel. Ez 
pont az a fajta rugalmasság, amelyre az olyan sokoldalú 
és progresszív vállalatoknak van szükségük, mint az 
INDAERO, amelyek folyamatosan keresik a teljesen új üzleti 
lehetőségeket és a teljesen új alkalmazási területek által 
jelentett kihívásokat.

Sánchez és munkatársai hihetetlenül elégedettek az 
Absolute Arm vállalkozásukra gyakorolt hatásával, hisz 
az INDAERO nagyon pozitív eredményeket ért el az új 
hordozható mérőrendszer termelésbe integrálása óta. 
„Az Absolute Arm üzembe állítása új üzleti lehetőségek 
megvalósítását és az ügyfelek felé történő kiszállítási idők 
jelentős csökkentését tette lehetővé számunkra”.

Az INDAERO tökéletes példája annak, hogy az Absolute 
Arm milyen lehetőségeket kínál a különlegesen magas 
minőségi szinteket támasztó iparágakban tevékenykedő 
vállalatok számára, mint amilyen például az űrhajózási és 
repülőgépipar.

Az INDAERO három évtizedes tapasztalattal rendelkező sevillai 
űrhajózási és repülőgépipari vállalat.

Az érintőszenzoros mérésekhez majdnem 100 csúcstechnológiájú 
szenzor-tartozék áll rendelkezésre.

Az INDAERO befektet az űrkutatási iparágba, hogy felkészüljön a 
műhold-szerkezetek és -alkatrészek gyártására.
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A Hexagon a világ egyik vezető vállalata szenzorok, szoftverek és autonóm 
megoldások terén. Munkára bírjuk az adatokat, hogy azok növeljék a 
hatékonyságot és a termelékenységet, és javítsák a minőséget az ipari, 
gyártási, infrastrukturális, biztonságtechnikai és mobilitási alkalmazások 
szerteágazó körében. 

Technológiáink alakítják a városi és a termelési ökoszisztémákat, hogy 
azok egyre inkább összekapcsolódóak és autonómok legyenek – egy 
léptékezhető, fenntartható jövő biztosítása érdekében.

A Hexagon Manufacturing Intelligence részlege olyan megoldásokat 
kínál, melyek a tervezéstől és a kivitelezéstől kezdve a termelésen át 
a méréstechnikáig használnak fel adatokat a gyártás tökéletesítése 
érdekében. További információkért keresse fel a hexagonmi.com webhelyet.

Tudjon meg többet a Hexagonról (Nasdaq Stockholm: HEXA B) a hexagon.
com oldalon és kövessen minket a @HexagonAB helyen.
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