
 

 
 
 
 
 

Kreon Baces to przenośne  współrzędnościowe ramię 
pomiarowe, zaprojektowane do pomiaru punktów, 
powierzchni, krzywych w przestrzeni, w prosty dla 
użytkownika sposób. 

 
Kreon Baces to idealne urządzenie do digitalizacji, 
inżynierii odwrotnej, kontroli jakości i innych aplikacji 
metrologicznych. 
 
Kreon Baces to stabilna i lekka konstrukcja wykonana 
z aluminium wykorzystywanego w lotnictwie i włókien 
węglowych gwarantuje długie zachowanie 
parametrów fabrycznych urządzenia. 
 
Kreon Baces łączy się z komputerem za pomocą 
portu USB. Obsługa urządzenia i przekazywanie 
poleceń do oprogramowanie odbywa się za pomocą 
3 przycisków na końcówce pomiarowej lub za pomocą 
kontrolera sterowanego stopą. 
 
Kreon Baces jest zintegrowane ze znanymi 
programami CAD/CAM oraz do metrologii, np. 
z Rhinoceros, Delcam PowerInspect i Powershape, 

AlphaCAM, Capps-nt. 
 
 
 
 
 



DANE TECHNICZNE 
 

Model Zakres pomiarowy Powtarzalność punktowa Dokładność 

SERIA 100 - WŁÓKNO WĘGLOWE 

M100 / 6 osi 2,60 m 28 µm 44 µm 

M100 / 7 osi 2,60 m 35 µm 52 µm 

`G100 / 6 osi 3,20 m 45 µm 64 µm 

G100 / 7 osi 3,20 m 58 µm 77 µm 

SERIA 200 - ALUMINUM 

M200 / 6 osi 2,60 m 40 µm 65 µm 

M200 / 7 osi 2,60 m 50 µm 80 µm 

G200 / 6 osi 3,20 m 68 µm 98 µm 

G200 / 7 osi 3,20 m 76 µm 115 µm 

XG200 / 6 osi 4,20 m 98 µm 210 µm 

XL200 / 6 osi 4,60 m 120 µm 350 µm 

 
 
OPROGRAMOWANIE 
 
 Kreon Technologies oferuję rozwiązania dla pomiarów i skanowania 3D dzięki własnemu programowi 
Polygonia, jak również w większości głównych programów w dziedzinie inspekcji, pomiarów 3D i inżynierii odwrotnej. 
 
Obecnie obsługiwane aplikacje to: 

 Geomagic (Geomagic) 

 Inca3D (Inspect3D) 

 Metrolog (Metrologic Group) 

 PolyWorks (InnovMetric) 

 PowerINSPECT (Delcam) 

 Rapidform (INUS Technology) 

 Scantools (PG Innovations) 

 patialAnalyzer (New River Kinematics) 

 TeZetCAD (TeZet) 

 Verisurf (Verisurf Software, Inc.) 

 3DReshaper (Technodigit) 

 CAPPS (Applied Automation Technologies, Inc.) 

 DezignWorks (Creative Dezign Concepts) 

 Rhinoceros 3D 


