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Medição de tubos e arames 
Qualquer formato, tamanho ou lugar

A linha completa de sistemas de medição de tubos e arames da Hexagon oferece 
soluções personalizadas para várias aplicações no setor de produção de tubos. 
Eles combinam engenharia de hardware de alta precisão com plataformas de software 
inovadoras e intuitivas para atender totalmente às demandas de processos de inspeção, 
fabricação, medição e engenharia reversa, sejam manuais ou automatizados. O resultado 
é um portfólio de produtos feitos sob medida para apoiar a produção econômica e 
atender aos desafios de todas as aplicações no setor de manufatura de tubos e arames.

 
 
 

Hardware

TubeInspect  
P8.2 | P8.2 HRC |  
P16.2 | P16.2 HRC 
 
Medição de tubos com 
alta precisão e alta 
velocidade baseada 
em câmeras em 
uma célula completa. 

Automação  
TubeInspect 
P8.2 HRC | P16.2 HRC  
 
Solução de célula de medição 
inovadora para inspeção  
de tubos totalmente 
automatizada, 24 horas  
por dia, 7 dias por semana.

Absolute Arm  
com digitalização  
a laser 
 
Medição manual  
avançada de geometrias 
de tubo completas 
com scanner 
a laser.

Absolute Arm  
com garfo  
de medição 
 
Técnica de medição 
de tubo manual 
bem estabelecida 
com sonda de  
infravermelho.
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BendingStudio XT 
Um único terminal para inspeção 
completa de tubos e arames

A plataforma de software BendingStudio XT é uma solução completa de ponta a ponta para 
inspeção de tubos e arames e realizar o controle de produção. O software conecta todos os dados 
e processos relacionados à produção de peças curvas, do projeto e planejamento do processo 
à fabricação e controle de qualidade. O BendingStudio XT é a única ferramenta que atende e 
combina esses requisitos com ênfase nos processos metrológicos.

Avalie as peças rapidamente com uma comparação clara do valor nominal real. Implemente vários 
planos de inspeção com critérios de medição individuais para cada peça. Desfrute da apresentação 
de resultados comparáveis, independentemente da origem dos dados. O BendingStudio XT é a 
solução completa para análise complexa e gestão de produção de tubos e arames.



Extração automática
Cálculo imediato de linhas 
centrais e geometrias 
de tubo completas com 
interação minimizada 
do usuário.

Resultados inteligentes
Relatórios personalizados, 
gerados automaticamente, 

com resultados aplicados 
diretamente para 

correção da curvadora.

Digitalização livre
Geometria de tubo 

completa apenas com 
o clique de um botão, 

algumas varreduras ou 
alguns pontos de sonda. 

Tecnologia BendXtract
Conheça a potência por trás do desempenho 
de inspeção de tubos do BendingStudio XT
No centro da capacidade de inspeção de alto desempenho do BendingStudio XT está a tecnologia 
BendXtract – o conjunto de algoritmos que permite ao BendingStudio XT coletar rapidamente dados 
de medição, interpretar esses dados e transformá-los em relatórios personalizados.

Extração 
automática

Resultados  
inteligentes

Digitalização  
livre
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BendingStudio XT
Gerenciamento de produção de curvatura e  
controle de qualidade ponta a ponta

• Conectividade e tratamento de dados 
otimizados na unidades de produção, 
controle de qualidade e design 

• Funcionalidade de um clique para 
resultados de medição, importação e 
exportação de dados 

• Otimize a inspeção em série de peças e 
aprimore a confiabilidade do processo 
com tarefas de medição 

• Conceito de manuseio simples e 
claramente estruturado, incluindo 
interfaces para software de controle 
de processo estatístico, como qs-STAT 

• Medição em uma ampla variedade 
de tipos de tubos, incluindo tubos 
ramificados, de forma livre ou 
mesmo transversais retangulares 

• Interface da curvadora de tubos aberta 
para cálculo e comunicação de dados de 
correção de produção em tempo real 

• Correção automática de efeitos de 
deformação pelo próprio peso em 
peças finas ou elásticas 

• Medição de posição e orientação 
de suportes de extremidade, 
equipamentos e acessórios 

• Interface de usuário moderna e flexível 
em vários idiomas, adaptável para uso  
no chão de fábrica ou para preparação 
de dados em ambientes de escritório 

• Relatórios avançados com visualização 
instantânea, incluindo visualizações 3D 
configuráveis   e ampla biblioteca de itens 
para configuração do modelo do relatório 

• Medição totalmente automatizada 
e documentação de resultados em 
conformidade com sistemas TubeInspect
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O TubeInspect é a solução líder para a medição de tubos em alta velocidade. Baseado em um 
sistema de digitalização óptica com várias câmeras desenvolvido em um formato de célula 
completa em peça única, o TubeInspect representa o máximo do que é possível obter com a 
digitalização óptica no setor de produção de tubos e arames.

Equipado com a plataforma de software BendingStudio XT dedicada, o TubeInspect está disponível 
como TubeInspect P16.2 de tamanho industrial e em uma variante menor, o TubeInspect P8.2. 
Ambos os modelos também estão disponíveis em versões com câmeras de alta resolução HRC, 
oferecendo detalhes e análise de recursos aprimorados. Os modelos de última geração oferecem 
também a possibilidade de integração em uma célula de produção robótica maior, tornando o 
processo de qualidade de tubos e arames totalmente compatível com a Indústria 4.0.

A tecnologia de iluminação LED integrada de longa duração e baixa manutenção do sistema garante 
uma iluminação suave do campo de medição, controlada automaticamente pelo BendingStudio XT. 
A captura de imagens é rápida e detalhada com a tecnologia de câmera GigE que garante a captura 
síncrona do objeto de medição em milissegundos. E tudo isso é baseado em uma inovadora 
superfície de referência de vidro tridimensional altamente precisa e que oferece a estabilidade 
confiável exigida no chão de fábrica.

TubeInspect
Solução completa para medição instantânea 
de tubos de última geração



Retorno rápido de investimento 

• Mais tempo de produção 
para curvadoras

• Mudanças rápidas na 
produção de tubos

• Menor desperdício de material
• Substitua todos os medidores 

físicos volumosos

Projetado para produção

• Funcionalidade manual e 
automatizada 

• Estrutura robusta e adequada para 
instalação em chão de fábrica

• A operação simples requer apenas  
10 minutos de treinamento  
para peças definidas

Inúmeras opções para 
medição de tubo 
• Peças rotativas de curvatura (LRA)
• Geometrias de curva 

dentro de curva
• Peças curvas de forma livre
• Extremidades e acessórios
• Linhas de freio flexíveis e longas
• Peças ramificadas
• Tubos retangulares

Link direto para máquinas 
de curvatura 
• Cálculo de valores para 

correção da curvadora
• Envie os dados diretamente 

para a máquina de curvatura
• Compatível com a maioria dos 

fabricantes de curvadoras 
em todo o mundo

• Minimize o número de ciclos 
de correção – corrija todas 
as curvas em uma etapa

TubeInspect 
Solução completa para medição  
instantânea de tubos de última geração



Maior precisão de medição 
• Referências de vidro 

para alta precisão
• Autocontrole automático 

durante a operação
• Sem interação do usuário 

durante a medição
• Resultados de medição 

independentes do usuário

Quatro versões 
do TubeInspect

• Dois tamanhos disponíveis: 
P8.2 e P16.2

• Cada um disponível como 
configuração de câmera padrão 
ou de alta resolução (HRC)

• A variedade de opções 
atende a uma série de 
necessidades de medição

Outros benefícios 
• Engenharia reversa fácil 

de tubos existentes
• Amplas possibilidades para 

transferência de bancos 
de dados de tubo existentes 
para o BendingStudio

• Adaptadores CAD 
para extremidades e 
suportes complexos

Baixo custo no tempo 
de vida útil 

• LEDs para economia de energia
• Fonte de alimentação 

padrão 100-240V
• Sem peças móveis 

no sistema de medição
• Produto ecológico
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Automação TubeInspect
Ciclo de produção/inspeção/correção 
de tubos totalmente automatizado
O TubeInspect é a solução líder para automatizar a medição de tubos em alta velocidade. 
O BendingStudio XT oferece um protocolo de comunicação para integração em ambientes 
totalmente automatizados. A captura de imagem em alta velocidade e alta resolução do hardware 
TubeInspect permite que ele seja instalado efetivamente em qualquer linha de produção automatizada.

Produção robótica de tubo ponta a ponta

Produção dos 
primeiros tubos 

com dados 
nominais

Máquina de 
curvatura Robô TubeInspect BendingStudio XT

Transição 
robótica entre 

produção e 
inspeção

Medição 
totalmente 

automatizada 
com o 

TubeInspect

A primeira peça 
fora da tolerância

Dados de correção 
calculados enviados 

automaticamente 
para a curvadora

O robô retira 
a peça fora da 

tolerância e 
fornece nova 

matéria-prima

Produção do 
segundo tubo 
usando dados 

corrigidos

Transição 
robótica entre 

produção e 
inspeção

Medição 
totalmente 

automatizada 
com o 

TubeInspect

Segunda peça 
produzida dentro 

da tolerância

A linha começa 
a produção em 

massa
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Absolute Arm
Medição do tubo em movimento

Combinando a digitalização a laser estabelecida e a tecnologia de sondagem infravermelha do 
Absolute Arm com os principais recursos de análise de tubos e arames do BendingStudio XT, 
o Absolute Arm é o complemento portátil perfeito para a série TubeInspect.

Ao trabalhar com a mesma plataforma de software inovadora do TubeInspect, o Absolute Arm 
oferece coleta manual em alta velocidade de dados de alta precisão de qualquer tubo ou arame. 
Com a tecnologia de medição líder dos principais scanners laser compatíveis com braço de 
medição portátil da Hexagon, a medição totalmente sem contato e a definição da geometria 
são atingidas rapidamente sem procedimentos especiais de fixação ou alinhamento, mesmo 
em superfícies brilhantes. O sistema também se beneficia de uma estrutura de braço 
reforçada e tecnologia de sonda infravermelha sem contato projetada para medição de tubos.

Flexíveis ou rígidos, de forma livre ou angular, na máquina de curvatura ou no centro 
do processo de produção: o Absolute Arm é uma solução altamente adaptável 
para medição de tubos e arames de alta qualidade.



Digitalização a laser 
do Absolute Arm
Análise portátil inigualável de tubos e arames  
por meio de digitalização a laser

• O braço de medição portátil de última 
geração totalmente funcional com 
scanner a laser proporciona versatilidade 
para análise de tubos, bem como para 
outras tarefas de medição 

• Colete dados precisos de geometria de tubos 
e arames sem digitalizar toda a superfície do 
tubo ou usar fixações complexas 

• Faça a medição de tubos flexíveis e 
maleáveis de qualquer comprimento e 
diâmetro de até 300 milímetros 

• Digitalização precisa em tubos de uma ampla 
variedade de materiais, cores e superfícies 

• Medição de posição e orientação de 
suportes de extremidade, equipamentos e 
acessórios por meio da análise de nuvem de 
pontos de scanner com adaptadores CAD

• Sistema altamente portátil adequado para 
medição de tubos e arames em qualquer 
local onde seja necessário 

• Resultados de medição reproduzíveis e 
independentes do usuário 

• A digitalização de alta definição oferece 
uma determinação extremamente rápida de 
geometrias completas de tubos e arames 

• Medição fácil de peças em 
áreas de difícil acesso 

• Digitalização em velocidade total 
por meio de Wi-Fi e energia 
da bateria para portabilidade total 

• A linha completa de acessórios inclui 
sondas adicionais, suportes de tubo, 
mesas de medição e angariadores para 
adequação ao ambiente de trabalho
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Hardware do scanner laser

Absolute Scanner AS1

O Absolute Scanner AS1 é o principal sensor de digitalização 3D para 
sistemas Absolute Arm de 7 eixos. Usando a inovadora tecnologia de  
laser azul e programação avançada, ele combina desempenho máximo  
“sempre ligado” com facilidade de utilização para fornecer medição 3D  
sem contato de alta produtividade.

Scanner a laser RS5

O RS5 Laser Scanner é um scanner 3D removível projetado para uso com  
o Absolute Arm de 7 eixos. Ele oferece digitalização 3D de alta velocidade  
para superfícies e recursos em uma ampla gama de acabamentos e  
materiais a um custo menor do que um scanner de modelo mais sofisticado.



Sondagem do Absolute Arm 
Análise completa e portátil de tubos por 
meio de sonda de infravermelha e toque

• Sondas de tubo infravermelhas sem 
contato e sondas de toque permitem 
a inspeção básica de praticamente 
qualquer geometria ou material de tubo 

• Hardware pronto para a funcionalidade 
GD&T completa quando atualizado com 
um pacote de software de metrologia 
dedicado, como Inspire ou PC-DMIS 

• O reconhecimento automático de sonda e 
a montagem reproduzível permitem que as 
sondas sejam trocadas sem recalibração 

• Funcionalidade de sondagem de tubos 
compatível com todos os modelos 
padrão Absolute Arm, bem como com 
modelos dedicados disponíveis em 
volumes de medição de 2,5 ou 3 metros 

• Os modelos de tubo do Absolute Arm têm 
um contrapeso mais forte para ergonomia 
aprimorada, medições mais rápidas e 
redução da fadiga do operador 

• O braço fácil de usar não requer 
aquecimento ou referência do 
encoder: basta ligar e medir 

• Funcionalidade de “troca a quente”  
alimentada por bateria e Wi-Fi 
completo para maior portabilidade 

• A linha completa de acessórios inclui 
sondas adicionais, suportes de tubo, 
mesas de medição e angariadores para 
adequação ao ambiente de trabalho
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Hardware de sondagem 
Sondas de tubo

A inspeção de tubos dedicada é fornecida por uma série de sondas de tubo 
infravermelhas sem contato capazes de realizar medições rápidas de diâmetro 
ao longo de peças-chave do tubo para fornecer uma imagem completa da 
geometria do tubo. Seis tamanhos de sondas de tubo estão disponíveis para 
diâmetros de tubo de 4 a 130 milímetros. Compatíveis com a medição de 
praticamente qualquer material de tubo, incluindo superfícies maleáveis.

Sondas de toque

A funcionalidade de sonda de toque fornecida como padrão em todos os modelos 
Absolute Arm também pode ser aplicada à medição de tubos. Ela permite a medição 
de tubos com um diâmetro maior do que o permitido com uma sonda de tubo, bem 
como a inspeção de formas de extremidade de tubo que não podem ser capturadas 
por uma sonda de tubo, como extremidades com corte chanfrado ou com expansões.
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Setor médico

Sistemas de 
climatização

Equipamentos da 
linha de construção

Setor automotivo

Setor aeroespacial

eMobility

Criação de 
protótipos

Produção

Montagem final

Indústrias e aplicações
Inspeção de tubos para todas as situações
Nossa linha de sistemas de inspeção de tubos foi projetada para oferecer a solução 
certa para todos os desafios de fabricação de tubos e arames em todos os setores 
industriais em que a produção de tubos é necessária.
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Tubos exaustores

Tubos de freio

Grampos de cabelo

Barramentos

Sistemas AC

Assentos

Grades

Canos hidráulicos

Tubos retangulares
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Sistemas de medição

• TubeInspect P8.2, P16.2
• TubeInspect P8.2 HRC e P16.2 HRC
• Absolute Arm com TubeProbe 
• Absolute Arm com AS1/RS5 

■
■
■
■

■
■
■
■

□ 
■
□
□

Funções básicas

Banco de dados de peças; gerenciamento de usuários; configurações para níveis de 
exibição; medição de tubos e cabos, peças com extremidades formadas rotacionalmente 
simétricas; cálculo de dados de curvatura (LRA/PBR, XYZ); comparação nominal/real; 
inspeção de envelope de tolerância (medidor óptico); dimensões funcionais; engenharia 
reversa; trabalhos de medição; relatórios de medição configuráveis e flexíveis

■ ■ ■

Compensação de deflexão
Correção de deflexão para tubos elásticos causada pela gravidade (por exemplo, tubos 
longos e finos ou tubos de borracha); base de dados de materiais; não aplicável a tubos de 
forma livre

■ ■ ■

Ramificado
Medição de geometrias de tubos ramificados: permite testar tubos individuais e peças 
montadas; a função requer pelo menos uma curvatura para cada tubo individual; aplicável 
apenas para seções transversais cilíndricas

○ ■ ■

CAD-WIZARD 

IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO de arquivos IGES e STEP: importação por seleção automática 
ou interativa de segmentos retos e curvos de componentes de tubo, cálculo de elementos 
de curvatura (XYZ/LRA) para preparar um programa de curvatura, exportação de geometria 
de tubos em formato IGES e STEP

○ ■ ■

Corte chanfrado Funcionalidades para medição de peças com extremidades de corte chanfrado □ ■ ■

Adaptadores CAD 
Função de medição para determinar a posição e direção de recursos, como suportes ou 
acessórios montados; a avaliação é feita por meio da análise da imagem ou dos dados de 
digitalização e da comparação com a referência gerada a partir de dados CAD

□ ○1) ■

Alterações de diâmetro Medir posições de mudanças de diâmetro ao longo do tubo □ ■2) ■

Perfil Medição de peças curvas clássicas e de forma livre com seções transversais retangulares e 
ovais; inclui cálculo de dados de curvatura □ ○2) ■

Interface de curvadora PADRÃO
Cálculo de dados de correção de curvatura; ferramenta de simulação de medidor virtual; 
interface de curvadora aberta
Observação: o upload de dados de correção deve estar habilitado na curvadora

■ ■ ■

Interface de curvadora FORMA 
LIVRE

Cálculo de dados de correção de curvatura, incluindo: raios de curvatura; ferramenta de 
simulação de medidor virtual; interface de curvadora aberta
Observação: o upload de dados de correção deve estar habilitado na curvadora

□ ■ □

Licença off-line Licença para processamento de dados off-line sem sistema de medição ○ ○ ○

Licença flutuante Licença para processamento de dados off-line sem sistema de medição; licença de rede 
para um usuário ○ ○ ○

Servidor de banco de dados Licença simplificada do BendingStudio XT para a administração do banco de dados de 
peças do BendingStudio XT em um servidor/computador separado ○ ○ ○

Todos os pacotes do BendingStudio XT incluem um SMA de 12 meses
■ incluído  □ não incluído  ○ opcional
1) Função disponível apenas na utilização de Absolute Arm com scanner AS1/RS6 ou modelos HRC do TubeInspect.
2) Função disponível apenas na utilização do Absolute Arm com scanner ou modelos TubeInspect.

Especificações
Pacotes BendingStudio XT

Todos os pacotes do BendingStudio XT incluem um SMA de 12 meses
■ incluído  □ não incluído  ○ opcional
1) Função disponível apenas na utilização de Absolute Arm com scanner AS1/RS5 ou modelos HRC do TubeInspect.
2) Função disponível apenas na utilização do Absolute Arm com scanner ou modelos TubeInspect.



Formatos de arquivo e compatibilidade 
com máquina de curvatura

Formatos de importação de dados
G-Tube (GTT), TubeShaper (TSP), Vector (PRT), CSV, FIF, SV, VDA, XML; outros formatos ASC II 
configuráveis individualmente; é possível importar vários arquivos em um lote

Formatos de exportação de dados
CSV, FIF, SV e outros formatos ASC II configuráveis individualmente; DFQ (qs-STAT)

Marcas de máquinas de curvatura compatíveis
AddEaton, AIM, Amob, BLM, Comco, Chiyoda, Crippa, CSM, Dengler, Dynobend, 
GSIE, Herber, Horn, King Mazon, Keins, Keiyo Bend, Lang, OMCG, Pines, Nissin, 
Numalliance, Schwarze-Robitec, Soco, Transfluid, Unison, UTE, Wafios, YLM e outras
OBSERVAÇÃO: uma máquina de curvatura individual deve estar habilitada para carregar o arquivo de correção
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P8.2 P8.2 HRC P16.2 P16.2 HRC

Tecnologia de medição Conjunto de câmeras de alta resolução

Diâmetro de tubo mensurável 2 a 125 mm 0,8 a 125 mm 3 a 200 mm 1,5 a 200 mm

Diagonal mensurável para tubos 
retangulares 8 a 125 mm 2 a 125 mm 12 a 200 mm 8 a 200 mm

Volume de medição 1000 x 580 x 400 mm 2600 x 1250 x 700 mm

Comprimento máx. do tubo Ilimitado (com reposicionamento)

Ângulo de curvatura 1 a 340 °

Reta mín. entre curvas Possibilidade de curva dentro de curva e forma livre

Precisão de medição 
(desvio do revestimento do tubo) 0,035 mm (1σ) 0,085 mm (1σ)

Adaptadores CAD não sim não sim

Medição de tubos retangulares sim

Compatibilidade de automação não sim não sim

AS1 RS5 Tubo Toque

Tecnologia de medição Scanner laser azul Scanner laser 
vermelho

Sonda de tubo 
infravermelha Sonda de toque

Diâmetro de tubo mensurável 3 a 300 mm 4 a 130 mm > 50 mm

Diagonal mensurável para tubos 
retangulares 6 a 300 mm 10 a 300 mm n/d n/d

Volume de medição 2 a 4,5 m de diâmetro 1,2 a 4,5 m de diâmetro

Comprimento máx. do tubo Ilimitado (com reposicionamento)

Ângulo de curvatura 1 a 340 °

Reta mín. entre curvas Curva dentro de curva e forma livre Curva dentro de curva com limitações;  
forma livre não é possível

Precisão de medição  
(desvio do revestimento do tubo) 0,05 mm (1σ) 0,1 mm (1σ)

Adaptadores CAD sim não não não

Medição de tubos retangulares sim não

Compatibilidade de automação não

Especificações
Especificações da solução
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Baseado em uma parte da norma ISO-10360
Erro longitudinal máximo permitido da medição – de acordo com a ISO 10360-12:2016
Desvio máximo permitido da sonda, tamanho – de acordo com a ISO 10360-12:2016
Desvio máximo permitido da sonda, posição – de acordo com a ISO 10360-12:2016  
Desvio máximo permitido da sonda, forma – de acordo com a ISO 10360-12:2016
Peso sem a sonda

1 Precusão
2 EUNI

 

3 PTAM
4 LDIA
5 PFORM
6 Peso

P8.2 P8.2 HRC P16.2 P16.2 HRC

Velocidade de medição > 3 s/medição

Conjuntos de câmeras 8 câmeras digitais de alta resolução  
com tecnologia GigE

16 câmeras digitais de alta resolução  
com tecnologia GigE

Resolução 3 MP 12 MP 3 MP 12 MP

Campo de referência Superfície de referência de vidro tridimensional

Dimensões do sistema (L x P x A) 1140 mm x 746 mm x 1140 mm 2980 mm x 1640 mm x 2300 mm

Peso 240 kg 1200 kg

Potência necessária
100 a 240 V  
50 a 60 Hz 
AC 400 VA

100 a 240 V  
50 a 60 Hz 
AC 1300 VA

Temperatura de operação 5 a 40 °C

Umidade relativa 10 a 90% sem condensação

Marcas de conformidade CE

AS1 RS5 

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

Taxa de aquisição de pontos até 1,2 milhões de pontos/s 752 000 de pontos/s

Pontos por quadro máx. 4000 máx. 7520

Taxa de quadros máx. 300 Hz máx. 100 Hz

Largura da linha (média) 150 mm 115 mm

Espaçamento 165 ± 50 mm 165 ± 50 mm

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

Certificação de digitalização 
do sistema sim sim

Classe do laser 2 2M

Temperatura de operação 5 a 40 °C 5 a 40 °C

Peso 0,4 kg 0,4 kg

Modelo EUNI
2 PTAM

3 LDIA
4 PFORM

5 Peso6 Máx. alcance

8325T 0,058 mm 0,025 mm 0,066 mm 0,048 mm 8,1 kg 2,73 m

8330T 0,083 mm 0,036 mm 0,089 mm 0,068 mm 8,4 kg 3,23 m

Especificações de hardware

Especificações de tamanho e precisão da sonda de toque do modelo de tubo do Absolute Arm
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Produtos de classe mundial no qual você 
pode confiar
Com décadas de experiência em pesquisa e desenvolvimento, a tecnologia do departamento de Manufacturing 
Intelligence da Hexagon é construída com base em uma longa história de inovação tecnológica de alto desempenho. 
Atingir a qualidade através da experiência para impulsionar a produtividade é o que mantém a Hexagon na vanguarda e 
capaz de fornecer soluções de primeira classe para indústrias em todo o mundo. 

Além da garantia de dez anos de manutenção, os proprietários de soluções para tubos e arames da Hexagon se 
beneficiam de uma garantia de fábrica de 24 meses como padrão – garantia de que nossa tecnologia sempre atenderá  
às necessidades dos usuários.

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 entre os fabricantes de equipamentos de metrologia, e a ênfase em soluções 
entregues localmente, a Hexagon é inigualável em serviço, reparo, certificação e calibração por meio de treinamento de 
operadores e manutenção e atualizações de software.



Serviço de classe mundial simplificado

Atendimento ao cliente
Pacotes
Os proprietários de soluções para tubos e arames da Hexagon têm a oportunidade de investir em um Pacote 
de Atendimento ao Cliente – um pacote de serviço pós-venda padronizado e projetado para garantir que o 
equipamento permaneça nas melhores condições e apresente confiabilidade para obtenção de resultados 
de medição precisos.

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

Os Pacotes de Atendimento ao Cliente incluem uma seleção dos seguintes benefícios, dependendo 
do nível selecionado.

• Manutenção anual planejada
• Suporte a hardware
• Manutenção e recertificação anuais
• Assistência remota
• Peças de reparo e mão de obra
• Benefícios locais personalizados
• Manutenção de software

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.

Platinum Gold Silver Bronze

Manutenção anual planejada    

Suporte a hardware do cliente   

Suporte e atualizações para software   

Manutenção e recertificação anuais  

Assistência por meio de conexão remota  

Peças de reparo e mão de obra 

Benefícios locais personalizados    
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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.


