
LÍDER MUNDIAL EM SOLUÇÕES COMPLETAS DE MEDIÇÃO DIGITAL

PROLINER 8 CS

O Proliner 8 CS é uma máquina que possui tanto os programas em 2D3D quanto em 3D. Com um avançado software e aparência, 
esse modelo completa todas as necessidades de medição que possam surgir no local de trabalho. As dimensões podem ser checadas 

e os desenhos podem ser editados diretamento no Proliner graças a um intuitivo software CAD integrado.



CONSTRUCT SERIES
A Séries para Construção é a solução perfeita para fabricantes e instaladores. As máquinas da Série para 

Construção são duráveis e desenhadas para serem usadas em diversas condições de trabalho. 
Elas são leves e fáceis de serem carregadas. É o balanço ideal entre performance e preço.

PROLINER 8 CS

Medição
- 2D3D / pode ser atualizado para 3D completo
- Portátil
- Sem necessidade de nivelação ou alvo
- Sem bloqueios e imprecisões provenientes de condições ambientais
- Posicionamento múltiplo com a função de Leap para aumentar o alcance
- Traço Contínuo
- Digitaliza pequenos e grandes detalhes
Logiciel
- Medir múltiplos planos
- Verifica as dimensões
- Edita desenhos
- Gera arquivos CAD (DXF.)
- Contorno Tangenciais para otimização do uso da CNC
- Software industrial baseado em propósitos/aplicações de trabalho
 
Hardware
- 10” touchscreen
- Peso: 10kg
- Mala compacta (38x32x18 cm)
- Área de Trabalho: ≈ 15 m

Sem deslocar a máquina com a função de salto (leapfrog) ativada.
- Precisão: 0.6 mm
- Construído em inclinômetro (veri ca nível e prumo)
- Bluetooth, USB e UTP
- Conjunto completo de acessórios baseados 
   em propósitos/aplicações de trabalho

Vantagens
- Elimina erros
- Necessário apenas uma pessoa para operação
- Mecânismos Prodim de precisão
- Menos tempo no local de medição
- Sem necessidade de modelos físicos
- Relatório digital imediatamente pronto para produção

www.prodim-systems.com
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