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Pressmeddelande 

 
Stockholm den 13 juni 2018 
 
Hexagon lanserar Leica BLK3D – en lösning för 3D-mätningar från bilder i realtid 
 
Hexagon AB, en världsledande leverantör av digitala lösningar, lanserar idag Leica BLK3D - en ny lösning 
inom sin uppskattade BLK-serie. BLK3D är en kompakt handdator som ökar produktiviteten genom att 
möjliggöra omedelbara och exakta 3D-mätningar från bilder tagna med enheten. 
 
Genom att kombinera sensorer, mjukvara och möjligheten att bearbeta data i enheten (edge processande) 
kan BLK3D göra professionella mätningar direkt från bilderna med hög noggrannhet och kvalitet. Varje bild 
som tas med BLK3D är en komplett och exakt avbildning i 3D. Enhetens edge-funktioner eliminerar behovet 
av nätverksanslutningar och/eller molntjänster, vilket gör det möjligt för en professionell användare att fatta 
snabbare beslut inom ramen för sitt dagliga arbetsflöde - oavsett om denne gör planlösningar, planerar för 
bygginstallationer eller dokumenterar färdiga byggnader. 
 
"BLK3D är det senaste tillskottet i vår prisbelönta BLK-serie", säger Ola Rollén, Hexagons vd och 
koncernchef. "Möjligheten att fånga, visualisera och indexera exakt information i 3D direkt från en bild i 2D, 
sätter nya gränser för vad som är möjligt och ökar förväntningarna från professionella användare som söker 
snabbare och mer noggranna sätt att få den mätdata de behöver. Dessutom är den mycket enkel att 
använda.”  
 
Med de utökade funktionaliteterna i desktopprogrammet kan användare skapa nya projekt och göra 3D-
modeller för design (CAD) från sina mätbara bilder. BLK3D ansluts sömlöst till en bärbar dator eller stationär 
dator via Wi-Fi eller USB. Data synkroniseras automatiskt och mätbara bilder kan enkelt nås, bearbetas och 
organiseras med hjälp av desktopapplikationen. 
 
För mer information vänligen kontakta 
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

 
Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd 
där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla 
processer. 
 
Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och 
dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom 
tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer. 
 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om 
cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB 
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