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ÚvodOBSAH KONTAKT



Vaše mobilní řešení pro 3D skenování a 
snadnou inspekci
Nový T-SCAN hawk je přenosný a přesný skenovací systém: V 
kombinaci s předinstalovaným softwarem GOM Inspect vám toto 
výkonné řešení pomáhá při každém kroku vaší měřicí úlohy. Od 
naskenování vysoce kvalitních 3D dat až po dosažení kvalitních 
výsledků. Umožňuje zjednodušení procesů. Je určen pro vaše 
potřeby.
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Pro maximální 
mobilitu 
Nový skener T-SCAN hawk je navržen pro sběr dat 
všude tam, kde to potřebujete. Lehký ruční skener Vám 
pomůže ve výrobě nebo na jakémkoli místě, od reverzního 
inženýrství až po výstupní kontrolu kvality.
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Pro vysokou 
přesnost 
měření
Přenosný laserový 3D skener je vybaven důležitými 
technickými funkcemi, jako jsou fotogrammetrie velkých 
objektů, více laserových zdrojů a tři režimy skenování i pro 
jemné detaily nebo hluboké otvory - všetko potřebné pro 
získání vysoce přesných 3D dat.
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Rozdílný na 
první pohled
Nový T-SCAN hawk s předinstalovaným softwarem 
GOM Inspect je kompletní systém, zjednodušující celý 
pracovní postup od skenování až po vyhodnocení a 
protokolování výsledků.

ContactHlavní přednostiOBSAH KONTAKT



Zviditelnění kvality 
GOM Inspect

GOM Inspect nabízí rozsáhlé možnosti použití. Řešení 
typu „vše v jednom“ umožňuje import CAD dat a získání 
měřených dat nezávisle na systému. Pomáha při 3D tisku, 
reverzním inženýrství, při inspekci i analýzách. Jedná se o 
zavedený standard v 3D metrologii, který zjednodušuje a 
zrychluje váš pracovní postup.

Stáhněte si zdarma Více informací

Kliknutím přejdete na webové stránky HandsOnMetrology

GOM Inspect  OBSAH KONTAKT

https://www.handsonmetrology.com/downloads
https://www.handsonmetrology.com/products/gom-inspect-suite


 Lehký kompaktní 3D laserový skener 

 Plně mobilní pro použití přímo na místě 

 Měření i ve stísněných a obtížně   

 přístupných oblastech

 Samostatné zařízení 

 Připraveno k okamžitému použití 

 Jednoduchý intuitivní průběh skenování

Cokoliv a kdekoliv:  
mobilní řešení

Snadné a rychlé použití
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Integrovaná 
fotogrammetrie pro  
velké objekty

Více laserových zdrojů 
přizpůsobených vašim 
potřebám

 Vezměte skener k objektu: flexibilní skeno 
 vání velkých nebo těžkých objektů

 Zvýšená přesnost pro skenované plochy až  
 nekolik metrů  

 Vysoce spolehlivé výsledky

 Dva dostupné laserové zdroje: červený a
 modrý 

 Zachycení dat na různých površích a  
 materiálech 

 Vhodné pro tmavé a lesklé předměty,  
 hluboké otvory a drobné detaily
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Flexibilní řešení umožňuje měnit režimy v rámci jedné skenovací úlohy.

Tři režimy skenování 
stisknutím tlačítka

Červené kříže pro velké 
plochy 
Efektivní skenování velkých 
oblastí nebo použití pro rychlou 
3D rekonstrukci

Modré linie pro jemné detaily 
Vhodné pro malé díly, detaily 
nebo pro tmavé, lesklé povrchy

Jedna červená linie pro obtížně 
dostupné oblasti 
Pro hluboké dutiny nebo těžko 
přístupná místa
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Pro snadnou 
a efektivní 
kontrolu
Využijte výkonné řešení s optickým skenováním a 
softwarem GOM Inspect.

Snadná a efektivní kontrola kvality povrchu

3D vizualizace libovolného povrchu a současné zobrazení  
nominálních dat, skutečného stavu a případných odchylek 

Kontrola povrchových vad a různé další úlohy
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Potřebujete objekt při skenování přesunout? 
Díky funkci dynamického měření lze měřený 
objekt během skenování přemístit.

Nový senzor T-SCAN hawk umožňuje velmi 
přesně zaznamenat 3D data i na pohybujících 
se objektech a v obtížných podmínkách 
prostředí, včetně vibrací.

Přesuňte to: dynamická 
měření

Budte flexibilní: dynamické 
referencování 

Ovládání je ve vašich rukou: Intuitivně 
procházíte celým postupem kalibrace a 
skenování pomocí ovládacích tlačítek na 
skeneru.

Pro vaše pohodlí: ovládací 
tlačítka
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Pro potřeby 
údržby
Nový T-SCAN hawk se softwarem GOM Inspect vám 
pomáhá při údržbě, revizích a opravách. Mobilní 
zařízení máte v kufříku všude, kde je třeba. Umožňuje 
včas najít závady a rychle vyvodit správné závěry.

Aplikace OBSAH KONTAKT



Pro použití 
ve výrobě
Nový T-SCAN hawk s GOM Inspect představuje řešení typu 
„vše v jednom“, které zajišťuje vysokou přesnost v 
průmyslovém prostředí. Senzor se může použít při výrobě 
forem a v jiných potřebných výrobních úsecích, zajistí vyšší 
úroveň kontroly kvality od nástroje po finální výrobek 
nebo plnou digitalizaci objektu a vytvoření tzv. digitálního 
dvojčete.
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3D skener 
pro vás
Nový T-SCAN hawk se softwarem GOM Inspect je vaším 
ideálním partnerem pro 3D metrologii. Flexibilní 
manuální řešení vám pomůže při úlohách, jako je 3D tisk, 
rychlé prototypování nebo reverzní inženýrství, potřebné 
výsledky získáte rychleji a snadněji.
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Rozsah aplikací

Reverzní inženýrství 

 Od naskenované součásti k  
 CAD

 Archivace nástrojů a objektů  
 kulturního dědictví

 Vše od malých detailů po   
 velmi velké díly

Údržba

 3D kontrola opotřebení a   
 poškození 

 Přenosný pro vnitřní i    
 venkovní použití

 Analýza trendu

Kontrola kvality 

 Porovnání naměřených dat s  
 CAD

 Funkční kótování
 Inspekce v dílně

Aplikace OBSAH KONTAKT



Pro vrobu, skenování a inspekci
Využijte předností nového senzoru T-SCAN 
hawk s GOM Inspect.

Kliknutím spustíte video ve vašem prohlížeči

Video teaser OBSAH KONTAKT

https://www.gom.com/goto/8g3k


Technické údaje 
T-SCAN hawk

Type / T-SCAN hawk

Skenovací režim Standardní Jedna linie Jemné detaily

Laserový zdroj 7 červených křížů Červená linie 5 modrých linií

Rozlišení 0,05 mm 0,05 mm 0,01 mm

Skenovaná plocha Až 550 mm x 600 mm

Detailní sken Podporován

Hluboké otvory Podporován

Integrovaná fotogrammetrie Podporován

Přesnost 0,02 mm + 0,035 mm/m

Vysoce přesná GOM scalebar s volitelnou integrovanou fotogrammetrií

Třída laseru (IEC 60825-1:2014) Třída 2M (bezpečná pro oči)

Software GOM Inspect 

Technické údaje OBSAH KONTAKT



GOM GmbH
a ZEISS company 

Schmitzstraße 2
38122 Braunschweig
Německo
Tel: +49 531 390290
info@gom.com
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