
SOLUÇÕES EM 
METROLOGIA

A SOLUÇÃO COMPLETA PARA  
APLICAÇÕES EM 

INSPEÇÃO DIMENSIONAL 
 E CONTROLE DE QUALIDADE



ENFRENTE OS DESAFIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DIRETAMENTE
Existe uma solução da Creaform para todas as aplicações de controle de qualidade que você tem

Inspeções de 
peças

Medições 
dinâmicas

ferramental e 
dispositivos de 
controle

Manutenção, 
reparo e 

PROBLEMAS NO CONTROLE DE 
QUALIDADE ESTÃO AFETANDO SEU 
RESULTADO FINAL?
O amplo portfólio de tecnologias 
de medição ótica 3D portátil e 
automatizada da Creaform são 

dimensional e controle de qualidade em 
ambientes de produção. Ela combina a 
capacidade de CMMs óticas portáteis, 
scanners 3D, fotometria e software 
de inspeção dimensional totalmente 
integrado.

peças de qualquer tipo de material, 
de 0,1 a 10 metros de tamanho e 
com uma precisão a partir de 0,020 
mm. É a solução ideal para validar 
a conformidade dimensional e/
ou a qualidade de ferramentas de 
produção, moldes, peças, montagens, 

medições, independentemente da 
instabilidade do ambiente de produção e, 
ao mesmo tempo, evitar gargalos 
na CMM.



A SOLUÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE PERFEITA  
PARA TODOS OS TAMANHOS DE PEÇAS

VXinspect: Software de controle de qualidade que te leva para o próximo nível

O VXinspect™ é um software de inspeção 3D intuitivo e avançado, projetado para empresas de 
manufatura que realizam inspeção do primeiro artigo (First Article Inspection, FAI) ou controle de 
qualidade. Diretamente integrado ao VXelements™, à plataforma de software 3D e ao conjunto  
de aplicativos da Creaform, o VXinspect proporciona a integração mais simples de recursos de  
medição de digitalização 3D e apalpação.

O scanner 3D 
de metrologia 

verdadeiramente 
portátil oferece 

medições altamente 
precisas.

A mais precisa solução 
de digitalização 
3D manual ou 

automatizada, seja em 
um laboratório, seja 

nas condições do chão 
de fábrica.

A maneira mais fácil 
de integrar a precisão 

da fotogrametria 
a seus projetos de 

inspeção.

O único CMM portátil 
com precisão em 

volume de medição 
maior e extensível.
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0,1 m 1 m 10 m

MetraSCAN 3D™  
Precisão volumétrica de até 0,064 mm

HandyPROBE™  
Precisão volumétrica de até 0,064 mm

HandySCAN 3D™ 
Precisão de até 0,030 mm

MetraSCAN 3D™
volumétrica de até 0,064 mm

HandyPROBE™ 
o volumétrica de até 0,064 mm

+ 
MaxSHOT 3D™
Precisão de até 
0,025 mm/m



SEM CONFIGURAÇÃO FIXA DE MEDIÇÃO: O SISTEMA 
APRESENTA RECURSOS DE REFERÊNCIA DINÂMICA USANDO 
REFLETORES ÓTICOS FIXADOS À PEÇA QUE PERMITEM AOS 
USUÁRIOS MOVER O OBJETO E O SISTEMA COMO QUISEREM 
DURANTE A MEDIÇÃO.

ALINHAMENTO AUTOMÁTICO: COM OS REFLETORES ÓTICOS, É 
POSSÍVEL EXECUTAR A SONDAGEM DE PEÇAS IGUAIS EM RÁPIDA 
SUCESSÃO SEM A NECESSIDADE DE REALINHAMENTO.

HandySCAN 3D

VERSÁTIL: DIGITALIZAÇÃO 3D PRATICAMENTE 
ILIMITADA, INDEPENDENTEMENTE DO  
TAMANHO, DA COMPLEXIDADE, DO MATERIAL  
OU DA COR DA PEÇA.

DIGITALIZAÇÃO PORTÁTIL: LEVE-A DE 
UM LUGAR AO OUTRO E USE-A EM SUAS 
INSTALAÇÕES OU EM OUTROS LOCAIS.

HandyPROBE Next

VOLUME MAIOR E MAIS EXTENSÍVEL NA MEDIÇÃO: PODE 
SER AUMENTADO DE FORMA FÁCIL E DINÂMICA SEM PERDA DA 
PRECISÃO E SEM NECESSIDADE DE CONFIGURAR DESLOCAMENTOS 
CONVENCIONAIS.

MEDIDAS ALTAMENTE PRECISAS: PRECISÃO IMPRESSIONANTE, 
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE AMBIENTE (INSTABILIDADE, 
VIBRAÇÕES, VARIAÇÃO TÉRMICA ETC.) OU DE QUAIS SEJAM AS 
HABILIDADES DO OPERADOR.

MaxSHOT 3D

TEMPO DE MEDIÇÃO REDUZIDO NAS PEÇAS MAIORES: 
FAIXA DE MEDIÇÃO ESTENDIDA DE TECNOLOGIAS CREAFORM 
COM POSICIONAMENTO ACELERADO AO REDOR DA PEÇA 
GRAÇAS À FOTOGRAMETRIA.

LABORATÓRIO DE METROLOGIA VIRTUAL: CRIE UM 
LABORATÓRIO DE METROLOGIA VIRTUAL CONECTANDO DE 2 
A 4 C-TRACKS (FUNCIONALIDADE C-LINK™) PARA COBERTURA 
COMPLETA DA ÁREA DE MEDIÇÃO.

RASTREADOR ÓPTICO C-TRACK: ADAPTADOS COM ÓTICA DE ALTA 
QUALIDADE E LUZ ESPECIAL, ELES PERMITEM O ACOMPANHAMENTO 
CONTÍNUO DOS ALVOS, O QUE FORNECE DETECÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
INSTANTÂNEO E CONFIÁVEL DA PEÇA.

INSPEÇÃO DIMENSIONAL: SOFTWARE DE 
INSPEÇÃO 3D INTUITIVO E AVANÇADO.

MODO DE MEDIÇÃO MÚLTIPLA: INTEGRE 
PERFEITAMENTE APALPAÇÕES DE PONTO ÚNICO DE 
TOQUE E MEDIÇÕES SEM CONTATO.

MetraSCAN 3D R-Series

SCANNER 3D MONTADO EM ROBÔ: 
INSPEÇÃO AUTOMATIZADA DE PEÇAS PARA 
ATÉ ALGUMAS CENTENAS DE PEÇAS POR 
DIA, DIRETAMENTE EM SUA LINHA DE 
PRODUÇÃO.

ESTAÇÃO DE TRABALHO EM CHÃO DE 
FÁBRICA CREAFORM: INCORPORA TODAS 
AS FERRAMENTAS QUE VOCÊ PRECISA EM UMA 
UNIDADE PROJETADA PARA CONDIÇÕES REAIS 
DE CHÃO DE FÁBRICA.

FLEXIBILIDADE MÁXIMA: TODOS 
OS C-TRACK™ ACOMPANHAM UM 
LEVE TRIPÉ. O C-TRACK ESTRADO DE 
OFICINA TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL 
COMO UMA OPÇÃO.

MetraSCAN 3D

UMA SOLUÇÃO COMPLETA 
E AVANÇADA EM INSPEÇÃO: 
PERMITE A INSPEÇÃO DE 
FORMAS GEOMÉTRICAS E 
FORMAS LIVRES, COMBINANDO 
APALPAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO 
3D NO MESMO SISTEMA.
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TRUaccuracy™

Esta tecnologia garante 
desempenho de produto 

e é imune a instabilidades 
encontradas em qualquer 

ambiente de chão de fábrica.

TRUportability™

Esta tecnologia permite que 
os usuários inspecionem 

as peças com mobilidade e 
 

em qualquer lugar 
(laboratório, fábrica, fora das 

instalações, etc.).

TRUsimplicity™

Esta tecnologia possibilita 
aos operadores realizar 

independentemente de seus 

à curva de aprendizado 
pequena e ao uso intuitivo de 

cada sistema.

EXPERIMENTE 
O VERDADEIRO 

CONTROLE DE QUALIDADE 
EM CHÃO DE FÁBRICA

Todas as soluções de controle de qualidade da Creaform apresentam tecnologias 
exclusivas e inovadoras.

cliente de renome mundial para garantir uma 

rápido possível.



O ÚNICO CMM 
PORTÁTIL COM 
PRECISÃO REAL 

supera o desempenho das CMMs portáteis tradicionais 
no chão de fábrica. Como ele é realmente portátil 
e imune a instabilidades encontradas em cada 

podem ser movidas para uma mesa de granito nem 
de ferro. Também é ideal para inspeções geométricas 

com precisão peças que vão de 0,2 a 10 metros em 
tamanho e feitas de qualquer tipo de material.

a mais alta precisão e volume de medição maior e 

de fábrica ou na linha de montagem. O sistema de 
apalpação também pode ser combinado com um 
scanner MetroSCAN 3D para oferecer recursos de 
digitalização de alto desempenho.

TRUaccuracy
 –  Precisão de nível metrológico, alta repetição e 

 –  Precisão de referência dinâmica permanece imune a 
instabilidades

 –  Sem mudança de precisão ao longo do tempo graças à 
fácil calibragem em campo

 –  Monitoramento contínuo de parâmetros de precisão

TRUportability
 –
de movimentos

 –  Projetado para uso no chão da fábrica
 –  Design portátil e ergonômico
 –

TRUsimplicity
 –
mover livremente

 –  Alinhamento automático para inspeções repetitivas
 –  Pequena curva de aprendizado e operação intuitiva
 –  Recursos de digitalização 3D ótica
 – Software intuitivo
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digitalização de alto desempenho.



O SCANNER 3D DE 
NÍVEL METROLÓGICO 
COMPLETO
O MetraSCAN 3D é a solução de digitalização 3D 
mais completa para medições e inspeções de nível 
metrológico. Supera o desempenho de scanners 
montados em CMMs portáteis tradicionais no 

processo de medição. Como é realmente portátil 
e imune a alterações encontradas em ambientes 

medição de peças que não podem ser movidas para 
uma mesa de granito nem de ferro. O MetraSCAN 3D 
é a melhor solução para inspeções de superfícies 
geométricas e de formas livres de peças que vão de 
0,2 a 10 metros de tamanho, independentemente do 

automático e monitoramento contínuo dos 

no laboratório e no chão de fábrica. Oferecendo 
recursos de sondagem opcionais com a adição do 

poder da digitalização 3D e de CMMs óticas portáteis 
para um processo de inspeção mais preciso.

TRUaccuracy
 –  Precisão de nível metrológico, alta repetição e 

 –  Precisão de referência dinâmica imune a 
instabilidades

 –  Sem mudança de precisão ao longo do tempo graças 
à fácil calibragem em campo

 –  Monitoramento contínuo de parâmetros de precisão

TRUportability
 –  Scanner leve e portátil para uma liberdade total de 
movimentos

 – Projetado para uso no chão da fábrica
 – Design portátil e ergonômico
 –

TRUsimplicity
 –  Ampla área de digitalização e alta taxa de medição
 –
mover livremente

 –  Alinhamento automático para inspeções repetitivas
 –  Pequena curva de aprendizado e operação intuitiva
 –  Digitalização 3D de qualquer tipo de superfície (preta, 
multicolorida, brilhante)

 – Visualização em tempo real
 – Recursos de sondagem ótica 
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Parte da MetraSCAN 3D R-Series,  
o sistema de digitalização ótica CMM 
3D montado em robô é uma solução 
de digitalização rápida e precisa para 
inspeção 3D automatizada de peças 
na linha de produção e no chão de 
fábrica.



O SCANNER 3D 
PARA METROLOGIA 
REALMENTE 
PORTÁTIL
O HandySCAN 3D é a nova geração de scanners a 
laser 3D portáteis para metrologia. É o mais rápido 

disponível, tudo isso mantendo a simplicidade 
de uso. Seus recursos de autoposicionamento e 
portabilidade proporcionam liberdade de movimento 
inigualável. A solução perfeita para quando é 
preciso alcançar áreas mais difíceis ou medir peças 
pequenas que vão de 0,1 a 4 metros de tamanho, 

ou da cor. O HandySCAN 3D fornece resultados 
com repetibilidade e consistentes em quaisquer 
ambientes ou condições de trabalho, permitindo 
redução do tempo de processamento e aumento da 
lucratividade.

TRUaccuracy
 – Medições de nível metrológico
 – Precisão em condições reais de trabalho
 –
 – Autoposicionamento

TRUportability
 – Dispositivo independente
 – Digitalização em movimento
 – Pequeno e leve
 – Fácil acesso a áreas mais difíceis 

TRUsimplicity
 – Uso fácil
 –
 – Resultado automático
 – Visualização em tempo real
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O CAMINHO MAIS 
FÁCIL PARA A 
PRECISÃO EM 
FOTOGRAMETRIA
O sistema portátil de medição por coordenadas óptico 

precisão de dados e velocidade à fotogrametria em 
uma grande variedade de aplicações que são viáveis 
graças às tecnologias da Creaform, principalmente nas 
medições que envolvem peças de grandes tamanhos. 
Com base em uma série simples de fotos 2D, o 

preciso de posicionamento de sua peça de maneira 

fotogrametria!

processamento VXshot™ que conta com um processo 

guia os operadores a cada passo.

TRUaccuracy
 – Modelos de posicionamento precisos
 – Maior precisão graças à fotogrametria

TRUportability
 – Leve e portátil
 – Design portátil e ergonômico

TRUsimplicity
 – Bem simples
 –  Visualização em tempo real e validação dos dados 
adquiridos

 –  Operação passo a passo totalmente guiada pelo 
módulo VXshot
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MÓDULO DE 
SOFTWARE 
DE INSPEÇÃO 
DIMENSIONAL
Diretamente integrado ao VXelements, à plataforma 
de software 3D e ao conjunto de aplicativos da 
Creaform, o VXinspect proporciona a integração mais 
simples de recursos de medição de digitalização 3D 

software de inspeção 3D projetado para empresas 
de manufatura que conduzem inspeções de primeiro 
artigo (First Article Inspection, FAI) ou controle de 
qualidade. 

O software apresenta todas as funcionalidades 
necessárias para o controle de pré-produção ou 

interface intuitiva, é a melhor solução para todos os 

abrir mão de requisitos de qualidade de medição 
nem de GD&T.

– Importação de CAD

– Modo de medição múltipla

– Alinhamento

–  Dimensionamento geométrico e tolerância 
(GD&T)

VXELEMENTS: PLATAFORMA DE SOFTWARE 3D DA 
CREAFORM E CONJUNTO DE APLICATIVOS
VXelements™, a plataforma de software 3D da Creaform, 
está presente em todo o nosso portfólio de tecnologias de 
digitalização 3D e medição. Ela reúne todos os elementos 
e ferramentas mais importantes em um ambiente de 
trabalho intuitivo e de fácil utilização.

VXmodel: O Módulo de software de digitalização para CAD
VXmodel™ é um software de pós-tratamento integrado 

dados de digitalização 3D para serem usados diretamente 
em impressão 3D ou software CAD. O VXmodel 
proporciona a forma mais simples e rápida de digitalização 

trabalho de fabricação aditiva.

VXtrack: Módulo de software de acompanhamento 
dinâmico
Adicione acompanhamento dinâmico fornecido pelo 
módulo de software VXtrack™ um componente essencial 
da tecnologia TRUaccuracy que garante o mais alto nível 
de precisão possível.

VXremote: Aplicativo de software de acesso remoto

fornecendo acesso remoto rápido e fácil ao VXelements. 

exigir hardware nem servidor algum para instalar ou ser 
mantido. Você pode ter seus recursos de aquisição de 
dados na ponta de seus dedos.
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Estação de trabalho em chão de fábrica Creaform 

A estação de trabalho em chão de fábrica Creaform foi criado para facilitar a 

sistemas de digitalização e apalpação enquanto ainda estiverem em operação ou 

trabalho).

O , disponível de modo independente ou em conjunto com a 

da peça enquanto estiver em operação.

Laboratório de metrologia virtual

em uma só rede para criar um laboratório de metrologia virtual. A solução de inspeção 
dimensional, projetada para aplicativos de laboratório de metrologia, permite operações 
de digitalização 3D e apalpação perfeitas, sem a necessidade de mover o rastreador 
óptico.

ESTENDA O PODER DE SEU PROCESSO  
DE INSPEÇÃO 

SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO 
AO CLIENTE DA 
CREAFORM

A Creaform está comprometida em 
oferecer serviço de atendimento ao cliente 
de primeira classe, para que você possa 
aproveitar ao máximo o seu sistema.

Nossa equipe multilingue de especialista de 
produtos fornecerá assistência para 
responder as suas necessidades imediatas. 
As nossas inúmeras ferramentas de 
calibração com tecnologia de ponta nos 
nossos centros de serviço fornecem acesso 
local, reparação e manutenção de forma 
mais rápida.

Assegure-se de se inscrever no programa 
de atendimento ao cliente Creaform para 
tirar vantagem da cobertura de reparo 
mundial e manutenção sem preocupações 
para todo o seu hardware e software da 
Creaform. Se você precisa acessar nossos 
últimos lançamentos de software e base de 
conhecimentos, ou uma unidade de 
empréstimo enquanto seu dispositivo está 
sendo reparado, temos um plano feito para 
as suas necessidades. Aprecie a 
tranquilidade de saber que o seu 
equipamento funcionara cada vez melhor 
com o tempo.

SERVIÇOS DE 
METROLOGIA E 
ENGENHARIA DA 
CREAFORM

Convencido da qualidade e das 
possibilidades das tecnologias da 
Creaform, mas ainda não está pronto para 
se comprometer e comprar? A Creaform 
oferece uma gama de serviços de 
metrologia e engenharia. Nossos 
especialistas conquistaram uma reputação 
mundial de efetividade e profissionalismo. 
Se você precisa de ajuda para executar 
digitalização 3D, controle de qualidade, 
engenharia reversa, simulações de FEA/
CFD, desenvolvimento de produto e 
ferramentas ou serviços de treinamento, 
você pode contar com o comprometimentos 
de nossos especialistas para atender a 
seus requisitos com capacidade de 
resposta e adaptação.



Distribuidor autorizado

HandySCAN 3D, HandySCAN 300, HandySCAN 700, MetraSCAN 3D, MetraSCAN 350, MetraSCAN 750, HandyPROBE,  HandyPROBE Next, C-Track, C-Link, 
MaxSHOT 3D, TRUaccuracy, TRUportability, TRUsimplicity, VXelements, VXinspect, VXmodel, VXtrack, VXremote e seus respectivos logos são marcas 
comerciais da Creaform Inc. © Creaform Inc. 2016. Todos os direitos reservados. V2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HandyPROBE TM MetraSCAN 3DTM HandySCAN 3DTM MaxSHOT 3DTM

HandyPROBE 
NextTM

HandyPROBE 
NextTM|Elite

MetraSCAN 
350TM

MetraSCAN 
350TM|Elite

MetraSCAN 
750TM

MetraSCAN 
750TM|Elite

HandySCAN 
300TM

HandySCAN 
700TM MaxSHOT 3DTM

FAIXA DE TAMANHO DE PEÇA (recomendado)  0,2 a 6 m  0,2 a 6 m  0,1 a 4 m 3 a 10 m

PRECISÃO (1) Até 0,025 mm Até 0,020 mm Até 0,040 mm Até 0,030 mm Até 0,040 mm Até 0,030 mm Até 0,025 mm

REPETIÇÃO DE 
PONTO ÚNICO (2)

(com base do volume de 
trabalho)

9,1 m3 0,060 mm 0,044 mm
N/A

N/A N/A
16,6 m3 0,088 mm 0,058 mm

PRECISÃO 
VOLUMÉTRICA (3)

(com base do volume de 
trabalho)

9,1 m3 0,086 mm 0,064 mm 0,086 mm 0,064 mm 0,086 mm 0,064 mm

16,6 m3 0,122 mm 0,078 mm 0,122 mm 0,078 mm 0,122 mm 0,078 mm

PRECISÃO VOLUMÉTRICA 
(com base no tamanho de peça) N/A N/A 0,020 mm + 0,100 mm/m 0,020 mm + 0,060 mm/m 0,025 mm/m (5)

PRECISÃO VOLUMÉTRICA 
COM MAXSHOT 3D (4) 0,060 mm + 0,025 mm/m 0,044 mm + 0,025 mm/m 0,060 mm + 0,025 mm/m 0,044 mm + 0,025 mm/m 0,060 mm + 0,025 mm/m 0,044 mm + 0,025 mm/m 0,020 mm + 0,025 mm/m

N/A

RESOLUÇÃO  

N/A

0,050 mm 0,100 mm 0,050 mm

ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO

DISTÂNCIA DE RECUO 300 mm 300 mm

PROFUNDIDADE DO CAMPO 200 mm 250 mm

FONTE DE ILUMINAÇÃO Sete intersecções de laser  Sete intersecções do laser 

CLASSE DO LASER 2M (seguro para os olhos) 2M  (seguro para os olhos)

TAXA DE MEDIÇÃO 80 medições/s 205 000 medições/s 480 000 medições/s 205 000 medições/s 480 000  medições/s

PESO   

DIMENSÕES 
 

FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL 5 a 40°C

FAIXA DE UMIDADE OPERACIONAL 
(sem condensação) 1 0 a 90%

CERTIFICADOS

3 ou 16,6 m3.

MetraSCAN 3D depende do volume de trabalho em que a medição é feita: 9,1 m3 ou 16,6 m3.

(5)  Baseado no padrão VDI/VDE 2634.

Creaform Inc. (Sede)
5825 rue St. Georges
Lévis, Québec G6V 4L2  Canada

info@creaform3d.com  |  www.creaform3d.com

AMETEK do Brasil Ltda
Rod. Engº Ermênio de Oliveira Penteado – Km 57 – SP75
Bairro Tombadouro, 13337-300 – Indaiatuba – SP - Brasil

brazil@creaform3d.com | www.creaform3d.com


