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ROMER  
AbsOlutE ARM – 
ABSZOLÚT MEGÉRI 

Minőségellenőrzés és -vizsgálat, munkagépen történő ellenőrzés, reverse engineering, 
virtuális összeszerelés vagy 3D modellezés. Ahol ezen igények felmerülnek, ott belép 
a ROMER Absolute Arm mérőkar. Ez a kar több mint egy egyszerű mérőeszköz, igazi 
értéke a sokoldalúságában rejlik. A hordozhatóság, a stabilitás, a könnyű súly és nagy 
teljesítményű lézer szkennerek teszik a ROMER Absolute Arm-ot egy többcélú 3D-s 
mérő, analizáló és digitalizáló eszközzé, amelyet bárki, bárhol, minimális képzés után 
használni képes.

A ROMER Absolute Arm esetén – sok más méréstechnikai eszközzel ellentétben – 
stabil szénszálas szerkezetének és az egész iparágon belül legkiválóbb abszolút 
jeladóinak köszönhetően nincs szükség felmelegedési időre vagy a kar csuklópontjainak 
forgatásával történő inicializálásra. Elegendő mindössze a mérőkart az alkatrészhez 
vinni, bekapcsolni és megkezdeni a méréseket.

NÖVEKVŐ tERMElÉKENYsÉG 
VAlAMENNYI IPARÁGbAN

Jellemző iparágak:

Járműipar 
Repülőgép- és űrtechnikai ipar
Energetikai ipar / szélenergia
Alakítástechnika
Öntés és kovácsolás
Fémfeldolgozó ipar
Gépgyártás
sportszerek
Csőgyártás
Mezőgazdasági és nehézipari 
berendezések
Hajógyártás
Vasút
Régészeti és történészeti állapotmegőrzés

Jellemző mérési alkalmazások:

Fémlemezből készült alkatrészek
Alakító szerszámok és öntőformák / 
szerszámkészítés
Forgácsolt alkatrészek
befogókészülékek és azok beállításai 
Csövek és csőösszeállítások
CAD modellhez hasonlító mérések
Gépek beállítása,tájolása
Reverse engineering (darabról tervezés)
Virtuális összeszerelés
Nyers karosszéria
szerszámgépen végzett munkadarab-
ellenőrzés
Kompozitok ellenőrzése
Fröccsöntés és mintadarabok mérése





A ROMER AbsOlutE 
ARM  
LEGFONTOSABB 
JELLEMZŐI

Automatikus tapintófej-felismerés 
Az intelligens tapintó mérőfejek bármikor

lecserélhetők újrakalibrálás nélkül. A ROMER
Absolute Arm nagy ismétlési pontosságú

mechanikus csatlakozója segítségével az előre
kalibrált mérőfejek mérés közben bármikor

kicserélhetők.

Állandó visszajelzés
A ROMER Absolute Arm azonnali akusztikus és 

rezgésszerű visszajelzést ad a gépkezelőnek 
a mérésről, melynek köszönhetően a rendszer 

még a legzordabb ipari környezetekben is 
használható.

Lézeres szkennelés
A ROMER Absolute Arm teljesen integrált

nagy teljesítményű lézerszkennerrel vagy a
HP-L-20.8 típusú külső szkennerrel rendelhető
összetett szkennelési feladatokhoz. A ROMER

Absolute Arm termékcsalád tagjai a piacon
fellelhető egyetlen olyan szkennelő rendszer,

amely teljes mértékben kalibrálással igazolja a
mérőrendszer (kar + lézer) mérési pontosságát.

RDS
A ROMER által szabadalmaztatott RDS

szoftver SMART technológiával működik,
amely az ellenőrzések teljes tárházát, valamint
a hőmérséklet és ütközés/rezgés monitorozást 

is lehetővé teszi.



Abszolút jeladók 
A kar tájolása forgatással és a kar felmelegedési 
ideje már a múlté – csak kapcsolja be a mérőkart és 
kezdjen el mérni.

SmartLock
A ROMER Absolute Arm használaton kívül 
nyugalmi helyzetébe helyezve biztonságosan 
lezárható. A SmartLock segítségével a mérőkar 
bármely közbenső helyzetében is rögzíthető.

Kiegészítő csomagok
A ROMER Absolute Arm használati 
értéke növelhető a könnyen 
cserélhető kiegészítő csomagoknak 
(Feature Pack) köszönhetően. 
A kiegészítő csomagok olyan 
szolgáltatásokat tartalmaznak, 
mint a Wi-Fi kommunikáció, a 
Wi-Fi szkennelési lehetőség és az 
akkumulátorral történő működtetés.

Bizonyítványok
Minden szkennelő rendszert magában foglaló ROMER Absolute
Arm a B89.4.22 szabvány szerinti kalibrálási folyamaton
esik át. Emellett a karra VDI/VDE 2617-9 szerinti kalibrálási
tanúsítványok is elérhetőek. A ROMER Absolute Arm Compact 
modellje tetszés szerint kapható ISO 10360-2 vagy B89.4.22 
szerinti kalibrálási bizonyítvánnyal is. 

Zero G
A Zero G ellensúly a lehető legkisebbre csökkenti 
a mérőkar talapzatára ható forgatónyomatékot. 
Ennek köszönhetően szélesebb lehetőségek nyílnak 
a kar könnyű háromlábú állványra, mágneses vagy 
tapadókorongos alapzatra történő rögzítéséhez, 
ezáltal a ROMER Absolute Arm a legrugalmasabb 
hordozhatóságot kínálja.

Mérési tartomány
A méret számít: A ROMER Absolute Arm 1,2 m és 4,5 
m között hétféle mérési tartományban rendelhető.



“A HEXAGON MEtROlOGY ÉRtÉKEs 
És MEGbÍZHAtÓ PARtNERÜNK, MÍG A 
ROMER ABSOLUTE ARM GARANtÁlJA 
A tERMÉKEINK MINŐsÉGÉt.”

Marcin Wojciechowski, Solaris, 
Sroda Wielkopolska, Lengyelország 

“A termelési mérési tevékenységek és a tervezési folyamat 
közötti visszacsatolási hurok lerövidítésével nem csak 
időt nyertünk, hanem eredményesebbé is váltunk.” 

Steve Ruggiero, Pratt & Whitney,
Connecticut, Amerikai Egyesült Államok

„A karok nagyon jók; olyan hibákat is megtalálunk az 
alkatrészeken, amelyekről azelőtt nem tudtunk. A 
kar kitűnően kezelhető az előző karokhoz képest, és 
a tapintófejek egyszerű cseréje által a karok nagyon 
felhasználóbarátak.”

Sam Harper, Red Bull Technology 
Milton Keynes, Egyesült Királyság

“A MÉRŐKAR A SOKOLDALÚSÁGÁNAK 
KÖsZÖNHEtŐEN A tÖKÉlEtEs 
MEGOlDÁst JElENtEttE AZ 
IGÉNYEINKRE: AZONNAl lÁttuK, 
HOGY HOl tuDNÁNK IDŐt NYERNI 
A sZÁNKÓ bEÁllÍtÁsÁNÁl, sŐt 
MÁR OlYAN AlKAlMAZÁsOKRA 
Is HAsZNÁlJuK, AMElYEKRŐl 
KORÁbbAN MÉG CsAK NEM Is 
ÁlMODtuNK.””

Kristan Bromley, szánkó világbajnok és a Bromley 
Technologies elnöke, Rotherham, Egyesült 
Királyság

„A Hexagon Metrology segítségével a versenyautókat 
és a motorjaikat minden szempontból optimalizáltuk, 
ami meg is hozta az eredményeket a versenypályán. 
A versenymérnökök meggyőződése szerint a ROMER 
Absolute Arm mérőkarral végzett mérések sokkal 
pontosabbak, mint a korábbi mérési technológiák által 
nyújtott mérések.” 

Doug Duchardt, Hendrick Motorsports, 
Észak-Karolina, Amerikai Egyesült Államok

“AMIKOR EGY NAGY bEFOGÓKÉsZÜlÉK 
KÖZEPÉN ÁlluNK EGY MÉRŐKARRAl, 
AKKOR tÖKÉlEtEs MEGOlDÁst 
JElENtENEK A ROMER AbsOlutE 
ARM ABSZOLÚT JELADÓI, MERt 
NEM KEll KÜlÖN FORGAtÁsOKKAl 
bEtÁJOlNI A KARt A MÉRÉsHEZ.”

Peter Haase, Bombardier,
Bautzen, Németország

“A megtakarított idő kulcsfontosságú. Ami régen 
napokba tellett, manapság már csak órákig tart. A csövek 
gyártásánál csaknem teljesen megszűnt a selejt aránya.” 

Tony Wells, Fabspeed, 
Pennsylvania, Amerikai Egyesült Államok

“A ROMER AbsOlutE ARM AZ 
ElVÁRt PONTOSSÁGOT GARANtÁlJA 
A KERÉKPÁR GEOMEtRIÁJÁNAK 
VERsENYEK AlAtt tÖRtÉNŐ 
MÉRÉsE sORÁN. sEMMIlYEN MÁs 
MÉRŐRENDsZER NEM tuDNÁ 
lEHEtŐVÉ tENNI, HOGY EGY tElJEs 
VÁZAt 100 µm tűRÉssEl KEVEsEbb, 
MINt 10 PERC AlAtt MEGMÉRJÜNK.”

Johan Kucaba, Union Cycliste Internationale (UCI), 
Aigle, Switzerland(UCI) 

A ROMER AbsOlutE 
ARM  
- A FELHASZNÁLÓK 
SZEMÉVEL



PONtOssÁG, KÖNNYEDÉN

 A legkülönbözőbb iparágakban tevékenykedő több ezer 
felhasználó hagyatkozik a Hexagon Metrology 
hordozható mérőkarjaira. Felhasználóink nagyra 
értékelik, hogy a ROMER Absolute Arm kialakítása 
megkönnyíti napi mérési feladataik elvégzését. 

A mérőkar szénszálas kialakitasanak koszonhetően
mindenfele kornyezeti korulmeny, peldaul valtozo
hőmersekleti korulmenyek mellett is stabil műkodest

biztosit.

A SpinGrip (elforduló megfogó) segítségével a mérőkar 
könnyebben kezelhető nagyméretű alkatrészek esetén.

A mérés során történő állandó akusztikus és rezgés 
általi visszajelzés a gépkezelő felé biztosítja a pontos 
mérést bármilyen munkahelyi körülmények között.

A felhasználót segítő megoldások, mint a beépített 
egérfunkcióval rendelkező forgó megfogó, a munkafény 
és a beépített digitális kamera, mind az ipari 
környezetben végzett mérések könnyebbé tételére 
hivatottak.

A Zero G ellensúly segítségével a mérőkar szinte lebeg 
a felhasználó kezében, a fájdalmas ergonómiai élményt 
kellemes és termelékeny munkavégzéssé varázsolva.

ANNYIRA EGYEDI, MINt AZ ÖNÖK 
FElHAsZNÁlÁsI tERÜlEtEI

Kiegészítő csomagok

A ROMER kiegészítő csomagok (Feature Pack) 
teret kínálnak a hordozható mérőkarokban 
rejlő lehetőségek teljes kihasználására. Ezek a 
cserélhető bővítmények a mérőkar hátoldalára 
szerelhetők, és az alábbi új funkciókat kínálják:

A ROMER mobilitási csomag (Mobility Pack) 
akkumulátort és Wi-Fi kommunikációt tartalmaz 
– a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítja a 
ROMER Absolute Arm számára.

A ROMER szkennelő csomag (scanning Pack) 
biztosítja a lézerszkennerek használatát.

A ROMER vezeték nélküli szkennelő csomag 

(Wireless scanning Pack) teljesen vezeték nélküli 
üzemmódot biztosít a beépített lézerszkennerrel 
végzett nagysebességű háromdimenziós 
szkennelés számára.

Tartozékok
Különböző mérőfejek, háromlábú állványok és 
rögzítő rendszerek a különböző alkalmazások 
számára: valamennyi ROMER Absolute Arm készen 
áll a legkülönbözőbb környezetekben végzett 
munkára. Kiegészítők százai rendelhetők tetszés 
szerint.



ROMER AbsOlutE ARM

A 6-tengelyes ROMER Absolute Arm-ot arra tervezték,
hogy nagypontosságú tapintásos méréseket végtelenül
sokféle alkatrészen el lehessen végezni. lehetővé tesz
megbízható, tapintásos mérést ill. méretvizsgálatot
bármilyen tárgyon, többek között pl. hengerelt lemezből
készült alkatrészeken, műanyag alkatrészeken
vagy szénszálas szerkezeteken. Ha a mérési feladat
később lézeres szkennelést követel meg, a mérőkarra a 
tapintó helyett lézer helyezhető fel avagy a 6-tengelyes 
kar felújítással 7-tengelyessé alakítható és így oldható 
meg a szkennerrel történő mérés.

ROMER AbsOlutE ARM INtEGRÁlt 
lÉZERsZKENNERREl

A mozgás szabadsága: ez a bevizsgált és teljesen 
integrált Rs3 lézeres beolvasóval ellátott mérőrendszer 
minden mérési célnak megfelel. Pontfelhős vizsgálat, 
termék benchmarking, reverse engineering, gyors 
prototipus készítés, virtuális összeszerelés vagy 
CNC forgácsolás csak néhány a tipikus lézer-
szkennelési alkalmazások közül, amelyek a tapintásos 
méréstechnika széles portfólióját még jobban 
kiszélesítik. Az integrált lézer-szkenner arra lett 
tervezve, hogy gyakorlatilag bármilyen felületről 
adatokat tudjon gyűjteni. Nincs szüksége „bemelegedési 
időre”, pótlólagos kábelekre vagy vezérlőkre. A 
szkenneres ill. a tapintós mérés lehetősége ugyanabban 
a szoftver szekcióban integrálódik.

ROMER AbsOlutE ARM 
AZ UNIVERZÁLIS MÉRÉSTECHNIKAI 
ESZKÖZ



ROMER AbsOlutE ARM KÜlsŐ 
lÉZERsZKENNERREl

A külső szkennelő fejjel ellátott ROMER Absolute Arm 
mérőkar egy igen fejlett lézeres szkennelési platform, 
amelyet a Hexagon Metrology HP-l-20.8 lézer-
szkenneréhez terveztek. A HP-l-20.8-as szkennerrel 
a ROMER Absolute Arm első osztályú teljesítményt 
nyújt a legbonyolultabb felület fajták mérésekor. Az 
automatikus lézer control azt jelenti, hogy egy lépésben 
meg lehet mérni több színű felületeket is. A HP-l-20.8-
asnak köszönhetően egyedülálló „lebegő/szálló pont” 
technológiával a szkennelési szélesség és pontsűrűség 
nagyon változatos lehet, amely lehetővé teszi a 
felhasználó számára a megkívánt lehető legnagyobb 
szkennelési részletességet. 

ROMER CsŐMÉRÉsI MEGOlDÁsOK 

A ROMER csőmérési megoldás (tube Inspection
solution) egyetlen érintésnélküli termékben egyesíti
a három fő csővizsgálati feladatot: a csőbemérés és
hajlás-meghatározás, a geometriai analízis, sőt még a
CNC-vezérlésű csőhajlító gépekhez történő adatátvitel
is megoldható a hajlítási programjuk korrekciójához.
A ROMER csőmérési megoldás a piacon fellelhető 
egyetlen hordozható, valóságos csövet (csőközépvonal, 
csövön lévő fittingek) bemérő megoldás. Odavihető 
a munkadarabokhoz a csövek, vezetékek, tömlők és 
csővezetékek beépítési állapotban történő mérése 
érdekében, melynek köszönhetően idő és fáradság 
takarítható meg. A csövek reverse engineeringel történő 
mérési eljárása is hihetetlenül gyors , anélkül, hogy 
bármilyen összetett lézeres szkennelésre szükség lenne.

ROMER AbsOlutE ARM 
AZ UNIVERZÁLIS MÉRÉSTECHNIKAI 
ESZKÖZ



ROMER  
AbsOlutE ARM 
SPECIFIKÁCIÓS 
TÁBLÁZATOK

ROMER ABSOLUTE ARM COMPACT MÉRÉSI PONTOSSÁGI 
SPECIFIKÁCIÓJA

B89.4.22 ISO 10360-2

7312

7512

1.2 m / 3.9 ft.

1.2 m / 3.9 ft.

0.014 mm / 0.0006 in.

0.010 mm / 0.0004 in.

± 0.025 mm / 0.0010 in.

± 0.020 mm / 0.0008 in.

8 µm

6 µm

5+l/40≤18 µm

5+l/65≤15 µm

10.2 kg / 22.5 lbs

10.8 kg / 23.8 lbs

Modell      Mérési tartomány    Pont ismétlési   Térbeli hosszmérési           MPEp       MPEe     A kar súlya   
           képesség   pontosság

B89.4.22 ISO 10360-2

7312

7512

1.2 m / 3.9 ft.

1.2 m / 3.9 ft.

0.014 mm / 0.0006 in.

0.010 mm / 0.0004 in.

± 0.025 mm / 0.0010 in.

± 0.020 mm / 0.0008 in.

8 µm

6 µm

5+l/40≤18 µm

5+l/65≤15 µm

10.2 kg / 22.5 lbs

10.8 kg / 23.8 lbs

Pontmérési ismétlési képesség és térbeli hosszmérési pontossági értékek a B89.4.22 szabvány szerint, az MPEe és MPEp 
értékek az ISO10360-2 szabvány szerint értendők.

Tanúsítvány kiválasztása: B89 vagy ISO?
A ROMER Absolute Arm Compact mérőkar két féle kalibrálási tanúsítvánnyal kapható:
b89.4.22 vagy IsO 10360-2. Ezek eltérő módon adják meg a mérőkar pontosságát. A b89
az ún. standard kalibrálási bizonyítvány, amelyet jellemzően hordozható koordináta
mérőgépekhez használnak, és amely a pontosságot (volumetrikus pontosság és pont
ismételhetőség) egyszerű abszolút értékben adja meg. Az IsO tanúsítvány viszont egy
hidas koordináta CMM típusú mérőgépre vonatkozó tanúsítvány, amely a pontosságot
egy ‘l’ változóhoz képest adja meg és ahol az ‘l’ egyenlő a végzett mérés hosszával. Minél
hosszabb a mérési hossz, annál nagyobb az l érték és így kisebb a mérési pontosság.

A ROMER ABSOLUTE ARM COMPACT ISO 10360-
2 (MPES) SZABVÁNY SZERINTI TÉRBELI MÉRÉSI 
PONTOSSÁGA
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1  A pont ismételhetőségi képesség az az érték, 
melyet a következő módon állapítanak meg: 
egy kúpetalont helyeznek a mérőgép mérési 
tartományába és megmérik az etalon helyzetét 
különböző karállásokban. Ezután kiszámítják a 
mérésekből a kúpos etalon átlagolt középpontját, majd 
meghatározzák minden egyes mért érték eltérését 
az átlagos értéktől. Ezt követően kiválasztják az így 
kapott értékekből a maximálisat és elosztják kettővel. 
Ez az érték a kar pontismétlési képessége.

2 A térbeli hosszmérési pontossági érték 
meghatározása a legpontosabban képezi le a 
mérőgép teljesítményével szembeni ésszerű 
elvárásokat a gyakorlati mérési alkalmazások során, 
hisz egy kalibrált etalonrúd több helyzetben és több 
irányból történő méréséből és a mért értékeknek a 
tényleges hosszúsággal való összehasonlításából 
áll. A térbeli hosszúsági pontossági teszt a mérőgép 
pontosságának és ismétlési képességének 
legmegfelelőbb ellenőrzési módszere. Az eredmény a 
mért távolság és az elméleti hosszúság különbségétől 
számított legnagyobb eltérés.

Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet: 0˚C – 50˚C (32°F – 122°F)
tárolási hőmérséklet: -30˚ – 70˚ C (-22°F – 158°F)
Relatív páratartalom: 10% – 90% nem lecsapódó
Üzemi tengerszint 
feletti magasság:  0 – 2000 m (0 – 6600 ft)

Megfelelőségi jelölések
CE-megfelelőség: Igen

Áramfelvétel
univerzális feszültség,  
a világ bármely pontján:  110V – 240V

3 SI: beépített lézerszkennerrel rendelkező ROMER 
Absolute Arm, SE: külső lézerszkennerrel rendelkező 
ROMER Absolute Arm.

4 A szkennelési rendszerpontossági teszt a 
legpontosabban képezi le a mérőgép teljesítményével 
szembeni ésszerű elvárásokat lézeres szkennelési 
eljárással végzett gyakorlati mérési alkalmazások 
során. A próba egy matt szürke gömbetalon öt 
különböző csuklóhelyzetben történő lézeres 
beméréséből áll. A mérőkar valamennyi 
csuklóhelyzetében öt különböző irányból szkennelik 
a gömböt, melynek eredményeképpen a gömb 
legnagyobb része szkennelésre kerül. Az eredmény 
az öt gömb középpontja közötti legnagyobb 
háromdimenziós távolság.

Valamennyi mérési pontossági érték ROMER befogóra 
vagy mágneses befogóra szerelt ROMER Absolute Arm 
mérőkarral, 15 mm átmérőjű acélgömb fejű és 50 mm 
tapintófej- hosszúságú tapintóval, stabil környezeti 
körülmények között került meghatározásra.

HÉTTENGELYES KAR MÉRÉSI PONTOSSÁGI SPECIFIKÁCIÓJA 
TAPINTÁS ÉS SZKENNELÉS ESETÉN

ROMER ABSOLUTE ARMRA SZERELHETŐ LÉZERSZKENNEREK

HATTENGELYES KAROK MÉRÉSI PONTOSSÁGI SPECIFIKÁCIÓJA

Model3 Measuring 
range

Probing  point 
repeatability1

Probing 
volumetric 
accuracy2

Scanning system 
accuracy SI4 
(with Rs2)

Scanning system 
accuracy SE4 
(with HP-l-20.8)

Arm 
weights 
SI

Arm 
weights 
SE
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t 7320sI/sE 2.0 m / 6.6 ft. 0.044 mm 
0.0017 in.

± 0.061 mm 
0.0024 in.

0.079 mm 
0.0031 in.

0.075 mm 
0.0030 in.

8.3 kg 
18.3 lbs

7.9 kg 
17.4 lbs

7325sI/sE 2.5 m / 8.2 ft. 0.049 mm 
0.0019 in.

± 0.069 mm 
0.0027 in.

0.084 mm 
0.0033 in.

0.080 mm 
0.0031 in.

8.6 kg 
19.0 lbs

8.2 kg 
18.1 lbs

7330sI/sE 3.0 m / 9.8 ft. 0.079 mm 
0.0031 in.

± 0.100 mm
0.0039 in.

0.119 mm 
0.0047 in.

0.113 mm 
0.0044 in.

8.9 kg 
19.6 lbs

8.5 kg 
18.7 lbs

7335sI/sE 3.5 m / 11.5 ft. 0.099 mm 
0.0039 in.

± 0.125 mm 
0.0049 in.

0.147 mm 
0.0058 in.

0.140 mm 
0.0055 in.

9.2 kg 
20.3 lbs

8.8 kg 
19.4 lbs

7340sI/sE 4.0 m / 13.1 ft. 0.115 mm 
0.0045 in.

± 0.151 mm 
0.0059 in.

0.181 mm 
0.0071 in.

0.172 mm 
0.0068 in.

9.5 kg 
20.9 lbs

9.1 kg 
20.1 lbs

7345sI/sE 4.5 m / 14.8 ft. 0.141 mm 
0.0056 in.

± 0.179 mm 
0.0070 in.

0.214 mm 
0.0084 in.

0.203 mm 
0.0080 in.

9.8 kg 
21.6 lbs

9.4 kg 
20.7 lbs
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t 7520sI/sE 2.0 m / 6.6 ft. 0.023 mm
0.0009 in.

± 0.033 mm
0.0013 in.

0.058 mm
0.0023 in.

0.053 mm
0.0021 in.

8.6 kg
19.0 lbs

8.2 kg
18.1 lbs

7525sI/sE 2.5 m / 8.2 ft. 0.027 mm
0.0011 in.

± 0.038 mm
0.0015 in.

0.063 mm
0.0025 in.

0.058 mm
0.0023 in.

8.9 kg
19.6 lbs

8.5 kg
18.7 lbs

7530sI/sE 3.0 m / 9.8 ft. 0.042 mm
0.0017 in.

± 0.058 mm
0.0023 in.

0.083 mm
0.0033 in.

0.078 mm
0.0031 in.

9.2 kg
20.3 lbs

8.8 kg
19.4 lbs

7535sI/sE 3.5 m / 11.5 ft. 0.055 mm
0.0022 in.

± 0.081 mm
0.0032 in.

0.101 mm
0.0040 in.

0.096 mm
0.0038 in.

9.5 kg
20.9 lbs

9.1 kg
20.1 lbs

7540sI/sE 4.0 m / 13.1 ft. 0.067 mm
0.0026 in.

± 0.098 mm
0.0039 in.

0.119 mm
0.0047 in.

0.114 mm
0.0045 in.

9.8 kg
21.6 lbs

9.4 kg
20.7 lbs

7545sI/sE 4.5 m / 14.8 ft. 0.084 mm
0.0033 in.

± 0.119 mm
0.0047 in.

0.138 mm
0.0054 in.

0.133 mm
0.0052 in.

10.1 kg
22.3 lbs

9.7 kg
21.4 lbs

Minden, a B89.4.22. tanusítvány szerinti specifikáció elérhető VDI/VDE 2617-9 szerint is.

Valamennyi specifikáció a B89.4.22 szabvány szerint.

*ISO 10360-8:2013

RS3 beépített szkenner HP-L-20.8 külső szkenner
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Max. pontfelvételi sebesség 460 000 pont/s 150 000 pont/s

soronkénti pontok száma 4600 max. 4000

lézersugár intenzitása 100 Hz max. 100 Hz

lézersugár szélességi tartománya  min. 46 mm 176 mm / 104 mm / 51 mm / 40 mm / 20 mm

közepes 65 mm 220 mm / 130 mm / 63 mm / 51 mm / 25 mm

max. 85 mm 231 mm / 148 mm / 75 mm / 60 mm / 30 mm

Mérési távolság (középső tartomány) 150 mm ± 50 mm 180 mm ± 40 mm

legkisebb ponttávolság (középső tartomány) 0.014 mm 0.013 mm

lézervezérlés teljesen automatikus – vonalanként teljesen automatikus - pontonként

Pontosság 2 sigma / 30 µm 1 sigma / 9 µm

tapintási szóródási érték* P[Form.sph.
D95%:tr:ODs] n.a. 36 µm 

tömeg 340 g 410 g

Külső vezérlő Nem Nem

lézerbiztonság Class 2M Class 2

Üzemi hőmérséklet 5°C – 40°C (41°F – 104°F) 10°C – 42°C (50°F – 108°F)

Modell Mérési tartomány Pont ismételhetőség1 Térbeli hosszmérési pontosság2 Mérőkar tömegadatai
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t 7320 2.0 m / 6.6 ft. 0.030 mm / 0.0012 in. ± 0.042 mm / 0.0017 in. 7.4 kg / 16.3 lbs

7325 2.5 m / 8.2 ft. 0.038 mm / 0.0015 in. ± 0.051 mm / 0.0020 in. 7.7 kg / 17.0 lbs

7330 3.0 m / 9.8 ft. 0.059 mm / 0.0023 in. ± 0.075 mm / 0.0030 in. 8.0 kg / 17.6 lbs

7335 3.5 m / 11.5 ft. 0.079 mm / 0.0031 in. ± 0.100 mm / 0.0039 in. 8.3 kg / 18.3 lbs

7340 4.0 m / 13.1 ft. 0.099 mm / 0.0039 in. ± 0.125 mm / 0.0049 in. 8.6 kg / 19.0 lbs

7345 4.5 m / 14.8 ft 0.120 mm / 0.0047 in. ± 0.150 mm / 0.0059 in. 8.9 kg / 19.6 lbs
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t 7520 2.0 m / 6.6 ft. 0.016 mm / 0.0006 in. ± 0.023 mm / 0.0009 in. 7.7 kg / 17.0 lbs

7525 2.5 m / 8.2 ft. 0.020 mm / 0.0008 in. ± 0.029 mm / 0.0011 in. 8.0 kg / 17.6 lbs

7530 3.0 m / 9.8 ft. 0.030 mm / 0.0012 in. ± 0.044 mm / 0.0017 in. 8.3 kg / 18.3 lbs

7535 3.5 m / 11.5 ft. 0.040 mm / 0.0016 in. ± 0.057 mm / 0.0022 in. 8.6 kg / 19.0 lbs

7540 4.0 m / 13.1 ft. 0.055 mm / 0.0022 in. ± 0.069 mm / 0.0027 in. 8.9 kg / 19.6 lbs

7545 4.5 m / 14.8 ft 0.070 mm / 0.0028 in. ± 0.082 mm / 0.0032 in 9.2 kg / 20.3 lbs

Modell3 Mérési 
tartomány

Pont ismétlési 
képesség1

Térbeli 
hosszmérési 
pontosség2

Mérési pontosság 
szkenneléskor SI4 
(Rs2 esetén)

Mérési pontosság 
tapintásos szkennelés 
esetén SE4 
(HP-l-20.8 esetén)

Mérőkar 
tömegadatai, 
SI

Mérőkar 
tömega-
datai, SE

Külső vezérlő



sZOFtVER MEGOlDÁsOK

NAGYPONtOssÁGú (uHA) 
KOORDINÁtA MÉRŐGÉPEK

HORDOZHAtÓ MÉRŐKAROK

sZENZOROK

AutOMAtIZÁlt RENDsZEREK

PRECIZIÓs MÉRŐEsZKÖZÖK FEHÉRFÉNY-sZKENNEREK

MultIsZENZOROs És OPtIKAI 
RENDsZEREK

lÉZERtRACKEREK És ÁllOMÁsOK

HIDAs RENDsZERű KOORDINÁtA 
MÉRŐGÉPEK

HORIZONtÁlIs OsZlOPOs 
KOORDINÁtA MÉRŐGÉPEK 

PORtÁl sZERKEZEtű 
MÉRŐGÉPEK

© 2015 Hexagon Metrology. A Hexagon csoport tagja

Minden jog fenntartva. A folyamatos termékfejlesztés 
következtében a Hexagon Metrology fenntartja magának 
a jogot a termékspecifikációk előzetes értesítés nélküli 
megváltoztatására.

A Hexagon piacvezető globális információtechnológiai 
cég, mely termékeivel és szolgáltatásaival hozzájárul a 
termelékenység és minőség javításához mind az ipari, mind a 
térinformatika alkalmazások területén. A Hexagon megoldásai 
egy intelligens információtechnológiai ökoszisztémába 
integrálják a szenzorok és szoftverek tárgykörében 
szerzett tudást az ügyfelek munkafolyamataival és ezáltal 
továbbfeldolgozható információkhoz juttatja a felhasználót. 
Ezen megoldások az ipari szegmens széles körében 
alkalmazhatók.

A Hexagon (Nasdaq stockholm tőzsdén: HEXA b) 46 országban 
több mint 15.000 munkatárssal áll az ügyfelek rendelkezésére. 
Nettó árbevétele hozzávetőlegesen 2,6 milliárd Euró.

további információ: www.hexagon.com 

A Hexagon Metrology valamennyi ipari méréstechnikai 
alkalmazáshoz átfogó termékpalettát és szolgáltatásokat 
kínál a legkülönbözőbb iparágak számára, mint például 
az autóipar, a repülőgyártás és űrkutatás, az energetika 
vagy az egészségügy. Hasznos mérési információkkal 
látjuk el ügyfeleinket a termék teljes élettartama alatt – a 
fejlesztéstől a gyártástervezésen és az összeszerelésen át a 
végellenőrzésig.

több mint 20 gyártóüzemmel, 70 ún. Precision Center 
ügyfélszolgálati és bemutatóközponttal, valamint öt 
kontinensen száznál is több értékesítő partnerünkkel 
elősegítjük, hogy ügyfeleink teljes mértékben irányítsák 
gyártási folyamataikat, növeljék termékeik minőségét és 
javítsák a gyártóüzemek termelékenységét az egész világon. 

további információkért látogasson el az alábbi weboldalra: 
www.hexagonmetrology.com


