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TIGO SF

3D coördinaatmeetmachine
voor de werkvloer
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ÉÉN DOORSTROOM
MET TIGO SF
In productie streeft u naar een constante doorstroming, van
frezen, boren, draadsnijden en slijpen tot aan de uiteindelijke
inspectie. Een vloeiende stroom van A naar... T!
De Tigo SF is het meest nauwkeurige meetgereedschap om
kwaliteitsbewaking naadloos op te nemen in uw productielijn.
Dankzij zijn eigenschappen is hij absoluut bestand tegen alle
uitdagingen waarmee coördinaatmeetmachines (CMM’S) te
maken krijgen op de werkvloer.
En het mooiste van het hele verhaal: iedereen kan meten met de
Tigo SF. Het intuïtieve bedieningsconcept opent voor iedereen
de wereld naar de metrologie. Het maakt niet uit of u vertrouwd
bent met meetgereedschap of dat u zich op onbekend terrein
bevindt – de Tigo SF is er voor u.

Met de Tigo SF bent u volledig uitgerust voor het meten van uw
werkstukken – eenvoudig en efficiënt, direct op de werkvloer.
Hoofdkenmerken
 Revolutionair bedieningsconcept voor intuïtief gebruik
Hoogste nauwkeurigheid in zijn klasse
 High-speed scannen of meten met contacttasters met
vaste of indexeerbare tasterkoppen
 Zeer goed bestand tegen stof en vuil, trillingen, vochtigheid
en temperatuurveranderingen in de omgeving
 Volledig functioneel vanaf dag één, minimaal onderhoud
vereist
 Minimale afmetingen, meetbereik 500 x 580 x 500 mm
(X/Y/Z)
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TIGO SF
DE NIEUWE
MANIER VAN
METEN
De Tigo SF brengt een revolutie te weeg in de manier waarop
u interacteert met meetgereedschap. Met de Tigo SF wordt
het bedienen van een CMM voor de werkvloer ergonomischer,
simpeler en sneller dan ooit tevoren.
Ergonomisch werkstation
Alle interfaces zijn ontworpen met het idee een ergonomische
en soepele workflow te creëren. Het touchscreen is op een
verhoging geplaatst, die precies gepositioneerd kan worden
waar u hem wilt hebben. Met het extra toetsenbord heeft u toch
de flexibiliteit om over te schakelen naar de traditionelere manier
van bediening van de CMM. De nieuwe, ergonomische handheld
Jogbox is de ideale tool voor handelingen die een grote mate
van vrijheid en robuustheid vereisen. De TIGO SF is optioneel
leverbaar met een standaard bureau dat de verhoging vervangt.
Via de eenvoudig toegankelijke USB-poort kan data-uitwisseling
plaatsvinden.
Gemeenschappelijke symbolen
“Eenvoudig te begrijpen” stond bovenaan de lijst bij het
ontwikkelen van de TIGO SF. Gemeenschappelijke symbolen is
een van de pijlers. Of het nu de grafische gebruikersinterface van
de PC-DMIS TOUCH is of de Jogbox – de symbolen zijn allemaal
hetzelfde voor optimale duidelijkheid bij de bediening.
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LED statuslampjes
Optionele meldings-LED’s gemonteerd op de verticale as
geven een heldere blik op de machine- en programmastatus
vanuit elke hoek van de werkvloer. Zo is het duidelijk zichtbaar
of het werkstuk nog gemeten wordt of dat de TIGO SF een
operator nodig heeft om een bepaalde handeling uit te voeren.
Compacte afmetingen
De TIGO SF is de alles-in-één meetmachine voor productie: In de
standaardversie zijn de PC-besturingseenheid en toebehoren
zoals het touchscreen en het toetsenbord allemaal op dezelfde
voet gemonteerd. Daardoor neemt de TIGO SF slechts een
minimale ruimte in op de werkvloer. Er is geen perslucht nodig.
U kunt deze CMM overal op de werkvloer kwijt. Als er door
omstandigheden een andere plek nodig is, kan de machine
eenvoudig worden verplaatst.
Scannen en point-to-point
In de standaarduitvoering is de TIGO SF uitgerust met de vaste
HP-S-X1 sensor voor maximale prestaties bij het scannen en
bij point-to-point-metingen. Voor nog meer flexibiliteit is de
automatisch indexeerbare HH-A tasterkop ook compatibel met
deze CMM.
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CONTACT MET
DE TIGO SF
De nieuwe PC-DMIS TOUCH software leidt u veilig door het
meetproces met behulp van stapsgewijze workflows. Elke stap
in het proces wordt weergegeven als volledig scherm en wordt
aangegeven met een unieke kleur. In het midden van de
software-interface wordt een grafische voorstelling van het
gemeten element getoond. Met de pictogrammen onderin het
scherm kunt u snel overschakelen naar andere functies van
PC-DMIS TOUCH.
Meten
Met PC-DMIS TOUCH kunt u zonder meetprogramma
afzonderlijke kenmerken controleren. Geautomatiseerde
meetprocedures helpen u bij het uitvoeren van complexere
taken. Reeds gemeten elementen zijn beschikbaar in een lijst
of in het grafische scherm, of er kan een nieuw element worden
gemeten.
Rapporten
Terwijl de karakteristieken worden gemeten, kunt u selecteren
of u de betreffende data in het rapport wilt opnemen of niet. Het
rapport kan opgevraagd worden door naar rechts te vegen op
het scherm. Het rapport bevat een duidelijke grafische weergave
waarmee u in één oogopslag kan zien: valt mijn onderdeel binnen
of buiten de specificaties?
Upgrades
Voor nog veeleisendere toepassingen zijn de traditionele
PC-DMIS en QUINDOS versies beschikbaar. Ook de ongeoefende
werknemer in de werkplaats kan nog steeds meetprogramma’s
uitvoeren met de intuïtieve PC-DMIS TOUCH interface.
Connectiviteit
Voor het verkrijgen van een constante gegevensstroom kan de
TIGO SF opgenomen worden in een netwerk – hetzij draadloos of
bedraad. Via het netwerk kunt u rechtstreeks meetprogramma’s
naar de CMM sturen en meetdata ontvangen.
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PRECIES IN HET
MIDDELPUNT
Met de TIGO SF kunt u nauwkeurig meten, daar waar het van het
grootste belang is: direct in productie. De TIGO SF introduceert
geavanceerde meettechnologie op de werkvloer.
Hoger temperatuurbereik
 Verbeterde structurele temperatuurcompensatie voor
nauwkeurige metingen in een temperatuurbereik van
15 tot 30°C.
Afzonderlijk gehercertificeerde schaalaanduidingen voor
maximale meetbetrouwbaarheid en hoge nauwkeurigheid,
zelfs onder zware omstandigheden.
 Meettafel van graniet, bekend om zijn
temperatuurstabiliteit.
Trillingen
 Passieve dempers beschermen de machine tegen de
meest voorkomende trillingen in de werkplaats.
 Voor extra bescherming zijn optioneel actieve dempers
beschikbaar.
Stof en vuil
 De machine is uitgerust met balgen tegen
verontreinigingen vanuit de werkplaats.
Optioneel is een IP54-gecertificeerde machineonderstel
beschikbaar voor extra bescherming tegen
omgevingsinvloeden.
Automatisering
 Vrij toegang tot het meetgedeelte: invoeren is mogelijk
vanaf drie zijden – ofwel handmatig of automatisch.
Opstelling en onderhoud
 Een TIGO SF is erg compact en heeft geen perslucht nodig;
hij kan overal in productie naadloos worden opgesteld.
 Dankzij het robuuste ontwerp vereist de TIGO SF
nauwelijks onderhoud.
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DE TIGO SF IN EEN
NOTENDOP
Tasterwisselaar voor de HP-S-X1
geïntegreerd in het machineframe.
Speciaal ontworpen kappen beschermen
de HP-S-X1-styli tegen stof en vuil.

Kleinere afmetingen waardoor slechts een
minimale ruimte nodig is op de werkvloer;
compacte opzet met alle componenten van
de CMM.

High-speed scannen met de
HP-S-X1-sensor of contactmetingen
met de indexeerbare HH-A.

Pc en besturingseenheid geïntegreerd in de
machinebehuizing.

Touchscreen in de standaard configuratie
voor een eenvoudige bediening.

Flexibele opbouw voor ergonomisch
werken.

Aanvullend een toetsenbord voor de
traditionele manier van interactie met
de CMM.

Dataoverdracht via USB-poort of
WiFi-verbinding.

Brede, granieten werktafel met een fijn net
van draadgaten voor het eenvoudig fixeren
van werkstukken.

Balgen op de X- en Y-as beschermen de
machine tegen stof en vuil.

Open architectuur voor invoer en
verwijdering vanaf drie zijden.

Optionele LED-lampjes die de status van
het meetproces weergeven.
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PRECISIE MEETINSTRUMENTEN

DRAAGBARE MEETARMEN

SENSOREN

BRUG CMMS

HORIZONTALE ARM CMM’S

MULTISENSOR- & OPTISCHE MEETSYSTEMEN

PORTAAL CMMS

Hexagon Metrology biedt een uitgebreid assortiment producten en diensten voor alle industriële meettechnische toepassingen in sectoren als de auto-industrie, lucht- en ruimtevaart
en de energie- en medische sector. We ondersteunen onze
klanten met bruikbare meetgegevens gedurende de volledige
levenscyclus van een product – van ontwikkeling en ontwerp
tot productie, assemblage en eindinspectie.
Met meer dan 20 productielocaties en 70 Precision Centers
voor service en demonstraties en een netwerk van meer dan
100 distributiepartners op vijf continenten, bieden we onze
klanten volledige controle over hun productieprocessen, waardoor de kwaliteit van hun producten en de efficiency van hun
fabrieken wereldwijd wordt verhoogd.
Voor meer informatie gaat u naar
www.hexagonmetrology.com
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WITLICHT SCANNERS

LASER TRACKERS & LASERSTATIONS

GEAUTOMATISEERDE TOEPASSINGEN

ULTRA HOOGNAUWKEURIGE CMM’S

SOFTWAREOPLOSSINGEN

Hexagon Metrology is onderdeel van Hexagon (Nordic exchange:
HEXA B). Hexagon is een toonaangevende wereldwijde leverancier van ontwerp-, meet- en visualisatietechnologieën,
waarmee klanten objecten kunnen ontwerpen, meten en positioneren en gegevens verwerken en presenteren.
Lees meer op www.hexagon.com

