
A Kreon Baces karok a legtöbb mérő-, CAD/CAM, és visszamodellező 
szoftverrel együttműködnek (pl. PowerInspect, PolyWorks, Metrolog, 
Geomagic, Rapidform, Capps stb).

A Kreon Baces hordozható mérőkarokkal 3D méréseket végezhet 
pontokon, íveken és felületeken, egyszerű mozdulatokkal, könnyű 
alkalmazással.

A Kreon Baces ideális választás mérésre, digitalizálásra és 
visszamodellezési („reverse engineering”) feladatokra.

A Kreon Baces karok könnyű, de stabil struktúrával rendelkeznek, 
amely alumínium és szénszálas vázuknak köszönhető. A számítógépes 
kommunikáció USB kábelen keresztül zajlik, a vezérlő parancsokat 
a mérőfej 3 gombjáról vagy lábpedálról adhatjuk.

Könnyű alumínium 
szerkezet

baces www.kreon3d.com 

Kreon Baces is a portable 
measurement arm, designed to 
acquire 3 dimensional coordinates 
from points, curves and surfaces 
with simple user operations.  
 
Kreon Baces is the ideal instrument 
for digitizing, reverse-engineering 
and metrology applications. 
 
Kreon Baces has a guaranteed 
permanent lifetime calibration 
resulting from the mechanical 
design in aluminium and carbon 
fibber, aimed to obtain a light but 
stable structure. 
 

Kreon Baces communicates with 
the PC through a USB direct link 
cable. Points data and commands 
for the software are made by a 3 
buttons probe or by a foot pedal. 
A 7 axis with a handle can be 
added  enabling the use of Kreon 
Zephyr or Solano laser scanner. 
 
Kreon Baces arm is interfaced to 
numerous well known CAD/CAM, 
reverse-engineering and metrology 
software systems. www.kreon3d.com

Lépjen be a mobiL  
méréstechnika viLágába!

Nagy pontosságú 
csapágyazás titán 
csatlakozó elemekkel

Ütésálló burkolat 
az enkódereken

Belső kiegyensúlyozó 
rendszer erős rugó-
zattal, hogy a kar 
könnyű és könnyen 
kezelhető legyen

Szabványos USB csatlakozás
Végtelen forgási 
lehetőség a főtengelyeken

3 vezérlőgombos 
mérőfej, cserélhető 
standard tapintókkal

Különböző típusú rögzítés: 
mágneses talp, háromlábú 
állvány, gyorsrögzítő talp, 
egyedi felfogatás



Karos mérőrendszer 
eLLenáLLhatatLan áron
Kreon BaCes 6 tengelyes mérőkar tapintós alkalmazásra

Tekintse meg az interneten a bemutató videóinkat!
http://www.hod-industrial.hu/merokarok

HÓD Industrial Solutions Kft.
2092 Budakeszi, Présház utca 5.
T: +36 (23) 920 940
F: +36 (23) 920 945
info@hod-industrial.hu
www.hod-industrial.hu

 

Típus: 

kreon baces m 200 
6 Tengelyes mérőKar

Alap összeállítás ajánlatunk:
• mérőkar 6 tengelyes kivitelben
• lefogató alaplap
• renIsHaW gömbtapintó m4 d=4 mm
• m8-m4 tapintóadapter
• referenciagömb
• UsB-kábel 3m
• 12V-os adapter hálózati csatlakozással
•   tárolóbőrönd
• kalibrációs bizonyítvány
• mérőszoftver - igényeinek megfelelően

Felhasználási terület:
• nagy méretű alkatrészek üzemben történő mérésére
• akár a megmunkáló gépen belüli alkatrészmérésre, gyártás közi ellenőrzés
• hegesztett szerkezetek mérésére

Méréstartomány: 2,6 m
Ismétlési pontosság: ± 40 µ 
Térfogatpontosság: ± 65 µ


