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3 Účelové LLP skenery
Tentokrát v tradici pokračuje zcela nové rameno 
Quantum Max ScanArm a jeho tři vyměnitelné skenery.
FAROBlu® LLP splňuje všechny požadavky 
na měření.
Výhodou je výrazné zvýšení rychlosti skenování a vyšší 
rozlišení, takže práce s ním je rychlejší, přesnější než 
kdykoli předtím a také nikdy nebyla jednodušší.
Díky maximální flexibilitě, rozšířenému dosahu ramene 
a přepracovanému duálnímu kinematickému uchycení 
skeneru se hodnota a produktivita maximalizují 
o více než 30 %.
Quantum Max nabízí nejrychlejší detailní skenování 
dostupné na trhu a urychluje tak dobu dokončení 
projektu. Zároveň tím zvyšuje celkovou produktivitu.

Maximální výkon
Tři modely FaroArm nabízejí základní, standardní 
a prémiovou výkonnostní třídu - dostupné v rozsahu 
2 m až 4 m. Zvýšená tuhost a stabilita zajišťují 
optimalizovanou přesnost 
a opakovatelnost s vynikajícím výkonem při zachování 
odolnosti proti poškození, pro použití v nejnáročnějších 
podmínkách dílny. Nové rameno s rozsahem 2,0 m 
poskytuje nejlepší přesnost 
ve své velikostní kategorii.

Maximální všestrannost
Nový Quantum Max nabízí dvakrát větší všestrannost 
než předchozí modely. Dvojité kinematické vložky 
v místě pevné sondy a LLP umožňují výměnu polohy 
a snadnou změnu polohy LLP shora dopředu, což 
umožňuje lepší přístup do malých prostor nebo těžko 
přístupných míst bez nutnosti rekalibrace samotného 
LLP. Rychloupínací rukojeť nadále nabízí možnost 
dynamického úchopu.

Maximální dosah
Každé rameno FaroArm má až o 25% delší dosah 
a nabízí pohodlnější manévrování klouby pro lepší dosah 
nad a kolem větších předmětů.
V kombinaci se systémem 
otočného pracovního 
stolu FARO (tj. 8 os) 
prakticky odpadá 
nutnost měnit polohu 
měřeného objektu 
a kontrola může 
být dokončena 
za zlomek času.

FARO 
8-osa 
MAX

Společnost FARO vyrábí od roku 1995 nejdůvěryhodnější přenosné CMM na světě - FaroArm®. 

Pro přesné 3D měření a kontrolu malých až středně velkých dílů se žádný nástroj nevyrovná 

užitečnosti, rychlosti a přesnosti přístroje FaroArm. Přední výrobci v leteckém, obráběcím, 

montážním a automobilovém průmyslu spoléhají na tento vysoce univerzální přístroj, který jim 

umožňuje provádět přesná měření na dílně i v terénu, a to v jakémkoli prostředí, včetně extrémních 

teplot. Pokud je součást nebo nástroj tak obtížně přístupný, že kontaktní sonda nemůže zachytit 

všechny prvky měření, mají uživatelé možnost použít bezkontaktní funkci FARO Quantum ScanArm, 

která tento úkol zvládne. Srdcem Quantum ScanArm je laserová liniová sonda (LLP - laser line probe), 

která dokáže plynule zachytit desítky milionů datových bodů.



S C A N N I N G  
R A N G E

Výběr správného přístroje není vždy snadná volba. Někdy 
je k rychlému provedení práce potřeba co nejvyšší rychlost, někdy 
přesnost jindy rozlišení. A někdy je vhodnější kompromis mezi více 
možnostmi. 
S Quantum Max je nyní výběr mezi těmito možnostmi bezproblémový. 
Tři jedinečné modely pomáhají zvýšit produktivitu společně nebo 
jednotlivě. Všechna zařízení LLP jsou vybavena exkluzivním 
systémem FARO Continuous Light Rectification (CLR), který 
uživatelům poskytuje nejvyšší kvalitu skenování, a to i při skenování 
tmavých, průsvitných a reflexních povrchů.

Připraveno pro SmartFactory

Software FARO CAM2®, výkonná 3D aplikace navržená pro efektivní 
zajištění kvality a inspekční úkoly, je dokonale přizpůsobena 
pro správu opakovaných kontrolních úloh s živými trendy a statistickou 
kontrolou procesu (SPC). Ve spojení se softwarem Quantum Max 
umožňuje funkce CAM2 Repeat Part Management spravovat kontrolní 
postupy jejich předpřipravením v softwaru.
Každý operátor nyní může provádět přesně stejné kontrolní postupy, 
čímž se minimalizuje variabilita a maximalizuje opakovatelnost. 
Záznamy dat jsou digitálně ukládány, analyzovány a udržovány tak, 
aby bylo možné sledovat pokrok, identifikovat trendy a přijmout vhodná 
opatření, když se díly začnou odchylovat od svých nominálních 
tolerancí.

Quantum Max LLP
S novou generací přístroje Quantum Max 
bude inspekce provedena nejrychleji 
a nejpřesněji. Při použití více LLP 
skenerů, která lze vyměnit během 
několika sekund, nebylo nikdy skenování 
jednodušší, a to vše bez nutné 
rekalibrace. Kontrola může pokračovat 
prakticky bez přerušení.

FAROBlu xR 
MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ A PŘESNOST

Tento LLP skener je ideální pro vysoce přesné
úkoly s malou tolerancí, pro zachycení

dat s nejvyšší přesností a nejlepším
možné řešení. Uživatelé mohou skenovat

malé složité díly a jemné detaily.
Až o 30 % vyšší přesnost 

a rozlišení než u skeneru xP, což zlepšuje
kvalita výroby s lepšími
a spolehlivějšími údaje.

FAROBlu xP 
MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA

Tento LLP skener nabízí možnost skenování
čehokoliv s vyváženým pokrytím,

s kombinací přesnosti/rozlišení xR 
a xS speeds - zvýšení ziskovosti

a objem dat je způsoben jeho výkonností.
Vhodné pro jakoukoli aplikaci.

FAROBlu xS 
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST

Tento LLP skener je nejvhodnější pro velké 
části nebo velké plochy, kdy je rychlost sběru 
dat nejvyšší prioritou. Mimořádně široká linka 

skeneru poskytuje dvojnásobné pokrytí 
při jednom průchodu, což uživatelům 

umožňuje sbírat data o více než 65 % rychleji 
než u modelu xP. 

Méně průchodů při sběru dat znamená 
rychlejší výsledky a vyšší 

produktivitu.



Kontaktujte našeho specialistu:
Ladislav lebeda

Aplikační a prodejní technik FARO
GSM: +420 604 111 487

Mail: lebeda@primab.cz
PRIMA BILAVČÍK, s.r.o., 9. května 1182, 688 01 Uherský Brod,

www.metrologie.cz

Quantum Max S Model

FAROBlu Max xR xP xS

2.0m 0.030 mm 0.038 mm 0.046 mm

2.5m 0.034 mm 0.042 mm 0.050 mm

3.0m 0.040 mm 0.048 mm 0.055 mm

3.5m 0.054 mm 0.061 mm 0.068 mm

4.0m 0.068 mm 0.074 mm 0.080 mm

Quantum Max M Model

FAROBlu Max xR xP xS

2.0m 0.035 mm 0.041 mm 0.052 mm

2.5m 0.039 mm 0.046 mm 0.056 mm

3.0m 0.046 mm 0.053 mm 0.062 mm

3.5m 0.062 mm 0.067 mm 0.076 mm

4.0m 0.078 mm 0.081 mm 0.090 mm

Quantum Max E Model

FAROBlu Max xR xP xS

2.0m 0.042 mm 0.053 mm 0.060 mm

2.5m 0.048 mm 0.059 mm 0.065 mm

3.0m 0.056 mm 0.067 mm 0.077 mm

3.5m 0.076 mm 0.085 mm 0.095 mm

4.0m 0.095 mm 0.104 mm 0.112 mm

Quantum Max
S Model

6 os 7 os

2.0m 0.024 mm 0.025 mm

2.5m 0.026 mm 0.028 mm

3.0m 0.038 mm 0.05 mm

3.5m 0.052 mm 0.062 mm

4.0m 0.063 mm 0.076 mm

Quantum Max
M Model

6 os 7 os

2.0m 0.027 mm 0.029 mm

2.5m 0.030 mm 0.032 mm

3.0m 0.042 mm 0.054 mm

3.5m 0.056 mm 0.066 mm

4.0m 0.067 mm 0.082 mm

Quantum Max
E Model

7 os

2.0m 0.040 mm

2.5m 0.046 mm

3.0m 0.066 mm

3.5m 0.082 mm

4.0m 0.100 mm

Quantum Max
Max dosah / váha 

6 os 7 os

2.0m 2.58 m 9.5 kg 2.60 m 9.6 kg

2.5m 3.08 m 9.6 kg 3.10 m 9.7 kg

3.0m 3.50 m 9.7 kg 3.52 m 9.8 kg

3.5m 4.08 m 9.9 kg 4.10 m 10.0 kg

4.0m 4.58 m 10.1 kg 4.60 m 10.2 kg

FaroArm

Provozní teplota 10°C - 40°C (50F - 104F)

Vlhkost 95%, nekondenzující

Napájení 100-240 VAC, 47/63 Hz

8-osý systém

Maximální nosnost 100kg 

S tandardní průměr stolu 250mm 

Hmotnost 4.3kg 

Laser Line Probe xR xP xS

Přesnost 

Max. šírka skenu

Střed. šírka skenu 

Min. šírka skenu 

Odstup 

Hloubka záběru 

Min. rozteč bodů 

Hmotnost

Max. počet bodů na lince

Maximální frekvence

Zisk bodů

Typ laseru 

10µm 15µm 25µm

95mm 150mm 250mm 

80mm 110mm 185mm 

60mm 80mm 120mm 

75mm 105mm 155mm 

60mm 110mm 205mm 

15µm 20µm 30µm 

399.1g 369.7g 434.3g

4000

600 Hz

1,200,000 bodů za sekundu 

450nm/635nm, třída 2

FaroArm přesnost – kontaktní měření (FaroArm) Přesnost ScanArm systému – bezkontaktní měření

Hardwarová specifikace
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