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GLOBAL Lite
Velmi dobrá investice

Poptávka po zvyšující se kvalitě produktů stále roste. V zájmu uspokojení této poptávky a zachování 
konkurenceschopnosti nahrazují výrobci klasické ruční metody kontroly za automatizovaná řešení, 
která se však musí přizpůsobovat neustále se měnícím požadavkům na kvalitu.

GLOBAL Lite je souřadnicový měřicí stroj (SMS), který kombinuje spolehlivou a přesnou kontrolu 
rozměrů se snížením nákladů na celý proces kontroly kvality. Systém lze snadno přizpůsobit pomocí 
různých řešení od společnosti Hexagon a pomáhat vám tak čelit novým výzvám.

GLOBAL Lite, který nabízí certifikovanou kvalitu s eliminací možné lidské chyby, snižuje počet 
zmetkových dílů. Jelikož operátoři mohou pracovat bez fyzické přítomnosti u stroje, zatímco měřicí 
programy běží automaticky, snižuje se tak doba cyklu měření a náklady na pracovní sílu.

Přestože je GLOBAL Lite navržen s ohledem na nižší rozpočet, zachází za hranice základního zajištění 
kvality a posouvá produktivitu kontrol na novou úroveň.

https://www.hexagonmi.com


Inovativní prvek Výhody

Konstrukce TRICISION na nosníku X s trojúhelníkovým 
průřezem

Optimální poměr pevnosti a hmotnosti pro větší přesnost, 
dlouhodobou stabilitu a vyšší dynamiku. Níže posazené 
těžiště a nižší hmotnost než u běžných mostových SMS

Přesně obrobené rybinové vodicí drážky v žulové pracovní 
desce Vylepšená přesnost a opakovatelnost

Vedení osy Y zabudovaná do žulového stolu Plný přístup do měřicího prostoru

Ekonomický režim
Automaticky vypne SMS během doby nečinnosti. Stroj 
je však trvale připraven k činnosti, čímž je podpořen jeho 
udržitelný provoz i cíle z hlediska produktivity

Systém s jedinečným 
designem 
GLOBAL Lite byl vytvořen tak, aby poskytoval stabilní a opakovatelné výsledky.

Vychází z odborných znalostí společnosti Hexagon, která usiluje o inovace SMS od technologických 
počátků až po současnost. GLOBAL Lite spojuje nejúspěšnější vývojové prvky společnosti Hexagon 
a používá řadu inovativních technologií k zajištění maximální efektivity a spolehlivosti kontrol. 

Možnost vícenásobného snímání podporuje širokou škálu aplikací. Vysoce přesná a samočisticí 
vzduchová ložiska umožňují plynulý pohyb os, snižují opotřebení vodicích drážek a maximalizují 
dlouhodobý výkon. Konstrukce stolu ze žulového masivu napomáhá vyšší robustnosti stroje a díky 
nepřímému pohonu jednotlivých os je snížená hmotnost pohybující se hmoty. Stroj tak rychleji 
akceleruje a je lépe odváděno teplo z jeho rámu.

Kromě toho, že je GLOBAL Lite vybavený těmito jedinečnými technologiemi, je kompatibilní s celou 
řadou řešení společnosti Hexagon. Může se tak neustále vyvíjet v souladu s nároky vašich aplikací. 
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Vždy se přizpůsobí 
vašim potřebám 
měření
GLOBAL Lite je kompatibilní s celou řadou sond a snímacích hlav 
Hexagon. Uživatelé tak mohou flexibilně vybrat nejlepší nástroj 
pro konkrétní aplikaci. 

Rychlost a opakovatelnost

Dotekové spínací sondy se vyznačují snadným použitím, odolností 
a relativní dostupností. Díky své robustnosti jsou vhodné 
pro použití v drsném průmyslovém prostředí. Případně mohou 
uživatelé optimalizovat kapacitu kontroly skenovacími sondami 
a zaznamenávat stovky datových bodů za sekundu.



Přesnost a flexibilita 

Výběr správné snímací hlavy pro konkrétní aplikaci 
je zásadní pro produktivitu výroby. Jsou k dispozici 
indexovatelné snímací hlavy, vyznačující se maximální 
všestranností, s různým krokem indexování. Nabízejí 
nastavení nejvhodnějšího polohování pro přístup k měřeným 
dílům a flexibilní možnosti měření.

Indexovatelné hlavy spolupracují s dotekovými spínacími 
i skenovacími sondami. Jako alternativa pro méně náročné 
aplikace nebo nižší rozpočet lze použít dotekové spínací 
nebo skenovací sondy v konfiguraci s pevným nasazením.  
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PC-DMIS: jednoduché, účinné 
a efektivní měření 
Stroj GLOBAL Lite je vybavený špičkovým metrologickým softwarem. Kromě použití na stroji GLOBAL Lite lze PC-DMIS 
použít také na dalších SMS a produktech od společnosti Hexagon, jako jsou přenosná měřicí ramena, laser tracker 
systémy nebo multisenzorové a optické SMS. Díky kombinování sofistikovaných algoritmů a praktických možností 
umožňuje PC-DMIS uživatelům snadno vytvářet a spouštět měřicí programy. Možnosti reportování a kompatibilita 
s měřicím softwarem třetích stran zlepšují předávání výsledků správným osobám a umožňují chytřejší rozhodování. 

Vytvářejte měřicí programy 
pro účinné zachycení kvalitních 
dat pro výrobu
PC-DMIS Off-line umožňuje inženýrům 
kvality a odborníkům na metrologii 
vytvářet sofistikované měřicí programy 
ještě před výrobou dílu a bez použití SMS.

Vybírejte a spouštějte měřicí 
programy mnohem rychleji 
než kdy dřív
Pomocí zjednodušeného uživatelského 
rozhraní v PC-DMIS mohou operátoři 
rychle vybrat a spustit správný program 
pro každé metrologické vybavení.

Jednoduše předávejte výsledky 
měření ostatním oddělením 
a spolupracujte na rozhodování
Díky přizpůsobitelným reportům, 
cloudově řešeným oznámením a mobilním 
upozorněním PC-DMIS doručuje výsledky 
měření všem, kdo je potřebují a ve chvíli, 
kdy je potřebují.

https://www.hexagonmi.com
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Kontrola rozměrů nemusí 
být složitá
Inspect je samostatná aplikace, která pomáhá pracovníkům obsluhujícím SMS spouštět měřicí 
programy z PC-DMIS pomocí standardního, jednoduchého grafického rozhraní. 

Je navržený tak, aby pro administrátory bylo snadné ho konfigurovat a pro operátory ještě snadnější 
ho používat. Inspect umožňuje vybrat měřicí program ze seznamu a spustit i tu nejsložitější kontrolu 
z PC-DMIS bez toho, aby PC-DMIS museli zapnout. Po skončení měřicího programu pro díl jsou 
výsledky měření shrnuty v jednoduchém reportu.

https://www.hexagonmi.com
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Minimalizace prostojů  
díky přehledným datům
Pokud jsou data přeměněna na využitelné a praktické informace, uživatelé SMS a manažeři kvality tak mají to, co potřebují, 
aby mohli rychle a s jistotou maximalizovat dobu provozu stroje, zlepšovat procesy a zvyšovat produktivitu. Tyto informace, 
které jsou reportovány jednoduše a v reálném čase, lze během výrobního procesu efektivně předávat zúčastněným 
osobám. To minimalizuje prostoje a napomáhá chytřejšímu rozhodování, protože správná osoba má správné informace 
ve správný čas. 

HxGN SFx | Asset Management

HxGN SFx | Asset Management poskytuje v reálném čase informace o stavu a výkonu SMS na centralizovaném ovládacím 
panelu, který je přístupný kdekoliv, z jakéhokoliv počítače, chytrého telefonu nebo tabletu. Shromážděná data lze použít 
k identifikaci zdrojů prostojů a naplánování údržby před tím, než nastanou problémy, což šetří čas a snižuje náklady. 

Bezplatná verze LITE je ideální pro výrobce, kteří začínají svou cestu k Průmyslu 4.0, zatímco verze PRO nabízí dodatečnou 
podporu výrobcům s rozšiřujícími se požadavky na aplikace a kapacitu.

Přizpůsobitelná oznámení. Díky 
okamžitým upozorněním mohou 
operátoři sledovat stroje běžící bez 
dozoru. 

Cloudové řešení. Získejte přístup k 
informacím z jakéhokoliv místa.

Efektivita. Identifikujte a eliminujte 
zdroje prostojů při měření.

Doba provozu. Předvídejte problémy 
a optimalizujte celkovou účinnost 
zařízení. 

Využití. Identifikujte, kde máte měřicí 
kapacitu navíc, a efektivně přidělujte 
úkoly a plánujte. 

https://www.hexagonmi.com
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Společnost Hexagon je světovým lídrem v oblasti metrologie, softwaru a 
autonomních řešeních. Pracujeme s daty tak, abychom zvýšili efektivitu, 
produktivitu a kvalitu v průmyslu, výrobě, infrastruktuře, bezpečnosti a 
mobilitě.

Naše technologie vytvářejí městský a produkční ekosystém směřující k vyšší 
propojenosti a autonomii.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon poskytuje řešení, 
která využívají data z vývoje, konstrukce, výroby a metrologie takovým 
způsobem, aby byla výroba chytřejší a efektivnější. Více informací najdete na 
hexagonmi.com.

Další informace o společnosti Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) najdete 
na stránkách hexagon.com. Sledovat nás můžete na @HexagonAB.
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