
ROMER mérőkarok
Hordozható koordináta mérőgép a fejlesztés (R&D)
és a gyártó műhelyek számára

A hordozható mérőkarok felfedezőjétől



A ROMER a méréstechnika egyik úttörője: 1986-ban a ROMER olyan hordozható 
csuklós karokkal forradalmasította a koordináta méréstechnikát, melyeket könnyen 
a munkadarabhoz lehetett  vinni. Minimális súly, abszolút stabilitás és egyre 
erőteljesebb szoftver teszi a mérőkart az ipar új szabványává.

Új gondolatok története

System 6, ROMER 100, Armony, 3000i vagy Infinite – a francia-amerikai high-
tech partnerség által kidolgozott minden egyes innováció mérföldkőnek bizonyult. 
Egyre több vállalat fedezte fel a ROMER rendszerek alkalmazásának előnyeit: 
rugalmasság, robusztusság és pontosság. Ma a ROMER mérőkarokat már 
minden ipari szektorban használják. Legyen szó fémlemez alakításról, öntvények 
ellenőrzéséről vagy a szélenergia-ipar alkatrészeiről, a ROMER mérőkarok 
biztosítják a mérési eredmények kiváló minőségét és megbízhatóságát.
A ROMER márka által képviselt gondolat egyszerre nyilvánvaló és figyelemre 
méltó. Miért vigyük az alkatrészeket egy távoli mérőlaboratóriumba, amikor a 
gyártás helyén is ellenőrizhetők? És mi alkalmasabb e célra, mint egy olyan 
készülék, amely egy flexibilis modellt követ - az emberi kart? A ROMER karok hat 
vagy hét forgástengelyének köszönhetően a munkadarab minden pontja könnyen 
megközelíthető. A kiemelkedő ergonómia és üzembiztonság minden ROMER termék 
alapvető jellemzője.

Élenjáró hordozható méréstechnika

A Hexagon Metrologynak, a világ legnagyobb méréstechnikai  csoportjának 
tagjaként, a ROMER része egy nemzetközi kutatási és fejlesztési hálózatnak. 
A felhasználó előnye: minden termék a méréstudomány csúcsmárkáinak 
ismeretanyagát sűríti magába.

Mérőrendszerek a ROMERtől, a hordozható mérőkarok feltalálójától.

ROMER mérőkarok
A rugalmasság és termelékenység új dimenziói

A mérőkar fejlődési folyamata: ROMER Infinite, ROMER 3000i, ROMER Armony, 
ROMER 100, ROMER system 6



ROMER 
Az eredetiség ereje

Korlátlan elfordíthatóság
A ROMER által szabadalmaztatott, fő tengelyek körüli 
korlátlan elfordíthatóság, a nehezen hozzáférhető helyek 
bemérését is kényelmessé teszi.

WiFi kommunikáció
Vezeték nélküli mérések – hihetetlen, de igaz. Minden 
ROMER kar úgy készül, hogy alkalmassá lehessen tenni 
egy WiFi hálózatban való üzemelésre, és a WiFi útján tudjon 
kommunikálni a mérő szoftverrel.
WiFi + akkumulátor = mobilitás = ROMER.

Hőstabilitás
Műhelyben végzett mérések nehéz környezeti viszonyok 
között: a ROMER karok számára semmi rendkívülit sem 
jelentenek. A tartós szénszálas csövek a ROMER karokat 
merevvé és stabillá teszik, növelve a mérések pontosságát.

Maximális rugalmasság
Ha a mobilitás nélkülözhetetlen: a ROMER karok olyan 
hordozható koordináta-mérőgépek, amelyek a gyártás helyén 
mérik a munkadarabokat. A ROMER mérőkarok feleslegessé 
teszik az idő- és költségigényes mérőlaboratóriumokat és 
a kézi eszközöket. A mérőkarok könnyedén szállíthatók az 
üzemcsarnokok, gyárak, városok, vagy akár országok között 
is. 



ROMER Multi Gage
Mérés bárhol és bármikor

Mérési pontssági értékek egy 1,2 
m-es gömbön belül az ISO 10 360-2 
szerint

MPEe (µm) = 5 + L/40 ≤ 18

MPEp (µm) = 8

A ROMER könnyen kezelhető koordináta 
mérőkészülékét innovatív kialakítása, 
és csak a ROMERnél fellelhető számos 
jellemzője, amilyen a WiFi kommunikáció, az 
újra  kalibrálás szüksége nélkül cserélhető 
mérőtapintók és a lehetetlent nem ismerő 
plug-and-play Multi Gage szoftver, a 
termelékenység növelésének nélkülözhetetlen 
3D mérőeszközévé teszi.

A kizárólag a korszerű gépműhelyek számára 
kialakított, hattengelyes ROMER Multi Gage egy 
hordozható, precíziós koordináta mérőgép 1,2 m 
mérési tartománnyal.
Az új ROMER Multi Gage, öntőminták, 
alkatrészek, szerszámok, öntvények és egyéb 
berendezések méretellenőrzésére használható. A 
gyorsszerelő rendszer lehetővé teszi a koordináta 
mérőgép felállítását a szerszámgépen vagy bárhol 
a műhelyben, az alkatrészek vagy szerelvények 
kívánság szerinti méréséhez és ellenőrzéséhez.
A svájci gyártmányú TESA multi-wire csatlakozók 
alkalmazásával – mely ugyanaz a típus, mint amit 
a TESASTAR-M motoros mérőfejnél használnak 
– a ROMER régen meglévő automatikus 
mérőtapintó-felismerő funkciója most egyesítve 
van a jól bevált, robusztus kinematikus TESA  
csatlakozóval.
A szoftver automatikusan felismeri és azonosítja 
a mérőtapintókat – akárcsak egy nagy cnc 
koordináta mérőgépen – és nincs szükség a 
mérőtapintók újrakalibrálására, amikor az egyik 
mérőtapintót egy másikra cseréljük.
A helyszínen nincs szükség speciális telepítésre; 
állítsa fel a Multi Gage-et közvetlenül a 
szerszámgépre és ellenőrizze az alkatrészt 
anélkül, hogy azt levenné a szerszámgépről. Nincs 
szükség előzetes méréstani ismeretekre, és a 
mérési jegyzőkönyvek automatikusan létrejönnek.
Ugyanazt a funkcionalitást élvezheti a műhelyben, 
mint amit egy mérési laboratórium nyújtana – és 
még külső áramellátásra sincs szükség.

 
ROMER Multi Gage – 
a ROMER valaha készült legkompaktabb 
koordináta mérőgépe.
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1   Új, innovatív ellensúly  –  2   Választható WiFi  –  3   Ergonómikus csukló könnyen elérhető gombokkal 
és egérfunkcióval  –  4   Beépített akkumulátor a teljes önállóság érdekében  –  5   6-tengelyes hordozható 
koordináta mérőgép, 1,2 m mérési tartomány   –  6   Új, svájci gyártmányú TESA "csatlakoztasd és mérj" 
mérőtapintók

1 2 3

4 5 6

Csatlakoztasd és mérj: Multi Gage szoftver 

RDS: segíti a kezelőt az üzembe helyezés és a mérőtapintó 
kalibrálása során



ROMER OMEGA 
Belépő modell a mérőkarok világába

Az alacsony ár ellenére magas színvonal: az OMEGA a 
ROMER leggazdaságosabb hordozható mérőkarja, amely 
hatféle karhosszúsággal kapható. Ez a koordinátamérő 
rendszer segít a mérés javításában a fémlemezek, mű-
anyagok, fa-megmunkálás, öntészet, általános gyártás és a 
vezetékelés területén.

Mivel az OMEGA teljes mértékben kompatibilis az összes 
ROMER tartozékkal és eszközzel, rengeteg alkalmazásnál 
teszi lehetővé az egyedileg testre szabott mérési megoldások  
kialakítását. Ergonomikus, robusztus és korlátlan 
körbefogathatóság – a ROMER OMEGA a megfizethető  
mérőkar.

A ROMER OMEGA karok világszerte számos gyártónál 
bizonyítottak és beváltak – a mérési laboratóriumon kívül, a 
műhelyekben. Minimálisan szükséges betanulás, maximális 
rugalmasság és drasztikusan csökkentett telepítési idő. A 
ROMER OMEGA nagyban növeli a mérés hatékonyságát.

Egy ROMER lézer-szkennerrel felszerelve a 7-tengelyes 
ROMER OMEGA SC erőteljes, de takarékos megoldássá 
válik a visszafejtési, darabról tervező (reverse engineering) 
eljárásoknál.

A ROMER OMEGA és a ROMER OMEGA SC 5,2 m mérési 
tartományig használható.

ROMER OMEGA – belépés a mérőkarok világába.

Pontossági adatok (6 tengely)
  Mérési tartomány   Ismételhetőség   Ismételhetőség
Modell Gömbátmérő Gömb próba Kúp próba    Hossz-pontosság Tömeg
 mm mm mm mm kg

2018  1800 ± 0.020 ± 0.036  ± 0.050 5.2

2025  2500 ± 0.034  ± 0.048 ± 0.068 5.3

2030 3000 ± 0.070  ± 0.076 ± 0.108 5.4

2036  3600  ± 0.098 ± 0.108 ± 0.148 5.5

2040 4000 ± 0.120 ± 0.160 ± 0.164 5.6

2046  4600  ± 0.140  ± 0.200  ± 0.180  5.7

2052  5200  ± 0.170  ± 0.280  ± 0.200  6.2



ROMER OMEGA 3DRES: a 100%-os Hexagon 
Metrology szkennelő megoldás, mely tartalmazza  a 
ROMER OMEGA kart, a ROMER R-Scan sávos  
lézer-szkennert és a PC-DMIS Reshaper szoftvert.

 
Prototípus vagy sorozat bemérés, kicsi 
vagy nagy alkatrészek: a ROMER OMEGA 
megbízható mérési eredményeket szolgáltat. 
Gyors, könnyű, megfizethető.

  Nagyfelbontású leolvasó fejek

 Korlátlan körülforgás

 WiFi kommunikáció kapható

 Szénszálas csövek

 Könnyű és ergonomikus csukló

 Teljes kompatibilitás az összes ROMER 
tartozékkal



ROMER SIGMA
Nagy teljesítőképesség a műhelyben

Munkadarabok szállítása méretellenőrzés 
céljából, a műhelycsarnokon keresztül a 
mérő laboratóriumba, a múlté. Az ergonómia, 
a stabilitás és a korlátlan kar forgathatóság  
kombinációja nagy teljesítőképességű 
mérőeszközt eredményezett. A „MODULARM” 
rendszernek köszönhetően a ROMER SIGMA tíz 
különböző karhosszúsággal használható.

A ROMER SIGMA osztályában egyike a 
legkönnyebb mérőkaroknak. Teljes kompatibilitása  
a mérőszoftverrel lehetővé teszi, hogy a kar egy 
sokoldalú koordináta mérőgép magját alkossa.
A könnyen érthető szoftver és a kar biztonságos 
kezelhetősége gyorsan elsajátíthatóvá teszi a 
méréstechnikai szakismereteket. Nincs szükség a 
hagyományos cnc koordináta mérőgép kezelése 
során szerzett gyakorlatra. Számos felhasználó 
nagypontosságú méréseket végez anélkül, hogy 
korábban cnc mérőgépet látott volna.

Napi alkatrész-ellenőrzés, felszerszámozás, CAD 
adatmegfelelőségi bemérések, vagy visszafejtés 
(darabról tervezés) - a ROMER SIGMA mindig 
megbízható mérési eredményeket szolgáltat.

A műhelykörülmények között végzett mérés 
megszokott üzemmódot jelent a ROMER Sigma 
számára. A ROMER Sigmát hidegen hagyják a 
repkedő szikrák vagy a remegő padlók. A sziklaszilárd 
szénszálas csövek és a kiváló hőstabilitás a 
ROMER Sigmát a műhely mérőfelszerelésének 
nélkülözhetetlen részévé teszik.

ROMER SIGMA – nagypontosságú, sokoldalú és 
könnyű.

Nagy pontosság, kis tömeg és könnyű 
alkalmazhatóság: ROMER SIGMA a műhelyben



ROMER SIGMA és PC-DMIS Portable a ROMER mérőkarok 
számára – gazdaságos, nagy teljesítőképességű csomag a 
műhelyben végzendő mérésekhez. Számos egyéb speciális 
szoftver-megoldás áll a felhasználók rendelkezésre még.

 Igen nagy felbontású leolvasó fejek a 
csuklópontokban

 Korlátlan körülfordulás

 WiFi kommunikáció

 Könnyű, stabil és merev szénszálas csövek

 Könnyű és ergonomikus csukló, egérfunkcióval

 Kompatibilis az érintőtapintóval, a kapcsoló típusú 
tapintóval vagy érintés nélkül mérő szkennelő 
mérőfejekkel (automatikus felismerés a csere során)

 Vezeték nélküli akkumulátor

 Tízféle karhosszúság választható

 Mobil vagy mágneses állvánnyal kompatibilis 
csatlakozó adapter

 Automatikus mérőtapintó felismerés

 Új pisztolymarkolat a 7. tengelyen, új cnc 
 mérőgép osztályú TESA kinematikus 
 multi-wire mérőtapintó csatlakozó

Pontossági adatok (6 tengely)
 Mérési tartomány  Ismételhetőség  Ismételhetőség Hossz-
Modell Gömbátmérő Gömb próba Kúp próba  pontosság Tömeg
 mm mm mm mm kg

2018 1800 ± 0.010 ± 0.018 ± 0.025 4.6

2022 2200 ± 0.014 ± 0.020 ± 0.025 4.8

2025 2500 ± 0.017 ± 0.024 ± 0.034 5.0

2028 2800 ± 0.025 ± 0.032 ± 0.044 5.2

2030 3000 ± 0.035 ± 0.038 ± 0.054 5.2

2032 3200 ± 0.040 ± 0.043 ± 0.061 5.3

2036 3600 ± 0.049 ± 0.054 ± 0.074 5.3

2040 4000 ± 0.060 ± 0.080 ± 0.082 5.4

2046  4600 ± 0.070 ± 0.100 ± 0.090 5.5

2052  5200 ± 0.085 ± 0.140 ± 0.100 6.0
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1   Kompakt csukló három 
programozó gombbal vezérli a 
karfunkciókat és a háromgom-
bos egérfunkciót 

2   A csuklóban beépített 
digitális kamera is van a 
beállítások dokumentálására, 
valamint egy LED 
munkavilágítás, az árnyékban 
lévő mérési területek 
megvilágítására.

Az új INFINITE 2.0 a legkönnyebben használható 
és legpontosabb csuklókaros mérőgép, amelyet 
a ROMER valaha is készített. Az új kezelési és 
teljesítmény jellemzők – a szabadalmaztatott 
korlátlan körülforgatás, a gyorsan cserélhető 
mérőtapintók, az egyedülálló drótnélküli 
adatátvitel és a nagy akkumulátorteljesítmény 
mellett – jó mozgathatóságot és mérési 
pontosságot kölcsönöznek az INFINITE-nek. Az 
INFINITE 2.0 Plus modellek, felülmúlhatatlan 
ismétlési és térbeli hosszmérési pontosságukkal 
ideális megoldást jelentenek a legigényesebb 
mérési feladatok esetében is. 

ROMER Infinite 2.0 és ROMER Infinite 2.0 Plus – 
a nagyobb mérési pontosság nem nélkülözhető.

Pontossági adatok – érintéssel végzett mérés

ROMER INFINITE 2.0 (6 tengely) Térbeli hosszmérési 
Mérési tartomány Pont ismételhetőség pontosság Tömeg

1.2 m ± 0.010 mm ± 0.016 mm 6.89 kg
1.8 m ± 0.016 mm ± 0.023 mm 7.57 kg
2.4 m ± 0.020 mm ± 0.029 mm 7.82 kg
2.8 m ± 0.029 mm ± 0.041 mm  7.97 kg
3.0 m ± 0.034 mm ± 0.050 mm 8.22 kg
3.6 m  ± 0.050 mm ± 0.068 mm 8.65 kg

ROMER INFINITE 2.0 Plus (6 tengely) Térbeli hosszmérési 
Mérési tartomány Pont ismételhetőség pontosság Tömeg

2.4 m ± 0.017 mm ± 0.025 mm 7.82 kg
3.6 m ± 0.043 mm ± 0.058 mm 8.65 kg

Pontossági adatok – érintés nélkül végzett mérés

ROMER INFINITE 2.0 (7 tengely) Térbeli hosszmérési 
Mérési tartomány Pont ismételhetőség pontosság Tömeg

1.8 m ± 0.024 mm ± 0.035 mm  8.05 kg
2.4 m ± 0.028 mm ± 0.040 mm  8.33 kg
2.8 m ± 0.045 mm ± 0.064 mm 8.33 kg
3.0 m ± 0.050 mm ± 0.071 mm  8.85 kg
3.6 m ± 0.070 mm ± 0.100 mm 9.13 kg

     Eredmények elemzése a Range/2 módszer útján. További részletekért lásd www.romer.com

Maximális pontosság és ergonómia az érintéssel vagy 
anélkül végzett mérési feladatoknál: ROMER INFINITE 2.0

ROMER INFINITE 2.0
ROMER INFINITE 2.0 Plus
A kiemelkedő hordozható mérőgép



3  A 802.11g WiFi csatlakozó 
hatszor messzebbre és 
ötvenszer gyorsabban továbbítja 
az adatokat a Bluetoothnál.

4   Az univerzális  mechaniklus 
csatlakozó rendszer sokféle 
alaphoz csatlakozhat.

Páratartalom
5% – 95%, nem kondenzálódó

Környezeti rezgés
(55 – 2000 Hz): < 100 m/s2

Környezeti lökés és ütés
6 ms, <1000 m/s2

IP védettség
IP64

Tanúsítvány
CE megfelelőség

ROMER INFINITE 2.0 áttekintése:

 ROMER specifikációk szerint készült Heidenhain 
leolvasó fejek

 A szabadalmaztatott, három fő tengely körüli korlátlan 
forgathatóság nehezen hozzáférhető helyeken is 
lehetővé teszi a mérést 

 A korszerű szénszálas csövek erősek, könnyűek, 
hőhatásokkal szemben stabilak a műhelyviszonyok 
között, és egész élettartamukra szóló jótállással 
rendelkeznek

 Új SpinGrip korlátlanul körülfordítható fogantyúk a jobb 
ergonómia érdekében

 Új cnc mérőgép osztályú TESA kinematikus multi-wire 
mérőtapintó csatlakozó

 Quick-clip mérőtapintó tartó

 Automatikus mérőtapintó felismerés

 A javított, alacsony Zero-G ellensúly csökkenti a kezelő 
fáradtságát és bármely helyzetben erőlködést nem 
igénylő mérést tesz lehetővé



Mire használható a lézeres letapogatás?

Ellenőrzés és érvényesítés
A lézer szkenner egy 3D pontfelhőt hoz létre cloud-to-CAD 
összehasonlításhoz, alakfelismeréses méretellenőrzéshez, és GD&T 
(geometriai méretezési és tűrésezési rendszer) elemzéshez.

Példák:
• Annak igazolása, hogy egy alkatrész megfelel-e a CAD-nak, kezdeti 

ellenőrzés, művelet közbeni ellenőrzés vagy végső bemérés.

• Szerszám vagy süllyeszték kopás vagy utánmunkálás megállapítása.

• Kontúrmérés, alkatrészek összehasonlítása a megfelelő CAD modellel, 
2D keresztmetszetek vagy 3D topografikus leképzés.

Visszafejtés (reverse engineering)
3D modellt hoz létre, amely konvertálható a mintadarabot leíró CAD-
re. Reverse engineering szoftver használható a letapogatott pontfelhő 
importálására, feldolgozására, matematikai kisimítására és a letapogatott 
adatok kombinálására úgy, hogy egy reprezentatív NURBS (nem uniform 
racionális B-spline) felület hozható létre.

Példák:
• 3D modell létrehozása további CAD tervezéshez vagy modosításhoz.

• "Örökölt" ("legacy") vagy "arany" ("golden") alkatrész készítése ha 
nincs CAD vagy alkatrészrajz.

• Egy "amint elkészült" modell készítése egy szerszámról; ezáltal 
megállapítható az idők során bekövetkező kopás.

• Versenyképes alkatrész/termék elemzés.

• Termékek archiválása vagy történeti megőrzése 3D felvétel vagy 
másolat készítésével.

Gyors prototípus készítés
Mintadarab vagy fizikai modell letapogatása és konvertálása az alkatrész 
CAD ábrázolásává, amit aztán egy 3D printer reprodukál.

Másoló megmunkálás
Másolat készítése egy mintadarabról közvetlenül a pontfelhő letapogatási 
adatokból. A letapogatási felhő adatokat egy CAM szoftver olvassa ki és 
ez adja ki a megmunkálási utasításokat a szerszámgépnek. 

ROMER lézeres letapogatás  

Poligonizált pontfelhőÁrnyékolt pontfelhő



Perceptron V5 letapogató eszköz

A V5 Laser Scanning Probe akár 25-ször több pontot 
gyűjthet össze egy másodperc alatt, mint a hozzá ha-
sonló lézer-rendszerek. Tökéletes megoldást jelent nagy, 
összetett felületek gyors ellenőrzéséhez és pontfelhők 
létrehozásához visszafejtési eljárások során. Letapogatási 
pályája közel kétszer szélesebb más, kisebb pontsűrűségű 
letapogató rendszerekénél.
A V5 a ROMER SIGMA és az ROMER INFINITE 2.0 
karokkal kapható.

ROMER R-Scan letapogató eszköz

A ROMER letapogató eszköze gyorsan és hatékonyan 
végzi el a letapogatást, és az ellenőrzési feladatok és a 
visszafejtés elvégzésének leggazdaságosabb módja. A 
ROMER SIGMA és OMEGA karokkal kapható.

Alakellenőrzés GD&T ellenőrzésCAD az alkatrész "időjárási térképéhez"



Szoftver a ROMER hordozható 
mérőkarokhoz

A hordozható koordináta mérőkarok maximális 
teljesítőképességüket egy olyan szoftverrel 
kombinálva fejtik ki, amely éppen olyan hatékony, 
mint maga a készülék. A ROMER cég sokoldalú  
megoldásokat nyújt ezen igények kielégítésére.

Alkatrészek könnyű valós idejű ellenőrzése, új 
mérőprogramok gyors előállítása és a mérési eredmények 
testre szabott formában történő rögzítése. A mérőkarokhoz 
tartozó szoftver biztosítja a kompatibilitást a CAD fájlokkal, 
és a még gyorsabb programozás és a nagyobb pontosság  
érdekében közvetlen CAD interfészekkel is kapható.

A 3D pontfelhő feldolgozó szoftver lehetővé teszi, hogy a 
felhasználó gyorsan kezelni tudja a létrehozott pontfelhő 
fájlokat, és kiváló minőségű 3D hálózatokat kaphasson.

A hordozható mérőkarok szoftvereit műhelyhasználatra 
fejlesztették ki és minimális előképzettséget igényelnek.

A hordozható mérőkarok eredeti 
ROMER tartozékai

Optimalizálja berendezése hatékonyságát és 
rugalmasságát. Az optikai tartozékok, biztonsági 
berendezések vagy a hálózati funkciók úgy bővítik 
a mérőrendszert, hogy az megfeleljen az ön egyedi 
követelményeinek, és biztosítsák a minőséget és 
gazdaságosságot.

Növelje a kar mérési terjedelmét korlátlan karmozgást 
lehetővé tévő virtuális mérési területtel. A ROMER 
pozícionálási megoldásai még nagy munkadarabok esetén 
is biztosítják a maximális pontosságot.

Minden alkatrészt másképen kell befogni méréshez. A 
rögzítőrendszer stabil, de könnyű hozzáférést biztosít a 
munkadarabhoz. A ROMER tudja, hogy önnek milyen 
rögzítő tartozékokra van szüksége.

A mérendő tárgy alakjától és anyagától függően, 
az érintkezés nélküli mérőeszközök adott esetben 
megfelelőbbek lehetnek. A ROMER cég különböző érintés  
nélkül mérő megoldásokat kínál az összetett formák vagy 
kényes felületek méréséhez.

ROMER szoftverek és tartozékok
Digitális technológia a hatékony megoldásokért



"A ROMERtől kapott szolgáltatások kiemelkedő minőségűek voltak és 
most is azok. Remek segítséget nyújtottak a mérőberendezés telepítésétől 
kezdve a berendezés áthelyezésén és a karnak kalibrálási célból a gyárba 
történő visszaszállításának megszervezésén át, csapatuk nagyszerű 
kooperációjáig, melynek során mérési feladatainknak pontosan megfelelő 
megoldáshoz jutottunk."

Alain Morin, a roncsolásmentes ellenőrzési módszerek ügyintézője

CERCA

"A ROMER cég 100 százalékosan lefedi méréstechnikai igényeinket. 
A szervizrészleg is megérdemel minden dicséretet, mert a személyzet 
hozzáértő, és mindig van valaki aki felveszi a telefont és válaszol 
kérdéseinkre."

Jacky Blasquez, a CAD-CAM részleg vezetője 

Dassault Aviation

"A Faurecia cégnek a csuklós karok kis méretei miatt esett a választása a 
Romerre, amiben nagy szerepe van a kar részét képező tapintóhegynek 
is. Ugyancsak fontos tényező számunkra, hogy a Romer valóban a 
felhasználóra összpontosít. A legjobb eszközök azok, amelyeket a 
felhasználókkal együtt alakítanak ki, mert így valós élethelyzeteket tükröző 
termékek jönnek létre."

Stéphane Laporte, a vizsgálatok és az anyag- és prototípus ellenőrzések 

felelőse, Faurecia

"A kart igen könnyű kezelni, és a munkafolyamatot gyakorlatilag bármelyik 
alkalmazott gyorsan elsajátítja. Ily módon a gyártási folyamatot nem kell 
megszakítani, a gép kezelőjének nem kell elhagynia a munkahelyét, hogy 
az alkatrészt az állandó helyre beépített koordináta mérőgéphez vigye, 
és összevesse méreteit a műszaki rajzokkal. A kiértékelés a PC-DMIS 
szoftverben történik, és dokumentálható eredményeket kapunk, melyeket 
bemutathatunk a vevőnek."

Michael Banhardt, termelési igazgató, Krayer

"A kar sokoldalúsága önmagáért beszél. 3D mérési lehetőségeink 
felgyorsították a gyártás közbeni ellenőrzést és termelésünk megnőtt.”"

John Hamel, minőségellenőrzési igazgató, 

Astronics-Luminescent Systems Inc.

"A hordozható koordináta mérőgép valódi lehetőséget adott munkánk 
átalakítására. Ez az első eset, hogy valaki a meddőanyag szivattyú 
üzletágban 18 hónapos garanciával álljon elő. Versenytársaink hívogatni 
kezdtek bennünket és azt mondták, biztosan elment az eszünk. E 
változtatás nélkül sohase nyílt volna alkalmunk, hogy komoly szerepet 
játsszunk a bányászati csapágyszerelvények területén."

Randy Arnett, alelnök 

Townley Engineering & Manufacturing Company, Inc.

A felhasználók véleménye a ROMERről



A ROMER céghez fűződik még az első 
hordozható mérőkar létrehozása (1986-ban 
a franciaországi Montoire-ban). A ROMER fő 
erősségei a műszaki haladás, a know-how, 
a mérőkarok gyártásánál megmutatkozó 
állandó minőségi igény, valamint a nem-
zetközi jelenlét. A ROMER terméke még a 
letapogató lézer szkenner a „munkadarabról 
való tervezéshez”, valamint a hajlított csövek 
bemérését szolgáló érintés nélkül mérő 
csővilla, valamint a lágy anyagokból marás-
sal 3d mintát készítő rendszer is.  

Hexagon Metrology
ROMER Division
2 Rue Francois Arago
41800 Montoire
Franciaország
Telefon:+33 2 54 86 40 46
Fax. +33 2 54 86 40 59

ROMER Inc.
5145 Avenida Encinas
Carlsbad, CA 92008-4322
USA
Telefon: +1 800 218 7125
Fax: +1 248 449 9445

www.romer.com
www.hexagonmetrology.eu

Magyarországi importőr:
Kompakt-Gép Kft
H-1117 Budapest
Nádorliget u. 7/c. fsz.3-4.
Telefon: +36 1 260 5394
Fax: +36 1 260 4883
www.kompakt-gep.hu
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