
3DTool jako partner w obszarze 
oprzyrządowania pomiarowego
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Profesjonaliści dostarczający usługowo pomiary 3D
w kontroli jakości i inżynierii odwrotnej dla krajowego
przemysłu.
Wyłączny, certyfikowany partner szkoleniowy firmy
3D Systems w zakresie oprogramowania Geomagic.

Wyłączny dystrybutor firmy GOM w Polsce, producenta
optycznych systemów pomiarowych.
Lider w dziedzinie przemysłowych skanerów 3D.

Doświadczony zespół zajmujący się projektowaniem
i wykonywaniem uchwytów pomiarowych, makiet
kontrolnych, sprawdzianów, zautomatyzowanych stacji
badawczych i pomiarowych.
Oficjalny partner i dystrybutor firmy Witte, producenta
modułowego systemu Alufix do budowy uchwytów
pomiarowych.

POZNAŃ 

WROCŁAW

RZESZÓW

CENTRUM KOMPETENCJI 
METROLOGICZNYCH

partnerzy: 
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• Główna siedziba: Poznań, ul. Madalińskiego 3

• hala montażowa i laboratorium pomiarowe 350 m2

• przestrzeń biurowa 220 m2.

• 8 profesjonalnych stanowisk komputerowych 
do projektowania

• oprogramowanie: CATIA V5-6R 2018, CATIA V5-6R 2018, 
Solidworks 2018, ATOS Professional 2019, GOM Inspect
Professional 2019, Geomagic Design X.  

Miejsce
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8 Konstruktorów (mechanika i automatyka) 

2 Project Managerów 

1 Specjalista Administracyjny

1 Specjalista ds. Kontroli Jakości

1 Specjalista Techniczny ds. Sprzedaży

2 Monterów

• wsparcie doświadczonych partnerów z 3DTeam w zakresie 

kontroli jakości,

• wsparcie doświadczonych partnerów z Lenso w zakresie użytkowania 

optycznych systemów pomiarowych GOM i najnowszych rozwiązań 

technicznych w obszarze kontroli jakości

Ludzie
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Centrum Obróbcze 
DMC 635V

+ w pełni wyposażony obszar montażowy w niezbędne narzędzia ręczne (obróbkowe, montażowe, kontrolne) i elektromechaniczne. 

Frezarka konwencjonalna
3 osiowa ze skrętnym stołem

Piła taśmowa Półautomat spawalniczy 
MIG/MAG/TIG

Wózek podnośnikowy 
z napędem elektrycznym

Park maszynowy
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Optyczne systemy pomiarowe 
do kontroli jakości wykonania i ustawiania uchwytów

ATOS Core ATOS Compact Scan 2M ATOS Compact Scan 12M

ATOS Triple Scan ATOS Capsule ATOS 5
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Optyczne systemy pomiarowe 
do kontroli jakości wykonania i ustawiania uchwytów

ATOS ScanBox 4105 Touch Probe TRITOPATOS ScanBox 6130
+

ATOS Plus
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Zestawy komponentów 
do budowy uchwytów pomiarowych i prototypowania

Witte Basic Set 4 oraz Witte Custom Set 
i autorskie rozwiązania konstrukcyjne 3DTool

www.3DTOOL.pl
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Co robimy?  |  3DTool

Zakres działalności:

• produkty handlowe firmy Witte,

• wdrażanie nowych konstrukcji z zakresu oprzyrządowania 
pomiarowego – uchwyty, sprawdziany, makiety, gauge, 
sprawdziany GO/NOGO,

• modernizacja oprzyrządowania pomiarowego,

• konstrukcje specjalne – oprzyrządowanie dla stanowisk 
badawczych, zautomatyzowane stacje badawcze i pomiarowe, 
dedykowane rozwiązania konstrukcyjne

• kompleksowa opieka serwisowa nad oprzyrządowaniem.

• retooling. 

www.3DTOOL.pl
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Produkty handlowe Witte |  3DTool

• WITTE jest jednym z wiodących dostawców modułowych komponentów do
budowy oprzyrządowania pomiarowego. Użytkownikami produktów Witte są
takie marki jak VW, Gestamp, FCA, Nemak.

• Główną grupą produktów firmy Witte jest ALUFIX – modułowy system
komponentów pozwalających na budowę uchwytów, makiet, gauge
i sprawdzianów pomiarowych itp. Najważniejsze zalety tego systemu to jakość
wykonania (7 klasa dokładności) – odchyłki pozycji dla elementów ustalających
uchwytów +/- 0,05 mm. Dostępnych jest ponad 4000 komponentów
w typoszeregu AF16, AF25, AF40, AF50.

Celem 3DTool jako dystrybutora produktów marki Witte, 
nie jest wyłącznie sprzedaż! 

Oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne
pozwalające na dokonanie właściwego wyboru.

www.3DTOOL.pl
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ALUFIX – modułowy system komponentów pozwalających 
na budowę uchwytów, makiet, gauge. 

• wysoka dokładność wykonania i trwałość (profile w całości obrabiane) –
odchyłki pozycji dla elementów ustalających uchwytów +/- 0,05 mm, wersja 
ECO i Classic

• budowa uchwytów dedykowanych dla optycznych i stykowych maszyn 
pomiarowych (anodowane w kolorze naturalnym lub czarnym)

• modułowa konstrukcja pozwala w łatwy sposób zmodyfikować uchwyt w 
przypadku zmian konstrukcyjnych części mierzonych,

• komponenty w typoszeregu AF16, AF25, AF40, AF50, ponad 4 000 
elementów systemu Alufix

Modułowe płyty, 
profile, wsporniki  

Elementy 
nastawne: sanki, 
kołyski, płyty 
obrotowe i inne

Elementy ustalające: 
pryzmy, przeguby 
kulowe, 
sześcienne 
półfabrykaty, piny

Elementy zamocowujące: 
uchwyty trójszczękowe, 
imadła, dociski sprężyste, 
dociski dźwigniowe

Elementy złączne: 
modułowe podkładki, 
nakrętki, szybko złączki, 
złącza typu quick coupling

https://www.witte-barskamp.com/assets/downloads/Kataloge/Modulare-
Spannsysteme/ALUFIX/ALUFIX-2019-E-Web1.pdf

Produkty handlowe Witte |  3DTool

https://www.witte-barskamp.com/assets/downloads/Kataloge/Modulare-Spannsysteme/ALUFIX/ALUFIX-2019-E-Web1.pdf
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ALUFIX Basic Sets – zestawy komponentów systemu Alufix pozwalające 
budować własne oprzyrządowanie pomiarowe

• zestawy  zgrupowane w 9 różnych konfiguracjach od wersji podstawowej do 
zaawansowanej

• anodowane w kolorze naturalnego aluminium i czarnym

• możliwe jest skonfigurowanie indywidualnego zestawu z pomocą 
3D Tool

Zestawy Alufix nr 1 - 9

Zestawy dedykowane
- dobór komponentów 
na bazie dokumentacji 
technicznej klienta

https://www.witte-barskamp.de/assets/downloads/Kataloge/Modulare-Spannsysteme/Alufix-
Classic-Basissaetze/ALUFIX-2019-BasicKits-E1.pdf

Produkty handlowe Witte |  3DTool

https://www.witte-barskamp.de/assets/downloads/Kataloge/Modulare-Spannsysteme/Alufix-Classic-Basissaetze/ALUFIX-2019-BasicKits-E1.pdf
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FIXINSPECT – akcesoria pomiarowe

• oferta adapterów dla pomiarów stykowych

• oferta adapterów dla pomiarów fotogrametrycznych

• zestawy adapterów predefiniowane

Adaptery dostosowane dla wszystkich cech części 

Zestawy adapterów

https://www.witte-barskamp.de/assets/downloads/Kataloge/Modulare-
Spannsysteme/Fixinspect/Fixinspect-2019-D1.pdf

Produkty handlowe Witte |  3DTool

https://www.witte-barskamp.de/assets/downloads/Kataloge/Modulare-Spannsysteme/Fixinspect/Fixinspect-2019-D1.pdf
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TopPos – modułowy system komponentów pozwalających 
na budowę uchwytów, makiet, gauge. 

• pozycjonowanie elementów o kroku 1 mm 

• regulacja z użyciem płytek „shims” 0,05 mm

• profil ekstrudowany 50 x 50 mm

• kompatybilny z systemem Alufix

• brak konieczności obrabiania dedykowanych końcówek

System TopPos

https://www.witte-barskamp.de/assets/downloads/Kataloge/Modulare-
Spannsysteme/TopPos/toppos-e.pdf

Produkty handlowe Witte |  3DTool

https://www.witte-barskamp.de/assets/downloads/Kataloge/Modulare-Spannsysteme/TopPos/toppos-e.pdf
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XS fixturing system – modułowy system komponentów do budowy uchwytów 
dla części małych

• występuje w typoszeregu XS16 i XS10 (anodowany w kolorze naturalnym / 
czarnym)

• XS16 kompatybilny z Alufix AF16

• dedykowany dla części małych

• szeroka gama produktów „zminiaturyzowanych” odpowiadających 
standardowym 
elementom Alufix

Zestawy komponentów XS 

Aplikacja XS 

https://www.witte-barskamp.de/assets/downloads/Kataloge/Modulare-
Spannsysteme/NewXS-Spannsystem/NewXS-2016-screen-englisch.pdf

Produkty handlowe Witte |  3DTool
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FixBase – płyty strukturalne z rastrem otworów 

• występują w wersji poziomej i pionowej z napędem lub stałe bez napędu

• DTS – Driverless Transport System – płyty autonomiczne poruszające się w 
pełni automatycznie

• wymiary gabarytowe L x W: 1,5 x 3 m do 2,4 x 10 m; grubość 150 do 1000 
mm

Płyta typu „sandwich”

Płyta DTS

https://www.witte-barskamp.de/assets/downloads/Kataloge/Modulare-
Spannsysteme/Fixbase/Fixbase-2019-E1.pdf

Produkty handlowe Witte |  3DTool

https://www.witte-barskamp.de/assets/downloads/Kataloge/Modulare-Spannsysteme/Fixbase/Fixbase-2019-E1.pdf
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Projekty konstrukcyjne  |  3DTool

Modyfikacje  |  Wdrożenia
uchwyty, makiety, sprawdziany, gauge, stanowiska badawcze

Zalety oferty 3DTool:

• Jeden dostawca kompleksowego rozwiązania – konstrukcja, produkcja, 
montaż, raport pomiarowy, wdrożenie;

• Wsparcie techniczne partnerów z dużym doświadczeniem 
w obszarze systemów pomiarowych i oprzyrządowania

• Wraz z produktem pakiet dokumentacji CAD 3D, raport pomiarowy, 
instrukcja obsługi oprzyrządowania;

• Analiza VMR dla oprzyrządowania dedykowanego dla systemów 
optycznych, możliwość przygotowania programów skanujących 
(wyłączna zaleta 3DTool);

• Wsparcie techniczne podczas instalacji i walidacji oprzyrządowania;

• Opieka serwisowa przez cały okres użytkowania oprzyrządowania;



WYKONANIE 
• przygotowanie specyfikacji i zamówienie niezbędnych komponentów
• produkcja części wg przygotowanej dokumentacji wykonawczej
• montaż i ustawienie przyrządu, przygotowanie raportów pomiarowych 

18www.3DTOOL.pl

Schemat blokowy procedury realizacji projektów konstrukcyjnych  |  3DTool

START PROJEKTU 
• złożenie zamówienia przez klienta
• uzgodnienie otwartych kwestii technicznych – kompletna dokumentacja CAD, szczegółowe wytyczne

PROJEKT KONSTRUKCYJNY
• opracowanie projektu konstrukcyjnego wg wymagań zamawiającego
• przedłożenie projektu konstrukcyjnego do akceptacji 

KONIEC PROJEKTU 
• dostawa przyrządów do klienta
• podpisany protokół odbioru przez obie strony

wykonanie przyrządów wyłącznie po pisemnej akceptacji projektu konstrukcyjnego przez klienta
100% pewności zgodności  z oczekiwaniami



Dedykowane zestawy do 
budowy uchwytów 

pomiarowych
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Przykłady realizacji  |  3DTool

Uchwyty dedykowane dla 
Automotive

Uchwyty uniwersalne 
i dedykowane dla 
typoszeregu części 

Gauge
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Wyposażenie stanowisk 
badawczych

Sprawdziany GO / NOGO Makiety kontrolne

Przykłady realizacji  |  3DTool

Kompleksowa dokumentacja 
z instrukcją ustawienia części 

i przyrządu do pomiaru
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Przykłady realizacji  |  3DTool

Zautomatyzowane stanowiska 
badawcze i pomiarowe

Retooling Projekty specjalne Serwis oprzyrządowania
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Partner w obszarze oprzyrządowania pomiarowego  |  3DTool

www.3DTOOL.pl

W przypadku dodatkowych pytań, uprzejmie proszę o kontakt!

Paweł Łuszczewski
Project Manager

T: +48 512 197 676
E: p.luszczewski@3dtool.pl

3D Tool Sp. z o.o.
ul. Madalińskiego 3
61‐509 Poznań
NIP: 897 18 10 562


