
Brochura

Soluções Absolute Tracker
Explore toda nossa linha de sistemas de rastreadores a laser,  
dos portáteis manuais e de grandes volumes até os automatizados. 
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Os melhores rastreadores 
a laser do mundo
Baseada em tecnologia patenteada, a linha de sistemas de rastreador a laser da 
Hexagon é a definição de metrologia portátil de alto nível. O interferômetro absoluto, 
o medidor de distância absoluto, varredura direta, PowerLock, varredura SHINE, 
monitoramento MeteoStation, câmeras de visão geral de alta definição: a gama de 
recursos técnicos que formam a base de nossas plataformas de rastreamento a laser é 
incomparável em toda a indústria.

Para cada aplicação de manufatura de médio a grande porte, há uma solução Absolute 
Tracker adequada que pode oferecer maior produtividade e um melhor produto final. Sala 
de qualidade ou chão de fábrica, centro de pesquisa ou estaleiro, há um Absolute Tracker 
construído especificamente para tornar sua vida mais fácil.
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Nossos rastreadores a laser
Um rastreador para cada aplicação

Os rastreadores a laser vêm em uma variedade de formas e tamanhos e são fabricados em várias bases 
tecnológicas. Eles são nossos e juntos representam uma gama de soluções de aplicação mais ampla do que 
é oferecida por qualquer outro fabricante.

Leica Absolute Tracker AT960 
O carro-chefe da linha Absolute Tracker, oferecendo funcionalidade de medição total 6DoF, compatível  
com sistemas de inspeção e produção manuais e automatizados.

Leica Absolute Tracker AT930 
Nosso rastreador a laser 3D premium, para medições de refletor de alta precisão que podem atender  
uma variedade de aplicações

Leica Absolute Tracker ATS600 
O inovador rastreador a laser de varredura direta, fornecendo medição precisa a uma distância de até  
60 metros.

Leica Absolute Tracker AT500 
Rastreador de alcance ultralongo projetado para medição em qualquer lugar e com a melhor usabilidade  
da categoria.
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Nossos sensores 
As chaves para aumentar a funcionalidade do rastreador

Os sensores da Hexagon para sistemas de rastreamento a laser têm uma resposta para todas as perguntas na 
fabricação, da inspeção à produção, dos detalhes finos à alta velocidade e tudo mais.

Absolute Scanner AS1 
Scanner a laser modular de alto desempenho construído com a inovadora tecnologia SHINE para medições 
extremamente rápidas, tanto manuais quanto automatizadas, em qualquer tipo de superfície ou acabamento.

Leica Absolute Scanner LAS 
Com base na tecnologia de laser vermelho ‘flying-dot’, este scanner 3D de uso geral oferece bom desempenho de 
medição em uma ampla variedade de tipos de superfície ou cores em uma mesma varredura.

Leica Absolute Scanner LAS-XL 
Scanner de grande escala com linha de leitura de 600 milímetros e afastamento de até um metro, perfeito para 
inspeção rápida de grandes superfícies sem sacrificar a precisão do grau de metrologia.

Leica T-Mac 
O principal componente das soluções automatizadas de rastreadores a laser, projetado para permitir um controle 
incomparável de alta precisão de sistemas de robôs para inspeção e produção.

Leica T-Probe 
A sondagem 6DoF de alta precisão permite a inspeção imbatível de pontos ocultos para sistemas AT960.

Leica B-Probeplus 
Sondagem 6DoF de nível básico que permite a medição simples de áreas escondidas com sistemas AT500.

Refletores 
Uma variedade de tipos e tamanhos de refletores facilitam a funcionalidade central de todos os sistemas rastreadores 
a laser - medição de ponto de alta precisão a uma distância de até 160 metros.



O Absolute Tracker
A base do desempenho absoluto

A produtividade e portabilidade incomparáveis da linha Absolute Tracker são baseadas em tecnologias 
inovadoras que a tornam o auge da metrologia de alto desempenho em movimento.

Produtividade absoluta

Confiabilidade absoluta

Portabilidade absoluta

Precisão absoluta
• O Absolute Interferometer (AIFM) combina a precisão de um medidor de 

distância absoluta (ADM) com a velocidade de um interferômetro;
• Precisão de varredura de até 60 mícrons;
• Precisão de ponto único do refletor até 20 mícrons;
• Os Absolute Encoders patenteados garantem a precisão de desempenho 

angular sem referenciamento antes do uso;
• Sistemas calibrados em laboratórios certificados ISO 170250 para a 

precisão especificada de acorrdo com a norma ISO 10360-10.

• Dados de medição sem contato coletados em até 1,2 milhão de pontos por 
segundo e 300 linhas por segundo;

• Orientação à gravidade para tarefas de nivelamento e alinhamento;
• Volumes de medição ultra grandes de até 320 metros de diâmetro;
• A arquitetura em tempo real com desempenho dinâmico oferece taxa de 

dados de 1000 Hertz;
• A medição de ponto oculto com uma sonda sem fio pode reduzir o tempo 

do processo de medição em até 80 por cento.

• Unidade de monitoramento ambiental integrada MeteoStation;
• Unidade selada com certificação IEC IP54 para ambientes desafiadores e 

hostis;
• Amplo intervalo de temperatura operacional de -15 a 50 graus Celsius;
• As múltiplas lentes de zoom da câmera mini variozoom integrado oferece 

um campo de visão constante em qualquer condição de luz;
• Garantia total de fábrica de 24 meses e garantia de dez anos de 

manutenção.

• Design integrado, tudo em um; 
• WiFi integrado com função real de ponto de acesso;
• Baterias em conformidade com os regulamentos IATA.
• Fonte de alimentação independente com troca de bateria a quente;
• Estojos de viagem convenientes para simples transporte.



Inovação absoluta
Tecnologia inovadora

A linha Absolute Tracker é o auge de mais de 200 anos de inovação técnica, e nossas equipes de pesquisa e 
desenvolvimento continuam a abrir novos caminhos a cada ano que passa.

Medidor de distância Absolute
A base da medição de distância do rastreador a laser 
oferece medições 3D altamente precisas em distâncias 
de até 160 metros e foi introduzida pela primeira vez 
com o LTD500 em 1995.

Interferômetro Absolute
Combinando a tecnologia de interferômetro e medidor de 
distância, o interferômetro Absolute é a base da medição 
6DoF, introduzida pela primeira vez com o AT901 em 2008.

Wave Form Digitiser aprimorado
Uma extensão da tecnologia Wave Form Digitiser pioneira 
pela Hexagon em aplicações de topografia, o Enhanced 
WFD foi introduzido em 2019 com o ATS600 para fornecer 
o primeiro rastreador a laser de digitalização direta de 
nível metrológico do mundo.

PowerLock
O direcionamento automático do feixe foi introduzido com 
o AT901 em 2009. Essa tecnologia de visão ativa tornou 
as operações do rastreador a laser simples e intuitivas, 
reduzindo as necessidades de treinamento e reduzindo o 
tempo do processo de medição em até 30 por cento.

Tecnologia SHINE
A eliminação sistemática de ruído de alta inteligência 
introduzida com o Absolute Scanner AS1 permite a medição 
sem configurações ocultas que limitam a velocidade e a 
largura da linha de varredura, a fim de fornecer o pico de 
precisão - todo o desempenho, o tempo todo.

Automação
A inspeção automatizada com base na tecnologia de 
rastreador a laser 6DoF e 3D foi construída com os 
sistemas LTD da Hexagon na década de 1990 e continuou 
até o desenvolvimento dos sistemas AT960 e ATS600.

Sensores de mão 
Sensores portáteis operados no ponto de medição em 
conjunto com um rastreador a laser proporcionaram 
possibilidades aprimoradas de medição, como inspeção 
de pontos ocultos e aquisição de dados de nuvem de 
pontos desde 2004.

Conceito modular
A construção modular exclusiva do Absolute Scanner 
AS1 é a base para o primeiro scanner multiplataforma, 
oferecendo alto desempenho tanto em rastreadores 
a laser quanto em sistemas portáteis de medição 
baseados em braço.

Controle 7DoF
Permitindo o controle direto de qualquer robô ou sistema 
de controle numérico em tempo real, a metrologia Absolute 
Tracker 7DoF baseada no protocolo EtherCAT de última 
geração foi pioneira no desenvolvimento de produção 
automatizada baseada na precisão de grau de metrologia.

Refletor de ângulo amplo
O retrorrefletor Super CatEye é uma solução única para 
medição de pontos 3D, usando materiais especiais e um 
rastreador de alta precisão para permitir uma gama maior 
de medição retrorrefletora sem reposicionamento do 
rastreador.
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Introdução ao 6DoF
Seis graus de liberdade de medição

É possível aumentar a capacidade de medição de um rastreador a laser com a tecnologia 6DoF (seis graus de liberdade) 
avançada. Ao introduzir um sensor independente com uma constelação de alvos, o rastreador pode calcular não apenas 
a posição, mas também a orientação. Isso permite o cálculo preciso da localização 3D dos pontos deslocados do ponto 
principal de medição.

Desta funcionalidade vem a capacidade de medir áreas ocultas, essencialmente permitindo que a linha de visão 
do rastreador veja em torno de um canto com um acessório de sonda estendido. Em um nível mais avançado, 
permite a introdução de um scanner que o rastreador pode travar, permitindo que ele atue como uma referência 
de posicionamento global que pode então ser traduzida em medições precisas de cada um dos milhões de pontos 
coletados pelo scanner.

D:  distância
V:  ângulo vertical
H:  ângulo horizontal
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Laser tracker 6DoF

Principais fatos

• As medições dos ângulos horizontais e verticais mais a medição da distância compõem os dados de localização 3D, 
enquanto uma constelação de alvos ao redor do sensor fornece informações de orientação.

• Uma sonda de última geração rastreada com um sistema 6DoF avançado pode fornecer precisão quase idêntica à possível 
com um retrorrefletor.

• Os sensores de varredura sem contato acionados por rastreamento 6DoF permitem melhorias significativas de 
produtividade, por meio da digitalização de nuvem de pontos de superfície total em alta velocidade.

• A medição 6DoF completa é possível em um grande volume de medição de até 60 metros de diâmetro com um modelo de 
rastreador de alcance estendido.

• Um rastreador 6DoF é a base dos sistemas automatizados de inspeção e produção que permitem um desempenho de 
precisão independente da precisão do robô.

• A tecnologia de câmera mini variozoom precisamente calibrada permite a medição de ângulos de rotação em apenas 0,01 
graus a uma distância de até 30 metros.

Principais aplicações

A aplicação de técnicas de medição 6DoF requer o uso de um rastreador a laser de última geração como o Leica Absolute 
Tracker AT960 e é a base tecnológica de dois contextos de aplicação principais.

Sondagem e varredura 
Um sistema 6DoF pode ser usado para fornecer referência posicional global para um sistema de sensor estendido que usa 
uma sonda portátil ou scanner no ponto de medição. Isso permite a medição de pontos ocultos sem reposicionamento do 
rastreador, bem como a coleta rápida de dados de nuvem de pontos para mapeamento de superfície completo.

Automação 
Com um sensor como o Leica T-Mac ou um scanner a laser como o Absolute Scanner AS1 ou Leica T-Scan 5, um sistema 
6DoF pode ser usado para conduzir uma inspeção totalmente automatizada ou até mesmo um sistema de produção 
que é completamente independente da precisão do sistema de robô em uso.
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O rastreador 6DoF carro-chefe 
Leica Absolute Tracker AT960

O Leica Absolute Tracker AT960 é o primeiro sistema de medição a laser 6DoF dinâmico totalmente portátil. Uma 
solução robusta até mesmo para as aplicações de metrologia em grande escala mais desafiadoras, o AT960 é a 
definição de velocidade, precisão e portabilidade absolutas.

Oferecendo medição dinâmica de alta velocidade simples, mas sofisticada como padrão e compatível com os melhores 
sensores de metrologia da Hexagon, o sistema apresenta solução única para inspeção de refletor, sonda e scanner sem 
contato, bem como máquina em tempo real. produção controlada.

Combinando desempenho de ponta com usabilidade incomparável, esta é a solução ideal para aplicações que 
abrangem a indústria aeroespacial, automotiva, construção naval, manufatura e muitos outros setores. O AT960 
estabelece um novo padrão no mundo da metrologia industrial portátil.

Versatilidade portátil
Projetado para se encaixar perfeitamente no processo 
de produção, seja na sala de qualidade ou em linha, 
operado manualmente ou montado por robô e totalmente 
automático.

Precisão imbatível
O AIFM permite que o AT960 faça medições para 
qualquer sensor com uma incerteza de distância máxima 
de apenas +/- 10 mícrons.

Medição em múltiplos intervalos
Escolha o modelo certo para a sua aplicação, se você 
não precisa de mais de 5 metros entre o rastreador e 
a configuração de automação ou medição de refletor 
de alta precisão e faixa completa a até 80 metros do 
rastreador.

Zoom inteligente
As múltiplas lentes de zoom da câmera mini variozoom 
integrada levam em consideração a distância até o sensor 
6DoF. Isso fornece uma imagem clara e constante da 
configuração do alvo do LED que permite uma melhor 
precisão da orientação do sistema em distâncias maiores.

Dados acelerados
Os dados de localização podem ser coletados pelo 
rastreador a uma taxa de até 1000 Hertz, enquanto 
nossos scanners sem contato podem registrar até 1,2 
milhão de pontos por segundo. 

Pronto par a automação
O AT960 está totalmente pronto para inspeção, montagem 
e produção automatizada em uma configuração robótica 
quando emparelhado com sensores como o Absolute 
Scanner AS1, Leica T-Scan 5 e Leica T-Mac.
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Sondagem 6DoF de alta precisão
Leica T-Probe

O T-Probe Leica é uma solução totalmente sem fio para a sondagem de pontos ocultos e difíceis de alcançar. Com 
tempo de configuração e mudanças de estação mínimos, combinados com uma alta taxa de aquisição de ponto, 
reconhecimento automático de caneta e botões multifuncionais individualmente atribuíveis, o T-Probe é a chave para 
aquisição de dados de ponto único de alta produtividade.

Junto com o Leica Absolute Tracker AT960, o Leica T-Probe cria uma solução de sondagem flexível de alto desempenho 
com um alcance de até 30 metros do rastreador. Pequena, leve, fácil de usar, sem cabos, alimentada por bateria e mais 
precisa do que qualquer outra sonda portátil no mundo, o T-Probe oferece mais de seis graus de liberdade: oferece a 
maneira certa de medir.

Melhor produtividade
A capacidade de ponto oculto permite a medição de 
áreas ocultas sem realocação do rastreador a laser, com 
o potencial de reduzir o tempo de medição em até 80 por 
cento em comparação com a medição do refletor.

Portabilidade com leveza
A construção inovadora em fibra de carbono, significando 
que o T-Probe pesa apenas 0,64 kg, juntamente com uma 
bateria de longa duração e operação sem fio completa 
permitem um dia inteiro de medição sem nenhum sinal de 
fadiga do operador.

Operação intuitiva
Um processo de emparelhamento automatizado simples 
combinado com botões multifuncionais atribuíveis e 
reconhecimento automático da caneta tornam o T-Probe 
incrivelmente fácil de usar com muito pouco treinamento.

Canetas ilimitadas
Uma ampla variedade de opções de canetas e pontas 
tornam a medição fácil para uma variedade de 
aplicações, oferecendo a flexibilidade de medição que 
é particularmente importante para dimensionamento 
geométrico e tolerância.

Ferramenta de punção
Com um acessório dedicado de ferramenta de punção, você 
pode não apenas localizar a posição exata de onde fazer um 
furo, mas também marcar o objeto pronto para puncionar.

Medição livre de erros
Ao medir peças usando refletores montados em suportes, é 
necessário compensar manualmente o deslocamento, uma 
etapa que muitas vezes é esquecida e uma causa comum 
de resultados imprecisos. O T-Probe elimina esse problema 
com seu reconhecimento automático de caneta sem falhas.
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Introdução à varredura a laser
Coletar e usar dados de nuvem de pontos 3D

Espaçamento 
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Faixa de funcionamento 600 mm

1,2 milhões pts/seg

150 000 ptos/seg

143 000 ptos/seg

Os scanners a laser funcionam em conjunto com um 
sistema de referência global, como um rastreador a 
laser ou braço de medição portátil para criar um modelo 
tridimensional de uma superfície ou peça inteira. Devido à 
sua alta densidade de dados - milhões de pontos de dados 
individuais - esses modelos são normalmente chamados 
de “nuvens de pontos”.

O scanner digitaliza uma peça projetando um laser 
sobre ela e, em seguida, detectando e analisando as 
propriedades da luz refletida de volta. Essas informações 
são interpretadas como milhões de pontos de dados 
individuais que juntos representam a geometria da 
superfície e recursos digitalizados.

Scanners a laser vêm em diferentes formas, com 
diferentes potências, projetados para fins específicos. 
Isso pode significar uma faixa de varredura a laser mais 
ampla para uma cobertura mais rápida das peças, maior 
afastamento para uma cobertura mais fácil de pontos 
ocultos, uma taxa mais rápida de captura de dados para 
varredura de alta velocidade ou um conceito de laser 
projetado para consistência em vários tipos de superfície.
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Tecnologia de varredura a laser

Principais fatos

• A velocidade geral de aquisição de dados é definida por sua capacidade de pontos de dados por segundo, largura do 
caminho de varredura e densidade de pontos por linha de varredura.

• Superfícies complexas com muitas curvaturas, recursos ou texturas se beneficiam da digitalização com uma 
densidade de ponto de dados mais alta que pode registrar detalhes mais refinados, mas pode demorar mais.

• Para superfícies maiores e mais uniformes com menos detalhes finos, um scanner com uma linha de varredura mais 
ampla e, portanto, uma velocidade de processo de medição mais rápida pode ser uma opção melhor.

• Os filtros ópticos podem permitir que os scanners superem os efeitos da luz ambiente, ignorando os comprimentos 
de onda da luz, exceto aqueles na faixa do laser que está sendo usado.

• O controle automático de exposição permite que a intensidade do laser seja ajustada automaticamente em tempo 
real para levar em conta as mudanças na cor do material e na refletividade que, de outra forma, dificultariam a 
digitalização de uma peça.

Principais aplicações

A varredura a laser em um contexto de metrologia industrial pode ser usada para diversos fins distintos, que se 
enquadram em duas grandes categorias.

Inspeção e validação 
A nuvem de pontos 3D criada por um sistema de varredura a laser pode ser usada para inspeção dimensional ou 
dimensionamento geométrico e tolerância, com os resultados sendo comparados com os valores CAD nominais. Com 
a comparação entre nuvem e CAD, grandes nuvens de pontos podem ser sobrepostas em um modelo CAD para rápida 
inspeção visual de desvios. A varredura a laser também pode ser usada para inspeção tradicional (não CAD) usando 
construção e dimensionamento de recursos.

Engenharia reversa 
Pode ser útil pegar uma peça física existente, medi-la para determinar suas características e, em seguida, processar 
os dados para criar um modelo CAD. Este método é frequentemente usado nos casos em que o processo de design 
do produto envolve uma operação manual significativa, como no design automotivo. Algumas aplicações neste campo 
podem até mesmo ser executadas diretamente a partir dos dados de varredura de nuvem de pontos ou do modelo de 
malha sem a necessidade de criar um modelo CAD completo.
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Desempenho absoluto 
Absolute Scanner AS1

Construído com a tecnologia SHINE exclusiva, o Absolute Scanner AS1 sempre oferece desempenho de digitalização 
completo, mesmo nas peças mais desafiadoras. Seja diante de peças automotivas de plástico preto brilhante ou 
componentes de fibra de carbono moldados, esse modo de exposição inovador permite que o AS1 faça a varredura 
sem redução na qualidade ou produtividade. Taxa de quadros total e largura total da linha de laser, sem spray e sem as 
reduções de desempenho forçadas que são típicas de outros scanners.

E tudo isso a partir de um scanner construído em uma arquitetura de hardware modular única que permite que ele seja 
montado em diferentes dispositivos de posicionamento de metrologia de alta precisão, dependendo da aplicação. Use o 
AS1 com o Absolute Positioner AP21 e o Absolute Tracker AT960 para aplicações em grande escala ou automatizadas ou 
monte o mesmo scanner em um Absolute Arm para escanear componentes de pequeno a médio porte sem a necessidade 
de manter a linha de visão para um rastreador.

Inovação SHINE
Nossa tecnologia de eliminação sistemática de ruído 
de alta inteligência - SHINE- é a chave para o alto 
desempenho de leitura do AS1. Dados mais limpos e de 
alta qualidade, coletados com mais rapidez, mesmo em 
tipos de superfície e acabamentos desafiadores.

Alta velocidade, sempre ativo
O AS1 possui uma linha de leitura extra-larga - 150 
milímetros em faixa média - e não há necessidade de 
estreitar essa faixa ou desacelerar a velocidade de coleta 
de dados do leitor, líder de mercado com 300 Hertz. Com 
o AS1 é simples - todo o desempenho, o tempo todo.

Usabilidade exclusiva
Um design robusto que é fácil de manobrar com uma 
única mão; um telêmetro projetado a laser que simplifica 
o posicionamento correto do scanner; compatibilidade 
com todas as principais plataformas de software de 
metrologia; alto desempenho em 99 por cento das 
superfícies ao usar as configurações padrão; perfis de 
medição personalizáveis selecionáveis diretamente do 
scanner. O AS1 está concorrendo ao scanner a laser mais 
fácil de usar já projetado.

Precisão posicional
O desempenho do Absolute Scanner AS1 é capacitado 
pela unidade Absolute Positioner AP21 na qual ele está 
montado. O AP21 possui um refletor de alta precisão 
que pode ser rastreado com precisão pelo AT960 a uma 
distância de até 30 metros, junto com uma constelação 
de LEDs que a mini câmera variozoom do AT960 
pode usar para calcular informações de orientação 
altamente precisas.

Portabilidade aprimorada
Basta um único cabo de dados Ethernet alimentado para 
conectar o scanner ao rastreador. Essa conexão é executada 
por meio de uma caixa de conexão compacta e leve e um 
controlador AT, ambos projetados para serem presos a 
qualquer suporte de rastreador padrão. Todo o sistema pode 
ser alimentado por uma única fonte, seja um único cabo 
de alimentação CA ou uma bateria hot-swap que permite 
individualmente até 9 horas de tempo de varredura contínua.

Pronto para a automação
O AS1 foi construído para ser o sensor de próxima geração 
da automação movida a metrologia. O desempenho 
impressionante nas configurações de exposição padrão, 
bem como a coleta de dados em alta velocidade de até 
1,2 milhão de pontos por segundo, o torna ideal para uma 
variedade de aplicações de manufatura automatizadas, 
desde a inspeção sistemática em linha até verificações 
estatísticas na sala de qualidade.
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Versatilidade absoluta
Absolute Tracker encontra o Absolute Arm

O Absolute Scanner AS1 é exclusivamente capaz de trabalhar com um Absolute Arm e também com um sistema 
Absolute Tracker.

Uso de rastreador a laser
O scanner é simplesmente montado no Absolute Positioner 
AP21, o que permite que ele seja rastreado por um 
rastreador a laser AT960 em um volume de medição de até 
30 metros de diâmetro, seja utilizado como scanner portátil 
ou integrado a um sistema de inspeção automatizado. 

Uso de braço de medição
O scanner é simplesmente montado diretamente em 
qualquer Absolute Arm do modo de 7 eixos da geração 
atual, disponível com diâmetros de volume de medição 
entre 2,0 e 4,5 metros.

Não há dois tipos diferentes do scanner AS1. Exatamente o mesmo scanner pode ser usado com um Absolute Arm e um 
Absolute Tracker. A desmontagem e a remontagem levam apenas alguns segundos e são realizadas inteiramente pelo 
usuário, sem ferramentas especiais. Este nível inovador de interoperabilidade vem graças à junta cinemática patenteada 
da Hexagon, que permite a montagem rápida de sondas e sensores em uma variedade de produtos sem a necessidade de 
uma recalibração demorada.

 
Aplicações
O conceito modular exclusivo do AS1 pode ser aplicado de várias maneiras para beneficiar os usuários, principalmente 
reduzindo o nível de investimento necessário para implementar processos de controle de qualidade em várias partes do 
processo de fabricação.

Automotiva
No chão de fábrica automotivo, o mesmo módulo de 
scanner AS1 pode ser movido conforme necessário entre 
um Absolute Arm usado para controle de qualidade interior 
e um AP21 e Absolute Tracker na planta piloto, realizando 
inspeção de nivelamento e folgas.

Aeroespacial
Em um contexto aeroespacial, o mesmo módulo AS1 
pode ser alternado para frente e para trás conforme 
necessário entre a varredura das costelas dentro da 
estrutura da asa com um Absolute Arm e a superfície 
externa da asa com um AP21 e Absolute Tracker.
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Simplicidade absoluta
Leica Absolute Scanner LAS

Leve, ergonômico e projetado para facilidade de uso em ambientes hostis de chão de fábrica, o Leica Absolute Scanner 
LAS é um scanner a laser manual de uso geral amigável que oferece excelente valor de investimento.

Com base no conceito de operação ‘flying-dot’, o LAS oferece excelente desempenho para inspeção de superfície 
de forma livre. Ajustando automaticamente a intensidade do laser sem intervenção do usuário, as melhores leituras 
possíveis são obtidas com uma única passagem do scanner.

O LAS é automaticamente reconhecido pelo rastreador a laser para mudanças contínuas entre refletor, sonda e 
medição do scanner, enquanto os usuários também podem selecionar modos de varredura predefinidos no botão 
principal para aplicar a configuração correta para cada seção da peça. A unidade possui uma luz guia, três indicadores 
de linha de visão e feedback tátil, além dos indicadores LED e de áudio, dando até mesmo aos operadores mais 
inexperientes total confiança em seu manuseio. Classificado como IP50 para proteção contra entrada de poeira e com 
opção de alimentação por bateria, o LAS é a solução de leitura portátil que pode ir a qualquer lugar.

Portabilidade completa
Com alimentação de bateria opcional, o LAS pode ser 
transportado para as áreas mais remotas para realizar 
trabalhos de medição onde nenhuma rede elétrica está 
disponível.

Liderança em usabilidade
Com luz guia integrada, indicadores de linha de visão, 
feedback visual, sonoro e tátil e modos de varredura 
selecionáveis no próprio scanner, o LAS foi projetado 
pensando na facilidade de uso.

Desempenho portátil
Um invólucro de fibra de carbono leve e inteiriço minimiza 
a fadiga do usuário e torna o LAS a escolha ideal para uma 
variedade de aplicações de digitalização manual.

Resultados imediatos
Com muito pouco pós-processamento necessário, o LAS 
fornece dados de medição que estão prontos para uso a 
partir do momento em que são coletados.

Capacidade para múltiplas superfícies
Os benefícios estabelecidos da tecnologia exclusiva de 
varredura flying-dot da Hexagon significam que qualquer 
superfície é mensurável, mesmo com vários materiais e 
acabamentos em uma única varredura de varredura.

Operação robusta
O design com classificação IP50 do LAS significa 
resiliência e durabilidade em condições ambientais 
adversas, sem comprometer o desempenho da medição.
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Escala absoluta 
Leica Absolute Scanner LAS- XL 

Trazendo um senso totalmente novo de escala e eficiência para o mundo da medição sem contato, o Leica Absolute 
Scanner LAS-XL leva a inspeção de qualidade de grau de metrologia para novas áreas de manufatura.

O LAS-XL redefine o que significa ser produtivo quando se trata da digitalização de superfícies de grande volume.  
A largura da linha de varredura de até 600 milímetros e o afastamento de até 1000 milímetros tornam este um scanner 
construído para magnitude e velocidade. Deixe o scanner fazer o trabalho, com mudanças mínimas de estação e 
precisão de 150 mícrons.

Trabalhando com o princípio de varredura ‘flying-dot’, a varredura de várias superfícies é realizada sem esforço. Lidar 
com recessos profundos e áreas ocultas não é mais uma tarefa árdua. Pela primeira vez, o Leica Absolute Scanner  
LAS-XL traz digitalização 3D rápida em grande escala para o mundo da metrologia de alta precisão.

Afastamento e varredura
Uma largura de linha de varredura de até 600 milímetros e 
um afastamento de medição de até 1000 milímetros são as 
chaves para a produtividade do LAS-XL.

Medição de área oculta
Com um afastamento de medição tão grande, mesmo 
a medição de áreas ocultas profundas não é mais o 
obstáculo que costuma ser para a metrologia tradicional 
e scanners terrestres.

Maior produtividade
O LAS-XL permite passagens longas e abrangentes sobre 
objetos de medição, captando dados de varredura em 
muito menos tempo do que os scanners de metrologia 
tradicionais.

Tão preciso quanto necessário
Com precisão de 150 mícrons, o LAS-XL mantém o 
desempenho de grau de metrologia necessário para fazer 
a medição valer a pena.

Capacidade para múltiplas superfícies
Os benefícios estabelecidos da tecnologia exclusiva de 
varredura flying-dot da Hexagon significam que qualquer 
superfície é mensurável, mesmo com vários materiais e 
acabamentos em uma única varredura de varredura.

Operado a bateria
A alimentação da bateria permite que o LAS-XL funcione 
o dia todo longe da sala de qualidade nas áreas onde a 
varredura em grande escala é mais necessária.
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Introdução ao 3D
Medição direta do rastreador
A capacidade original do rastreador a laser, a medição 3D ainda é um componente vital do kit de ferramentas do 
rastreador. Ao identificar seu ponto de medição com um retrorrefletor especializado, sua geometria precisa pode ser 
registrada em segundos. Com um rastreador a laser 3D, tarefas de inspeção e alinhamento de alta precisão podem ser 
realizadas em volumes de medição ultra-grandes de até 320 metros de diâmetro.

Um rastreador a laser 3D equipado com uma função automática de bloqueio de alvo como PowerLock pode reduzir os 
tempos de processo de medição em até 30 por cento, detectando alvos refletores dentro do campo de visão do ras-
treador, sem necessidade de intervenção do operador - particularmente útil após a linha de visão estar quebrada, como 
pode acontecer frequentemente em um ambiente de trabalho agitado. E com a nova tecnologia Enhanced Wave Form 
Digitiser, a medição precisa de pontos 3D únicos pode até ser feita sem um alvo - o cálculo é feito diretamente no ponto 
de medição, com precisão de grau de metrologia.

D: distância
V: ângulo vertical
H: ângulo horizontal
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Laser tracker 3D

Principais fatos

• As medições de ângulo horizontal e vertical combinadas com uma medição de distância permitem o cálculo da 
localização de um ponto no espaço tridimensional com precisão de distância de até 10 mícrons.

• Medir com refletores permite ao usuário explorar todo o volume de medição de um rastreador a laser - a medição 
pode começar imediatamente na frente do rastreador (sem distância mínima) e estender-se até 160 metros de 
distância.

• A medição do refletor 3D é a maneira mais precisa de realocar o rastreador laser no sistema de coordenadas 
relevante ao mover para uma nova estação para cobrir um volume de medição maior.

• Usando o mesmo princípio de medição como medição para um refletor, a varredura direta inovadora usa uma rede 
de pontos de dados 3D coletados individualmente, coletados diretamente pelo rastreador para criar uma nuvem de 
pontos 3D de uma grande superfície.

• Ao utilizar o refletor em uma ferramenta ou medindo diretamente com varredura direta, é possível seguir a 
coordenada de um ponto em tempo real, permitindo ajustes rápidos.

Principais aplicações

A medição 3D de grande volume com um rastreador a laser é uma solução rápida e precisa em uma variedade de 
aplicações industriais importantes.

Inspeção de qualidade 
A medição de pontos discretos para verificação da geometria é a base da inspeção de qualidade e pode ser realizada 
rapidamente com alto grau de precisão em grandes distâncias com um rastreador, combinação de laser e refletor. A 
introdução da varredura direta adiciona a possibilidade de inspecionar grandes superfícies com facilidade e precisão 
sem um operador no ponto de medição.

Construir e ajustar 
Processos de alinhamento e ajuste baseados em constelações instaladas de múltiplos refletores é uma ferramenta 
chave para uma variedade de aplicações de montagem de grande escala. A introdução da varredura direta torna o 
processo ainda mais fácil e rápido quando usada em combinação com uma medição refletora para o alinhamento inicial.
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O primeiro rastreador a laser de 
varredura direta do mundo
Leica Absolute Tracker ATS600

O primeiro rastreador a laser de varredura direta preenche a lacuna entre a medição ponto a ponto e a varredura a 
laser avançada, em uma escala que antes só era comparada aos scanners a laser terrestres. O Leica Absolute Tracker 
ATS600 oferece recursos de medição direta em larga escala com três vezes a precisão dos principais scanners 
terrestres, ao mesmo tempo em que engloba todo o processo de medição dentro de um fluxo de trabalho de metrologia 
estabelecido - os resultados são fornecidos imediatamente no local, sem necessidade de pós-processamento.

Com base na tecnologia estabelecida usada por ferramentas de levantamento de alta definição, o digitalizador de 
forma de onda aprimorada do ATS600 combina a tecnologia de medição de tempo de voo e mudança de fase para 
fornecer medições rápidas em longas distâncias sem a necessidade de um alvo no ponto de medição. Pela primeira vez, 
a precisão dessa tecnologia foi refinada para níveis metrológicos, permitindo a medição sem contato com uma faixa de 
ruído de 80 mícrons (1σ) - significativamente mais precisa do que os sistemas de medição anteriores baseados em WFD.

Potência em grande escala
O alcance do ATS600 é fundamentalmente diferente de 
qualquer sistema de metrologia comparável. A varredura 
direta com precisão de grau de metrologia de até 300 
mícrons é garantida a distâncias de até 60 metros do 
rastreador.

Fluxos de trabalho de metrologia
A digitalização direta é completamente integrada em 
um fluxo de trabalho orientado para metrologia, com 
todos os dados de medição coletados a uma taxa de 
até 1000 Hertz e rapidamente entregues ao software de 
metrologia.

Operação simples
A medição é um processo fácil de um usuário, onde 
os alvos são facilmente identificados e os resultados 
são entregues e processados de forma eficiente. As 
funcionalidades aprimoradas aumentam ainda mais 
a precisão e a produtividade, desde varredura de 
grade uniforme e zoom de alta resolução até imagens 
panorâmicas e perfis de varredura de linha e anel.

Medição rápida
A densidade de pontos de dados totalmente 
configurável permite que os usuários ajustem a taxa 
do processo de medição e o nível de precisão à sua 
aplicação - de uma verificação rápida de 10 segundos 
por metro quadrado a uma varredura de alta precisão de 
135 segundos por metro quadrado.

Controle automático
O ATS600 foi projetado com a automação em mente. Com 
o mínimo de intervenção do usuário necessária, ele pode 
ser configurado para realizar muitas medições repetitivas 
de forma independente e sem realocação de estação.

Grade seletiva
O ATS600 funciona segundo um princípio de varredura 
seletiva, em que o usuário define a área a ser medida 
(por meio da Câmera de visão geral ou dados nominais 
como CAD) junto com a densidade do ponto de medição 
necessária. Combinado com dados de orientação 
3D, o resultado é uma grade uniforme de pontos que 
representam com precisão toda a superfície de medição.
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Medição 3D de ponta 
Leica Absolute Tracker AT930

O Leica Absolute Tracker AT930 é o rastreador a laser 3D de última geração com o interferometer Absolute, oferecendo 
recursos de medição dinâmica de alta velocidade que o diferenciam da concorrência. Com localização automática de 
alvos, arquitetura em tempo real e capacidade de restabelecer instantaneamente um feixe interrompido, é a maneira 
rápida, precisa e fácil de medir para refletores.

Volume de medição
Sem uma distância mínima de medição, o AT930 é 
exclusivamente aplicável à medição em espaços 
confinados, ao mesmo tempo que pode medir até  
80 metros de distância.

Conectividade inteligente
A operação sem fio alimentada por bateria permite o 
uso em veículos autônomos, com a função PowerLock 
permitindo que o sistema se localize no sistema 
de coordenadas e execute tarefas de inspeção 
automaticamente. 

Precisão imbatível
O AIFM permite que o AT930 faça medições para qualquer 
sensor com uma incerteza de distância máxima de apenas 
+/- 10 mícrons.

Construção robusta
O sistema de vedação IP54 com certificação IEC do AT930 
o torna uma ferramenta de chão de fábrica perfeita.

Saída de dados em tempo real
Ao usar o Real-Time Feature Pack opcional, é possível 
exportar até 1000 pontos por segundo com latência 
mínima e marcações de data/hora altamente precisas - 
essencial para aplicações especializadas de medição de 
alta velocidade. 

Calibração de máquinas 
A compatibilidade com nosso refletor Super CatEye 
grande angular especializado permite que o AT930 seja 
aplicado na calibração rápida e altamente precisa de 
máquinas-ferramentas. 
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Pronto para medir em qualquer lugar 
Leica Absolute Tracker AT500 

Como a primeira solução de medição realmente completa, o rastreador a laser da Hexagon Leica Absolute Tracker 
AT500 se beneficia de um design de controlador integrado totalmente alimentado por bateria que o torna o item 
mais portátil e fácil de configurar da linha Absolute Tracker. A simplicidade operacional tem um papel fundamental 
na proposta de produtividade aprimorada do AT500, desde seus recursos fáceis de medição de refletor de alcance 
ultralongo até a funcionalidade de sondagem 6DoF de nível básico fornecida pelo B-Probeplus. A usabilidade e o design 
robusto são as características que definem o AT500, possibilitando que qualquer pessoa possa medir qualquer coisa 
em qualquer lugar.

Medição em qualquer lugar
O AT500 tem proteção IP54 contra elementos, bem como 
uma faixa de temperatura de trabalho estendida de -15 a 
+50 °C, o que permite a realização de medições em qualquer 
local, desde no topo das montanhas até a fundição.

Sondagem de última geração
O B-Probeplus alimentado por bateria introduz as 
sondas portáteis 6DoF de nível básico no segmento de 
rastreadores 3D. A sonda é mais fácil de manusear do 
que a geração anterior e tem um ângulo de aceitação 
ampliado e com maior alcance.

Recursos integrados
As baterias que alimentam o AT500 foram incorporadas 
ao cabeçote do rastreador, tornando-o um sistema ideal 
para configuração e operação além dos limites dos locais 
tradicionais de inspeção.

Informações 6DoF dinâmicas
Com a leitura digital do B-Probeplus, o usuário tem o 
feedback de medição diretamente em suas mãos. 
Isso simplifica e acelera as operações de sondagem, 
sendo particularmente útil no suporte a aplicações de 
perfuração quando combinado com um acessório de 
ferramenta de punção. 

Maior alcance
A faixa completa de medição do refletor do AT500 se 
estende por um volume de 320 metros de diâmetro, 
tornando-o a solução ideal para inspeção de grandes 
estruturas, como antenas ou navios. 

Produtividade simplificada
A operação por meio de um botão combinada à 
conectividade de ponto de acesso Wi-Fi e baterias 
integradas tornam o AT500 o rastreador mais fácil de 
usar. E isso não se limita à configuração vertical — ele 
pode ser usado em qualquer orientação, inclusive de 
cabeça para baixo.
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O poder da automação
A automação industrial está estabelecida há muito tempo como o futuro da manufatura. A automação 
aprimorada pela metrologia é a chave para esse futuro. Ao tornar a inspeção e produção automatizadas 
independentes da precisão não confiável do robô, as ferramentas de metrologia, como rastreadores a laser, 
combinam a atenção aos detalhes da produção manual com os benefícios de produtividade imbatíveis das 
configurações automatizadas.

6DoF com o AT960

A posição dinâmica e medição de orientação de um sensor 
móvel fornecido pelo rastreamento 6DoF permite uma 
variedade de sistemas de inspeção automatizada de 
alta produtividade baseados no Leica Absolute Tracker 
AT960. Com os sensores certos, as inspeções de ponto 
único, nuvem de pontos e baseada em câmera podem ser 
automatizadas com qualquer combinação viável de braços 
de robô, plataformas giratórias, controles deslizantes, 
paredes de isolamento, estações de controle integradas 
e trocadores de ferramentas para troca automática de 
sensor. O resultado é um sistema automatizado que 
oferece precisão completamente independente da 
precisão dos componentes móveis do sistema.

7DoF com AT960

Os sistemas de controle de produção automatizados 
são possibilitados pela introdução do Real-Time 
Feature Pack da Hexagon, que atualiza o AT960 para 
atender aos requisitos de entrega de dados de medição 
determinística do controle robótico em tempo real. 
Construído com base no protocolo EtherCAT (Ethernet 
para Tecnologia de Automação de Controle), esse 
sistema 7DoF pode fornecer controle preciso e preciso 
em aplicações que envolvem processos como usinagem 
ou montagem de peças, colocando níveis nunca antes 
vistos de precisão no centro da fabricação processo - 
controlar e melhorar a qualidade à medida que a peça é 
produzida, e não depois.

Varredura direta com o ATS600

A funcionalidade única de varredura direta do Leica 
Absolute Tracker ATS600 apresenta uma forma simples 
de automação de medição que é fácil de aplicar a 
uma variedade de aplicações de inspeção. Não há 
necessidade de um sensor ou operador no ponto de 
medição, então os componentes podem simplesmente 
ser trazidos para o campo de visão do rastreador a laser 
e inspecionados automaticamente com apenas alguns 
cliques de software.

Inspeção móvel autônoma

Outra inovação na automação de inspeção é o formato 
portátil exclusivo dos sistemas de rastreamento a laser, 
que permite a montagem em um veículo autoguiado (AGV) 
ou em um robô móvel autônomo (AMR). Graças à operação 
alimentada por bateria e aos acessórios de transmissão 
de dados sem fio como o WRTL, os sistemas Absolute 
Tracker podem ser programados para realizar tarefas de 
inspeção automatizadas com total autonomia. Os sistemas 
podem envolver um único rastreador 3D móvel ou vários 
rastreadores 6DoF móveis emparelhados com braços 
robóticos móveis montados com sensores de medição.
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As ferramentas da automação
Acessórios e sensores de automação

Embora impulsionada pelos recursos de rastreamento líderes de mercado do Leica Absolute Tracker AT960, as 
soluções de automação do Laser Tracker da Hexagon contam com uma variedade de tecnologias de sensor de alta 
qualidade e uma seleção de acessórios auxiliares que ampliam os recursos de automação de medição.

Leica T-Mac
Um dispositivo de rastreamento 6DoF projetado 
especificamente para aplicações automatizadas, o Leica 
T-Mac é um posicionador totalmente montável por robô que 
pode ser aumentado com várias sondas e sensores para 
alimentar sistemas de inspeção automatizados. Rastreável 
com alto grau de precisão a até 30 metros do rastreador, 
também é a base das soluções de produção automatizadas 
por meio da combinação com máquinas-ferramentas 
especialmente projetadas.

Automação de scanner
Os sistemas de automação do Laser Tracker que 
requerem recursos de digitalização de superfície e traços 
podem ser equipados com o avançado Absolute Scanner 
AS1 ou o bem estabelecido Leica T-Scan 5. Ambos 
fornecem desempenho de medição dinâmica altamente 
capaz que é adequado para acompanhar as velocidades 
cada vez melhores do robô.

Alinhamento de grande angular
Refletores e alvos de grande angular são uma ferramenta 
vital para sistemas que usam vários rastreadores ou 
colocam peças em mesas rotativas para medição. Com 
um ângulo de aceitação do laser de 150 graus, um refletor 
Super CatEye pode ser usado para alinhar rápida e 
facilmente cada aspecto do sistema dentro do mesmo 
quadro de referência de medição, tornando os resultados 
mais confiáveis e precisos.

Trocador de ferramenta
Para configuraciones de inspección automatizada de gran 
versatilidad que incluyen palpado, escaneo y funciones 
de inspección basadas en cámara, un cambiador de 
herramientas especializado permite a un sistema 
específicamente programado cambiar entre sensores al 
vuelo en un mismo programa de medición, ofreciendo una 
eficiencia de automatización incomparable.

Robôs e máquinas-ferramentas 
Nossas soluções de automação Laser Tracker são 
compatíveis com produtos de todos os principais 
fabricantes de braços de robôs, sejam braços simples de 
eixo único ou sistemas completos de 7 eixos que permitem 
ao sensor no ponto de medição completa liberdade de 
movimento. Os sistemas podem até mesmo ser integrados 
em máquinas-ferramentas de grande escala para fornecer 
soluções de produção assistidas por metrologia.

Plataformas giratórias e controles 
deslizantes
Quer sejam destinados a permitir liberdade adicional de 
movimento ao robô que conduz a posição do sensor ou 
usados para mover a peça sob inspeção, os controles 
deslizantes e as plataformas giratórias são uma parte 
fundamental do kit de ferramentas de automação de 
medição. Com a ajuda de um integrador experiente, 
eles podem ser configurados individualmente 
para sistemas simples ou aplicados em grandes 
configurações de várias unidades para processos de 
medição automatizados mais complexos.



Reflectores 
Um retrorrefletor para cada aplicação

Graças à localização automática do alvo, à arquitetura em tempo real e à capacidade de restabelecer 
instantaneamente um feixe interrompido, as medições para retrorrefletores são realizadas com rapidez, precisão e 
facilidade. Oferecemos uma linha de refletores para atender às necessidades de qualquer aplicação - dê uma olhada 
em nosso catálogo de produtos para obter detalhes sobre a linha completa.

Super CatEye Reflector

Ângulo de aceitação ultra-amplo 
O Refletor Super CatEye oferece um ângulo de aceitação 
de laser ultra-amplo exclusivo, projetado para fornecer 
melhoria de produtividade sem a necessidade de 
investimento de alto custo em dispositivos técnicos 
complexos adicionais.

Red Ring Reflector

Precisão 3D definitiva 
O padrão absoluto para medições 3D precisas, os Red 
Ring Reflectors são refletores de canto-cubo de precisão 
com superfície de aço endurecido, disponíveis em três 
tamanhos (1,5”, 7/8” e 0,5”).

Refletor de ferramentas

Medição de refletor básico 
Para aquelas situações em que a capacidade de fazer 
muitas medições é mais importante do que ter o mais 
alto grau de precisão, o refletor esférico de ferramentas 
é um retrorrefletor básico adequado para uma ampla 
gama de aplicações industriais. 

Reflector Break Resistant

Resiliência de oficina  
Projetados para ambientes industriais desafiadores, os 
Break Resistant Reflectors oferecem um maior grau de 
construção robusta.

Refletor de instalação fixa

Medição montável e confiável 
Para aplicações que exigem que as mesmas medições 
sejam feitas repetidamente, um retrorrefletor 
totalmente montável que pode ser fixado no local 
fornece uma solução robusta e econômica.

Alvo de referência Super CatEye 

Ângulo de medição montável ultra-amplo 
Uma variante do refletor Super CatEye, o alvo de 
referência Super CatEye oferece o mesmo ângulo de 
aceitação ultra-amplo enquanto é diretamente montável 
na superfície, seja magneticamente ou por meio de seu 
furo central M4 de 6 mm, tornando-o ideal para tarefas de 
calibração de máquina.
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Unidade de nivelamento

Acessórios 
Aproveitando ao máximo a tecnologia de rastreador a laser

Impulsionada por uma abordagem de inovação verdadeiramente ponta a ponta, a ampla gama de acessórios da Hexagon 
para rastreadores a laser vai de funcionalidade adicional a produtividade aprimorada, ao mesmo tempo em que cobre 
todas as necessidades intermediárias.

Canetas de sondagem

Tripés e bases

Montagens de parede

Carrinho de medição

Visite nossa loja



HxGN SFx | Asset Management  
A escolha inteligente para 
manufatura inteligente
Dados de desempenho em tempo real em um  
painel centralizado e amigável, agora como padrão
O HxGN SFx | Asset Management oferece uma maneira simples, precisa e confiável de monitorar e analisar o 
desempenho dos principais ativos por meio de um painel centralizado e fácil de usar, seja em um único local ou 
distribuído em vários locais ao redor do mundo.

Esta solução preparada para o futuro fornece aos fabricantes acesso fácil e intuitivo a informações importantes 
em tempo real para permitir uma tomada de decisão mais informada. A medição inteligente e o monitoramento 
inteligente são o futuro da manufatura inteligente.

• Monitore e gerencie o status, o uso e o desempenho do dispositivo.

• Acesse informações com segurança de qualquer lugar em tempo real.

• Identifique gargalos de produção e outras fontes de ineficiência.

• Receba notificações de eventos críticos personalizáveis.

• Localize facilmente ativos portáteis individuais ou frotas de ativos portáteis com 
rastreamento GPS.

• Rastreie ativos em um único local ou em vários locais em todo o mundo.

A solução The HxGN SFx | Asset Management é totalmente compatível com todos os modelos Absolute Tracker da 
geração atual. Agora cada Absolute Tracker inclui uma assinatura do HxGN SFx | Asset Management PRO como padrão, 
válida para todo o período de garantia de fábrica (incluindo períodos de garantia estendida). A funcionalidade HxGN SFx | 
Asset Management pode ser aprimorada com informações de geolocalização adicionando-se um complemento de GPS 
(disponível com desconto especial no momento da compra do rastreador).



hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 39

Hexagon

Principal software de metrologia 
Impulsionando as ferramentas de inspeção de ponta

A Hexagon é a maior desenvolvedora de software na indústria de metrologia e oferece uma ampla variedade de pacotes 
de software personalizáveis individualmente. As soluções de hardware da Hexagon suportam isso com uma base de 
compatibilidade de multiplataforma, projetada para funcionalidade perfeita com as muitas plataformas avançadas 
desenvolvidas internamente e os melhores programas de terceiros no mercado.

Terceiro

HxGN Robotic
Automation

RoboDyn

PolyWorks®

VISI ReverseInspire* PC-DMIS

Silma / X4-iRobotDM Works

SpatialAnalyzer

Metrolog X4 Verisurf

TRAC-CHECK

* Cada Absolute Rastreador AT500 agora é fornecido com uma licença de cortesia do Inspire, principal software de 
metrologia da Hexagon, para o primeiro ano.



Certificando a precisão absoluta
As normas por trás da precisão do Absolute Tracker

Para garantir que nossos rastreadores forneçam não apenas um alto grau de precisão, mas também resultados 
comprovados e rastreáveis, nos alinhamos com uma seleção de normas internacionais definidas e confiáveis.

ISO 10360-10
As especificações de precisão para medição com nossos rastreadores a laser são estabelecidas de acordo com 
a norma internacional ISO 10360-10 para medições de rastreador a laser. 

ASTM E3125-17
O desempenho de digitalização direta dos sistemas ATS600 é especificado de acordo com a norma ASMT E3125-17 que 
é usada para testar o desempenho de scanners 3D de grande volume.

ISO 17025
Para garantir a entrega de acordo com nossas precisões divulgadas, cada um de nossos sistemas e sensores Absolute 
Tracker é calibrado em um laboratório credenciado pela ISO 17025 com uma equipe de engenheiros qualificados e uma 
ampla gama de equipamentos técnicos de ponta e ferramentas de diagnóstico.
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Definindo a precisão absoluta
Os testes que garantem a precisão absoluta

Usamos três testes principais para verificar a precisão de nossos vários sistemas de rastreadores, de acordo com a 
norma ISO 10360-10 para rastreadores a laser e a norma ASMT E3125-17 para scanners 3D de grande volume.

Teste de localização
Também conhecido como teste dupla face. Comparação 
de medições com um alvo estacionário girando o 
codificador horizontal 180 graus e elevando o codificador 
vertical para travar no alvo. Este teste foi projetado para 
revelar rapidamente as imperfeições da geometria.

Este teste é realizado usando refletores de acordo com a 
ISO 10360-10 e também usando varredura direta de acordo 
com a ASMT E3125-17.

Teste de comprimento
Medição de uma barra de escala padronizada e calibrada 
em distâncias predefinidas. Este teste é projetado para 
mostrar a precisão com que o rastreador mede em um 
volume especificado.

Esse teste é realizado usando refletores de acordo com a 
ISO 10360-10. Para digitalização direta, está de acordo com 
a ASTM E3125-17.

Teste de distância
Comparação de medições com uma série de 
alvos estacionários calibrados a uma distância 
crescente do rastreador. Este teste foi 
desenvolvido para verificar o desempenho do 
medidor de distância. Este teste é realizado 
usando refletores de acordo com a ISO 10360-10.

PSIZE

O valor PSIZE é o erro máximo permitido para medir o 
diâmetro de uma esfera. Ela significa a precisão das 
medições de recursos.
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Especificações técnicas
Distâncias de medição

Modelo del rastreador 3D 6D

AT960-XR 0 a 80 m 1.2 a 30 m

AT960-LR 0 a 80 m 1.2 a 20 m

AT960-MR 0 a 20 m 1.2 a 10 m

AT960-SR 0 a 6 m 1.2 a 5 m

AT930 0 a 80 m -

ATS600 0.8 a 80 m 
1.5 a 60 m (varredura direta) -

AT500 0.8 a 160 m 1.6 a 12 m

* Valores típicos

Rastreadores comparados

AT960 | AT930 ATS600 AT500

In
fo

rm
aç

õe
s 

ge
ra

is

Tamanho do rastreador | peso 477  x 258 x 258 mm | 14.2 kg 477  x 258  x 258 mm | 14.2 kg 477 x 261 x 238 mm | 13.6 kg

Tamanho do controlador | peso 249 x 148 x 59 mm | 1.65 kg 249 x 148 x 59 mm | 1.65 kg built-in controller, 0 kg

Classe do laser
Produto laser de classe 2 de 

acordo com a IEC 60825-1  
Segunda Edição (2014-05)

Produto laser de classe 2 de 
acordo com a IEC 60825-1  
Segunda Edição (2014-05)

Produto laser de classe 2 de 
acordo com a IEC 60825-1  
Segunda Edição (2014-05)

Câmera de vista suspensa 5MP | FOV de 10 graus 5MP | FOV de 10 graus 5MP | FOV de 10 graus

Distância do PowerLock 60 m 60 m 60 m

Certificado pela ISO 17025-6   

Garantia: 2 anos | prorrogação possível com os 
pacotes de atendimento ao cliente

2 anos | prorrogação possível com os 
pacotes de atendimento ao cliente

2 anos | prorrogação possível com os 
pacotes de atendimento ao cliente

Am
bi

en
ta

l 

Temperatura operacional 0°C a +40°C 0°C a +40°C -15°C a +50°C

Umidade relativa máx. 95% sem condensação máx. 95% sem condensação máx. 95% sem condensação

Elevação de operação -700 m a +5500 m -700 m a +5500 m -700 m a +5500 m

Poeira | água IP54 IP54 IP54

In
te

rf
ac

e Cabo TCP/IP (Cat5) TCP/IP (Cat5) TCP/IP (Cat5)

Sem fio WLAN (IEEE 802.11n) WLAN (IEEE 802.11n) WLAN (IEEE 802.11n)

G
es

tã
o 

de
 e

ne
rg

ia Tipo de bateria Bateria de íons de lítio | substituível Bateria de íons de lítio | substituível Bateria de íons de lítio | substituível

Tempo de operação típico da 
bateria (carga única) 6 horas 6 horas 6 horas

Saída de dados 1000 Hz 1000 Hz 100 Hz

Rede de energia Fonte de alimentação AC Fonte de alimentação AC Fonte de alimentação AC
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Scanners comparados

AS1 LAS LAS-XL

Tamanho do scanner | peso 347 x 147 x 172 mm | 1.19 kg 300 x 201 x 140 mm | 0.94 kg 300 x 201 x 140 mm | 0.96 kg

Tamanho do controlador | peso 145 x 63 x 138 mm | 0.95 kg 226 x 146 x 91 mm | 1.9 kg 226 x 146 x 91 mm | 1.9 kg

Afastamento 165 mm 180 mm 700 mm

Intervalo de funcionamento ±50 mm ±40 mm ±300 mm

Largura de varredura máxima (em afastamento) 150 mm 220 mm 468 mm

Taxa de amostragem máxima 1,2 milhões de pts/seg 150 000 pts/seg 143 000 pts/seg

Frequência máxima de linhas 300 Hz 100 Hz 100 Hz

Densidade de pontos máxima (em afastamento) 0,037 mm 0,013 mm 0,045 mm

Sondas comparadas

T-Probe B-Probeplus

Tamanho | peso 310 x 129 x 70 mm | 0.65 kg 230 x 80 x 54 mm | 0.14 kg

Operação sem cabo  

Vários botões programáveis  - 

Feedback de visibilidade instantânea  - 

Reconhecimento automático da caneta  - 

Várias posições de montagem da caneta  - 

Feedback acústico  - 

Tipo de bateria 1 x Íons de lítio | substituível 2 x AAA (NiMH) | substituíveis

Tempo de operação típico da bateria  
(carga única) > 5 horas > 6 horas

Modelos T-Mac comparados

T-Mac Basic TMC30 T-Mac Frame TMC30-F T-Mac Multiface TMC30-M

Tamanho 270 x 125 x 140 mm 231 x 199 x 110 mm 327 x 209 x 203 mm

Peso 1,48 kg 1,11 kg 2,9 kg
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Medição de comprimento (teste de comprimento)

Distância de medição
AT960 | 930 | 500 ATS600

Típica MPE Típica MPE

5 m ±32 µm ±64 µm ±40 µm ±81 µm

10 m ±53 µm ±106 µm ±53 µm ±106 µm

20 m ±96 µm ±191 µm ±96 µm ±191 µm

Especificações de precisão

Medição de distância (teste de distância)

Distância de medição
AT960 | AT930 (IFM) AT930 | AT960 (ADM)  | AT500 ATS600

Típica MPE Típica MPE Típica MPE

1.5 a 5 m ±1 μm ±1 μm

±7 μm ±14 μm

±71 μm ±142 μm

1.5 a 10 m ±1 μm ±3 μm ±72 μm ±143 μm

1.5 a 20 m ±3 μm ±5 μm ±76 μm ±152 μm

1.5 a 30 m ±4 μm ±8 μm ±83 μm ±165 μm

1.5 a 40 m ±5 μm ±11 μm ±92 μm ±183 μm

1.5 a 50 m ±8 μm ±15 μm ±102 μm ±203 μm

Desempenho angular (teste de localização)

Distância de medição
AT960 | AT930 | AT500 | ATS600

Típica MPE

5 m ±23 μm ±45 μm

10 m ±38 μm ±75 μm

20 m ±68 μm ±135 μm

Outras precisões

Desempenho angular absoluto  eT  
2) ±15 µm + 6 µm/m

Desempenho de distância absoluto AIFM ±0.5 µm/m

Bloqueio dinâmico ±10 µm

Sensor de inclinação ±1.0 arcsec

Orientação à gravidade UZ ±15 µm + 8 µm/m

Precisão da marcação de hora < 5 μsec

Probing accuracies T-Probe B-Probeplus

Tamanho da sonda 1) ±50 µm ±100 µm

Scanning accuracies

Medição de comprimento AS1 EUni:0DR:LT,MPE ±50 µm

Medição de comprimento LAS EUni:ODR:LT,MPE
±60 µm

±26 μm + 4 μm/m (> 8.5 m)

Medição de comprimento LAS-XL EUni:ODR:LT,MPE ±150 µm
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Especificações de varredura do ATS600

Notificação de patente

Os produtos descritos neste folheto são cobertos pelas seguintes patentes dos EUA. 
 
AT930  
US 9,377,296 B2 | US 10,054,422 B2 | US 9,638,519 B2 | US 9,612,331 B2 | US 10,036,811 B2 | US 8,279,430 B2 |  
US 9,366,531 B2 | US 7,609,387 B2 | US 8,305,563 B2

AT960 
US 9,377,296 B2 | US 10,054,422 B2 | US 9,401,024 B2 | US 9,638,519 B2 | US 9,612,331 B2 | US 9,720,087 B2 |  
US 10,036,811 B2 | US 8,031,331 B2 | US 8,279,430 B2 | US 9,366,531 B2 | US 7,609,387 B2 | US 8,305,563 B2

AT960-XR 
US 9,377,296 B2 | US 10,054,422 B2 | US 9,401,024 B2 | US 9,638,519 B2 | US 9,612,331 B2 | US 9,720,087 B2 |  
US 10,036,811 B2 | US 8,031,331 B2 | US 9,864,062 B2  | US 8,279,430 B2 |US 9,366,531 B2 | US 7,609,387 B2 |  
US 8,305,563 B2

AT500 
US 9,322,654 B2 | US 8,279,430 B2 | US 8,772,719 B2 | US 9,366,531 B2 | US 8,305,563 B2 | US 8,981,297 B2 |  
US 9,810,964 B2 | US 9,405,007 B2

AS1 
US 10,302,745 B2 |US 10,330,466 B2 | US 10,323,927 B2

LAS y LAS-XL  
US 8,797,552 B2 | US 8,174,682 B2 
 
B-Probe  
US 9,816,813 B2

Precisão

Distância de ruído 3) < 80 µm

Precisão absoluta 4) < ±300 μm

Desempenho angular Etwo-face,MPE 5) ±50 µm + 10 µm/m

Medição de comprimento Edistance,MPE 5) ±150 µm

Velocidade

Taxa de varredura 1000 Hz

Velocidade de varredura 6) < 10 seg/m2 no modo rápido

Todas as precisões declaradas como erro máximo permissível (MPE). Os valores típicos são metade do MPE.

1)  De acordo com a ISO 10360-10 - medido a 2 m.
2) Desempenho angular transversal eT de acordo com a ISO 10360-10.
3)  Desvio padrão (1σ) de um plano de melhor ajuste (78% albedo), distância de 1,5 a 30 m, modo de medição padrão, alvo alinhado.
4)  Desvio máximo (MPE) da posição absoluta do plano (78% albedo), 1,5 a 30 m, ângulo de incidência de 0 a ±45°.
5)  De acordo com a ASTM E3125-17, Tabelas 2, 3 e 4
6)  Na distância padrão ponto a ponto e linha a linha, distância de medição de 10 m.
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Centro de clientes e demonstração  Instalação de produção Central de serviços de rastreadores

Serviço e suporte
Produtos de classe mundial para confiar
Com base em décadas de experiência em pesquisa e desenvolvimento, a tecnologia de rastreador a laser da divisão de 
Inteligência de Fabricação da Hexagon, vem de em uma longa história de inovação tecnológica de alto desempenho. 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.
É por isso que cada principal produto de rastreador a laser neste folheto vem com uma garantia de fábrica de 24 meses 
como padrão, bem como 10 anos de manutenção garantidos por meio dos canais de serviço oficiais da Hexagon.

Suporte de classe mundial fornecido localmente
A presença internacional da Hexagon garante suporte e serviços de pós-venda abrangentes em todo o mundo. Com a 
maior equipe de serviço dedicada de qualquer fabricante de equipamento de metrologia e ênfase em soluções entregues 
localmente, a Hexagon é incomparável em serviços, reparos, certificação e calibração por meio de treinamento de 
operadores e manutenção e atualizações de software.
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Serviço de classe mundial simplificado
A Hexagon oferece uma ampla gama de serviços de suporte que vão muito além do ponto de venda. Fornecido por 
engenheiros experientes e qualificados em laboratórios certificados pela ISO, centros de precisão locais da Hexagon ou 
mesmo no local para minimizar o tempo de inatividade, nosso portfólio de pós-venda é o mais completo do mercado.

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

Customer Care
Packages
Os proprietários dos produtos rastreadores a laser Hexagon apresentados neste folheto também têm a oportunidade de 
investir em um Pacote de atendimento ao cliente projetado para garantir que o equipamento permaneça nas melhores 
condições e possa ser confiável para resultados de medição precisos durante toda a vida.

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

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

Platina Ouro Prata Bronze

Serviço anual planejado    

Suporte ao hardware do cliente    

Manutenção e recertificação anuais   

Assistência conectada remota  

Peças e mão de obra para reparos 

Benefícios locais customizados    



© 2022 Hexagon AB e/ou suas subsidiárias e afiliadas. Todos os direitos reservados.

A Hexagon é líder global em soluções de realidade digital, combinando 
tecnologias de sensor, de software e autônomas. Estamos colocando 
os dados para trabalhar para aumentar a eficiência, a produtividade, 
a qualidade e a segurança nos setores industrial, de fabricação, 
de infraestrutura, no setor público e em aplicativos de mobilidade.

Nossas tecnologias estão moldando a produção e os ecossistemas 
relacionados às pessoas, para se tornarem cada vez mais conectadas 
e autônomas, garantindo um futuro escalável e sustentável.

A divisão de inteligência de fabricação da Hexagon oferece soluções 
que usam dados de design e de engenharia, de produção e de 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 siga-nos em @HexagonAB.


