
 
 

Carl Zeiss Ipari Méréstechnika 

Megbízható eredmények 

 
A Carl Zeiss Ipari Méréstechnika piacvezető  a CNC koordináta-mérőgépek és a mérőszobában 

valamint a gyártásban alkalmazott 3-dimenziós méréstechnikai megoldások területén. A vállalat 

több iparág, köztük az autógyártók és autóipari beszállítók elismert partnere.  

A Zeiss IMT kínálata felöleli a portálmérőgépek, karos- és inline-mérőgépek, alak-, kontúr- és 

felületiérdesség-mérőgépek széles skáláját. A mérőgépek és legfontosabb alkotóelemeik, mint 

például vezérlők, szoftverek, mérőrendszerek és szenzorok, légcsapágyak, mérőlécek,  mind egy 

kézből származnak, a Zeiss-on belül kerülnek fejlesztésre és gyártásra. A közelmúlt új fejlesztései 

közé tartozik a rendkívül kisméretű alkatrészek mérési rendszere és az ipari minőségbiztosításhoz 

használt komputertomográf. A DuraMax, a kisméretű CNC mérőgép, különösen költséghatékony 

módon teszi lehetővé a belépést a Zeiss scanning világába mostoha gyártási körülmények között is. 

Optikai és taktil mérőrendszereivel a Carl Zeiss a képfeldolgozást kapcsolta össze a koordináta-

méréstechnika alkalmazási palettájával. A továbbfejlesztett eszközök kihasználása optikai 

szenzorok és készülékekre optimalizált szoftver létrehozását tette lehetővé. A képfeldolgozó 

szoftver a Calypso CAD-alapú mérőszoftverbe integrált, ezáltal a mérőrendszer optikai és taktil 

mérésekre egyaránt alkalmas.  

A Zeiss új fejlesztése a tisztán optikai O-Select, amit leginkább digitális profilprojektornak lehetne 

nevezni, és nagy mértékben meggyorsítja 2 D-s kontúrok mérését. 

A széles körű, magyar nyelvű CALYPSO szoftvertár segítségével a Zeiss méréstechnika felhasználói 

szinte bármilyen mérési feladatot el tudnak végezni. A CALYPSO CAD magja lehetővé teszi a 

számítógépes modellek beolvasását és ezek használatát a programozáshoz (akár offline módon is), 

a méréshez (az előírt értékek kiolvasása), illetve a jegyzőkönyvezéshez is. A CALYPSO feladat- 

orientált felülete gyors és hatékony programozást tesz lehetővé a műszaki rajz alapján.  

A Navigator technológia különös fontossággal bír a maximális pontosság elérésében nagy mérési 

sebesség mellett is.  



A Carl Zeiss IMT az új gépek eladása mellett rendkívül fontosnak tartja az eladás utáni 

szolgáltatásokat is. A Zeiss nem hagyja magára a vevőt a gép beszerzése után sem. Teljeskörű 

műszaki szervize keretében Magyarországról végzi rövid határidővel a karbantartást, kalibrálást és 

az esetleges javításokat. A alkalmazástechnikája pedig az összes kapcsolódó szolgáltatást nyújtják: 

betanítás, továbbfejlesztő tanfolyamok, mérőgép gyártótól független méréstechnikai tanfolyamok 

(pl. AUKOM), bérmérés, bérprogramozás, szoftverkövetés és magyar nyelvű hotline.  

A Zeiss IMT célja, hogy ne gépszállítói, hanem partnerei legyenek vevőiknek, biztosítva, hogy a 

vevők hosszú éveken át a leghatékonyabb módon használhassák berendezéseiket. 

 

 

Elérhetőségeink: 

Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Austria GmbH  

Magyarországi Fióktelepe 

2040 Budaörs, Gyár utca 2 

Telefon: +36-23-880-920 

E-Mail-cím: info.metrology.hu@zeiss.com 

Weboldal: www.zeiss.hu/imt 

 


