
CMM ÓP TICO PORTÁTIL 
PAR A APLCIAÇÕES 

INDUSTRIAIS

SOLUÇÕES EM  
METROLOGIA



COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS 
SOFTWARES. INTEGRAÇÃO INSTANTÂNEA 

COM SEUS PROCESSOS DE CONTROLE DE 
QUALIDADE

MEDIÇÃO MAIS FÁCIL E RÁPIDA

PORTÁTIL E SEM SUPORTE. O PROCESSO DE 

TRANSMISSÕES DE DADOS SEM FIO PERMITE QUE O USUÁRIO 
MOVIMENTE-SE LIVREMENTE AO REDOR DA PEÇA

LEVEZA. PESA APENAS 450 G

TRUportabilityTM 

PORTABILIDADE. PRECISÃO, 

INIGUALÁVEIS - EM TODOS OS 

FORA DAS INSTALAÇÕES)

TRUsimplicityTM 

USO FACILITADO. SISTEMA INTUITIVO MUITO FÁCIL 
DE SER OPERADO. 

INSTALAÇÃO EM 5 MINUTOS 

SOLUÇÃO DE SONDAGEM PARA CONTROLE DE 
QUALIDADE DE SUPERFÍCIES E FORMAS 
GEOMÉTRICAS

1 A 10 METROS, 

DE QUALQUER TIPO DE MATERIAL

ALINHAMENTO AUTOMÁTICO. 

POSSÍVEL EXECUTAR A SONDAGEM DE 
PARTES IGUAIS COM RÁPIDA SUCESSÃO

NÃO REQUER QUE O OPERADOR 

A PEÇA OU O C-Track, SINÔNIMO DE 

MENOS CONFIGURAÇÕES E 
ACÚMULO MENOR DE ERROS

MEDIÇÃO DE PEÇAS EM PRODUÇÃO 
SEM PRECISAR ALINHAR CADA UMA DAS 
PEÇAS

VOLUME MAIOR E 
MAIS EXTENSÍVEL NA 
MEDIÇÃO. PODE SER 
AUMENTADO DE FORMA 

FÁCIL E DINÂMICA SEM 

PERDA DA PRECISÃO 

E SEM QUALQUER AVANÇO 
CONVENCIONAL

players dos setores automotivo, aeroespacial e manufatura.

TECNOLOGIA TRUaccuracyTM.  

MEDIÇÕES COM ALTA PRECISÃO, 

INDEPENDENTEMENTE
DE MEDIÇÃO

VARIAÇÕES TÉRMICAS ETC.) OU DA 
HABILIDADE DO OPERADOR

PRECISÃO DE ATÉ 25 μm



APLICAÇÕES
O HandyPROBE é especialmente útil para clientes que procuram uma solução portátil de medição 3D para medir 
comprimento, formas geométricas ou superfícies. O HandyPROBE CMM funciona diretamente no chão de fábrica, e não 
precisa de mesas de granito ou aço, nem moldes de controle dedicados.

O HandyPROBE trabalha com uma precisão de medição de sondagem de até 0,085 mm em peças de 1 a 3 metros, com 
extensão possível até 10 metros, e de qualquer tipo de material rígido.

Inspeção e controle de qualidade

 – Análise de “peça para CAD”
 – Inspeção do primeiro artigo
 – Inspeção da qualidade do fornecedor
 –  Avaliação da conformidade dos modelos 3D em comparação com 

peças originais e produção de ferramental
 –  Avaliação da conformidade das peças fabricadas em comparação 

com as originais
 – Alinhamento
 –
 – Medição em várias tomadas (até 30 pontos/seg)
 –  Usado juntamente com um scanner óptico CMM MetraSCAN 3D é 

possível efetuar inspeções completas com formas  livres e gerar 
mapas de alta densidade em cores.

 
Engenharia reversa

 –  Engenharia reversa de entidades geométricas  
(esferas, cilindros, planos)

 –  Com o scanner óptico CMM MetraSCAN 3D também é possível  
efetuar a engenharia reversa de peças combinadas  
(formato geométrico e formato livre) mais rapidamente e com maior precisão. 

TECNOLOGIA TRUaccuracy
Maior precisão nas medições. A tecnologia 
TRUaccuracy da Creaform proporciona medições 
extremamente precisas, não importa qual seja o tipo de 
ambiente (instabilidade, vibrações, variação térmica, 
etc.) ou quais sejam as habilidades do operador.

 –  Com o modo de referência dinâmica do C-Track, o 
sistema de coordenadas pode ser “travado” nas peças 
sendo medidas, o que mantém o alinhamento durante 
todo o processo de digitalização 3D.

 –  Com a função de alinhamento automático, a 
operação manual não é mais necessária durante a fase 
de alinhamento e o número de erros de causa raiz é 
diminuído.

 –  Com o processo de calibração mais rápida do 
usuário pelo uso de um , o 
HandyPROBE possibilita uma precisão constante durante 
todo o seu ciclo de vida.

 –  Com o monitoramento contínuo de parâmetros 
(temperatura, precisão etc.). a precisão do dispositivo é 
mantida durante toda a operação.
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C-Track 1480

C-Track 780

C-Track 380

1800 mm 3120 mm 3825 mm 4695 mm

1240 mm 2747 mm 3165 mm 3680 mm

C-Track 1480

C-Track  780
C-Track  380

1800 mm 3120 mm 3825 mm 4695 mm

1153 mm 1964 mm 2404 mm 2941 mm

C-Track 1480

C-Track 780

C-Track 380

SENSORES C-Track DE CÂMERA DUPLA

Os sensores C-Track de câmera dupla contam com óptica de alta 
qualidade e iluminação especial para efetuar a medição de 
todos os refletores no espaço operacional. Além de rastrear todo 
o modelo de referência do sistema, o C-Track garante a 
localização exata do HandyPROBE, efetua a aquisição e 
transmissão contínuas das imagens, a iluminação dos refletores 
e o gerenciamento dos intercâmbios com o computador e o 
armazenamento dos parâmetros do sensor.



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 
CLIENTE DA CREAFORM

VXelementsTM

O sistema de sondagem portátil HandyPROBE conta com o VXelements, o software 
completo de aquisição de dados 3D que capacita toda a frota de tecnologias de 
medição e sondagem. O software reúne os elementos e ferramentas essenciais em 
um ambiente de trabalho uniforme, intuitivo e simplificado.

Com o módulo VXprobe, os usuários podem interagir com dados adquiridos com 
um HandyPROBE e compartilhá-los com outro componente do VXelements ou 
software de outro fabricante.

O VXelements agora é compatível com seu tablet e smartphone! Não importa onde 
você esteja, poderá interagir remotamente com o VXelements e ter todos os seus 
recursos de aquisição de dados na ponta dos dedos. Isso é liberdade na sua melhor 
expressão!

ACESSÓRIOS

Inclusos
 – Stylus de sonda HandyPROBE
 –  Sensor C-Track de câmera dupla 

(modelo de preferência do cliente)
 –

(Ø 8 mm - Altura de 12 mm Ø6) (4)
 –  Suportes magnéticos para os 

 – Stylus rubi M4 de esfera 3 L20 (1)
 –  Ferramenta stylus M4 (para 

instalação da stylus no adaptador)
 –  Controlador
 –

móvel (1)
 –  Barra de calibragem, cone de 

calibração maleta, tripé e fonte de 
alimentação universal 

 –
 –  Garantia de 1 ano para as peças e 

mão de obra

Opcionais
 –  Alvos com adesivo de contorno preto 

HandyPROBE
 –  Presilhas horizontais com suporte 

 –
diâmetros e alturas)

 –  Acessórios e stylus Renishaw (vários 
tipos e dimensões)

 – E muito mais...

cliente da Creaform. Oferecemos suporte técnico 

especialistas dedicados, pró-ativos e experientes no 
produto.

download de cada nova versão do VXelements (e do 

iniciar o uso de seu CMM, além de fornecer treinamento 

exatamente como entrar em contato em caso de 



PRODUTOS RELACIONADOS AO 
HandyPROBE

SCANNERS ÓPTICOS 3D MetraSCAN 3DTM 

pode aumentar a confiança, a velocidade e a versatilidade do processo de medição. 

MaxSHOT 3DTM

O sistema de medição por coordenadas ópticas MaxSHOT 3D constitui um produto complementar 

TM, 

série de fotos.

VXtrackTM

stylus de sonda é muito útil para alinhar partes com um referencial (determinado através de um 

diretamente no referencial das partes.

C-LinkTM

SOFTWARES COMPATÍVEIS

 –
 – Delcam (PowerINSPECT)
 – ® Solutions)
 – InnovMetric Software  

 (PolyWorks Inspector)
 –
 –

 

Para conhecer software de outras 
plataformas:  entre em contato com nossos 

especialistas pelo e-mail : 

info@creaform3d.com.



Sede
5825, rue Saint-Georges
Lévis (Québec)  G6V 4L2  Canadá
Tel. : 1 418 833.4446  |  Fax. : 1 418 833.9588

info@creaform3d.com  |  www.creaform3d.com

Distribuidor autorizado

HandyPROBE, C-Link, C-Track, MaxSHOT 3D, MetraSCAN 3D, MetraSCAN 70, MetraSCAN 210, TRUaccuracy, VXshot e seus 
respectivos logos são marcas comerciais da Creaform Inc. © Creaform Inc. 2014. Todos os direitos reservados. V1

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

PRECISÃO (1) Até 0,022 mm Até 0,025 mm Até 0,030 mm n/a

REPETIÇÃO DE PONTO ÚNICO (3)

3,80 m3 0,045 mm (2) 0,050 mm (5) 0,055 mm (5) n/a

7,80 m3 n/a 0,055 mm (2) 0,065 mm (5) n/a

14,8 m3 n/a n/a 0,095 mm (2) n/a

PRECISÃO VOLUMÉTRICA (4)

3,80 m3 0,075 mm (2) 0,080 mm (5) 0,090 mm (5) n/a

7,80 m3 n/a 0,085 mm (2) 0,095 mm (5) n/a

14,8 m3 n/a n/a 0,170 mm (2) n/a

DESEMPENHO VOLUMÉTRICO (COM O 
MaxSHOT 3D OU C-LINK) (6)

0.075 mm if L(6) n/a

0,045 mm + 0,025 mm/m
se L > 1,2 m

0,055 mm + 0,025 mm/m
se L > 1,2 m

0,095 + 0,025 mm/m
se L > 3 m

n/a

VELOCIDADE DE MEDIÇÃO 30 Hz 30 Hz 30 Hz 30 Hz

PESO 5,5 kg 5,5 kg  5,5 kg  450 g  

DIMENSÕES 1035 x 169 x 140 mm 1035 x 169 x 140 mm 1035 x 169 x 140 mm 204 x 159 x 97 mm

FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL 15 - 40 °C 15 - 40 °C 15 - 40 °C 15 - 40 °C

FAIXA DE UMIDADE OPERACIONAL 
(SEM CONDENSAÇÃO)

10 - 90% 10 - 90% 10 - 90% 10 - 90%

CERTIFICADOS
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 

300 220-1
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 

300 220-1
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 

300 220-1
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 

300 220-1

(1) Precisão volumétrica com o modo de referência dinâmica e artefato de 500 mm.
(2)

(3)  

Cada medição de ponto individual é analisada como sendo uma faixa de desvios em X, Y, Z (faixa / 2).
(4) 

(5) Valor típico.
(6)


