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Lasertrackingdiensten  
Reverse engineer grootschalige assets met  
extreme nauwkeurigheid en dimensionale integriteit

Oplossingen aanbieden 

 +  Nauwkeurige lay-out van 
nieuwe constructies

 +  Rollen uitlijnen

 + Turbine inspecties

 + Industriële inspecties/
onderzoeken

 + Hulp bij de bewerking

 + Nauwkeurige lay-out

 +  Bewaking van trillingen/
zettingen

 +  Routinematig onderhoud

 + Reverse engineering

 + Nauwkeurige kalibratie van 
het gereedschap

 + Dimensionale verificatie

Naarmate de machines evolueren en efficiënter worden, 
wordt ook de vraag naar strengere toleranties groter. 
Lasertracking speelt een belangrijke rol bij de productie 
van deze zware machinecomponenten met hoge precisie 
en bij de inspectie van componenten met een groot volume 
tijdens de in-procesbewerking.  

TEAM’s lasertrackingdiensten bieden onze klanten grootschalige 
3D-meettechnologie voor het bouwen en/of aanpassen van apparatuur of 
producten met maatvastheid. Onze hoogopgeleide technici gebruiken de 
nieuwste laseruitlijngereedschappen om gegevens te verzamelen met 
betrekking tot concentriciteit, ovaalheid, dimensionale veranderingen, 
essentiële onderdeellocaties, storingen in apparatuur en andere 
belangrijke gebieden van belangrijke assets die inspectie en onderhoud 
vereisen.

Hoe werkt de apparatuur?

Lasertrackers zijn draagbare contactcoördinatenmeetmachines die zowel 
binnen als buiten kunnen worden gebruikt en die ideaal zijn voor het meten 
van grote apparatuur. 

De apparatuur die TEAM-technici gebruiken, zijn hoogwaardige 
lasertrackers, waarmee gebruikers hun productiviteit kunnen 
maximaliseren en de inspectiecyclustijden met 50% tot 75% kunnen 
verkorten. Ze hebben de mogelijkheid voor real-time terugkoppeling van 
3D ruimtelijke positionering waardoor dit ideaal is voor 
uitlijningsbewerkingen.

Door het gebruik van software en de kracht van coördinatengeometrie 
kunnen coördinatensystemen op elke locatie worden geplaatst en in 
verschillende uitgangen worden weergegeven. Bovendien sluit de 
technologie aan op geavanceerde software om meetpunten in te passen in 
tal van 3D-entiteiten zoals vlakken, cilinders, bollen, kegels, cirkels en zelfs 
3D CAD-gegevens. De werkelijke metingen (x-, y-, z-coördinaten) worden 
vervolgens vergeleken met de nominale gegevens van CAD-modellen of 
tekeningen.



TEAM-experts zijn 24 uur per dag,  
7 dagen per week en 365 dagen per jaar beschikbaar.

Zoek uw lokale contactpersoon op TeamInc.com.

Waarom TEAM?

 +  Eén leverancier voor 
oplossingen voor 
assetintegriteitsbeheer 
wereldwijd

 + Bedrijfsbrede inzet voor 
veiligheid

 + Opgeleide en gecertificeerde 
deskundige technici

 + Compleet aanbod van 
onderhouds- en 
reparatiediensten

 +  Engineering, productie en 
technische ondersteuning

 + Kwaliteitsprocessen en 
-systemen van wereldklasse

Voordelen van lasertracking op locatie

Draagbaarheid en veelzijdigheid – In het niet zo verre verleden werden 
fabrikanten gedwongen om onderdelen en componenten te testen met 
behulp van stationaire coördinatenmeetmachines (CMM’s), waardoor het 
uiterst moeilijk was om grote onderdelen of onderdelen te meten die nog 
op de productiemachine stonden. In tegenstelling tot een traditionele 
CMM, kan een lasertracker direct naar het onderdeel worden gebracht 
vanwege de kleine afmeting en het gewicht wat zich vertaalt in 
draagbaarheid, waardoor de gebruiker optimale meetveelzijdigheid in 
kleine ruimtes krijgt.

Continue meting – De lasertracker kan continu punten meten om grote 
volumes 3D-coördinaatgegevens snel en in realtime te registreren. 
Gegevens over kritieke gebieden kunnen worden verzameld en de 
lasertracker kan bewegende machines veilig volgen zonder menselijke 
tussenkomst.

Hoogste precisie en nauwkeurigheid – Lasertracking is een van de meest 
nauwkeurige meetmethoden. Deze gebruikt ADM (absolute 
afstandsmeting)/laserinterferometer (IFM) om de afstand te meten, die 
herhaalbaar is tot 10 micron. Met behulp van lasertrackers elimineren we 
menselijke fouten in de meting en kunnen we een consistente 
nauwkeurigheid en herhaalbaarheid bereiken.

Diepgaande diagnose en rapportage – TEAM levert rapporten die een 
volledige evaluatie bevatten van de verzamelde gegevens en 
3D-tekeningen die door de lasertrackingsgereedschappen zijn gemaakt. 
We kunnen een diagnose stellen van problemen met de apparatuur en ons 
deskundige technische ondersteuningsteam zal oplossingen aanbevelen 
op basis van de verzamelde gegevens. Onze diagnostische rapporten 
helpen ook bij het vertalen van de inspectie van apparatuur naar 
procesverbeteringen met een snelle ROI.

TEAM kan uw bedrijf helpen

• Vermindert de stilstandtijd met metingen op locatie die drie keer sneller 
zijn dan de traditionele methoden.

• Foutloze 360°-inspectie van volumes tot 200” mogelijk maken.

• Een herhaalbare nauwkeurigheid van 0,001” bereiken, ongeacht de  
geometrie, grootte of rotatieas van een object.

• Zorgen voor kostenbesparingen, grondige gegevensvastlegging en 
vereenvoudigde rapportage.
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