
WERELDLEIDER IN COMPLETE DIGITALE TEMPLATEOPLOSSINGEN

PROLINER 8X CS

De Proliner 8X CS is een op zichzelf staand meetapparaat dat zowel in een 2D als ook 3D versie beschikbaar is. Dit model is zowel in functionaliteit 
als ook in de bouw geavanceerd. Alle metingen kunnen zonder problemen met dit meetapparaat ter plaatse worden voltooid. Dankzij de 

uitgebreide geïntegreerde CAD-software kunt u direct op de Proliner afmetingen bewerken en tekeningen controleren.



CONSTRUCT SERIES
De Construct Series is de beste oplossing voor fabrikanten en installateurs. De CS machines zijn duurzaam en 

speciaal ontworpen voor zware werkomstandigheden. Ze zijn licht en kunnen eenvoudig worden verplaatst. Deze 
oplossing is de perfecte balans tussen prestatie en prijs.
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BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE EN DEMOVIDEO’S

Meten
- 2D3D / kan geüpgraded worden naar volledig 3D
- Draagbaar
- Geen nivellering en geen richtdoelen noodzakelijk
- Omgevingsfactoren hebben geen invloed op het meetresultaat
- Ingebouwde leap-functie om de reikwijdte te vergroten
- Bewegingsdetectie
- Scan modus om contouren te volgen
- Digitalisering van grote en kleine details

Software
- Meten op meerder projectievlakken /
- kan geüpgraded worden naar volledig 3D
- Afmetingen controleren en tekeningen bewerken
- CAD-bestand genereren (DXF)
- Tangentiële contouren maken voor optimaal CNC-gebruik
- Toepassingsgerichte software en templating apps per industrie beschikbaar

Hardware
- 10” touchscreen
- Gewicht: 10 kg / Compacte behuizing: 38x32x18 cm
- Direct werkbereik ≈ 14 m
- (Zonder de machine te verplaatsen met de geintegreerde leap-functie)
- Nauwkeurigheid: 0.6 mm
- Ingebouwde inclinometer
- Bluetooth, USB en UTP
- Volledige set toepassingsgerichte accessoires beschikbaar

Voordelen
- Voorkom fouten
- Eenvoudige bediening door één persoon
- Betrouwbaar, solide en duurzaam
- Tijdsbesparing op locatie
- Fysieke templates worden overbodig
- Direct digitaal uitvoerbestand gereed voor productie
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