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A Hexagon AB felvásárolja az Apodius-t
Az összeolvadás mélyíti a Hexagon Manufacturing Intelligence szakértelmét a kompozitanyagok
mérése terén
A Hexagon AB, amely a világ egyik vezető vállalata a térinformatikai és ipari vállalati alkalmazásokhoz
kifejlesztett, a termelékenységet és a minőséget javító informatikai megoldások terén, a mai napon
bejelentette egy szálkompozit anyagok mérési megoldásaira specializálódott start-up vállalkozás, az Apodius
GmbH felvásárlását.
A 2012-ben, Németországban alapított Apodius gépjárműipari, repülés- és űrhajózás-technikai, elektronikai és
háztartási gépipari berendezés-gyártók (OEM) és beszállítók számára kínál fejlesztési, termelési és integrálási
megoldásokat szénszálas anyagok mérése terén.
A szénszálas kompozitanyagok segítségével kis önsúlyú szerkezetek állíthatók elő számos dinamikusan
növekvő iparágban, mint például a repülés- és űrhajózás-technika, a gépjárműipar vagy a megújuló energiák.
A Hexagon törekvése – hogy szakértelme és portfóliója bővítésével támogassa az aktuális és jövőbeli
gyártástechnológiai tendenciákat – folytatódik az Apodius felvásárlásával, melynek révén alapvető
képességekre tesz szert a különlegesen könnyű, merev és nagy szilárdságú szálkompozit anyagú alkatrészek
készítésére szolgáló többrétegű szöveterősítésű szerkezetek mérési megoldásainak megvalósításában.
"A szálkompozit anyagok ellenőrzésére vonatkozó követelmények meghaladják a klasszikus hosszméréstechnika határait, melyre jelenleg a Hexagon megoldásokat kínál", mondta Norbert Hanke, a Hexagon
Manufacturing Intelligence elnöke. "Az Apodius megoldásai tökéletesen kiegészítik portfóliónkat a technológiai
és alkalmazási szakértelem terén."
Az Apodius társ-vezérigazgatói, Alexander Leutner és Jonathan Roberz, az alábbiakkal tették hozzá: "A nagy
pontosságú pozicionálási adatok biztosítása érdekében a Hexagon megoldásai tökéletesen illeszkednek
szenzorainkhoz. Ezen kívül, a Hexagon cégcsoporthoz történő csatlakozásunk által remek lehetőséget látunk
technológiánknak a kompozit gyártósorokat üzemeltető ügyfelek széles köréhez történő eljuttatására az egész
világon."

Pár szóban a Hexagon Manufacturing Intelligence vállalatról
A Hexagon Manufacturing Intelligence a különféle gyártó cégeket segíti és támogatja a ma forradalmi
technológiáinak illetve a holnap korszakalkotó termékeinek kifejlesztésében. Vezető méréstechnikai és
gyártástechnológiai megoldásokat szállító cégként az észlelésben, gondolkodásban és cselekvésben élen
járó szakértelmünk – mérési adatok gyűjtése, elemzése és aktív felhasználása – által ügyfeleink számára
lehetővé válik termelésük felgyorsítása, miközben termelékenységük növekszik és termékeik minősége javul.
Öt kontinensen jelen lévő helyi szervizközpontjaink, gyártóegységeink és kereskedelmi irodáink hálózatán
keresztül a gyártástechnológiai intelligenciát formáljuk, hogy felépítsünk egy olyan világot, amelyben a
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A Hexagon Manufacturing Intelligence a Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com) cégcsoport
része, vezető globális információtechnológiai szolgáltató, melynek tevékenysége fókuszában a gyártási
minőség és termelékenység javítása áll mind a térinformatikai, mind az ipari vállalati alkalmazások terén

