Optyczny, przemysłowy skaner 3D
Pomiar współrzędnych 3D
Skanowanie całej powierzchni i inspekcja
Kontrola jakości i inżynieria odwrotna

Wysokiej klasy skaner 3D
Skaner ATOS jest przemysłowym, optycznym
systemem o wysokiej rozdzielczości do pomiaru
współrzędnych 3D. Zapewnia szybki, dokładny
pomiar danych i wpływa na ogólny łańcuch
procesu przemysłowego, począwszy od
projektowania poprzez produkcję do konserwacji.
ATOS firmy GOM ma szerokie zastosowanie w
różnych gałęziach przemysłu dla komponentów
takich jak blachy, narzędzia, matryce, łopatki
turbin, prototypy, części formowane wtryskowo
i odlewane. Cała geometria w postaci gęstej
chmury punktów lub siatki trójkątów szczegółowo
opisuje powierzchnie obiektu odzwierciedlając
przy tym elementy geometryczne.

Od monet po samochody i samoloty
Skaner ATOS umożliwia pomiary obiektów
o różnych gabarytach, właściwościach i
wykończeniach powierzchni, zapewniając:
•
•
•
•
•

Dokładne współrzędne 3D i wysokiej jakości
dane
Parametryczną inspekcję i analizę
Odchyłki na całej powierzchni i w przekroju od
CAD lub części od części
Analizę przekrojów, trendów oraz GD&T
Kompletne raporty pomiarowe

Integracja na całym świecie
Skanery ATOS są wykorzystywane w wielu
różnych aplikacjach technicznych w celu
skrócenia czasu i wyeliminowania kosztów zmian
inwestycji. Obszar zastosowań obejmuje:
•
•
•
•
•

Kontrolę jakości
Inżynierię odwrotną
Szybkie prototypowanie
Szybkie frezowanie
Pomiar modeli

Nowy standard skanerów 3D
Skanery ATOS są najbardziej innowacyjnymi
optycznymi systemami pomiarowymi na rynku
do pomiarów współrzędnych 3D.
Opracowane w 1995 roku systemy pomiarowe
ATOS firmy GOM, mają tysiące instalacji w
laboratoriach pomiarowych, fabrykach i halach
produkcyjnych na całym świecie.
ATOS jest sprawdzonym oraz preferowanym
narzędziem pomiarowym. Jest to zaawansowane urządzenie, które w połączeniu z inteligentnym oprogramowaniem zapewnia szybkie,
precyzyjne i stabilne pomiary w środowisku
przemysłowym.

Kontrola wymiarowa całego łańcucha procesowego
Skaner ATOS wpływa na wszystkie procesy, począwszy od projektowania poprzez produkcję kończąc
na konserwacji. Integracja systemu ATOS w rozwój przemysłu i procesów produkcyjnych pomaga w:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ograniczeniu czasu badań i rozwoju
Poprawieniu jakości prototypu
Przyspieszeniu czasu produkcji
Osiągnięciu wyższego poziomu jakości w całym cyklu życia produktu
Wczesnemu monitorowaniu trendów w obrębie serii procesów produkcyjnych
Analizie wykrywania pierwotnych przyczyn problemów technicznych
Ograniczeniu odrzutów i próbek, co pozwala zaoszczędzić cenny czas i pieniądze
Usprawnieniu kontroli jakości stosując automatyzację pomiarów, która wymaga mniejszej liczby
pracowników i zwiększa wydajność

System ATOS łączy elastyczność i łatwość obsługi. ATOS Triple Scan gwarantuje dane pomiarowe o
wysokiej rozdzielczości i jakości, nawet przy pomiarach złożonych, błyszczących i ciemnych powierzchniach obiektów.
W połączeniu z oprogramowaniem ATOS Professional firmy GOM i ponad 20 letnim doświadczeniem
w optycznych technikach pomiarowych, ATOS jest idealnym rozwiązaniem w pomiarach optycznych 3D
dla wszystkich zadań pomiarowych.
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Rewolucyjna technologia
skanowania
Skaner ATOS Triple Scan wykorzystuje innowacyjne, precyzyjne
techniki pomiarowe oraz projekcyjne, rozwijane przez firmę GOM.
Posiada wszystkie funkcje i zalety
technologii kamer stereo wraz z
najnowszymi osiągnięciami
technologicznymi firmy GOM.

Technologia światła niebieskiego
Nowa technologia projekcji wąskopasmowego
światła firmy GOM umożliwia przeprowadzenie
precyzyjnych pomiarów niezależnie od zewnętrznych warunków oświetleniowych. Dodatkowo w
połączeniu z minimalną ilością wytwarzanego ciepła
daje dużą żywotność oraz niskie koszty utrzymania.

Triple Scan – 3 w 1
Oprócz techniki kamer stereo GOM,
ATOS Triple Scan korzysta również
osobno z prawej i lewej kamery w
połączeniu z projektorem. Ta nowa
metoda daje wyniki z 3 indywidualnych źródeł obserwujących obiekt.
Pozwala to na jeszcze wyższą
szczegółowość wychwytywania
cech detalu, przy krótszym czasie
pomiaru różnych wielkości części,
powierzchni, wykończeń i geometrii, niezależnie od warunków
oświetleniowych środowiska.

Zintegrowana fotogrametria

GOM Touch Probe - pomiar stykowy

W skomplikowanych lub wielkogabarytowych aplikacjach, do kilkudziesięciu metrów, wykorzystywana
jest fotogrametria cyfrowa, w celu zapewnienia
najwyższego poziomu dokładności i optymalizacji
procesu pracy. To zintegrowane rozwiązanie pomaga
również w pomiarach złożonych zespołów i makiet.

GOM Touch Probe umożliwia pomiar pojedynczych
punktów 3D i w połączeniu z systemem ATOS
wykorzystywany jest do pomiarów miejsc trudno
dostępnych. Touch Probe może być także wykorzystywany do bazowania danych na żywo.

Triple Scan dla ciemnych i błyszczących
powierzchni
Zaoszczędza czas i zwiększa wydajność poprzez
bezpośrednie skanowanie błyszczących lub
ciemnych powierzchni obiektów, takich jak części
z blach w ciemnych kolorach, narzędzi/matryc przy
zachowaniu wysokiej dokładności i rozdzielczości.

Triple Scan dla skomplikowanych geometrii
Technologia Triple Scan zapewnia szybkie skanowanie bez utraty szczegółów. Umożliwia pomiary
skomplikowanych cech, głębokich kieszeni,
drobnych krawędzi oraz złożonych elementów,
takich jak łopatki, turbiny, odlewy lub wypraski.

Mobilny system pomiarowy
Eliminuje koszty i oszczędza czas transportu
części do laboratorium pomiarowego. ATOS jest
całkowicie przenośny i może być w łatwy sposób
przetransportowany w dowolne miejsce. Zapewnia
najwyższą jakość nawet w trudnych warunkach
środowiskowych.

Przemysłowa głowica pomiarowa
W celu ochrony kamer i obiektywów głowica
skanera ATOS została wykonana z solidnej i odpornej na uderzenia obudowy z włókna węglowego.
Aby spełnić wymagania zaawansowanych aplikacji
pomiarowych ATOS został zaprojektowany i wyprodukowany z najwyższą jakością.

ATOS Triple Scan + ATOS Professional

Wysoka rozdzielczość kamer

ATOS Triple Scan współpracuje z inteligentnym
oprogramowaniem ATOS Professional w celu
stworzenia podstawowego rozwiązania metrologicznego. Możliwości programu obejmują przetwarzanie siatki mesh, parametryczną kontrolę,
analizę trendów, GD&T, raportowanie, ...

ATOS Triple Scan wyposażony jest w kamery
posiadające rozdzielczość aż do 16 megapikseli,
które zostały specjalnie opracowane dla precyzyjnych pomiarów optycznych. Dokładność, rozdzielczość oraz obszar pomiarowy można dostosować
do wymagań aplikacji.

Integracja wszystkich
zadań pomiarowych
Głowica skanera ATOS jest pozycjonowana
względem części manualnie lub automatycznie. Po każdym pomiarze, głowica lub część
jest przemieszczana tak, aby zmierzyć obszary,
które nie zostały zeskanowane w poprzednim
ustawieniu. Wszystkie indywidualne pomiary
są automatycznie transformowane do wspólnego układu współrzędnego tworząc chmurę
punktów 3D.

Mobilny, przemysłowy system
pomiarowy
ATOS Triple Scan jest mobilnym systemem
pomiarowym przygotowanym do pracy w
warunkach przemysłowych. ATOS jest szybki
w instalacji i wymaga tylko jednego operatora.
Nie jest wymagana płyta pomiarowa z fundamentem, stół pomiarowy lub izolacja drgań.
ATOS zapewnia najwyższą dokładność nawet
w trudnych warunkach środowiskowych.

Pomiar półautomatyczny
Stoły obrotowe i jednostki liniowe umożliwiają
łatwe, szybkie i wydajne pomiary małych i średnich
obiektów. W celu łatwego i szybkiego sterowania
pozycjami pomiarowymi oprogramowanie ATOS
Professional umożliwia bezpośrednią komunikacje
z tymi urządzeniami.

ATOS ScanBox
ATOS ScanBox jest to zautomatyzowane rozwiązanie, które zostało zaprojektowane i wykonane
specjalnie dla wymagań przemysłowych. Dzięki
połączeniu technologii ATOS Triple Scan i zapewniającego bezpieczeństwo pomiaru oprogramowania,
z robotem przemysłowym, otrzymujemy kompletne
rozwiązanie metrologiczne do zastosowań w
środowisku produkcyjnym.
To połączenie usprawnia przebieg pracy i ułatwia
inspekcję na każdym etapie procesu, stając się
integralną częścią zapewnienia jakości w procesach
produkcyjnych.

Pełna automatyzacja metrologii optycznej
oferowana przez firmę GOM zapewnia:
•
•
•
•
•
•

Zwiększenie efektywności w kontroli
jakości
Większą przepustowość
Wyższą powtarzalność
Bardziej kompleksową kontrolę części
Większą redukcję kosztów
Przyśpieszony zwrot z inwestycji

Zaawansowany osprzęt
ATOS Triple Scan jest zaprojektowany do elastycznej, zautomatyzowanej pracy w środowisku
przemysłowym. Dzięki innowacyjnej technologii może być zintegrowany z różnymi typami robotów oraz
z innymi urządzeniami. Robot jest sterowany bezpośrednio z oprogramowania pomiarowego firmy GOM
lub za pomocą ustawień sterownika. Dzięki dynamicznemu systemowi bazowania, opracowanemu przez
firmę GOM, zapewniona jest wysoka dokładność pomiarowa, niezależna od dokładności robota i kalibracji.

Inteligentne oprogramowanie
Oprogramowanie ATOS Professional w łatwy i bezproblemowy sposób organizuje automatyczny
przebieg pracy. Ten wydajny program jest niezależnie testowany i certyfikowany przez niemieckie
i amerykańskie narodowe laboratoria pomiarowe (PTB i NIST). Certyfikaty te umożliwiają weryfikację
wszystkich wyników pomiarowych i efektywną wymianę danych z systemami CAD i zarządzania jakością.
Dzięki standaryzacji i centralizacji procesu inspekcyjnego można go łatwo wprowadzić w wielu różnych
wydziałach.

Wirtualne pomieszczenie pomiarowe (VMR)
VMR jest kolejnym krokiem rozwoju w planowaniu
zautomatyzowanych pomiarów. W pełni zintegrowane w jednym programie rozwiązania pozwalają
zaplanować, odtworzyć i zaprogramować cały
automatyczny proces pomiarowy.
•
•
•
•
•
•

Programowanie online i offline
Tworzenie wirtualnego pomieszczenia
pomiarowego
Symulacja 3D pomiaru
Kontrola kolizji i bezpieczeństwa
Inspekcja
Raportowanie

ATOS

Professional
Skanowanie 3D i inspekcja
Oprogramowanie
ATOS Professional jest oprogramowaniem gwarantującym
bezpieczeństwo procesu pomiarowego, które kontroluje skaner
ATOS, zapewnia precyzyjne dane
powierzchni 3D, pełną kontrolę i
raportowanie w jednym pakiecie.

Teaching By Doing
Przy pomocy jednego przycisku automatycznie aktualizujemy
wszystkie elementy po wprowadzonych zmianach. Daje to
możliwość wielokrotnej analizy wielu takich samych części
w jednym projekcie, bez konieczności używania skryptów
i znajomości programowania, co pozwala zaoszczędzić
czas i pieniądze.

Kompletny pomiar, inspekcja i raportowanie
przebiegu pracy w jednym oprogramowaniu
Pomiary 3D całych powierzchni z samodzielną kontrolą
Działania na siatce mesh: wygładzanie, rozrzedzanie,
wypełnianie dziur ...

Skanowanie 3D całych
powierzchni
ATOS Professional prowadzi operatora
przez całą procedurę skanowania.
Dane 3D są dostępne od razu po
projekcji prążków. Pojedyncze skany
są automatycznie łączone za pomocą
inteligentnego algorytmu opartego na
kombinacji punktów odniesienia i/lub
dopasowania powierzchni.

Import danych CAD : CATIA V4, CATIA V5, PRO/E, NX Unigraphics, IGES, STEP, JT-Open, Parasolid, ...
Importowanie planu pomiarowego: ASCII, CSV, FTA, ...
Wiele możliwości bazowań w ramach jednego projektu:
automatyczny pre-alignment, RPS, 3-2-1, płaszczyzna-linia-punkt,
best-fit, hierarchiczne, ...
Porównanie z modelem CAD i tworzenie elementów geometrycznych opartych na CAD
Funkcje kontrolne: wymiary, wirtualne suwmiarki, kąty,
średnice, i więcej...

Samokontrola dla
integralności procesu
ATOS jest systemem pomiarowym,
który samodzielnie sprawdza stan
kalibracji, dokładność transformacji,

Analiza 2D oparta na przekrojach

Raportowanie: pierwsza kontrola, tabele (np. VDA)
Definiowalne szablony raportów,...

zmiany oświetlenia i ruch części. Sprawia to, że system ATOS jest
dedykowanym rozwiązaniem pomiarowym dla przemysłu, które
doskonale sprawdza się w środowisku produkcyjnym.

Kontrola parametryczna
Od importu modeli CAD do raportowania, oprogramowanie
ATOS Professional zawiera wszystkie narzędzia oceny do precyzyjnej analizy części i komponentów.
ATOS Professional zawiera inspekcje parametryczną. Wszystkie
działania i kroki oceny są całkowicie identyfikowalne oraz wzajemnie powiązane i mogą być łatwo zmienione lub dostosowane.

Import danych CAD

Poligonizacja

Analiza 2D

Analiza 3D

Kontrola wielu części

Darmowe oprogramowanie inspekcyjne
GOM Inspect to darmowa przeglądarka wyników pomiaru, a zarazem oprogramowanie do edycji i analizy wymiarowej chmury punktów 3D lub danych systemu ATOS.

Darmowa przeglądarka wyników
Możliwość udostępniania wyników pomiarowych z systemu ATOS do dalszej analizy,
co pozwala na szybsze wykrywanie problemów, przeprowadzanie dyskusji z pracownikami, dostawcami i klientami, poprawiając współpracę i przyspieszając podjęcie
decyzji o pracownikami procesach.

Bezpłatna inspekcja i
przetwarzanie siatki mesh
Oprogramowanie GOM Inspect to nie tylko
przeglądarka wyników. Zawiera również
kompletny zestaw narzędzi do przetwarzania
siatki mesh i jej oceny. To bezpłatne
oprogramowanie pozwala analizować nie
tylko dane z systemu ATOS, ale także chmury punktów 3D ze skanerów laserowych,
tomografów komputerowych i innych
skanerów światła białego.
Import, przetwarzanie i ocena w jednym
bezpłatnym oprogramowaniu.

Dane techniczne
ATOS Triple Scan jest dostępny w trzech konfiguracjach. Każdy z wariantów ATOS Triple Scan ma dwie
kamery pomiarowe o rozdzielczości do 16 megapikseli. Kompletny system pomiarowy zawiera głowicę
pomiarową, komputer do przetwarzania danych oraz oprogramowanie.

ATOS II Triple Scan

ATOS III Triple Scan

ATOS Triple Scan 16M

Kamery (Piksele)

2 x 5 000 000

2 x 8 000 000

2 x 16 000 000

Obszar pomiarowy

38 x 29 – 2000 x 1500 mm�

38 x 29 – 2000 x 1500 mm�

170 x 130 – 810 x 610 mm�

Gęstość punktów

0.02 – 0.79 mm

0.01 – 0.61 mm

0.03 – 0.16 mm

Dystans roboczy

490 – 2000 mm

490 – 2000 mm

440 – 800 mm

Ilość punktów na skan

5 milionów punktów

8 milionów punktów

16 milionów punktów

Temperatura pracy

5 – 40°C, bez kondensacji

5 – 40°C, bez kondensacji

5 – 40°C, bez kondensacji

Konfiguracja czujnika

Cechy technologii ATOS
Triple Scan

Łatwe skanowanie błyszczących lub ciemnych powierzchni i skomplikowanych części

Technologia niebieskiego światła

Skanowanie niezależne od zewnętrznych warunków oświetleniowych

Automatyzacja poziom 1

Stoliki obrotowe, uchylno-obrotowe i jednostki liniowe

Automatyzacja poziom 2

Roboty

Tryb szybkiego skanowania

Tak

Kompatybilny z GOM Touch Probe

Tak

Kontroler czujnika

Zintegrowany

Komputer (Osprzęt)
High-End PC

Tak

Notebook operation

Tak, dla zwiększenia mobilności

Warianty stacji roboczej

Praca stojąca, siedząca

Zasilanie

90 – 230V AC

Długość kabla do skanera ATOS

Lekki kabel do 30 m

ATOS Professional Software
Pozyskiwanie danych

Z systemu ATOS

Import danych CAD

CATIA V4, CATIA V5, PRO/E, NX Unigraphics, IGES, STEP, JT-Open, Parasolid, ...

Import planu pomiarowego

ASCII, CSV, FTA, ...

Przetwarzanie siatki mesh

Generacja siatki Mesh, wygładzanie, rozrzedzanie, zamykanie dziur, …

Analiza 3D

Porównanie z danymi CAD, analiza GD&T, tworzenie elementów geometrycznych

Analiza 2D

Analiza oparta na przekrojach 2D

Wielokrotna analiza części

Standard, bez tworzenia skryptów przy użyciu Teaching by Doing

Raportowanie

Analiza pierwszej sztuki, tabele (np.VDA), możliwość definiowania szablonów
raportów….

GOM customers (extract)
3B Scientific • Aardmann Features • ABB • ACTech • Adidas • AEG
• Air Force Research Labs • Airbus • Alcan • Alcoa • Alfa Laval •
Alstom • Altay Scientific • Apache Footwear • Arcelor • Aselsan •
Asics • ASUS • Audi • Auto Parts Malaysia • Autodie International
• Automotive Lighting • Autopal • Avtovaz • Balda • Bang & Oluf-

ARAMIS

ARGUS

sen • BAM • BASF • Batz • Bayer • Bentley • Bertone • Bertrandt •
Blaupunkt • BMW • Boeing • Bombardier • Bosch • Bplas • Braun
• Bridgestone • Bundeskriminalamt • Busch Jäger • Canon • Carcoustics • Carsun • Casio • Caterpillar • Cessna • Cherry Automotive • Chicago Mold • China Steel • Ching Luh Shoes • Chrom Alloy
• Chrysler • Continental • Corning • DAAZ • Daihatsu Motor •
Daimler • Delloyd • Delphi • DLR • Dodge • Dräxlmaier • DuPont
• ETH Zürich • E.ON • EADS • EDAG • Ecco • Elasis • ELBAR SULZER
• Electrolux • Embraco • ENDO manufacturing • Ensam • EPFL
Lausanne • ESA • Eurocopter • Ever Tech Plastic • EXXON • FAA

PONTOS

TRITOP

• Fachhochschule Nordwestschweiz • Faurecia • FES • Fiat • First
Automobile Group • FisherPrice • Flextronics Plastics Technology •
FOI • Ford • Forschungszentrum Karlsruhe • Foxconn • Fraunhofer
• Fuji • GE Energy • General Motors • Georg Fischer • Gillette •

GOM – Optyczna technika pomiarowa

Gintic • GKSS Geestacht • Goodrich • Goodyear • Gorbynov Aviation • Greenpoint • HANKOOK • Hansen Transmissions • Head
Tyrolia • Heck + Becker • Hella Leuchtensysteme • Hidrostal • Hilti

Firma GOM jest światowym producentem, który
opracowuje i wdraża innowacyjne optyczne technologie pomiarowe do pomiarów współrzędnych
3D i analizy deformacji. Systemy pomiarowe
firmy GOM doskonale sprawdzają się w kontroli
jakości, projektowaniu nowych wyrobów, analizowaniu materiałów i komponentów.

• Hitachi Taga • Honda • Honeywell • Howmet • Hydro • Hyundai
• IAV • IBM • IMA Dresden • Imperial College • IMPO • Institute
of Forensic Medicine Berne • International Automotive Research
Centre • Intier Automotive • Istanbul Technical University • Isuzu • Italdesign-Giugiaro • IUC • IVM • Jaguar • JAXA • Jhi Soon
Auto Metal • John Deere • Johnson Controls • Kautex Textron •
Kewpump • Kia • Kitech • Krämer + Grebe • KTH • KU Leuven •
Land Rover • Läpple • Laurence Livermore National Laboratories
• Lego • LG Electronics • Liebherr • Lockheed Martin • Los Alamos

Optyczna technika pomiarowa oraz systemy
pomiarowe firmy GOM stały się standardowym
narzędziem do kontroli jakości niemal we wszystkich gałęziach przemysłu. Wyniki pomiarów są
nieocenionym narzędziem do kontroli jakości
w nowoczesnych procesach rozwoju i produkcji
wyrobów.

Laboratories • LUK • Luxottica • Magna • Magneti Marelli • Mahle • Mann + Hummel • Matador • Matrici • Mattel • Max Plank
Institute • McLaren • Metalbages • Michelin • Microsoft • Miele •
Mitsubishi • Modenas • Montupet • Motorola • MTU • Nagasaki
Industrial Research Center • NASA • Nautor • Naval Research Lab
• NAZA • Nemak • Nike • Nissan • Nokia • Nolato • Northrop
Grumman Systems • Nothelfer • Nottingham University • Nypro
• OLHO Technik • Olympus • ONERA • Otto Fuchs • PCC Leoben •
PCI • Peguform • Phiaro Corp. • Philips • Pierburg Kolbenschmidt
• Pietro Rosa • Pilkington Automotive • Pininfarina • Playworks •
Poong Won Che Hwa • Porsche • Pratt & Whitney • PSA • PURAST

Bezdotykowe systemy optyczne do
wszystkich aplikacji pomiarowych

• Queen Mary College • Reebok • Renault • RIM • Robbe & Berking • RollsRoyce • RWTH Aachen • Saipa • Salzgitter • Samsung
• Sandia National Lab • Sanyo • Saturn • Sea Ray Boats • Seat •
Shell • Shenyang Aircraft Research Institute • Siemens • Skoda

Oprócz systemu ATOS, firma GOM oferuje również:
• TRITOP: współrzędnościowa, optyczna maszyna
pomiarowa 3D
• ARAMIS: optyczna analiza deformacji 3D
materiałów i komponentów
• PONTOS: dynamiczna, bezkontaktowa analiza
deformacji 3D
• ARGUS: optyczna analiza kształtowania blach

• SKS Coachbuilders • Snecma • Solar Turbines • Solvay • Sony •
SonyEricsson • Standard Profile • Stihl • Stola • Subaru • Sun Microsystems • Suzuki • Tata Motors • Tata Steel • Temsa • Thomassen • Thule • ThyssenKrupp • Tianjin Motor Dies • Tokai Rubber
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Austria
Westcam Datentechnik GmbH
Phone +43 5223 5550 90
office@westcam.at

Ecuador
Quion
Phone +593 74089105
info@quion.ec

Mexico
CIM Co.
Phone +52 55 5565 6633
info@cimco.com.mx

Spain
Metronic S.A.
Phone +34 943 121400
comercial@metronicnet.com

Brazil, Argentina
ROBTEC DO BRASIL
Phone +55 11 3318 5100
info@robtec.com

Greece
EXPERTCAM
Phone +30 210 2757 410
exprtcam@otenet.gr

Pakistan
Ultimate CAD Solutions Ltd
Phone +92 51 5467572
shakir@ucs-int.com

Sweden, Finland
Cascade Control AB
Phone +46 31 84 0870
info@cascade.se

China
Dom 3d Ltd.
Phone +862 1 2898 6108
info@dom-3d.com.cn

Hungary
R-Design Studio Ltd.
Phone +36 1 365 10 89
info@r-design.hu

Peru
Advanced 3D Technologies
Phone +511 637 5000
diseno@advanc3d-tec.com

Thailand
Mentel Co., Ltd.
Phone +662 719 6969
info@mentel.co.th

China
Pro-Technic Machinery Ltd.
Phone +852 2428 2727
atd@protechnic.com.hk

India
APM Technologies
Phone +91 11 4163 1416
apmtech@vsnl.net

Poland
Lenso Sp. z o.o.
Phone +48 61 894 78 93
info@lenso.com.pl

Turkey
Cadem A.S.
Phone +90 216 557 64 64
gom@cadem.com.tr

China, Taiwan
Road Ahead Technologies
Phone +886 2 2999 6788
marcel@rat.com.tw

Indonesia
PT Henindo
Phone +62 21 489 9675
henvgs@attglobal.net

Portugal
S3D
Phone +35 12 4457 3100
suporte@s3d.pt

USA, Canada
Capture 3D Inc.
Phone +1 714 546 7072
info@capture3d.com

Columbia
USM Columbia S.A.
Phone +57 4279 9000
gerencia@usm.com.co

Iran
Fadak Sanat Gostar (FSG)
Phone +98 21 88 730 735
info@fadaksanat.com

Romania
SPECTROMAS SRL
Phone +40 21 3105190
info@spectromas.ro

USA, Canada
Trilion Quality Systems LLC
Phone +1 215 710 3000
info@trilion.com

Croatia, Slovenia
Topomatika d.o.o.
Phone +385 91 5046 239
info@topomatika.hr

Israel
Globus Technical Equipments Ltd.
Phone +972 9 9560444
nir@globus.co.il

Russia, Kazakhstan
NIAT
Phone +7 495 3111198
info@niat-ntk.ru

Venezuela
AT Group Software Inc
Phone +58 212 9432 446
dkinz@atgroup.com.ve

Czech Republic
MCAE Systems s.r.o.
Phone +420 549 128 811
mcae@mcae.cz

Japan
Marubeni Solutions Corp.
Phone +81 3 5778 8571
Sato-Yoshiyuki@marubeni-sys.com

South Africa
RGC Engineering Pty
Phone +27 11 531 0766
info@rgcengineering.co.za

Vietnam
AIE
Phone +84 43 7345 435
aie@vnn.vn

GOM mbH
Mittelweg 7-8
38106 Braunschweig
Germany
Phone +49 531 390 29 0
Fax
+49 531 390 29 15
info@gom.com

GOM International AG
Bremgarterstrasse 89B
8967 Widen
Switzerland
Phone +41 5 66 31 04 04
Fax
+41 5 66 31 04 07
international@gom.com

GOM UK Ltd
Unit 14, The Cobalt Centre
Coventry, CV3 4PE
United Kingdom
Phone +44 2476 639920
Fax
+44 2476 516990
info-uk@gom.com

GOM Asia
Keyuan Road 88, Tower 2, Unit 731
201203 Shanghai
PR China
Phone +86 21 2898 6551
Fax
+86 21 2898 6552
info-asia@gom.com

GOM France SAS
10 Quai de la Borde
91130 Ris Orangis
France
Phone +33 1 60 47 90 50
Fax
+33 1 69 06 63 60
info-france@gom.com

GOM Branch Benelux
Interleuvenlaan 15 F
3001 Leuven
Belgium
Phone +32 16 408 034
Fax
+32 16 408 734
info-benelux@gom.com

GOM Italia Srl
Via della Resistenza 121/A
20090 Buccinasco (MI)
Italy
Phone +39 02 457 01 564
Fax
+39 02 457 12 801
info-italia@gom.com
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South Korea
OMA Co.
Phone +82 42 822 9501
support@omagom.co.kr
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Malaysia, Singapore
First High Tech Sdn Bhd
Phone +603 7665 2188
info@1st.com.my

2014 GOM mbH

Denmark
Zebicon
Phone +45 7650 9152
info@zebicon.com

Copyright ©

Australia
MOSS Pty Ltd
Phone +61 3 9946 1086
info@scan-xpress.com.au

