
LÍDER MUNDIAL EM SOLUÇÕES COMPLETAS DE MEDIÇÃO DIGITAL

INDÚSTRIA NÁUTICA

TÊXTEIS NAÚTICOS

SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA NÁUTICA:

PORTAS E JANELAS
COBERTAS

CASCOS INTERIORES

PÁRA-BRISAS
BIMINIS E MUITO MAIS

DECKS DE TECA

TÊXTEIS

CORRIMÕES



Mantenha-se competitivo – Entre na era digital!
A maioria dos fabricantes profissionais concordaria que é necessário entrar na era digital para ser 
competitivo. Prodim oferece soluções completas de modelagem digital para a indústria náutica que 
ajudarão a economizar custos, encurtar prazos de entrega e melhorar a qualidade geral do processo de 
modelagem. A missão de Prodim é melhorar, sempre!

•  Meça mais rápido e com mais precisão com o Proliner
•  Meça com o barco na água ou doca seca
•  Elimine erros, corte custos  
•  Moldes físicos tornam-se redundantes
•  Prepare moldes digitais para produção
•  Digitalize completamente os processos de negócio
•  Expanda sua atividade, use a flexibilidade de Proliner

Soluções completas para a indústria náutica

Cascos de navios, porões e outras formas Conveses de navios e decks de teca Telhados, cobertas e toldos de navios

Quadros, pára-ventos e Biminis Almofadas, interiores e estofos Janelas, portas, persianas e vigias

Séries Proliner
Meça formas 2D e 3D de forma rápida, fácil e precisa
O Proliner é uma ferramenta portátil de medição digital com tecnologia patenteada: Medição 
com um fio. Na ponta do fio está uma caneta de medição em metal. Com esta caneta, é possível 
simplesmente marcar os pontos relevantes. Estes pontos são gravados em um ficheiro digital 
DXF CAD. Formas planas, curvas e complexas podem ser medidas fácil e rapidamente de todas as 
posições. 

O Proliner é o mais veloz, preciso, confiável e durável dispositivo de medição digital no mercado. 
Medir com um fio elimina a necessidade de alvos e não existem reflexões conducentes a erros. 
Portanto, o Proliner dá o melhor retorno de investimento a fabricantes náuticos.

Medição fácil de curvas e ângulos O Proliner é muito versátil Mede na luz do sol sem problemas de reflexão



Proliner File Transfer App:  Transferência de arquivos fácil

Ligue para aconselhamento: +31 492 57 90 50

A nossa missão é melhorar, sempre!
Ferramentas baseadas em aplicações e software
Para conseguir o melhor da tecnologia Proliner, Prodim desenvolveu soluções adicionais para a indústria náutica, 
como por exemplo:

Proliner software: 
Software integrado Proliner para gestão, alteração e finalização de moldes digitais (DXF) no barco.

Aplicativos de medição dedicados
Operadores iniciam uma medição de projeto selecionando um aplicativo dedicado no Proliner.
As configurações de medição do Proliner e as funcionalidades disponíveis já estão ajustadas para o trabalho 
em questão, o que simplifica o processo de medição e garante resultados precisos.

Aplicativo móvel de transferência de arquivos Proliner
Economize tempo valioso usando o aplicativo móvel Proliner File Transfer para transferir ficheiros
de medição de projetos do Proliner para um dispositivo móvel (via Bluetooth) e para a fábrica.

Medições Proliner são instantaneamente visíveis Crie e calcule curvas e superfícies Aplane superfícies 3D em padrões 2D

Pacote Prodim Canvas: 
Um pacote total para preparar medições Proliner para produção. Software CAD 
com funcionalidades especiais para a indústria de têxteis náuticos para criar 
e adaptar modelos 2D e 3D baseados em medições Proliner.

Hookpen Proliner: Ferramenta para a medição precisa de estruturas tubulares. 

Proliner IPT: utilizado para medir os pontos mais difíceis de alcançar.

Prodim Plotter: Se o passo para o corte CNC é muito grande, 
o Prodim Plotter oferece a melhor alternativa. Plota grandes dimensões, 
diretamente na lona e com alta precisão.

Proliner  IPT:  Medição de pontos difíceis 
de alcançar

Proliner Hookpen:  Caneta especial em gancho 
para medir estruturas tubulares

Prodim Plotter:  Traçe diretamente na lona

Prodim Procutter: 
Corta modelagens de 
papel alumínio

Soluções completas para cada nível de dificuldade



VISITE NOSSO WEBSITE PARA MAIS INFORMAÇÕES E     VÍDEOS DEMONSTRATIVOS

www.prodim-systems.com
Part of Prodim Group

Prodim International BV  Teléfono: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Países Bajos

Prodim USA  Teléfono:  888-229-3328

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

MANTENHA-SE COMPETITIVO,  
ENTRE NA ERA DIGITAL

CORTE CUSTOS, MELHORE PRAZOS PRODUTIVOS
E QUALIDADE DE SEUS PROCESSOS DE MODELAGEM

Prodim analisará todas as atividades de seu negócio, requerimentos específicos através de sua vasta experiência no setor náutico para compor o 
melhor pacote de forma a melhorar sua modelagem e processo de negócio agora com olhos no futuro. 
Contacte Prodim para seu pacote personalizado.

Exemplo de um pacote de aplicações de software 
usado na indústria náutica:

PACOTE PROLINER DECKING

 - Proliner
 - Proliner software
 - Proliner Smartphone
    Apps (Android)
 - Mochila Proliner
 - Tripé Proliner
 - 2 baterias + carregador
 - 4 cones de reposicionamento
    pequenos
 - Proliner IPT
 - Formação

PACOTE PROLINER CANVAS

 - Proliner
 - Proliner software
 - Proliner Smartphone Apps (Android)
 - Canvas CAD software
 - Mochila Proliner
 - Tripé Proliner
 - 2 baterias + carregador
 - 4 cones de reposicionamento pequenos
 - Proliner IPT
 - Hook Pen
- Formação

https://www.youtube.com/watch?v=SnP5MnflyF0
https://www.youtube.com/watch?v=jdx84JumbAw
https://www.youtube.com/watch?v=f-RJqXebiXo
https://www.youtube.com/watch?v=KO75PqK0gjw
https://www.youtube.com/watch?v=NdQUmFxwLGA
http://www.prodim-systems.com
http://www.prodim-systems.com
http://www.prodim-systems.com
http://www.prodim-systems.com

