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UNTUK PUBLIKASI SEGERA 
 
Stabilizer kamera ARRI terbaru, TRINITY 2 dan ARTEMIS 
2 
 

• Gerakan kamera yang kreatif dan belum pernah ada sebelumnya 
• Kompatibilitas kamera dengan cakupan luas denga pelat SAM 
• Sistem baterai yang dapat diganti (B-Mount, V-Mount, Gold Mount) 
• Tahan lama dan tak lekang oleh waktu untuk laba atas investasi 

(return on investment) jangka panjang 
• Upgrade cepat dan mudah dari ARTEMIS 2 ke TRINITY 2 

 
4 April 2022; Munich – ARRI memperkenalkan generasi kedua dari stabilizer 
kamera TRINITY dan ARTEMIS. Sistem modular baru telah dirancang ulang 
hingga ke detail terkecil, menggabungkan peningkatan pada pergerakan kamera, 
konektivitas, manajemen daya, antarmuka pengguna, opsi keseimbangan, dan 
ketahanan produk. Upgrade yang cepat dan mudah mengubah ARTEMIS 2 yang 
murni mekanis menjadi TRINITY 2 hybrid, yang menambahkan stabilisasi 
elektronik untuk jangkauan gerakan dan sudut yang bahkan lebih luas. 
 
Dirancang dan dibuat di Jerman, sistem stabilizer ARRI generasi baru 
memungkinkan gerakan kamera yang serbaguna, kreatif, dan stabil secara 
sempurna. Banyak fitur baru yang telah diterapkan berdasarkan feedback dari 
pelanggan, sehingga menjadikannya sebagai sistem stabilizer kamera 
tercanggih yang pernah dikembangkan. Tahan lama dan dapat di-upgrade, 
produk ini menawarkan laba atas investasi (return on investment) yang paling 
lama dan paling aman untuk para operator - pemilik. ARRI memelihara 
hubungan kerja sepanjang karier dengan operator stabilizer, mendukung mereka 
dengan teknologi masa depan dan pelayanan global. 
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Selama lebih dari 20 tahun, ARTEMIS asal telah menjadi alat yang andal dan 
dipercaya oleh industri ini. Kini, ARTEMIS 2 melanjutkan kisah sukses itu dan 
mengembangkannya melalui fitur-fitur baru dan jalur upgrade sederhana menjadi 
TRINITY 2. Di antara keduanya, kedua rig ini mencakup semua aplikasi dan 
persyaratan on-set, mulai dari film cerita dan serial TV hingga iklan dan siaran 
langsung. Sekitar 80% komponen baru untuk sistem generasi kedua digunakan 
bersama oleh TRINITY 2 dan ARTEMIS 2, yang menggambarkan pendekatan 
modular ARRI. 
 
Kompatibilitas dalam cakupan luas terjamin melalui penggunaan pelat SAM dari 
ARRI dengan rekayasa presisi, memungkinkan kamera dari berbagai produsen 
dipasang dengan aman dan cepat pada stabilizer. Standar SAM memungkinkan 
pergantian kamera yang cepat dan tanpa alat dari TRINITY 2 atau ARTEMIS 2 
ke tripod atau Stabilized Remote Head dari ARRI. 
 
Sistem baterai generasi kedua telah dirancang ulang sepenuhnya. Gantungan 
baterai modular baru memudahkan manajemen daya yang paling fleksibel, 
efisien, dan dapat diandalkan yang pernah ada pada sistem stabilizer kamera. 
Pengguna dapat memilih berbagai baterai dari produsen mana pun, di mana pun 
di dunia, dan apa pun pilihan mereka, daya berkapasitas tinggi 12 V dan 24 V 
akan diatur secara cerdas dan bisa mereka gunakan langsung. Bahkan 
memungkinkan untuk menggabungkan baterai 12 V dan 24 V dalam kombinasi 
apa pun, menggunakan B-Mount, Gold Mount, atau V-Mount, dengan efisiensi 
daya yang tetap stabil pada angka 95% yang terdepan di industri. 
 
Selain post tengah yang standar, ada dua post baru yang panjang, yang sudah 
tersedia saat ini untuk TRINITY 2 dan ARTEMIS 2, serta untuk kedua stabilizer 
generasi pertama. Super Post yang lebih panjang memungkinkan posisi dan 
sudut kamera yang lebih ekstrem, baik lebih tinggi atau lebih jauh dari tubuh 
operator. Shorty Post cocok untuk pekerjaan yang cepat dan gesit atau dalam 
lokasi dengan ruang yang terbatas, dan akan sangat berguna untuk ARTEMIS 2 
yang ringkas. 
 
Peluncur baru, yang terdiri dari bagian bawah yang kuat, gantungan baterai, rod 
19 mm, dan dudukan baterai baru, menjadikan bagian bawah stabilizer ARRI 
generasi kedua lebih serbaguna dan lebih kokoh. Rod tersedia dalam bahan 
karbon, aluminium, atau baja, memberikan peluang operator penyeimbang 
tambahan kepada operator saat menyeimbangkan rig mereka. Selain menerima 
jangkauan monitor yang lebih luas, penyangga monitor yang baru juga dipasang 
pada batang dan dapat meluncur masuk dan keluar untuk memungkinkan 
kebebasan keseimbangan yang lebih besar. 
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Baik ARRI maupun mitra teknologi lama, FoMa Systems, telah memanfaatkan 
umpan balik operator untuk menetapkan standar tinggi baru untuk stabilisasi 
yang dipasang di bodi dengan TRINITY 2. Memungkinkan pergerakan kamera 
yang baru, termasuk rotasi 360 derajat pada sumbu lensa. Konektivitas LBUS 
yang diperluas memungkinkan penggunaan pengendali yang dirancang untuk 
Stabilized Remote Head dari ARRI, membuka alur kerja modern yang saling 
terhubung secara digital. Master Grip TRINITY terbaru yang berbasis LBUS 
memungkinkan pengendalian menggunakan ujung jari pada fungsi-fungsi utama, 
sementara prosesor super cepat pada layar sentuh kendali jarak jauh yang baru 
memungkinkan startup sistem secara mandiri dan penyesuaian saat 
penggunaan. Antarmuka aksesori tambahan dan konektivitas video 12G 
meningkatkan pilihan pemasangan rig dan kapabilitas pemantauan yang tidak 
lekang oleh waktu. 
 
TRINITY 2 dan ARTEMIS 2 merupakan investasi karier bagi para profesional di 
industri ini. Sebagai produk dari ARRI, stabilizer ini diuji secara ekstrem dan 
dibuat untuk menyediakan pelayanan yang andal sepanjang masa pakainya. 
Sebagai alat kreatif, stabilizer ini membekali pembuat film dengan ketangkasan 
visual yang belum pernah ada sebelumnya dan memajukan bahasa perfilman. 
 
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang stabilizer generasi kedua, silakan 
kunjungi: https://www.arri.com/trinity2_artemis2 
 
Tentang ARRI: 
“Gambar yang menginspirasi. Sejak 1917.” ARRI adalah pemain global dalam industri gambar 
bergerak, yang mempekerjakan sekitar 1.200 staf di seluruh dunia. Nama ARRI diambil dari 
nama para pendirinya, yaitu August Arnold dan Robert Richter, yang didirikan di Munich, Jerman, 
tempat kantor pusatnya berada sampai sekarang. Anak-anak perusahaan lainnya berada di 
Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Asia, dan Australia. 
  
ARRI Group terdiri dari unit bisnis Sistem Kamera, Pencahayaan, dan Rental, yang semuanya 
didedikasikan untuk menghubungkan kreativitas dan teknologi masa depan untuk citra bergerak. 
ARRI adalah perancang dan produsen kamera dan sistem pencahayaan terkemuka serta solusi 
sistem untuk industri film, penyiaran, dan media, dengan distribusi dan layanan jaringan di 
seluruh dunia. Portofolionya mencakup kamera digital, lensa, aksesori kamera, teknologi arsip, 
kepala lampu, dan aksesori pencahayaan. Bersamaan dengan penawaran teknologi eksklusif, 
layanan dan peralatan kelas satu dari ARRI Rental menyediakan paket kamera, pencahayaan, 
dan grip untuk produksi profesional di seluruh dunia.  
  
Academy of Motion Picture Arts and Sciences telah memberikan pengakuan kepada para 
insinyur ARRI dan atas kontribusi mereka terhadap industri ini dengan 19 Scientific and Technical 
Awards. 
  
Untuk lokasi dan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.arri.com. 
 
 


