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Az univerzális 3D mérőszoftver
A jelenlegi szoftvere:

• Nem frissül rendszeresen?

• Csak egy elavult számítógépes rendszerrel kompatibilis?

• Kínszenvedés a nagyméretű, komplex CAD fájlok 
megnyitása?

• Nem könnyíti meg az eredmények megértését?

• Nem alkalmas geometriai tűrések kiértékelésére 
(GD&T)?

• A kezelők túl sok időt töltenek a programozással?

• A mérési jegyzőkönyvek egyedi kialakítása nem 
megoldható?

• A mérőszoba mindig túlterhelt és nem termelékeny? 

Mindezen okok miatt, a METROLOG X4 a választás, ami 
megadja Önnek a választ a problémákra.

Válassza a Metrolog X4-et, világszerte elismert, hogy időt 
és pénzt takarít meg Önnek

Miért cserélje le jelenlegi 
mérőszoftverét?

Silma XG: kiemelkedően nagy teljesítményű 
offline koordináta mérőgép programozó, illetve 
szimulációs szoftver, amely magában foglalja a 
teljes berendezés és a környezet szimulálását, 
valamint az ütközésvizsgálatot!

Metrolog X4 V5: Az egyetlen CATIA V5 
környezetbe integrált 3D mérőszoftver 
csomag.

A Metrologic Group a 3D 
méréseket támogató fejlett 
szoftveres és elektronikai 
megoldások tervezésére 
és értékesítésére 
specializálódott.

A cég ajánlatai között 
szerepel többek között 
használt koordináta 
mérőgépek kiemelkedő 
hardveres és szoftveres 
felújítása, kalibrálása és 
teljeskörű támogatása is.

Bővebb termékinformációért látogassa meg weboldalunkat: www.metrologicgroup.com

Fedezze fel a rendkívüli 3D méréstechnikai megoldásainkat

Jelenlétünk világszerte
Leányvállalatok és képviseletek átfogó hálózata több, mint 30 országban.

SZOLGÁLTATÁSOK
Minden típusú manuális, vagy 
CNC koordináta mérőgép 
kezelése, felülvizsgálata, 
szakértői szinten.

RETROFIT
Manuális és CNC vezérelt 
kkordináta mérőgépek 
felújítása univerzális 
elektronikával.

OKTATÁS
Képzési programok 
kezdőknek, haladóknak 
és specialistáknak.

Karos csomag 
A Metrolog X4 alkalmazás kezeli 
a mérőkarokat, akár tapintó, akár 
optikai szenzorral, márkától, típustól 
és modelltől függetlenül.

Manuális mérőgép csomag
Minden funkciót tartalmaz, amely 
a manuális koordináta mérőgépek 
hatékony működéséhez kell, függetlenül 
a márkától, típustól és tapintótól.

Hordozható csomag
A hordozható rendszerek minden 
követelménye teljesül, ez a csomag 
támogatja mind a kamerával működő 
rendszereket, mind a manuális optikai 
szenzoros rendszereket.

Offline csomag
Az összes funkcióval el van látva, 
amelyek szükségesek a mérések 
előkészítéséhez és a mérés 
lefolytatása utáni ellenőrzéshez.

Lézertracker csomag
Komplett megoldás az összes 
lézertreckerhez, melynek 
segítségével mérhet és ellenőrizhet.

«Csomagok» az 
Ön igényeinek 
megfelelően

Fedezze fel az online konfigurátorunkat, 
melynek segítségével kiválaszthatja 
az igényeinek legjobban megfelelő 
szoftvercsomagot.  
Látogassa meg weboldalunkat:  

www.metrologicgroup.com

 Metrolog, az autó- 
és repülőgépipar 
standard-ja
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6 Chemin du Vieux Chêne
Inovallée - 38240 Meylan - FRANCE
Ph: +33 476 043 030  
Fax: +33 476 907 571

Az Önök partnere:

Werth Magyarország Kft.
Zólyom u. 80/B.

H - 2200 Monor HUNGARY
Ph: +36-29-611-021
Fax: +36-29-611-022
www.werth.hu



Optimalizálja a minőségbiztosítási 
folyamatait, mérjen hatékonyabban, 
kamatoztassa a befektetését

A Metrologic Group szilárd hírnevet épített a kis- és 
nagyvállalatoknak szállított, a világon egyedülálló 
3D mérőszoftverével. A kiváló minőségű termékek 
és megoldások, valamint a kiemelkedő színvonalú 
szolgáltatás kombinációja nyújtja Önnek a nagy 
teljesítményű méréshez szükséges eszközt.

Az új Metrolog X4 verzió 30 év 
méréstechnikai tapasztalatát és 
szakértelmét foglalja magában.
A különböző szektorok vállalatai, 
beleértve az autóipart, légi 
járműipart, szerszám és 
formakészítést, gépgyártást, 
az energetikát, valamint az 
orvostechnikát, választották 
a mi megoldásunkat, ezzel is 
biztosítva a hatékonyabb és 
profitáló mérési folyamatot.

Az ipar legnagyobb független forgalmazója, a 
Metrologic Group egy egyedülálló lehetőséget kínál, 
mert a Metrolog X4 szoftver a piacon fellelhető 
tapintós és egyéb koordináta mérőgépekkel 
kompatibilis.
Kezdve a hordozható mérőkaroktól a lézertrackerekig, 
a 3D szkennerektől a koordináta mérőgépekig a 
Metrolog X4 a méréstechnika teljes spektrumát 
lefedi, függetlenül az eszköztől (márka, modell).

Ez az egyedülálló kompatibilitás lehetővé teszi a 
legmodernebb mérési technológiák alkalmazását 
a szoftver cseréje nélkül, Önnek csak frissíteni 
kell a Metrolog X4 legújabb verziójára és a teljes 
kompatibilitást biztosítjuk.

Nincs szükség újabb oktatásra, a mérőprogramok 
konvertálására, egyszerűen csatlakoztassa a 
rendszert és mérjen!

Egy független mégis 
kompatibilis megoldás 

Magas teljesítmény: nagy 
adatállományok (CAD 
modellek, pontfelhők…)

Nincs többé késés, vagy szűk keresztmetszet, nagy 
mennyiségű adat esetén sem. Az elkövetkező 
évek alatt a feldolgozandó fájlok mérete 
robbanásszerűen meg fog nőni, akár a CAD 
modellekről, akár a szkennelt pontfelhőkről 
beszélünk.

A Metrolog X4 64-bites verziója kihasználja az 
összes rendelkezésre álló erőforrást.
A teljesítmény drámaian megnőtt, de továbbra is 
könnyen kezelhető.

Az új szoftverarchitektúrának két fő előnye van:
• Kapacitás és teljesítmény:
> a nagy CAD fájlok importálása és felhasználása
> a nagy pontfelhők importálása, vagy mérése 

A 64 bit-es rendszer 
fejlesztésének 
eredménye:
A Metrolog X4 készen 
áll a jövő kihívásaira!

Továbbfejlesztett felhasználói 
felület az egyszerűbb 
használat érdekében

• felhasználóbarát és teljes mértékben testreszabható 
grafikus felület, hogy az a legjobban illeszkedjen a 
kezelő igényeihez, a gép típusához és a mérésekhez

• új kézi tapintási varázsló

• automatikus nézetoptimalizálás a mérés alatt

• összetett információs ablakok (pozíciók és 
eredmények)

• 18 nyelven elérhető és menet közben átállítható

Jegyzőkönyv szerkesztő: a 
legjobb a kategóriájában 

• a nagy teljesítményű jegyzőkönyv szerkesztő lehetővé 
teszi a jegyzőkönyvek teljes körű testreszabását

• egyszerű és felhasználóbarát felület

• készítsen egyedi, ügyfelei igényeinek is megfelelő 
jegyzőkönyv sablonokat

• szabja testre a kimenetet: asszisztens, állapot 
szerkesztő, direkt export a könyvtárból, stb...

Egyszerűsítia komplex 
GD&T elemzést 

• a Metrolog X4 új geometriai és mérettűrésezési 
motorja a legkomplexebb eseteket is rekordidő alatt 
lekezeli

• a geometriai tűrések definícióje leegyszerűsödött

• «Expert» rendszer biztosítja az eredmények és a 
kiértékelés módszerének helyességét

• a tűrések megadásának teljes támogatása, 
összhangban a megadott szabvánnyal

• ANSI és ISO szabványok támogatása

• a PTB és NIST által certifikált számítási algoritmusok

Maximális teljesítmény a pontfelhők 
vizsgálatához

• a Metrolog X4 a legnagyobb és legsűrűbb pontfelhők 
vizsgálatára lett tervezve

• a Metrolog X4 integrálja a legújabb technológiát, mely az optikai 
elven működő rendszereknél elengedhetetlen, ezzel biztosítva, 
a legnagyobb hatékonyságot

• pontfelhők összehasonlítása a CAD modellel (színes leképezés)

• elemek automatikus felismerése és automatikus GD&T

• rések intuitív felismerése

• anyagvastagsággal kompenzált mérés

• munkadarab minőségének becslése a felület szerint 
mm² (terület számítás)

Nagy méretű méréstechnika 
a Metrolog X4-el

• kompatibilis az összes nagy méréstartományú 
hordozható eszközzel

• az összes márkát és típust támogatja

• a multi-connection üzemmódban szimultán kezel 
több eszközt egyszerre (bundle)

• figyelembe veszi a mérési bizonytalanságra ható 
tényezőket (hőmérsékletváltozás)

• nyomonköveti és kezeli a nyers adatokat

Egyedülálló szoftver 
a 3D mérésekhez

Csatlakoztassa és mérjen!

CAD adat
3D mérés

Kezelés az X4-ben
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• pontfelhők összehasonlítása a CAD modellel (színes leképezés)

• elemek automatikus felismerése és automatikus GD&T

• rések intuitív felismerése

• anyagvastagsággal kompenzált mérés

• munkadarab minőségének becslése a felület szerint 
mm² (terület számítás)

Nagy méretű méréstechnika 
a Metrolog X4-el

• kompatibilis az összes nagy méréstartományú 
hordozható eszközzel

• az összes márkát és típust támogatja

• a multi-connection üzemmódban szimultán kezel 
több eszközt egyszerre (bundle)

• figyelembe veszi a mérési bizonytalanságra ható 
tényezőket (hőmérsékletváltozás)

• nyomonköveti és kezeli a nyers adatokat

Egyedülálló szoftver 
a 3D mérésekhez

Csatlakoztassa és mérjen!

CAD adat
3D mérés

Kezelés az X4-ben
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Az univerzális 3D mérőszoftver
A jelenlegi szoftvere:

• Nem frissül rendszeresen?

• Csak egy elavult számítógépes rendszerrel kompatibilis?

• Kínszenvedés a nagyméretű, komplex CAD fájlok 
megnyitása?

• Nem könnyíti meg az eredmények megértését?

• Nem alkalmas geometriai tűrések kiértékelésére 
(GD&T)?

• A kezelők túl sok időt töltenek a programozással?

• A mérési jegyzőkönyvek egyedi kialakítása nem 
megoldható?

• A mérőszoba mindig túlterhelt és nem termelékeny? 

Mindezen okok miatt, a METROLOG X4 a választás, ami 
megadja Önnek a választ a problémákra.

Válassza a Metrolog X4-et, világszerte elismert, hogy időt 
és pénzt takarít meg Önnek

Miért cserélje le jelenlegi 
mérőszoftverét?

Silma XG: kiemelkedően nagy teljesítményű 
offline koordináta mérőgép programozó, illetve 
szimulációs szoftver, amely magában foglalja a 
teljes berendezés és a környezet szimulálását, 
valamint az ütközésvizsgálatot!

Metrolog X4 V5: Az egyetlen CATIA V5 
környezetbe integrált 3D mérőszoftver 
csomag.

A Metrologic Group a 3D 
méréseket támogató fejlett 
szoftveres és elektronikai 
megoldások tervezésére 
és értékesítésére 
specializálódott.

A cég ajánlatai között 
szerepel többek között 
használt koordináta 
mérőgépek kiemelkedő 
hardveres és szoftveres 
felújítása, kalibrálása és 
teljeskörű támogatása is.

Bővebb termékinformációért látogassa meg weboldalunkat: www.metrologicgroup.com

Fedezze fel a rendkívüli 3D méréstechnikai megoldásainkat

Jelenlétünk világszerte
Leányvállalatok és képviseletek átfogó hálózata több, mint 30 országban.

SZOLGÁLTATÁSOK
Minden típusú manuális, vagy 
CNC koordináta mérőgép 
kezelése, felülvizsgálata, 
szakértői szinten.

RETROFIT
Manuális és CNC vezérelt 
kkordináta mérőgépek 
felújítása univerzális 
elektronikával.

OKTATÁS
Képzési programok 
kezdőknek, haladóknak 
és specialistáknak.

Karos csomag 
A Metrolog X4 alkalmazás kezeli 
a mérőkarokat, akár tapintó, akár 
optikai szenzorral, márkától, típustól 
és modelltől függetlenül.

Manuális mérőgép csomag
Minden funkciót tartalmaz, amely 
a manuális koordináta mérőgépek 
hatékony működéséhez kell, függetlenül 
a márkától, típustól és tapintótól.

Hordozható csomag
A hordozható rendszerek minden 
követelménye teljesül, ez a csomag 
támogatja mind a kamerával működő 
rendszereket, mind a manuális optikai 
szenzoros rendszereket.

Offline csomag
Az összes funkcióval el van látva, 
amelyek szükségesek a mérések 
előkészítéséhez és a mérés 
lefolytatása utáni ellenőrzéshez.

Lézertracker csomag
Komplett megoldás az összes 
lézertreckerhez, melynek 
segítségével mérhet és ellenőrizhet.

«Csomagok» az 
Ön igényeinek 
megfelelően

Fedezze fel az online konfigurátorunkat, 
melynek segítségével kiválaszthatja 
az igényeinek legjobban megfelelő 
szoftvercsomagot.  
Látogassa meg weboldalunkat:  

www.metrologicgroup.com

 Metrolog, az autó- 
és repülőgépipar 
standard-ja

Metrologic Group S.A.
Worldwide Headquarters
6 Chemin du Vieux Chêne
Inovallée - 38240 Meylan - FRANCE
Ph: +33 476 043 030  
Fax: +33 476 907 571

Az Önök partnere:

Werth Magyarország Kft.
Zólyom u. 80/B.

H - 2200 Monor HUNGARY
Ph: +36-29-611-021
Fax: +36-29-611-022
www.werth.hu
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offline koordináta mérőgép programozó, illetve 
szimulációs szoftver, amely magában foglalja a 
teljes berendezés és a környezet szimulálását, 
valamint az ütközésvizsgálatot!
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használt koordináta 
mérőgépek kiemelkedő 
hardveres és szoftveres 
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teljeskörű támogatása is.
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Képzési programok 
kezdőknek, haladóknak 
és specialistáknak.

Karos csomag 
A Metrolog X4 alkalmazás kezeli 
a mérőkarokat, akár tapintó, akár 
optikai szenzorral, márkától, típustól 
és modelltől függetlenül.

Manuális mérőgép csomag
Minden funkciót tartalmaz, amely 
a manuális koordináta mérőgépek 
hatékony működéséhez kell, függetlenül 
a márkától, típustól és tapintótól.

Hordozható csomag
A hordozható rendszerek minden 
követelménye teljesül, ez a csomag 
támogatja mind a kamerával működő 
rendszereket, mind a manuális optikai 
szenzoros rendszereket.
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Az összes funkcióval el van látva, 
amelyek szükségesek a mérések 
előkészítéséhez és a mérés 
lefolytatása utáni ellenőrzéshez.
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