
Snabbhet, precision och flexibilitet
BendingStudio är världens mest kraftfulla mjukvaruplattform för mätning av rörbockningar. Mjukvaran 
kan snabbt och enkelt räkna ut den exakta geometrin för bockade rör och trådar med otroligt hög 
precision, genom mätningar med kamera eller en portabel laserscanner. 

Kärnan i denna högpresterande inspektionslösning är BendXtract-teknologin – en uppsättning 
algoritmer som gör det möjligt för BendingStudio att automatiskt beräkna exakta bockningsgeometrier 
utan behov av tidskrävande precisionsscanning.

BendXtract-teknologi
Driver BendingStudio, den marknadsledande mjukvaran för mätning av rör och trådar
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Automatic extraction
BendXtract använder 
insamlade scanningsdata 
för att beräkna kompletta 
rör- och trådgeometrier 
utan behov av 
användarinteraktion.

Smart results
BendXtract driver 

omvandlingen av data 
till användbara resultat, 

automatiskt sammanställt 
till en detaljerad 

mätrapport som kan 
anpassas efter aktuella 

behov.

Free scanning
BendXtract-teknik innebär 

smidig datainsamling, 
utan att man behöver välja 

individuella funktioner 
– det enda du gör är att 

samla in punkter med 
en laserscanner eller 

helt enkelt placera delen 
som ska mätas inuti ett 

TubeInspect-system.



Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Vi sätter data i arbete i syfte att öka 
effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar 
framtid.

Hexagons division Manufacturing Intelligence erbjuder lösningar baserade på data som kommer från konstruktion, teknik, 
produktion och mätteknik i syfte att göra tillverkning smartare. Se hexagonmi.com för mer information.

Läs mer om Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

© 2020 Hexagon AB och/eller dess dotterbolag och närstående bolag. Alla rättigheter förbehållna.

BendingStudio
Upptäck fördelarna med vår branschledande plattform för analys av rör och trådar
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•  Intuitivt arbetsflöde baserat 
på piktogram, förkonfigurerade 
mallar och inspektionsplaner

•  Enkla mätmetoder gör att även 
nybörjare kan använda alla 
funktioner effektivt

•  Det krävs bara några minuters 
utbildning för inspektion av 
definierade delar

Användarvänligt

•  För alla material och geometrier i 
bockade delar, inklusive friformsrör 
och rör med invändig bockning

•  Stödjer flera av Hexagons mätsystem
•  Reverse engineering med några få 

steg
•  Integrerad sammanslagning av 

mätningar av långa delar genom 
enkel ompositionering

•  Integrerat gränssnitt till alla de 
vanligaste bockningsmaskinerna

Komplett mätningslösning

•  Störst antal repeterbara 
resultat som godkänts 
i många GR&R-
kapacitetsstudier

•  Resultaten påverkas inte av 
operatören 

•  Högsta noggrannhet för 
mittlinjen – hela geometrin 
mäts 

•  Styrs inte av 
scanningsmetoden – 
punkter och bilder

Oöverträffad repeterbarhet

•  Ingen extra mätning krävs för 
formade rörändar och andra 
funktioner 

•  Hållare och beslag mäts utan 
mekaniska verktyg genom unik 
CAD-adapterfunktion

•  Detektering av ändrad diameter, 
tillåter t.ex. identifiering av 
skyddsslangens position

•  Enkel mätning av fasade snitt och 
grenade rör

Mer än rör och trådar

•  Enkelt OK/Ej OK-beslut visas med 
en bild på tumme upp/ned

•  Omfattande resultatpresentation, 
inklusive tabeller och 
3D-visualiseringar

•  Rapporter på flera språk
•  Konfigurerbar automatisk 

resultatöverföring

Behandling av resultat

•  Den mest avancerade tekniken för 
mätning av elastiska rör

•  Gäller alla flexibla rör och trådar, 
som t.ex. långa och tunna 
bromsledningar

•  Används av välkända 
fordonstillverkare och inom 
flygsektorn

Deformationskompensation

•  Minimerad 
användarinteraktion 
även vid manuell drift, 
och mätfunktion 
som möjliggör 
batchinspektioner

•  Automatiserad mätning, 
t.ex. i samarbete med 
robotar

•  Kan integreras 
helt i automatiska 
produktionsceller

Klar för automatisering


