
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HandyPROBE Next™ HandyPROBE Next™|Elite

PESO 0,5 kg

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

REPETIÇÃO DE (2) 
PONTO ÚNICO

9,1 m3 (4)

0,060 mm 0,044 mm

PRECISÃO VOLUMÉTRICA (3) 0,086 mm 0,064 mm

REPETIÇÃO DE (2) 
PONTO ÚNICO

16,6 m3 (4)

0,088 mm 0,058 mm

PRECISÃO VOLUMÉTRICA (3) 0,122 mm 0,078 mm

MetraSCAN 
350™

MetraSCAN 
350™|Elite

MetraSCAN 
750™

MetraSCAN 
750™|Elite

PESO 1,38 kg

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

PRECISÃO (3) 
VOLUMÉTRICA

9,1 m3 (4) 0,086 mm 0,064 mm 0,086 mm 0,064 mm

16,6 m3 (4) 0,122 mm 0,078 mm 0,122 mm 0,078 mm

RESOLUÇÃO 0,050 mm

TAXA DE MEDIÇÃO 205.000 medições/s 480.000 medições/s

ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO 225 mm x 250 mm 275 mm x 250 mm

(1)  Valor típico da medição do diâmetro em um artefato de esfera calibrado.
(2)  Baseado no padrão ASME B89.4.22. A sonda do HandyPROBE Next está localizada dentro de um soquete cônico. Pontos individuais são medidos a partir de diversas direções de abordagem diferentes. 

Cada medição de ponto individual é analisada como sendo uma faixa de desvios em X, Y, Z (valor = faixa / 2).
(3)  Baseado no padrão ASME B89.4.22. O desempenho é avaliado através da medição de artefatos de comprimento rastreável em locais variados e com orientações diferentes de acordo com o volume de 

trabalho do C-Track (valor = desvio máximo).
(4)  O desempenho da precisão volumétrica do HandyPROBE Next/MetraSCAN 3D depende do volume de trabalho em que a medição é feita: 9,1 m3 ou 16,6 m3.
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DESCUBRA O MELHOR 
BRAÇO DE MEDIÇÃO. 

O SEU.

SOLUÇÕES EM 
METROLOGIA

HandyPROBE TM

MetraSCAN3D TM



Scanner 
CMM ótico

A CMM ótica portátil HandyPROBE Next™ oferece uma precisão de medição que é imune às instabilidades de qualquer ambiente. 
Sem qualquer configuração fixa de medição, a peça, o rastreador ótico e a sonda sem fio podem ser movidos a qualquer momento 
durante a sequência de medição. Projetado especificamente para o uso no chão de fábrica, o sistema oferece uma flexibilidade 
sem igual e um volume de medição maior que qualquer outra CMM portátil.

CMM ótica 
portátil

Botões multifuncionais 
para uma interação 
mais fácil com o 
software

Design robusto 
para confiabilidade 

de hardware no 
chão de fábrica

Incluído em ambos os sistemas, o C-Track™ optical tracker está no centro da habilidade da CMM ótica da 
Creaform de realizar referência dinâmica em tempo real dos seus dispositivos de digitalização e sondagem, 
assim como alvos em uma peça. Construído com componentes óticos de ponta, o C-Track controla as 
medições de nível metrológico de todo o sistema.

+

Versatilidade do sistema de 
medição: sondagem para 
entidades geométricas e 
digitalização para inspeções de 
superfície inteira.

Mesmo nível de precisão 
independentemente de 
instabilidades ambientais, nível de 
experiência do usuário e fixação da 
configuração.

Volume de medição flexível que 
pode ser fácil e dinamicamente 
estendido sem perda de precisão 
ou avanço condicional.

 COMBINAÇÃO DE 
DIGITALIZAÇÃO E APALPAÇÃO REFERÊNCIA DINÂMICA VOLUME DE MEDIÇÃO 

EXTENSÍVEL

2 X mais preciso

Adaptador de 
  ponta inteligente

medição instantânea

Botões multifuncionais 
para uma interação 
mais fácil com o 
software

Sem configuração fixa de medição, o scanner CMM ótico MetraSCAN 3D™ oferece uma precisão de medição do chão de fábrica imune 
às instabilidades do ambiente. Com seu volume de medição estendido, uma velocidade incrível e uma proficiência impressionante de 
aquisição de dados em materiais desafiadores, ele representa o scanner 3D em nível metrológico mais completo do mercado e uma 
alternativa prática para as CMMs portáteis tradicionais. 

25% mais leve

Design robusto para 
confiabilidade de hardware 

no chão de fábrica

1,5 X mais preciso

12 X mais rápido com 
sete intersecções de 
laser

Lida com superfícies 
pretas, multicoloridas e 
brilhantes


