
INVITAȚIE  
 

Metal SHOW 2018 
17-20 Aprilie  

 ROMEXPO, pavilionul Central,  stand 219 
  

17 – 19  APRILIE -  09:00 - 17:00  

20 APRILIE    -    09:00 – 16:00 

 

 

Stimați Parteneri, 

 

Avem deosebita plăcere de a vă invita să ne vizitați în perioada 17-20 

APRILIE  la  METAL SHOW – Expoziție internațională pentru tehnologii de prelucrare 

prin așchiere, prelucrarea tablelor, sudură și robotică, organizat la ROMEXPO, 

Pavilionul Central, stand 219. 

 

Așteptăm cu deosebit interes întâlnirea cu dumneavoastră în cadrul 

evenimentului! 

 

 

 

Cu deosebit respect 

Director General 

Dr.ing. Adrian TĂNĂSESCU 
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ATOS CAPSULE – SCANNER 3D HIGH-END DEDICAT OBIECTELOR DE DIMENSIUNI MICI SI MEDII 
 

Beneficiind de tehnologie de 
ultimă generație, ATOS Capsule 
oferă cea mai înaltă rezoluție de 
scanare și posibilitatea 
digitizării celor mai fine 
detalii. Pot fi capturate până la 
12 milioane de puncte de 
măsurare independente în 
decurs de 1 până la 2 secunde. 

Senzorul poate fi 
utilizat și pe celulele de 
inspecție din gama ATOS 
ScanBox, in funcție de 
configurația aleasă, 
permite măsurarea simultană 
a mai multor componente. 
Datorită structurii și a 
componenelor sale, acesta asigură stabilitate procesului de măsurare.  

ATOS Capsule înglobează noi concepte tehnologice alături de tehnologiile existente deja în 
gama High-End ATOS Triple Scan. 

ATOS Capsule este disponibil în două configurații, 8 respectiv 12 Megapixeli. Având volume de măsură 
interschimbabile puteți ajusta rapid domeniul de măsurare necesar. 
 

 

ATOS CORE SI ATOS TRIPLESCAN – 2 MODELE DE SCANERE 3D CONSACRATE  

Produsele din gama ATOS sunt utilizate în etapele de dezvoltare, controlul calității și producție în 

scopul reducerii timpilor și a costurilor aferente. Domeniile de aplicare includ controlul dimensional 2D si 3D, 

reconstructia modelului CAD plecand de la geometria scanata (reverse engineering) și fabricatia aditiva (rapid 

prototyping).  

 

 

http://www.atos-core.com/ro/applications.php
http://www.atos-core.com/ro/applications.php
http://www.atos-core.com/ro/applications.php
http://www.atos-core.com/ro/applications.php
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Scanere 3D optice portabile care permit efectuarea de 
masuratori atat in laboratorul de masuratori, cat si in hala de 
productie. Precizia, rezolutia si volumul de masura sunt complet 
adaptabile necesitatii aplicatiei urmarite. Sunt destinate sa 
functioneze 24h/24h. Scanerele din gama ATOS va ofera: 

 Tehnologie Blue Light (scanare rapida, precizie ridicata, 
scanare independenta de conditiile de iluminare ambientala) 

 Tehnologie Triple Scan (verificare permanenta a calibrarii, 
cresterea productivitatii operatiilor de inspectie, 3 senzori 
individuali) 

 Fotogrametrie integrata TRITOP sau ATOS Plus pentru 
configuratiile ATOS ScanBox 

 Coordonate 3D masurate cu inalta precizie [µm] 

 Deviatia fata de modelul nominal CAD 

 Pachet complet de functii necesare inspectiei 3D 

 Programare plan de inspectie dupa desenul de executie 

 Sectiuni de inspectie ; Inspectie de dimensiuni; Abateri 
geometrice (GD&T) , etc 

 Rapoarte de masuratori complete si export de date statistice 

 Trasabilitatea tuturor masuratorilor 

 

SCANPORT, TILT&SWIVEL, GAMA SCANBOX - CONFIGURATII AUTOMATIZATE   

Solutiile prezentate la standul Spectromas acopera intreaga gama de configuratii disponibile.  

 Principalele avantaje ale utilizarii solutiilor automatizate sunt: 

 cresterea eficientei in controlul calitatii 

 productivitate ridicata 

 siguranta in exploatare 

 usurinta uimitoare a programarii procesului de inspectie 

 repetabilitatea masuratorilor 

 importante reduceri de cost 
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ECHIPAMENTE DEDICATE ANALIZEI 3D OPTICE A DEFORMATIILOR MATERIALELOR SI COMPONENTELOR 

ARAMIS este utilizat pentru analiza 3D optică a deformaţiilor materialelor și componentelor. Sistemul non-contact 

independent de natura materialului, oferă 

date precise pe întreaga suprafaţă analizată 

pentru teste de rezistenţă mecanică în sistem 

static sau dinamic. 

ARAMIS reprezinta solutia ideala pentru: 

 Determinarea proprietatii materialelor 
(Modulul lui Young, Curba Limita de 
Deformare Plastica (FLC),  etc…) 

 Analiza componentelor (teste de impact, 
analiza vibratiilor, studi de durabilitate, 
etc…) 

 Verificarea simularilor prin metoda cu element finit 

Solutia software ARAMIS Professional este destinata controlului sistemului optic ARAMIS, procesarii 
tuturor masuratorilor si 
calcularii automate a 
rezultatelor. ARAMIS 
Professional cuprinde toate 
functionalitatile necesare 
derularii celor mai complexe 
activitati de cercetare. 
Functionalitatile soft-ului 
permit: 

 integrare perfecta in 
procedurile de testare 
existente 

 legatura perfecta cu 
metodele de analiza existente 

 adaptarea la orice procedura de testare 

Fisierele pot fi vizualizat cu varianta gratuita a soft-ului de testare GOM Correlate. 

WITTE – SISTEME MODULARE DE FIXARE        

Toate profilele Witte sunt unice in design. In functie 
de specificul aplicatiei, produsului sau ale materialului care va fi 
fixat, Witte ofera solutii la cheie, optime din punct de vedere 
tehnic si economic.  

Toate gamele de profile Witte -  ALUFIX CLASSIC/ 
ALUFIX ECO/ ALUQUICK/ MEGALU sunt brevetate. Toate 
profilele, elementele de conectare si pozitionare sunt 
compatibile si complementare.  

Avantaje: 

 Versatilitate ridicată, caracteristici brevetate 

 Greutate redusă și precizie dimensională mare 

 Stabile si usoare 

 Nu necesita intretinere 

 Durata lunga de utilizare 

 Necesita spațiu redus pentru depozitare 

 Ușurință in asamblare si manipulare 
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Produsele Witte sunt dedicate in special aplicatiilor din industriile auto si aerospatiale.  

 Design produse 

 Research & Development 

 Prototipuri produse 

SISTEME DE ACHIZITIE DATE, TRADUCTOARE SI MARCI TENSOMETRICE    

Indiferent de aplicatia dumneavoastra, stationara sau mobila pe un stand de incercari sau in conditii de 
mediu extreme, HBM dispune de sistemul de achizitie potrivit nevoilor dumneavoastra. 
Gama de sisteme de achizitie date QuantumX ofera sisteme de achizitie date  

 compacte, universale  

 ultrarapide 

 mobile si robuste 

 amplificatoare de inalta precizie 

 Conditionere de semnal si amplificatoare 
industriale 

 Interogatoare optoelectronice 
Gama de marci tensometrice HBM prezinta 
produse destinate testarii componentelor, 
analizei experimentale si productiei de 
traductoare. 
Aplicatii:  

 Analiza stresului rezidual 

 Masurarea temperaturii 

 Sudare 

 Propagarea fisurilor 

 Masurarea tensiunii 

 

VA-12 ANALIZOR VIBROACUSTIC    

Analizor portabil de vibrații pentru diagnosticarea echipamentelor și măsurători la fața locului. Contor 
de vibratii cu functie de analiza FFT. 

 Analiza in timp real 20kHz 

 Dedicat pentru masurari de diagnoza si masurari on-site 

 Diplay TFT; Conversie 24-Bit A/D cu domeniul dinamic de 
110dB 

 Software de analiza 
Aplicatii: 

 Masurarea si analiza vibratiilor in diferite stadii ale dezvoltarii 
produselor, pre si post- instalare 

 Activitati de mentenanta predictiva 

 Controlul calitatii produselor 

 Diagnosticarea precisa a masinilor rotative 


