Trimble Earthworks

Maskinstyringssystem
til bulldozere

Først gravemaskiner. Nu bulldozere.

Transforming the way the world works.

Hold tidsfristen
uden forsinkelse.

Det nye maskinstyringssystem til bulldozere,
Trimble® Earthworks, er udviklet til at kunne
mere på kortere tid. Den nye, innovative
generation af maskinstyringssystemer, som vi
nu kan præsentere, har vi opbygget fra grunden.
Systemet benytter sig af en intuitiv software til
Android-operativsystemer og er meget nemt
at lære. Den teknisk avancerede software
og hardware giver maskinførere på
alle niveauer evnen til at arbejde
hurtigere og mere produktivt
end nogensinde før.

Spørg efter den nye generations maskinstyring.
Hos virksomheden, der opfandt maskinstyring.
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INTUITIV SOFTWARE, ROBUST HARDWARE
Appen Trimble Earthworks kører på den nye 10-tommers Androidtouchkærm, Trimble TD520. Softwaren er udviklet globalt sammen med
maskinførere i byggebranchen og har en brugerflade, der er optimeret
med henblik på brugervenlighed og produktivitet. Farverig grafik, naturlige
kommandoer og arbejdsmåder samt funktioner, som du nemt udforsker
på egen hånd, gør Earthworks intuitivt og brugervenligt. Hver maskinfører
kan tilpasse brugerfladen, så den passer til arbejdsgangen, og en række
visninger, der kan konfigureres, gør det nemt at se det korrekte perspektiv
for maksimal produktivitet.
Endvidere kan man med Earthworks automatisk overføre filer trådløst til
eller fra kontoret, så du altid arbejder med det seneste design.Anvendelsen
af Android-operativsystemet gør det nemt at downloade andre nyttige apps.
Og for større fleksibilitet kan man også anvende Android-tablets fra andre
producenter til Trimble Earthworks-softwaren.

FLEKSIBEL MONTERING PÅ FØRERHUSET
De to GNSS-modtagere til Trimble Earthworks bulldozere monteres oven
på førerhuset, så du slipper for de master og kabler, der tidligere sad på
bladet. De dobbelte GNSS-modtagere er ideelle når der arbejdes på stejle
hældninger med komplekse designs og snævre toleranceværdier.
Den nye konfiguration gør det nemt at flytte modtagerne til andre maskiner,
så du kan maksimere din investering og holde maskinerne kørende.
Modtagere monteret på førerhuset er praktisk og kan spare tid ved at fjerne
behovet for at installere dem på ny hver dag.
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Transforming the way the world works.

