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MERILNI SISTEMI TRAMES –  
ENOSTAVNO, HITRO, PRILAGODLJIVO

Sistemi TRAMES Unique so merilni stroji, ki so popolnoma 
prilagojeni zahtevam kupca.

Edinstven koncept stroja, ki omogoča tehtanje, optično merjenje, merjenje geometrijskih toleranc ter evalvacijo 
rezultatov v 1D, 2D ali 3D prostoru. Konstrukcija je prilagodljiva vašim željam in omogoča najrazličnejše sistemske 
nadgradnje.



OSNOVNI KONCEPT
Merilne sisteme TRAMES Unique delimo v tri sklope:
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MERILNI PRINCIP
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SPECIALNE NADGRADNJE

•
•

i  napake, merite odstopanje robov, igle.

EXACTUM – pametnim sistem za samodejni nadzor

MEROSLOVNE ZMOGLJIVOSTI

•
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PROGRAMSKA OPREMA

•
•

DOKAZOVANJE SKLADNOSTI IN TOČNOSTI

ZASNOVA MERILNEGA SISTEMA



www.lotric.si

PRODAJNI PROGRAM
SAMO NAJBOLJŠE JE DOVOLJ DOBRO
V podjetju LOTRIČ Meroslovje za vas izbiramo in zastopamo 
številne domače in tuje proizvajalce merilne opreme za 
industrijsko rabo. 

Naša ekipa strokovnjakov redno preverja svetovno ponudbo in 
meroslovne novosti in s skrbno izbiro zastopstev dopolnjuje 
celovito ponudbo izdelkov in rešitev.

Sodelujemo pri izbiri pravega merila ter poskrbimo za njegovo 
redno vzdrževanje.

Med drugimi smo za vas izbrali:

• merilnike trdote AFFRI
• merilne inštrumente BOCCHI
• koordinatne merilne stroje COORD 3
• tehtnice in tehtalne sisteme RADWAG
• optične merilne stroje SCHNEIDER MESSTECHNIK
• merilno opremo SYLVAC
• opremo za merjenje dolžine TRIMOS

RAZVOJ MERILNIH NAPRAV 
BLAGOVNA ZNAMKA LOTRIČ 
METROLOGY
Se pri svojem delu srečujete s posebnimi zahtevami 
po merjenju? Bi za zagotavljanje kakovosti 
potrebovali posebno merilno napravo, ki na trgu ni 
dostopna?

Sporočite nam svoje želje ter zahteve, mi pa vam 
bomo svetovali ter za vas razvili rešitev, ki jo 
potrebujete.

REŠITVE LOTRIČ METROLOGY
V našem rednem prodajnem programu najdete 
številne izdelke in rešitve, ki so plod lastnega znanja in 
razvoja.

• EXACTUM - pameten sistem za samodejni 
nadzor in avtomatizacijo

• Merilniki dolžine žice in kabla
• CalBox - sistemi za izvajanje kalibracij
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