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Två nya portabla instrument som uppfyller behoven hos bilindustrin för att mäta kulören interiört och exteriört: En 

spektrofotometer två-i-ett som samtidigt mäter färg och glans för interiört, och en multi-vinkel spektrofotometer 

för mätning av metall- och pärlemorfärger på fordons exteriörer.

Konica Minolta, Inc. (Huvudkontor: Chiyoda-ku, Tokyo, VD: Shoei Yamana, nedan „Konica Minolta“) kommer att 

introducera två nya modeller som är särskilt utformade för fordons interiör och exteriör: Spektrofotometer CM-25cG, 

ett instrument specialiserad för mätning av interiörer, och spektrofotometer CM-M6, en multi-vinkel spektrofotometer 

för mätning av fordons exteriör. Konica Minolta kommer att visa dessa två instrument på K 2016, den internationella 

mässan för plast och gummi. Där visas den senaste tekniken av produkter från hela världen, från 19 till 26 Oktober i 

Düsseldorf, Tyskland. 

Konica Minolta har genom sin plan TRANS 2016, arbetat för att omvandla sig till ett mer kundorienterat företag som 

hjälper till att lösa kunders utmaningar. Sensing Business enheten hos Konica Minolta är en ”high end” tillverkare av 

instrument för mätning av kulörer och ljus. Vi erbjuder högkvalitativa instrument och lösningar till kunder över hela 

världen för att stödja tillverkning från FoU till produktion De två nya instrumenten har utvecklats i nära samarbete 

med ledande biltillverkare för att hitta lösningar för att möta deras utmaningar i produktion och strikt kvalitetskontroll 

genom hela leveranskedjan. Genom att införa dessa mycket tillförlitliga instrument, kommer kunderna att få ökad 

produktivitet och därmed betydande kostnadssänkningar.

 



Spektrofotometer CM-25cG

En kompakt portabel spektrofotometer med 45 ° C: 0 ° geometri och en 60 ° glans sensor för samtidig färg och 

glansmätning av fordonsinteriörer och material.

Den är helt kompatibel med sin föregångare och CM-25cG har ett perfekt cirkulärt optiskt system med högsta 

noggrannhet och repeterbarhet, särskilt på strukturerade ytor, oavsett mätriktning.

En världsnyhet: CM-25cG har samtidig färg och glansmätning med utbytbara mätöppningar för antingen 8 mm 

(MAV) eller 3 mm (SAV) och en mättid på mindre än en sekund.

CM-25cG är lätt och erbjuder en stor lättavläst FTP färgskärm för att hantera mätdata antingen numeriskt eller 

grafiskt. Perfekt provpositionering och CM-25cG är det första instrument som erbjuder en äkta 45 °C: 0 ° geometri.

CM-25cG är som standard ”Close Tolerance” (CT) instrument och därmed bevisar Konica Minolta än en gång sin 

kunskap och förmåga inom optisk precisionsteknik. Högsta Inter-Instrument-överenstämmelse (IIA), bara ΔE * ab 

0,15 (Medelvärde på 12 BCRA plattor) och samma för Inter-Modell-Överenstämmelse (IMA), vilket markerar en hög 

prestanda och noggrannhet.



Multi-Angle Spektrofotometer CM-M6

En ny kompakt portabelt multi-angel instrument speciellt utformad för snabb, enkel och noggrann mätning av alla 

utvändiga bildelar. Den optiska designen och 6 mm mätöppning tillåter mätningar av böjda ytor med hög använ-

darvänlighet och noggrannhet. 

CM-M6 är en bärbar flervinkel spektrofotometer speciellt utformad för färgmätning av metallic färger och effektfärger 

på plaster. Den använder ett nytt patenterat dubbelvägsbelysningssystem med riktad 45° belysning och 6-vinkel 

observation (-15°/15°/25°/45°/75°/110°) från två sidor. Detta resulterar i noggranna och stabila resultat även 

på böjda ytor. Bildelar såsom främre och bakre stötfångare, fordonsbackspeglar eller dörrhandtag, kan mätas på 

produktionslinjen snabbt, noggrant och repeterbart.

Den kompakta och lätta vertikala formen kan lätt hållas med en eller två händer och möjliggör enkel positionering, 

medan den högupplösta bak-belysta färgskärmen är lätt att avläsa även under låga ljusförhållanden.

En robust och elegant konstruktion med ett lätt kamerahus gör CM-M6 till det perfekta instrumentet för att mäta 

kritiska delar, otillgängliga för konventionella flervinkelinstrument.



Om Konica Minolta Sensing Europe BV:

Konica Minolta Sensing Europe BV är en del av Konica Minolta Inc. Japan och är en ledande leverantör av mätlösningar 

för applikationer inom områdena Färg & Utseende och Ljusmätningar. Konica Minolta Sensing Europe finns i mer än 

30 länder i EMEA-regionen med egna kontor och kvalificerade distributörer. Det mesta härstammar från vår optiska 

bildbehandlingsteknik, mätlösningar från Konica Minolta Sensing bidrar till att förbättra kvalitetskontrollen och stöder 

FoU i en mängd olika branscher.

Våra färghanteringslösningar är nödvändiga för att kontrollera och övervaka kvaliteten på många områden inom 

industrin, såsom fordonsindustri, beläggningar, plast, byggmaterial, livsmedel, kemikalier och läkemedel. I det 

innovativa området Light & Display-teknik är Konica Minoltas Färganalysatorer nu „branschstandard“. Konica Minolta 

Sensing kommer att fortsätta att förnya sig, genom att utnyttja den senaste sensortekniken och tillhandahålla lösningar 

som uppfyller de ständigt föränderliga behoven inom olika områden. 

Kontaktuppgifter: 

Konica Minolta Sensing Europe B.V.

Andreas Ullrich

Telefon:  +41 43 322 98 05

andreas.ullrich@seu.konicaminolta.eu

För mer information om företaget, besök www.konicaminolta.eu/measuring-instruments.html

Produktnamnen kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.


