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KUNDER OG 
APPLIKATIONER
Entreprenører

 ► Forbedrer førerens arbejde markant 
og minimerer omkørsler

 ► Fjerner lange setup-processer og 
minimerer nedetiden på byggepladsen

Selvstændige / maskinførere
 ► Få arbejdsopgaverne hurtigt udført 

med et system der har en minimal 
indlæringskurve

 ► Brug din egen mobiltelefon som din 
primære skærm

 ► Udvikl din forretning med 
maskinteknologi, der giver 
en dokumenteret 20% 
produktivitetstigning 

NY STANDARD DER PASSER 
TIL KOMPAKTE MASKINER
Trimble® Earthworks GO! er målrettet 
entreprenøreren såvel som den selvstændige 
maskinfører, der ønsker at udstyre sin grader 
med en mobil løsning til at yde høj præcision i 
planeringsarbejdet.

Uovertruffen flytbar platform

Earthworks GO! ledsaget af Trimble GO! 
Boks-teknologien gør det nemt og hurtigt 
for entreprenøreren at flytte det mobile 
system fra maskine til maskine, alt efter 
arbejdsopgave og maskine. Maskinfiler 
gemmes i GO!-Boksen og skal kun klargøres 
første gang, så du nemt kan flytte systemet 
uden videre.

Dokumenteret ydeevne

Kom i mål med dit arbejde første gang.

Fjern gætteri og omarbejde ved at gøre 
planeringsarbejdet rigtigt i første overkørsel, 
det er hurtigere end nogensinde før. 
Maskinførere, der udnytter maskinstyringens 
muligheder, øger produktiviteten med i 
gennemsnit 20%. Trimble Earthworks GO! gør 
det nemmere end nogensinde før. Udnyt at 
maskinstyring giver dit firma mange fordele.

Trimble Earthworks GO!
2D MASKINSTYRING TIL GRADERE  
- KOMPAKTE MASKINER
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Trimble Earthworks GO! 
2D MASKINSTYRING TIL GRADERE – KOMPAKTE MASKINER

SYSTEMETS FUNKTIONER
 ► IOS og Android-kompatibilitet tillader brugeren at bruge sin egen 

mobil som den primære skærm

 ► GO! Boks-teknologi giver fuld teknologi-udnyttelse uden at der 
kræves montering af hardware

 ► Enkel beslagløsning sikrer nem vedligeholdelse

 ► 2D automatik klargjort

 ► Integrerede installations- og kalibreringsvejledninger, der gør det 
er nemt at sætte op

 ► Dokumenteret laserstyret teknologi muliggør høj 
præcisionsplanering

 ► Flere systemkonfigurationer til fin- og slutplanering - dobbelt 
laser, enkelt laser + hældning og hældning alene

 ► Gemmer maskinprofiler så opsætning kun skal gøres en gang
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