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A Hexagon Metrology a megjelölt gyártóüzemeken felül több, mint 20 országban
70-nél több precíziós központtal és több, mint 100 ügynökséget és értékesítőt
számláló világméretű hálózattal rendelkezik. Bárhol is tartózkodjon a világban, a
Hexagon Metrology mindig közel van.
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A MÉRÉSTECHNOLÓGIA
TELJES KERESZTMETSZETE
A Hexagon Metrology valamennyi ipari méréstechnikai alkalmazáshoz átfogó termékpalettát és szolgáltatásokat kínál a
legkülönbözőbb iparágak számára, mint például az autóipar,
a repülőgépgyártás és űrkutatás, az energetika vagy az orvos-technika. Hasznos mérési információkkal látjuk el ügyfeleinket a termék teljes élettartama alatt – a fejlesztéstől a gyártástervezésen és az összeszerelésen át a végellenőrzésig.

A Hexagon Metrology arra törekszik, hogy olyan megoldásokat
nyújtson, amelyek segítségével piacvezetővé válhat. Ezt az
ismertetőt azért állítottuk össze, hogy átfogó képet nyújtsunk az
általunk kínált technológia és szolgáltatások hihetetlen kínálatáról, valamint arról, hogy a folyamatosan fejlődő világban hogyan
tudjuk a változásokat befolyásolni.

Technodigit
Mahr Multisensor & Mycrona (Optiv)

Seven Ocean

New River Kinematics

Vero Software

2009

2011

2012

2014

m&h Inprocess Messtechnik

Cognitens
2007

Serein
Messtechnik Wetzlar

JMTC
2006

2008

Leica Geosystems

2002

2005

CE Johansson

2001

ROMER
Cimcore
Sheffield

TESA
Brown & Sharpe
DEA
Leitz
Wilcox (PC-DMIS)

2004

Hexagon AB

A CSOPORTHOZ TARTOZÓ
MÉRÉSTECHNOLÓGIAI
VÁLLALATOK

1992

A Hexagon Metrology a Hexagon vállalatcsoport része (a skandináv tőzsdén: HEXA B). A Hexagon a tervezési, mérési és
megjelenítési technológia egyik vezető világméretű vállalata,
amely ügyfelei számára lehetővé teszi a termékek tervezését,
mérését és pozicionálását, valamint az adatok feldolgozását és
megjelenítését.

(Hexagon Metrology Powertrain Solutions)

Norbert Hanke
Vezérigazgató, Hexagon Metrology

Több mint 20 gyártóüzemmel, 70 “Precision Center” ügyfélszolgálati és bemutatóközponttal, valamint öt kontinensen száznál
is több értékesítő partnerünkkel segítjük, hogy ügyfeleink teljes
mértékben irányítsák gyártási folyamataikat, javítsák termékeik minőségét és a gyártóüzemek termelékenységét az egész
világon.
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VILÁGSZÍNVONALÚ
MÉRÉSTECHNOLÓGIA ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
A Hexagon a világ vezető szállítója az egy-, két- vagy
háromdimenziós objektumok méréstechnológiai rendszerei
terén. A rendszerek a méréseket nagy pontossággal végzik,
és gyorsan lehetővé teszik nagy mennyiségű mérési adat
megszerzését. Az ügyfelek számára ez nagyobb hatékonyságot
és termelékenységet, jobb minőséget, valamint jelentős anyagés költségmegtakarítást eredményez a gyártási folyamatban.
A Hexagon filozófiája
A Hexagon törekvése, hogy az általa képviselt tervezési, mérési
és megjelenítési technológia révén vezető szerepet töltsön be
a világra váró kihívások legyőzésében.
A Hexagon küldetése
A Hexagon elkötelezett az iránt, hogy a tervezési, mérési és
megjelenítési technológia alkalmazásával olyan hasznos
információkkal szolgáljon, amelyek segítségével az ügyfelek
kezelhető többdimenziós adatokat hozhatnak létre és
oszthatnak meg.
A Hexagon stratégiája az, hogy leginkább költséghatékony
és innovatív beszállítóvá váljon, a legjobb vállalatvezetési
képességekkel rendelkezzen, valamint rövid és gyors
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döntéshozatalra legyen alkalmas.
A Hexagon három fő üzleti egységre tagolódik
Geosystems
A Hexagon Geosystems technológiai megoldásai az értékes
geometriai információk megszerzésére, hivatkozására,
elemzésére, feldolgozására és tárolására szolgálnak, melynek
segítségével az adatok sok esetben három dimenzióban
jeleníthetők meg. A Geosystems megoldásait a földmérésben,
az állami szektorban, az építőiparban, a mélyépítésben, a
bányászatban, az energiaiparban, a mezőgazdaságban és a
hadiiparban tevékenykedő ügyfeleink alkalmazzák.
Hexagon Metrology
Ügyfeleink a Hexagon Metrology rendszereit a gyártási
folyamatok kiértékelésére, minősítésére, valamint az
alkatrészek végellenőrzésére használják. A Hexagon Metrology
méréstechnológiai rendszereinek segítségével például a
járműiparban, az űrkutatási és légiközlekedési iparban, illetve
az energiaiparban tevékenykedő ügyfeleink a gyártási folyamat
minden szakaszában végrehajtott mérések révén, a selejtek
csökkentése vagy teljes kiküszöbölése által nagy mértékben

fokozhatják termelékenységüket és növelhetik hatékonyságukat.
Hexagon Technology
A Hexagon Technology kiváló vállalati mérnöki szoftvereket és
térinformatikai rendszermegoldásokat kínál. A szoftverek olyan
iparágakban különösen hasznosak, mint a kőolaj- és földgázipar,
a nukleáris és más jellegű erőművek, a közbiztonság, a közművek
és a távközlés. Ezenfelül a Hexagon Technology kínálja az
iparágon belül a legátfogóbb GNSS (Globális Helymeghatározó
Műholdrendszer) termékcsaládot.
Százalékos nettó értékesítés 2011-ben

31%

Nyugat-Európa

28%

Észak-Amerika

15%

Kína

12%

Ázsia és Óceánia

9%

EMEA-régió
Nyugat-Európa nélkül

5%

Dél-Amerika
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Elektronika

Egyéb

Repülőgépgyártás

A Hexagon Metrology vezető szerepet tölt be világviszonylatban
is jelentős méréstechnológiai vállalatai szakértelmének
köszönhetően. A Hexagon Metrology a kézi mérősablonoktól a
hordozható mérőberendezésekig, a multiszenzoros koordinátamérőgépektől és robotoktól a méréstechnikai szoftverekig
valamennyi ipari méréstechnológiai alkalmazás számára teljes
körű termékpalettát és szolgáltatásokat nyújt.

Járműipar

A Hexagon Metrology ügyfelei közé űrkutatási és repülőgép-ipari,
biztonságtechnikai és hadiipari, járműipari, gépipari, építőipari,
elektronikai ipari, számítástechnikai, orvostechnikai vállalatok,
tervezőirodák, kormányzati szervek és hatóságok tartoznak.

Gépgyártás/gépipar

NINCS MEGOLDHATATLAN MÉRÉSTECHNOLÓGIAI KÖVETELMÉNY

Legyen szó bármely iparágról - nálunk megtalálja a megoldást!
Iparágankénti nettó értékesítés
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LÉZER TRACKER ÉS ÁLLOMÁS

HORDOZHATÓ, KAROS
MÉRŐGÉPEK

PORTÁL MÉRŐGÉPEK

ÁLLVÁNYOS MÉRŐGÉPEK

MULTISZENZOROS OPTIKAI
MÉRŐGÉPEK

FEHÉRFÉNY SZKENNEREK

SZENZOROK

PRECIZIÓS MÉRŐESZKÖZÖK

SZOFTVER MEGOLDÁSOK
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BÁRMILYEN LÉPTÉKŰ MÉRÉSEK VÉGREHAJTÁSA

VÍZSZINTES KAROS MÉRŐGÉPEK

ULTRA NAGY PONTOSSÁGÚ
MÉRŐGÉPEK

BÁRMILYEN LÉPTÉKŰ
MÉRÉSEK VÉGREHAJTÁSA
MAKRO

MIKRO

NANO

< 100 µm
Teodolitek
és lézeres
mérőállomások

Mikro léptékben ipari részegységek mérésére kerül sor, nagy
repülőgép-alkatrészektől egészen apró elektronikai vagy
orvostechnikai alkatrészekig. Ilyen alkalmazások esetén a 100
és 0,3 mikrométer közötti pontosság a követelmény. Ügyfeleink
közé ebből a szegmensből elsősorban járműipari, űrkutatási és
repülőgép-ipari, gépipari, orvostechnikai és energetikai vállalatok
tartoznak.

100 µm
Mérősablonok és kézi mérőeszközök
10 µm
Fehér fénnyel működő megoldások
Lézeres távolságmérők
Hordozható mérőkarok
1 µm
Portál mérőgépek
Ultra nagy
pontosságú
mérőgépek

Szerszámgépes
mérőfejek
Többszenzoros
koordinátamérőgépek

Makro léptékben nagy tárgyak, például hegyek, városok, utak,
hidak, alagutak, gátak, épületek és egyéb műtárgyak mérése
zajlik. Az ilyen jellegű mérések pontossági követelményei a 10
méter és 100 mikrométer közötti tartományba esnek.

0.3 µm
Multiszenzoros
koordinátamérőgépek

Nano léptékben olyan tárgyak, mint az elektronikai ipari
mikrochipek, orvostechnikai alkalmazások és új anyagjellemzők
mérése fordul elő.

A Hexagon a méréstechnológiai piacot három különböző szegmens
segítségével szemlélteti: Makro, mikro és nano. A három szegmens közötti
határvonalat az ügyfelek méréstechnikai alkalmazásokra vonatkozó
pontossági követelményei szabják meg.

BÁRMILYEN LÉPTÉKŰ MÉRÉSEK VÉGREHAJTÁSA
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MÉRŐSABLONOK ÉS KÉZI MÉRŐESZKÖZÖK

MÉRŐSABLONOK ÉS
KÉZI MÉRŐESZKÖZÖK

   

   

   

Kiváló ár-teljesítmény arány, rugalmasság és a legjobb
minőség – a mérősablonok és a kézi mérőeszközök a Hexagon
Metrology ipari méréstechnológiai kínálatának legegyszerűbb és
legelterjedtebben használt termékei. A tolómérők, a menetfésűk,
a furat- és magasságmérő eszközök számtalan alkalmazáshoz
megfelelőek mind a méréstechnológiai laboratóriumban,
mind a gyártócsarnokban. Gyakran alkalmazzák mechanikus
műszerekkel vagy rögzített gépekkel együtt. A hosszés szögetalonok a mérőberendezések kalibrálásának
nélkülözhetetlen eszközei.
A hagyományos mechanikus és elektronikus precíziós
mérőeszközök hordozhatók, hosszú élettartamúak és sokféle
mérési tartománnyal választhatók. A Hexagon Metrology kézi
mérőeszközeinek minősége, megbízhatósága és szakszerűsége
az egész világon ismert. Már több, mint 150 éve gyártunk kézi
mérőeszközöket.

MÉRŐSABLONOK ÉS KÉZI MÉRŐESZKÖZÖK
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VIZUÁLIS ÉS MULTISZENZOROS TECHNOLÓGIA – RUGALMASSÁG EGYETLEN
MÉRŐGÉPBEN

A rugalmasság a multiszenzoros technológia leglényegesebb
kérdése. A rugalmasság a méréstechnológia világában az
érintéses és az optikai mérések közötti választás szabadságát
jelenti - mindezt egyetlen mérőrendszer segítségével. Ennek
eredményeképpen egyetlen rendszer is elegendő az adott
munkadarab valamennyi vizsgálandó jellemzőjének érintéses és
optikai megméréséhez.
Az érintésre érzékeny anyagok mérésének megoldását az
optikai mérőrendszerek jelentik. A mérések roncsolásmentesek
és pontosak. Az optikai mérőrendszerek széles kínálatának
köszönhetően minden mérési feladathoz a megfelelő megoldást
tudjuk ajánlani.
A jellemző alkalmazási területek közé a sajtolt/alakított
alkatrészek, fröccsöntött alkatrészek, elektronikai részegységek,
forgásszimmetrikus alkatrészek, a finommechanika, a
felületszkennelés, az összetett háromdimenziós alkatrészek,
forgácsolt alkatrészek, soklapú alkatrészek és kontúrok
tartoznak.

16

17

OPTIKAI ÉS TÖBBSZENZOROS BERENDEZÉSEK

15

HORDOZHATÓ KOORDINÁTA-MÉRŐGÉPEK:
GYÁRTÓHELYI MÉRÉSTECHNOLÓGIAI
ALKALMAZÁSOK

  
Miért kellene az alkatrészeket elvinni egy távolabbi
méréstechnológiai laboratóriumba, ha azok a gyártás
helyén is ellenőrizhetők? A hordozható mérőrendszerek
segítségével a mérések közvetlenül a gyártási környezetben
hajthatók végre, ahol a folyamat az egyszerű kezelhetőségnek
és a minden eddiginél megbízhatóbb háromdimenziós
méréseknek köszönhetően a legtöbb előnnyel jár. Az
eredmény: a gyors és nagyon pontos mérések tapasztalatai
közvetlenül visszacsatolhatók a termelésbe, ami jelentős
költségmegtakarítással és minőségjavulással jár.

vezeték nélküli tapintókkal vagy robotizált alkalmazásokkal
történő bővítése vagy automatizálása rendkívül széleskörű
alkalmazást tesz lehetővé.

A hordozható mérőkarok többféle méretben és különböző
pontosságú kialakítással rendelhetők, illetve sokféle, még a
nehezen hozzáférhető pontok optikai vagy érintéses felvételét
is lehetővé tévő tapintóval és szkennelő fejjel szerelhetők fel.
A hordozható koordináta-mérőgépeket más technológiákkal
összehasonlítva kedvező ár-teljesítmény arányuk miatt széles
körben alkalmazzák a legkülönbözőbb iparágakban.

A fehér fénnyel működő megoldások olyan átfogó
háromdimenziós optikai méréstechnológiai rendszerek, amelyek
a tervezési és gyártási folyamatok fejlesztését helyezik a
középpontba a járműiparban és más termelő iparágakban. A
háromdimenziós méréstechnológia egyre jelentősebb szerepet
tölt be, amely lehetővé teszi a termelő cégek számára a
termékek gyorsabb bevezetését és jobb minőségét, a termelési
költségek csökkentését, és ezáltal a nyereség növelését az egyes
termékeken.

A lézeres távolságmérő rendszerek pontosság, megbízhatóság és
tartósság tekintetében a legkiválóbbak a hordozható koordinátamérőgépek között. A rendszer kézi vezérlésű szkennerekkel,

16
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Az ipari teodolitok és lézeres mérőállomások a legnehezebb
körülmények között is megfelelnek a legszigorúbb
követelményeknek. A lézeres mérőállomások a kiemelkedően
nagy, akár 600 m-es mérési tartományuknak köszönhetően a
nagyon nagy méretű alkatrészek ellenőrzésének legkiválóbb
eszközei.

HORDOZHATÓ KOORDINÁTA-MÉRŐGÉPEK
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TELEPÍTETT KOORDINÁTA-MÉRŐGÉPEK

A VILÁG LEGSZÉLESEBB TELEPÍTETT KOORDINÁTA-MÉRŐGÉP
KÍNÁLATA

  

  

  

A Hexagon Metrology telepített mérőrendszerei számos
ipari alkalmazásnál jutnak szerephez. Legyen szó akár
kisméretű óraipari alkatrészek precíziós méréséről, vagy teljes
gépjármű-karosszériák sorozat-ellenőrzéséről, a Hexagon
Metrology kínálatában biztosan szerepel a megfelelő rögzített
mérőrendszer.
Portál kialakítású koordináta-mérőgépek
Végezze el kis, közepes vagy nagyméretű alkatrészek
háromdimenziós mérését anélkül, hogy lemondana a
teljesítményről és a pontosságról. A 4.5.4 (400 mm x 500
mm x 400 mm) és 20.40.18 (2000 mm x 4000 mm x 1800 mm)
közötti mérettartományban szinte minden méréstechnológiai
követelményhez megtalálható a megfelelő típus.
Állványos koordináta-mérőgépek
A legnagyobb állványos telepített, koordináta-mérőgépek
teljesítménye szinte hihetetlen. A koordináta-mérőgépek
világának óriásai nem csak befogadóképességükkel szorítanak
háttérbe minden más rendszert, hanem robosztus anyagukkal,
szilárd szerkezetükkel és nagy pontosságukkal is – és ráadásul a
gyártócsarnokban.

Vízszintes karos koordináta-mérőgépek
Fémlemezből készült járműipari alkatrészek vagy más,
nagyméretű űrhajó, repülőgép, hajó, katonai, háztartási,
gépipari, vasúti részegységek ellenőrzésére szolgálnak.
Nyitott szerkezetük lehetővé teszi a munkadarab közvetlen
bevezetését, ami nagymértékben megkönnyíti a behelyezést
és a kivételt. A vízszintes koordináta-mérőgépek automatizált
gyártósorok részeként is beépíthetők, például járműipari nyers
karosszériagyártó sorokba.
Ultranagy pontosságú ill. fogaskerék-ellenőrző rendszerek
Ezek a rendszerek kompromisszumokat nem ismerve készülnek,
ami a lehető legnagyobb pontosságot és megismételhetőséget
biztosítja.
Műhelybeli rendszerek
Számos mérőgépet kifejezetten műhelybeli használatra
fejlesztettünk ki, ahol nagy pontosságukat széles hőmérséklettartományban és más zord gyártókörnyezeti körülmények között
is megőrzik, például rezgések és por megléte esetén.

TELEPÍTETT KOORDINÁTA-MÉRŐGÉPEK
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SZENZOROK MINDEN
ALKALMAZÁSHOZ

A Hexagon Metrology kínálatában minden alkalmazáshoz
megtalálható a megfelelő szenzor. Valamennyi hordozható és
telepített mérőrendszerhez rendelhetők érintőrendszerek és
tapintóhegyek, még szerszámgépen végzett ellenőrzéshez is.
Érintés nélküli (optikai)
Multiszenzoros rendszerek esetén a mérések nagy felbontású
kamerákkal, TTL (Through-The-Lens, Lencsén átvezetett)
lézerekkel és innovatív CWS-szenzorokkal (Chromatic White
Light Sensor, Kromatikus fehér fény szenzor) történnek.
Érintő szenzorok
Teljes körű kínálatunkban érintő szenzorok, kézi és motoros
mérőfejek, analóg szkennelő mérőfejek, cserélőtárak,
tapintóhegy-hosszabbítók és tapintóhegyek találhatók meg.
Hordozható rendszerek
A Hexagon Metrology hordozható rendszerekhez cserélhető
mérőfejek széles választékát kínálja, köztük merev
tapintóhegyeket, érintő szenzorokat, infravörös szenzorokat,
vonallézeres szkennelő rendszereket és gépi vezérlésű
szenzorokat, melyek mindegyike a legbonyolultabb hordozható
mérési feladatokat is egyszerűbbé teszi.
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SZENZOROK

Szerszámgépes rendszerek
A szerszámgépekre szerelt mérőfejek a munkadarabok mérését
közvetlenül a marógépeken, a megmunkáló központokon,
esztergapadokon, forgácsológépeken, köszörűgépeken,
célgépeken vagy robotokon végzik el. A munkadarabok
beillesztésén túl, a geometriai jellemzőket még a szerszámgépen
ellenőrzik. A szerszámgépekre szerelt mérőfejek megkönnyítik a
mindennapi munkát, csökkentik a gyártási időt és költségeket,
és növelik a modern szerszámgépek kínálta lehetőségek
kihasználását.
Háromdimenziós lézeres szenzorok
A lézeres szenzorok fontos szerepet töltenek be a
minőségbiztosításban. Az alakzatok és felületek
háromdimenziós digitális felvétele lézerek segítségével könnyed
és pontos eljárás. A lézeres szenzorokat az iparban elsősorban
geometriai alakzatok és felületek minőségellenőrzésénél,
de emellett reverse-engineering eljárásoknál, alkatrészek
illeszkedésének ellenőrzésénél és összeszerelési
alkalmazásoknál is használják.

SZENZOROK
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SZOFTVER: MINDEN
MÉRÉSTECHNOLÓGIAI RENDSZER SZÍVE

A Hexagon Metrology a méréstechnológiai iparágban a
legnagyobb szoftverfejlesztő; házon belül fejlesztett, egyedileg
testre szabható szoftvercsomagok széles választékát
kínálja, melyek a begyűjtött adatok intelligens és hatékony
megszerzését, elemzését, kezelését és megjelenítését
biztosítják.
A Hexagon Metrology terméke a PC-DMIS, a világ legnépszerűbb
méréstechnológiai szoftvercsomagja, amely számos modult
kínál koordináta-mérőgépekhez, optikai rendszerekhez,
hordozható mérőkarokhoz, lézeres távolságmérőkhöz, CNCgépekhez, és további opciók érhetők el Hexagon Metrology
márkaidegen eszközökhöz. Fogaskerekek, turbinalapátok vagy
más, különleges geometriájú alakzatok méréséhez a Hexagon
Metrology QUINDOS rendszere a tökéletes megoldás.
A SpatialAnalyzer® (SA) hatékony, nyomon követhető és
felhasználóbarát méréstechnológiai és elemző szoftvercsomag,
mely kifejezetten a Hexagon Metrology hordozható koordinátamérőgép termékcsaládjához lett kifejlesztve..
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24 VILÁGMÉRETŰ SZERVIZHÁLÓZAT

VILÁGMÉRETŰ SZERVIZHÁLÓZAT
AZ ÖN KÖZELÉBEN
Globális szervízhálózattal a termékinformáció nyújtásától az
beszerzés utáni termék-támogatásig.
Rendszerválasztási szaktanácsadás
Szakembereink és mérnökeink segítenek az egyedi gyártási és
ellenőrzési követelményeknek leginkább megfelelő megoldás
kiválasztásában.
Oktatás
Kezdő és emelt szintű méréstechnológiai tanfolyamok a mérési
termelékenység optimalizálása érdekében.
Első alkatrészprogramozás
Szakértők által ki fejlesztett alkatrész-mérőprogramok az új
alkatrészek ellenőrzésének megfelelő elindítása érdekében.
Szerződés alapján végzett ellenőrzés és programozás
Professzionális megoldás termelési túlterhelés vagy
egyedi mérési alkalmazások esetére. Lehetőség nyílik a
méretellenőrzési erőforrások és tevékenységek kiszervezésére a
Hexagon Metrology felé.

Szoftver-karbantartási szerződések
Verziófrissítések és műszaki támogatás a piacvezető
szoftvercsomagjainkhoz.
Tanúsítás és kalibrálás
Rendszeres tanúsítás és kalibrálás a rendszer lehető
legmagasabb pontossági és ismételhetőségi szintjének
biztosítása érdekében.
Rendszerfrissítések és újjáépítések
Régi rendszerek újjáélesztése, melynek során fejlett
hardverekkel és szoftverekkel egészítjük ki a meglévő
berendezéseket.
Szerviz és javítás
Eredeti Hexagon Metrology alkatrészek és tanúsított gyári
szerviz biztosítja, hogy a rendszerek mindig csúcsformában
üzemeljenek.

MIÉRT A HEXAGON
METROLOGY A LEGJOBB VÁLASZTÁS?
Sokféle mérőeszköz létezik. Az adott mérési feladathoz azonban
általában csak egy igazi megoldás létezik. A Hexagon Metrology
alkalmazás-fejlesztő mérnökeinek az a célja, hogy kifejlesszék
ezt a megoldást. Kiterjedt tapasztalataiknak köszönhetően
tudják, hogy melyik rendszer illeszkedik legjobban ügyfeleink
igényeihez.
Az előnyök egyértelműek: a testreszabott mérőrendszerek időt,
ezáltal pedig költségeket takarítanak meg. Természetesen a
rendszer beszerzését követően is szolgálunk tanácsadással.
A Hexagon Metrology ügyfelei a beszerzés után sok évvel is
profitálnak a valamennyi telepített eszközhöz rendelkezésre
álló átfogó szervizprogramjainkból. Ha valami probléma adódna,
akkor a Hexagon Metrology szervizmérnökei mindig tudják a
helyes megoldást.
Regionális Precíziós Központ hálózatunk bármikor rendelkezésre
áll az eszközök szervizelésére, a rendszerek legújabb verzióra
történő frissítésére és a méréstechnológiai technikusok
oktatására. A Hexagon Metrology méréstechnológiai megoldásai
valóban megtérülő befektetések.
Látogasson el a www.hexagonmetrology.com weboldalra, ahol
további információk találhatók arról, hogy a Hexagon Metrology
még mi mindenben tud a segítségére lenni.
Hexagon Metrology – Where quality comes together.

MIÉRT A HEXAGON METROLOGY A LEGJOBB VÁLASZTÁS?
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A Hexagon Metrology valamennyi ipari méréstechnikai
alkalmazáshoz átfogó termékpalettát és szolgáltatásokat kínál a
legkülönbözőbb iparágak számára, mint például az autóipar,
a repülőgépgyártás és űrkutatás, az energetika vagy az
orvos-technika. Hasznos mérési információkkal látjuk el
ügyfeleinket a termék teljes élettartama alatt – a fejlesztéstől a
gyártástervezésen és az összeszerelésen át a végellenőrzésig.

A Hexagon Metrology a Hexagon vállalatcsoport része (a
skandináv tőzsdén: HEXA B). A Hexagon a tervezési, mérési és
megjelenítési technológia egyik vezető világméretű vállalata,
amely ügyfelei számára lehetővé teszi a termékek tervezését,
mérését és pozicionálását, valamint az adatok feldolgozását és
megjelenítését.
További információk www.hexagon.com

Több mint 20 gyártóüzemmel, 70 “Precision Center”
ügyfélszolgálati és bemutatóközponttal, valamint öt kontinensen
száznál is több értékesítő partnerünkkel elősegítjük, hogy
ügyfeleink teljes mértékben irányítsák gyártási folyamataikat,
javítsák termékeik minőségét és a gyártóüzemek
termelékenységét az egész világon.
További információkért látogasson el az alábbi weboldalra
www.hexagonmetrology.com
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