ROZWIĄZANIA

METROLOGICZNE

AKCESORIA POMIAROWE
Dzięki zastosowaniu dodatkowych adapterów możesz
w prosty sposób wykonać pomiary różnych cech
geometrycznych takich jak położenie otworu, krawędzi,
wybranych punktów na powierzchni itp.

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
DO POMIARÓW
WIELKOGABARYTOWYCH.

SPECYFIK ACJA TECHNICZNA

MaxSHOT Next™

MaxSHOT Next™|Elite

MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY BŁĄD
POMIARU DŁUGOŚCI

0,025 mm/m

0,015 mm/m

BŁĄD ŚREDNIOKWADRATOWY

0,008 mm/m

0,005 mm/m

HandySCAN 300™
HandySCAN 700™

(0,02+ L/40 000)mm

(0,02+ 3L/200 000)mm

HandyPROBE Next™

(0,06+ L/40 000)mm

(0,06+ 3L/200 000)mm

HandyPROBE Next™|Elite

(0,04+ L/40 000)mm

(0,04+ 3L/200 000)mm

MetraSCAN 350™
MetraSCAN 750™

(0,06+ L/40 000)mm

(0,06+ 3L/200 000)mm

MetraSCAN 350™|Elite
MetraSCAN 750™|Elite

(0,04+ L/40 000)mm

(0,04+ 3L/200 000)mm

DOKŁADNOŚĆ
OBJĘTOŚCIOWA

(przy współpracy z:

MASA
WYMIARY
TEMPERATUROWY ZAKRES PRACY

0,79 kg
104 x 180 x 115 mm
5-40°C

SYSTEM FOTOGRAMETRYCZNY
rozwoju, produkcji, czy kontroli jakości, gdzie wymagana jest najwyższa
dokładność i powtarzalność przy pomiarze obiektów wielkogabarytowych.
Wyobraź sobie osiągnięcie dokładności lepszej niż 0,015 mm/m. Miej
pewność, że Twoje pomiary będą gotowe zawsze na czas.

PROSTA INTEGRACJA Z INNYMI
SYSTEMAMI FIRMY CREAFORM
MaxSHOT 3D pozwala na bardzo
dokładne pomiary obiektów o
dużych gabarytach współpracując z
następującymi urządzeniami

Dzięki innowacyjnej, opartej na doświadczeniach użytkowników
technologii, intuicyjnemu oprogramowaniu MaxSHOT 3D jest prostym
w obsłudze systemem pomiarowym, nawet dla użytkowników nie
będących ekspertami w dziedzinie metrologii. W przeciwieństwie do
tradycyjnej fotogrametrii MaxSHOT 3D cechuje się automatycznym
wspomagania
użytkownika
we
właściwym
systemem
pozycjonowaniu urządzenia przed pomiarem.
Jeśli regularnie pracujesz przy projektach wielkogabarytowych,
MaxSHOT Next oraz MaxSHOT Next Elite są rozwiązaniami
idealnymi dla Ciebie. Pozwalają na wyeliminowanie
kosztownych pomyłek pomiarowych, zapewniając poprawę
jakości produktu wynikającą z wysokiej dokładności
skanowania, zwiększenie wydajności produkcji, a także
zmniejszenie ogólnych kosztów operacyjnych.

HandySCAN 3D ™
Ręczny, mobilny, laserowy
skaner 3D klasy metrologicznej
pozwalający na pomiary wysokiej
dokładności.

Intuicyjne sterowanie pozwalają na szybkie
opanowanie obsługi urządzenia.
Wielofunkcyjne przyciski zapewniają łatwą
komunikację z oprogramowaniem
VXelements.

HandyPROBE ™

40% bardziej dokładny
Maksymalny dopuszczalny
błąd pomiaru długości
na poziomie 0.015 mm/m

Wygodny i ergonomiczny kształt
zaprojektowany specjalnie
dla zastosowaniań
fotogrametrycznych

Jedyna tak dokładna przenośna
maszyna współrzędnościowa
CMM pozwalająca na pracę
w rozszerzalnej przestrzeni
pomiarowej.

MetraSCAN 3D ™
Oparty na wskaźniku laserowym
system automatycznego
wspomagania użytkownika
we właściwym pozycjonowaniu
urządzenia

Najbardziej zaawansowany
system skanowania 3D
zapewniający najwyższą
dokładność pomiaru

Z SYSTEMEM MAXSHOT 3D MASZ
PEWNOŚĆ, ŻE KAŻDY POMIAR
BĘDZIE UDANY
NIEUDANE ZDJĘCIA TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ
MaxSHOT 3D wyposażony jest w wizualny system oparty na wskaźniku
laserowym wyświetlającym ramkę ograniczającą kadr. Pojawienie się
ramki w kolorze zielonym oznacza, że zdjęcie będzie poprawnie wykonane
i zostanie zapisane do dalszej analizy. Natomiast wystąpienie ramki w
kolorze czerwonym będzie oznaczać, że należy poprawić pozycję w celu
wykonania poprawnego zdjęcia.
INTUICYJNE OPROGRAMOWANIE
DIAGNOSTYCZNE
VXelements dostarcza
użytkownikowi narzędzia
diagnostyczne, które pomagają
mu skorygować ustawienie
urządzenia w czasie rzeczywistym

