ROZWIĄZANIA
METROLOGICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NOWOŚĆ
HandyPROBE Next™

HandyPROBE Next™|Elite

MASA

0,5 kg

WYMIARY

68x157x340 mm
9,1 m3 (2)

0,086 mm

0,064 mm

16,6 m3 (2)

0,122 mm

0,078 mm

DOKŁADNOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA (1)

KLASA OCHRONY

IP 50

MetraSCAN
350™

MetraSCAN
350™|Elite

MASA

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
PRĘDKOŚĆ POMIAROWA
POWIERZCHNIA POMIAROWA
KLASA OCHRONY

MetraSCAN
750™|Elite

1,38 kg

WYMIARY

DOKŁADNOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA

MetraSCAN
750™

289x235x296 mm
9,1 m3 (2)

0,086 mm

0,064 mm

0,086 mm

0,064 mm

16,6 m3 (2)

0,122 mm

0,078 mm

0,122 mm

0,078 mm

(1)

3 krzyże laserowe

7 krzyży laserowych
(+1 dodatkowa linia)

205,000 punktów/s

480,000 punktów/s

225x250 mm

275x250 mm
IP 50

(1) W oparciu o normę ASME B89.4.22. wynik oszacowany na podstawie pomiaru wzorca długości w różnych miejscach i orientacjach w przestrzeni roboczej C-Track (wartość = maksymalna odchyłka)
(2) Dokładność objętościowa HandyPROBE Next/MetraSCAN 3D zależy od objętości roboczej C-Track , w której wykonany jest pomiar: 9,1 m3 lub 16,6 m3

NAJLEPSZE RAMIĘ
POMIAROWE.
TWOJE WŁASNE.

Przenośna
optyczna CMM

Laserowy
skaner 3D

HandyPROBE Next™ jest przenośną optyczną maszyną współrzędnościową CMM która pozwala na przeprowadzenie pomiarów
w warunkach przemysłowych. Mierzony przedmiot nie wymaga zamocowania. Maszyna składa się z urządzenia śledzącego oraz
bezprzewodowej końcówki pomiarowej, a całość może być przemieszczana w dowolnym momencie, nawet w trakcie pomiarów.

Laserowy skaner MetraScan 3D™ nie wymaga statywu i umożliwia przeprowadzenie dokładnych pomiarów niezależnie od warunków
otoczenia. Wraz z jego rozszerzalną przestrzenią pomiarową, dużą prędkością oraz możliwością skanowania wymagających
powierzchni, reprezentuje najlepszy system skanowania 3D na rynku oraz stanowi rzeczywistą alternatywę dla tradycyjnych
współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

25% lżejszy
Wielofunkcyjne przyciski
dla łatwiejszej interakcji
użytkownika
z oprogramowaniem

Solidna konstrukcja
pozwalająca na użytkowanie
w warunkach produkcyjnych

Urządzenie śledzące C-Track™ jest podstawowym urządzeniem systemów pomiarowych HandyPROBE NEXT
oraz MetraSCAN 3D. Pozwala na tworzenie dynamicznego układu referencyjnego w czasie rzeczywistym dla
urządzenia skanującego oraz sondy pomiarowej. Zbudowany z wysokiej jakości podzespołów optycznych,
odpowiedzialny jest za akwizycję dokładnych danych pomiarowych w warunkach produkcyjnych.
Solidna konstrukcja
pozwalająca na
użytkowanie
w warunkach
produkcyjnych

POŁĄCZENIE SKANOWANIA 3D
ORAZ POMIARÓW STYKOWYCH

DYNAMICZNY UKŁAD
REFERENCYJNY

ROZSZERZALNA PRZESTRZEŃ
POMIAROWA

12X szybszy
7 krzyży laserowych
skanowanie powierzchni

2x większa dokładność
zestaw wymiennych końcówek
pomiarowych

oraz wielokolorowych,
bez konieczności
ich matowienia

+

1.5X dokładniejszy

natychmiastowy pomiar
Wszechstronność systemu
pomiarowego: pomiar stykowy
elementów geometrycznych oraz
skanowanie 3D dla kompleksowej
inspekcji powierzchni.

Ten sam poziom dokładności
niezależny od warunków
środowiskowych, poziomu
doświadczenia użytkownika
oraz zamocowania elementu.

Przestawienie urządzenia
śledzącego C-Track™ pozwala
na szybkie rozszerzenie przestrzeni
pomiarowej bez utraty dokładności.

wielofunkcyjne przyciski
dla łatwiejszej interakcji
użytkownika
z oprogramowaniem

