
eviXmatic výhodný balíček nyní zahrnuje SW pro reverzní inženýrství

nyní získáte zdarma SW
pro reverzní inženýrství

standardně součástí

3D skenování.

eviXmatic je plně automatický čtyřosý měřicí 
systém navržený a zkonstruovaný společností 
Evatronix. Poskytuje automatizaci opakovaných 
procesů kontroly kvality a přesného 3D skenu. 
Dokovací stanice eviXmatic může být osazena 
skenerem eviXscan 3D HD Quadro nebo HD 
Optima pro bezkontaktní 3D měření / skenování 
s vysokou přesností na celém zorném poli. 
Osazený skener lze také odpojit od systému 
eviXmatic a využít jej pro běžné samostatné

Získejte komplexní funkcionalitu EviXmatic zahrnující automatizované 
a přesné 3D skenování pro potřeby měření a reverzního inženýrství. 

AKČNÍ NABÍDKA

Časově omezená platnost nabídky
pro objednávky do  25. 9. 2020 



Upozornění: Výkonnostní charakteris�ky výrobků se mohou lišit v závislos� na způsobu použi�, provozních podmínek a materiálu. Nelze poskytnout záruky jakéhokoli typu výslovné nebo předpokládané,
vztahující se k vhodnos� nebo obchodovatelnos�. Uvedené  ochranné značky patří příslušným vlastníkům. Všechna práva vyhrazena. Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění. (v: 2020-08-05)

Využijte nejbližšího Abc3D partnera. Dosažitelný, rychlý a kvalifikovaný servis v místě je velký benefit Abc3D.

Nejbližšího 3D partnera pro Českou a Slovenskou republiku naleznete na www.Abc3D.cz

Brno

3D skener pro průmyslové použití. Heavy 
Duty Quadro má tělo z uhlíkových vláken 
a zaručuje přesné měření i v drsných a 
obtížných průmyslových prostředích. 
Disponuje dvěma rozsahy pro skenování 
detailu nebo většího rozsahu několika 
centimetrů nebo  metrů.

Geomagic Control X je profesionální 
metrologický software, který vám umožňuje 
zaznamenávat a zpracovávat data z 3D 
skenerů a dalších zařízení k měření, 
porozumění a porovnání výsledků inspekcí, 
pro zajištění očekávané kvality výroby.

Modré filtry pro čočky skeneru.  Eliminují 
negativa skenování okolního intenzivního 
světla či odrazu od skenovaného objektu.

Při vyjmutí skeneru z  systému, eviXmatic
můžete využít stativu nebo rotační desky pro 
skenování objektu z více úhlů a perspektiv.

eviXscan Suite    3D 2.5 je komplexní skenovací 
SW. Poskytuje výkonné a uživatelsky přívětivé 
nástroje pro komfortní skenování a zpracování 
MESH naskenovaných dat.

Poziční markers zajišťující přesné zarovnání 
sken snímků. Patentovaný systém unikátních 
kódovaných obrazců na vícebokém  
magnetickém terčíku.

eviXscan Suite    3D 2.5 je komplexní skenovací 
SW. Poskytuje výkonné a uživatelsky přívětivé 
nástroje pro komfortní skenování a zpracování 
MESH naskenovaných dat.

Geomagic Design X je pokročilý SW - reverzní 
inženýrství. Kombinuje funkce 3D modelování 
a CAD softwaru s možností zpracování sken 
dat. Umožňuje uživateli vytvářet plně CAD 
parametrické a upravitelné modely z sken dat 
ve formátu kompatibilním s většinou CAD SW.

3D skener pro průmyslové použití. Heavy 
Duty Optima má tělo z uhlíkových vláken 
a zaručuje přesné měření i v náročných 
podmínkách. Optimálně zachycuje vyšší 
hustotu bodů, jež je přínosem pro finální 
zpracování digitálních dat, zahrnující 
detail a charakter povrchu.

Vyberte si osazení eviXmatic 3D skeneru - Heavy Duty Quadro nebo Heavy Duty Optima
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Nyní zdarma jako součást eviXmatic
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