Globális Központi Iroda
Cedar House, 78 Portsmouth Road
Cobham, Surrey, KT11 1AN, Egyesült Királyság

HÍRLEVÉL

Az Ön helyi kapcsolattartója:

2016. március 14.

Balogh Ferenc, ügyvezető
Tel: +36 1 2605394
E-mail: ferenc.balogh@hexagon.com

Új egyedi készülékház a TIGO SF koordináta-mérőgéphez
A Hexagon Manufacturing Intelligence a TIBOX ultrahatékony védőcella révén továbbfejlesztette
gyártócsarnokbeli használatra szolgáló koordináta-mérőgépét

A Hexagon Manufacturing Intelligence új, egyedi védelmi készülékházat hozott forgalomba a gyártócsarnokbeli
használatra kifejlesztett TIGO SF koordináta-mérőgéphez. A TIBOX hatékonyabb védelmet biztosít a legkeményebb
gyártócsarnokbeli körülmények között üzemelő rendszerek számára, megakadályozza a por, a szálló részecskék, az
olaj-részecske szuszpenziók és egyéb termelési környezetbeli szennyezőanyagok behatolását.
A kifejezetten a mérőgép védelmére, de a TIGO SF egyedi konzolos kialakítása által biztosított hozzáférhetőség
megtartását szem előtt tartva megalkotott TIBOX a mérőgép alapterületének lényeges növekedése nélkül biztosít
körkörös védelmet. Az átlátszó panelek minden irányból lehetővé teszik a szemrevételezést, míg a három oldalt
található nyílások révén a felhasználók teljes mértékben hozzáférnek a mérési tartományhoz. A beépített világítás
megkönnyíti a sötétben vagy változó fényviszonyok mellett végzett munkát, és a tartozékként rendelhető Signal
Tower jelzőtorony lehetővé teszi a gép állapotának nagy távolságból történő nyomon követését.
A TIBOX készülékház könnyű hozzáférést biztosít a mérőgéphez a rutinszerű, valamint a munkaigényesebb
karbantartási műveletek esetén is. Teljesen kompatibilis a TIGO SF beépített monitor- és billentyűzettartó
szerelvényeivel, míg a jogbox-vezérlő kézre eső helyen található, melynek köszönhetően az emelt szintű védelem
nem befolyásolja a mérőgép ergonómiáját és felhasználói beavatkozást.
'A TIGO SF különleges kialakítása révén tökéletesen alkalmas kis és közepes méretű alkatrészek gyártócsarnokbeli
ellenőrzésére," mondta Anna Maria Izzi, a Hexagon Manufacturing Intelligence termékmenedzsere "A TIBOX
kifejlesztése során arra törekedtünk, hogy a TIGO SF számára nagyobb védelmet nyújtsunk a kialakításából eredő
előnyök elvesztése nélkül. Jóllehet a mérőgép már önmagában is annyira ellenálló, hogy megállja a helyét a normál
gyártócsarnokbeli körülmények között, a TIBOX kiváló lehetőség nagyon szélsőséges körülmények között dolgozó
felhasználók számára, vagy azoknak, akik ki szeretnék bővíteni a normál karbantartási ablakukat, valamint olyan
vállalatoknak, ahol a szabványosított üzemi eljárások megkövetelik a készülékház alkalmazását."
A TIBOX a mai naptól az egész világon megrendelhető opcionális tartozékként valamennyi új TIGO SF mérőgéphez,
illetve meglévő egységekhez utólagosan felszerelhető rendszerként. A helyi Hexagon kereskedelmi kirendeltségek
és viszonteladók szívesen szolgálnak részletesebb információkkal.

