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De introductie van twee nieuwe handheld instrumenten die voldoen aan de behoeften van de auto-industrie voor 

het meten van interieurs en exterieurs: Een twee-in-een spectrofotometer die gelijktijdig kleur en glans meet voor 

interieur metingen, en een multi-angle spectrofotometer voor het meten van metallic en parelmoer verf aan de 

auto buitenkant.

Konica Minolta, Inc. (Headquarters: Chiyoda-ku, Tokyo, President: Shoei Yamana; hierna: „Konica Minolta“) zal twee 

nieuwe modellen introduceren speciaal ontworpen voor auto-interieur en exterieur metingen: de spectrofotometer 

CM-25cG, een spectrofotometer met gespecialiseerde mogelijkheden voor het meten van het interieur en de 

spectrofotometer CM-M6, een multi-angle spectrofotometer voor het meten van auto afwerkingen. Konica Minolta 

zal deze twee instrumenten exposeren op K 2016, de internationale vakbeurs voor kunststoffen en rubber waar de 

nieuwste technologieën en producten uit de hele wereld zullen worden getoond, van 19 tot en met 26 oktober in 

Düsseldorf, Duitsland.

Konica Minolta is bezig via haar middellange termijn plan TRANSFORM 2016, om zich te transformeren tot een 

meer klantgericht bedrijf dat helpt bij het oplossen van uitdagingen van klanten. De Sensing Business Unit, een 

top fabrikant van instrumenten voor het meten van objectkleur en lichtkleur, biedt hoogwaardige instrumenten en 

oplossingen aan klanten over de hele wereld om de fabricage te ondersteunen, van productie tot R & D. De twee 

nieuwe instrumenten zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met toonaangevende autofabrikanten om oplossingen 

te vinden voor uitdagingen in productie en strenge kwaliteitscontrole in de gehele supply chain. Door de invoering 

van deze zeer betrouwbare instrumenten zullen klanten profiteren van een verhoogde productiviteit en dus kosten-

besparingen.



Spectrofotometer CM-25cG

Een compact handheld spectrofotometer met 45°c:0° geometrie en een echte high performance 60° glans 

sensor voor gelijktijdige kleur en glans metingen van auto-interieur afwerking en materialen met een aantal 

„wereldprimeur“ functies.

Volledig compatibel met zijn voorganger behaalt de CM-25cG met zijn het perfect cirkelvormige optisch systeem 

de hoogste nauwkeurigheid en herhaalbaarheid niveaus, vooral op getextureerde of gestructureerde oppervlakken, 

onafhankelijk van de meetrichting.

Als eerste ter wereld biedt de CM-25cG simultane kleur en glans metingen met verwisselbare openingen voor zowel 

8 mm (MAV) of spot 3 mm (SAV) en een meettijd van minder dan 1 seconde.

De CM-25cG is licht van gewicht en heeft een groot en gemakkelijk te lezen FTP kleurenscherm om de meetgegevens 

af te lezen en te beheren, numeriek of grafisch. Voor een perfecte monster positionering is de CM-25cG het eerste 

instrument met echte optische sample kijker in een 45°: 0° geometrie instrument.

Alle CM-25cG instrumenten zijn standaard kleine tolerantie (CT) instrumenten en dus bewijst Konica Minolta eens 

te meer haar ongeëvenaarde kennis en bekwaamheid in optische precisietechnologie. Hoogste Inter-Instrument-

Agreement (IIA) niveau van slechts ΔE*ab 0,15 (gemiddelde op 12 BCRA tegels) binnen het CM-25cG model en 

hetzelfde voor de Inter-Model-Agreement (IMA) naar het vorige model markeren een ongekend niveau van de 

prestaties en nauwkeurigheid.



Multi-Angle Spectrofotometer CM-M6

Een nieuw compacte handheld multi-angel instrument speciaal ontworpen voor snelle, eenvoudige maar 

nauwkeurige metingen van alle exterieur auto-onderdelen op de productielijn. Het optische ontwerp en het 6mm 

meetgebied maken metingen van gebogen oppervlakken mogelijk met een ongeëvenaard gebruiksgemak en 

nauwkeurigheid.uracy.  

De CM-M6 is een draagbare multi-angle spectrofotometer speciaal ontworpen voor kleurmetingen van metallic effect 

lakken en kunststoffen. Het maakt gebruik van een nieuw gepatenteerde dubbel-pad verlichtingssysteem met gerichte 

45° verlichting en 6-angle observatie (-15°/15°/25°/45°/75°/110° aspecular) van twee kanten. Dit resulteert in 

nauwkeurige en stabiele resultaten zelfs op gebogen oppervlakken met een straal R=300. Respectievelijk kunnen 

auto-onderdelen, zoals de voor- en achterbumpers, spiegelbehuizingen of deurgrepen, op de productielijn snel worden 

gemeten, nauwkeurig en herhaalbaar.

Dankzij het lichtgewicht compacte ontwerp en verticale vorm is het instrument gemakkelijk in een of twee handen 

vast te houden en maakt een eenvoudige positionering mogelijk terwijl het high-resolution verlichte kleurendisplay 

eenvoudig te lezen is, zelfs bij weinig omgevingslicht. 

De stevige robuuste constructie, het slanke ontwerp en lichtgewicht body maken van de CM-M6 het perfecte 

instrument om kritische onderdelen te kunnen meten die voorheen niet met conventionele multi-angle instrumenten 

konden worden gemeten.



Over Konica Minolta Sensing Europe BV:

Konica Minolta Sensing Europe BV, een onderdeel van Konica Minolta Inc. Japan, is een toonaangevende leverancier 

van meetoplossingen voor toepassingen op het gebied van Kleur & Vorm en lichtmetingen. Konica Minolta Sensing 

Europa bedient de industrie in meer dan 30 landen in de EMEA-regio met filialen en gekwalificeerde distributeurs. 

Afgeleid van onze state-of-the-art optische en beeldverwerking technologieën, helpen meetoplossingen van Konica 

Minolta Sensing bij het verbeteren van de kwaliteitscontrole en ondersteuning van R & D in een breed scala van 

industrieën. Onze color management oplossingen zijn essentieel voor controle en toezicht op de kwaliteit in veel 

gebieden van de industrie, zoals auto‘s, coatings, kunststoffen, bouwmaterialen, voedsel, chemie en farmacie. Op 

het gebied van Light & Display meettechnologie geniet Konica Minolta Colour analyseapparatuur van een „industrie 

standaard“ positie. Konica Minolta Sensing Business unit zal met behulp van de nieuwste high-nauwkeurigheid 

sensing technologie blijven innoveren en oplossingen leveren die voldoen aan de steeds veranderende behoeften op 

diverse terreinen.

Contact details:

Konica Minolta Sensing Europe B.V.

Andreas Ullrich

Telefoon: +41 43 322 98 05

andreas.ullrich@seu.konicaminolta.eu

Meer informatie over het bedrijf vindt u op www.konicaminolta.eu/measuring-instruments.html

Termen en productnamen kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren 

zijn en worden hierbij erkend.


