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Firma Trimos a lansat anul trecut un nou produs parte a strategiei sale de 
diversificare. 
Noul produs se numeste"Trimos 3D". Accentul va fi pe instrumente care 
masoara in 3D si sunt utilizate in ateliere. 

"Trimos 3D" va avea initial doua linii de produse: 

A-Line• Brate de masurare:
• CMM-uri portabile: C-Line

A-Line C-Line
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C-Line TRIMOS 

1 Concept 

Noul Trimos C-Line este primul CMM (Coordinate Measuring Machines) din lume, 
cu adevarat portabil, proiectat pentru utilizarea in atelier. 

• Portabil cu maximum de flexibilitate (alimentare cu baterii)

• Amprenta la sol redusa

• Inalta precizie asigurata de palpatorul RenishawTP20

• masurari de baza folosind interfata ControlCAT

• usor de utilizat datorita sofware-ului Aberlink (optional)

instalat pe un PC portabil.

• CNC integral combinat cu operarea manuala

• complement 3D logic la sublerele de inaltime 1 D/2D

• proiectat pentru operarea in atelier

• comunicare Ethernet sau wireless (Wifi/Bluetooth)

Portabil 

Avand doar 13,5 kg, C4 poate fi transportat oriunde aveti nevoie in atelier sau in 
procesul de fabricatie. Va recomandam sa folositi C-Line impreuna cu un laptop sau o 
tableta pe care aveti instalat soft-ul Aberlink, in acest fel veti avea asigurata mobilitatea. 

Usor de utilizat

C4 este cel mai ușor de utilizat CMM cu control computerizat. Construit cu intenția de a 
reduce pragul de pregătire necesar pentru a opera cu succes și chiar a programa un DCC 
CMM, fiecare componentă, de la mecanică la software, a fost examinată pentru o 
experiență optimă a utilizatorului și ușurința de utilizare.

Software 

Software-ul C-Line este integrat si usor de utilizat. Este controlat printr-un computer cu 

ecran tactil intuitiv, bazat pe pictograme. De la tehnicienii din atelier până la programatorii 
dedicati CMM, oricine se poate simți confortabil la predarea și învățarea programarii C4.

Propunem Aberlink software ca optiune standard pentru soft. 

C-Line este de asemenea compatibil cu urmatoarele soft-uri: CCM Manager, Verisurf
si Polyworks.

ln America de Nord, C-Line este comercializat sub denumirea Z Gat. llDI 

2 



C-Line

2 Caracteristici
• Portabil (baterii si wireless)
• Compact

• Inalta precizie

• Utilizare usoara
• Operare manuala si complet CNC
• Proiectat pentru atelier

TRIMOS 

3 Software 

C-Line este livrat standard cu software-ul ControlCAT, care va permite sa efectuati

mai multe tipuri de masuratori: distanta, circular, plan, liniar, punctual ...
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Pentru a beneficia la maximum de performantele C-Line, va recomandam sa 
utilizati sofware-ul Aberlink (optional). 
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C-Line TRIMOS 

4 Modele 

C4 

C4 este modelul premium al noilor naastre echipamente CMM portabile. Are 4 axe 
motorizate. (X, C, Z, P). C4 permite masurari in 3D de inalta performanta. 

ALTE  MODELE  VOR  FI  LANSATE  ULTERIOR.....
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C-Line TRIMOS 

5 Date tehnice 

Z 250mm g" 
2/0mm 

10" 

7" 

.. 1•1omrn 18" 
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C-Line
TRIMOS 

Dimensiuni Volum de lucru 

420mm Volum de masurare 

Z= 250mm/ 10" Z = 250mm / 10" 

620mm 

L,nmm_J 

mm 

µm 

µm 

mm 

mm/s 

h 

w 

kg (lbs) 

mm 

oe 

C4 

Volum de masurare

Acuratete diametrala 

Acuratete liniara

Cerință de precizie de fixare

Viteza masinii 

Necesarul de aer al masinii 

Constructie

Cerinte de alimentare a masinii 

Autonomie 

Putere consumata

Control manual al  mișcarii

Controller 

Compensarea temperaturii         

Tip palpator

Greutate masina

Dimensiune masina (l x A x h) 

Temperatura operare

Temperatura de depozitare 0

c 

Umiditate relativa (operare si depozitare) % 

• Specificații care pot fi modificate fără notificare prealabilă 

270mm 

10.5" 

172mm/6.75" 

720mm/28" 

270mm 

10.5" 

X and Y 0 700, Z 250 

3.0 + D(mm)/100 

5.0 + L(mm)/100 
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Controlata de utilizator la150 

Nu este necesar

Otel inoxidabil pentru toate elementele componente

100-240 V AC± 10%, 50-60Hz

Normal: 4 /peak: 3 

Normal: 1 O/ Peak 15 

Sonda contolata de operator prin miscarea mainii       

PCB de bord asigură controlul mișcării, maparea erorilor,

interfața I ++ și software-ul de metrologie ControlCAT

Monitorizare și compensare la bord

Renishaw TP20  

13.6 (30) 

420 X 172 X 620 

+10 .;- +40

+10.,.. +40

HR 5 .;- 75% (non-condensing) 
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C-Line TRIMOS 

6 Livrare standard 

1. Instrument C-Line

. ·••-----& 2. Palpator Renishaw

3. Piesa Demo

4. Alimentator

5. Husa de protectie anti praf

6. Certificat de calibrare
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C-Line

7 Coduri pentru comanda, etc. 

Cod comanda: 

C4 cu Ethernet (4 axe) 
C4 cu Bluetooth (4 axe) 

C4-E - 700 601 20 01 

C4-B - 700 601 20 02 

ln plus, va recomandam sa alegeti din optionalele de mai jos: 

PC portabil
Aberlink software 3D 
Aberlink software 3D CAD 

TA-DU-801 616 40 027 

TA-SW-815 299 940100 015 

TA-SW-816 299 940100 016 

În ceea ce privește A-Line, computerul portabil, precum și software-ul Aberlink pot 
fi cumpărate direct de la furnizor. În acest caz, trebuie să efectuați singur instalarea 
și configurarea software-ului.

8 Ambalare 

C-Line va fi ambalat in cutie de carton cu insertii de spuma.
Optional, putem livra o cutie Pelican Demo.

9 Disponibilitate 

C-Line va fi disponibil incepand cu 15 Iunie 2020.

10 Pret 

Pretul va fi comunicat individual, la cerere. 

11 Accesorii 

Veti primi lista cu accesorii optionale odata cu oferta de pret
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