
WERELDLEIDER IN COMPLETE DIGITALE MEETOPLOSSINGEN

MARITIEME INDUSTRIE

STOFFERING



Blijf concurreren, ga digitaal!
De meeste fabrikanten zijn het erover eens dat de overstap naar een digitaal productieproces 
noodzakelijk is om concurrerend te blijven. Prodim biedt de maritieme sector complete digitale meet- en 
verwerkingsoplossingen die zorgen een verbetering van de kwaliteit en doorlooptijd van het totale 
digitale template proces. Prodim’s mission is to improve, always! 

•  Meet snel en accuraat met de Proliner
•  Meet op locatie of in de fabriek
•  Elimineer fouten, bespaar kosten  
•  Fysieke mallen worden overbodig
•  Creëer digitale templates voor productie
•  Digitaliseer uw volledige productieproces
•  Verbreed uw bedrijfsactiviteiten, benut de Proliner’s flexibiliteit

Complete oplossingen voor de maritieme industrie

Scheepsrompen, ruimen en ander vormen Scheepsvloeren en teak decks Beschermhoezen, kappen en dekzeilen

Frames, windschermen en biminitops Bootkussens, interieur en stoffeer werk Ramen, deuren, luiken en patrijspoorten

Proliner series
Meet 2D en 3D vormen Snel, Makkelijk en Accuraat
De Proliner is een draagbaar digitaal meetapparaat met gepatenteerde technologie: meten met 
een draad en meetpen. Met deze meetpen kunt u eenvoudig relevante punten markeren. Deze 
punten worden direct omgezet in een digitaal CAD bestand (DXF). Rechte, gebogen en zeer 
complexe vormen kunnen in een oogwenk zeer accuraat gemeten worden vanuit iedere positie. 

Meten met een draad maakt targets overbodig en reflectie heeft geen invloed op het 
meetresultaat. De Proliner is daarom het meest geschikte meetapparaat voor fabrikanten die 
digitale templates willen maken zonder fouten. 

Eenvoudig meten van hoeken en rondingen De Proliner is breed inzetbaar Meten in fel zonlicht zonder reflectieproblemen



File Transfer App - Eenvoudige bestandsoverdracht

Bel voor advies: +31 (0)492 57 90 50

Our mission is to improve, always!
Toepassingsgerichte software en tools
Om het optimale uit de meetresultaten van de Proliner te kunnen halen heeft Prodim aanvullend
speciale productoplossingen ontwikkeld voor de maritieme industrie. Bijvoorbeeld:

Proliner software: Geïntegreerde Proliner software voor het managen, bewerken en
afronden van digitale templates (DXF) op locatie.

Toepassingsgerichte templating apps
Bij iedere toepassingsgerichte app zijn de meetinstellingen en beschikbare functies van de Proliner
al afgestemd op de taak. Hierdoor zijn nauwkeurige meetresultaten verzekerd en is het meetproces
nog verder vereenvoudigd.

Proliner File Transfer mobile app
Bespaar kostbare tijd! Met de Proliner File Transfer app kunnen projectbestanden van de Proliner
naar een mobiel apparaat worden verzonden (via Bluetooth) om daarna doorgestuurd te worden
naar de fabriek.

Directe weergave van metingen Bereken krommingen, oppervlaktes en meer Transformeer 3D vormen naar 2D

Prodim Canvas pakket: Een totaalpakket waarmee Proliner metingen voorbereid
kunnen worden voor productie. CAD software met speciale functies voor canvas om 2D en 3D modellen
te creëren en te bewerken op basis van geïmporteerde Proliner metingen.

Proliner IPT: Hulpstuk voor het meten van moeilijk te bereiken punten.

Proliner Hookpen: Haakpen voor het nauwkeurig meten van buisframes.

Prodim Plotter: Het beste alternatief voor als de stap naar een CNC machine
te groot is. Plot in groot formaat, rechtstreeks op canvas, met hoge precisie. 

Proliner IPT - Meet moeilijk bereikbare punten Proliner Haakpen: Hulpstuk voor buisframes Prodim Plotter - Plot rechtstreeks op canvas

Prodim Procutter: 
Snijdt templates uit folie

Totaaloplossingen voor elke moeilijkheidsgraad



BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE EN      DEMONSTRATIEVIDEO’S

www.prodim-systems.com
Part of the Prodim Group

Prodim International BV  Tel: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Nederland

Prodim USA  Phone:  888-229-3328

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

STAY COMPETITIVE, GO DIGITAL
BESPAAR KOSTEN, VERBETER DE DOORLOOPTIJD

EN KWALITEIT VAN UW TEMPLATE PROCES
De vele jaren branche ervaring in de maritieme sector stelt Prodim in staat om op basis van uw specifieke behoeften en bedrijfsactiviteiten 
het optimale pakket samen te stellen voor het verbeteren en digitaliseren van uw templateproces, voor nu en vooruitkijkend naar de 
toekomst. Neem contact op met Prodim voor uw digitaal template pakket op maat.

Voorbeelden van pakketten voor toepassingen in de maritieme sector:

DECKING PAKKET

 - Proliner
 - Proliner software
- Proliner Smartphone
   Apps (Android)
 - Proliner Rugzak
 - Statief
 - 2 Batterijen en oplader
 - 4 Kleine leapfrog pods
 - Prodim IPT
 - Training

CANVAS PAKKET

 - Proliner
 - Proliner software 
- Proliner Smartphone Apps (Android)
 - Canvas CAD software
 - Proliner Rugzak
 - Statief
 - 2 Batterijen en oplader
 - 4 Kleine leapfrog pods
 - Prodim IPT
 - HaakPen
 - Training

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/nl-nl/
http://www.prodim-systems.com/nl-nl/
http://www.prodim-systems.com/nl-nl/
mailto:info%40prodimsystems.com?subject=Mail

