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meget mere end mAskinlokAlisering
Med integration af VisionLink til anlægs- og flådestyring får du et 
helhedsbillede af materialemængder og –flytning, maskinproduktivitet, 
maskinlokalisering og projektstatus, således at det er muligt at træffe de 
rigtige beslutninger på rette tidspunkt. Centralisering og brugervenlig 
styring af on-site operationer øger effektiviteten, hæver produktiviteten 
og sænker driftsomkostningerne for hele din flåde.

integrerede og kombinerbAre løsninger
VisionLink giver dig med den webbaserede løsning mulighed for hurtigt, 
nemt og sikkert at få overblik over dit udstyr, uanset hvilken maskintype.

•	 Holder	styr	på	hvor	og	hvornår	der	arbejdes

•	 Skærmvisning	med	maskinlokalisering

•	 Minimering	af	nedetider	og	brændstofforbrug

•	 Bedre	styring	og	beslutningsgrundlag	for	maskinproduktivitet

•	 Øjebliksinformation	på	opdaterede	overflademodeller	

integreret operationel styring

trimbles produktløsning Visionlink™ giver 
information om, hvor dit udstyr befinder sig, 
hvilket arbejde der udføres og hvor langt 
arbejdet er fremskredent. Visionlink indeholder 
brugervenlige styringsværktøjer, der kombineret 
med gps-baseret positionering og trådløs 
hardware muliggør realtime information over 
udstyr, materialer og byggepladsens produktivitet. 
som en del af Connected office online løsning er 
Visionlink et utroligt stærkt værktøj, som tillader 
at importere digitale designfiler fra business 
Center – hCe, skærmvisning af byggepladsens 
aktiviteter og informationsdeling på tværs 
af organisationen for at muliggøre hurtige 
beslutninger og bedre kommunikation.

som en del af Connected office online 
løsning er Visionlink et utroligt stærkt 
værktøj, som tillader at importere 

digitale designfiler fra business Center – hCe, 
skærmvisning af byggepladsens aktiviteter og 
informationsdeling på tværs af organisationen 
for at muliggøre hurtige beslutninger og bedre 
kommunikation.
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flåde- og AnlÆgsstyring
uanset hvad dit behov er, kan Visionlink være med til at reducere omkostningerne og forbedre effektiviteten.

optimering af din driftstid

uniVersAloVersigt

•	 Overblik	over	udstyrets	lokation,	projektkontering,	opsamlingssted,	vedligehold	og	påfyldning

•	 Anvende	områdeafgrænsning	til	at	skabe	udløsere	for	tyverisikring,	uhensigtsmæssig	maskinanvendelse	og	overholdelse	af	forbudszoner

•	 Af	kørte	maskintimer	til	planlægning	og	styring	af	maskinvedligeholdelse	og	minimering	af	afskrivningsomkostninger

•	 Minimering	af	nedetid	og	bedre	brændstofforbrug

•	 Bedre	udnyttelse	af	maskinparken

•	 Integreret	rapporteringsapplikationer	med	ERP	eller	projektstyring	til	

automatisering af datadeling og præcisionssikring 

•	 Kræves	for	alle	VisionLink	abonnementsoversigter

hurtig rApporteringsoVersigt

•	 Modtager	rapporter	hvert	10.	minut	med	et	minuts	datainterval	til	

forsendelse, levering og skærmvisning

Funktionen til flåde- og anlægsstyring er betinget af, at data 

er tilgængelige fra producentens side på ECM(Cat) eller public 

J1939 CAN Bus.



udnyttelsesoVersigt

•	 Omkostningsbesparelser	på	brændstofforbrug

•	 Overblik	over	arbejdstider,	kørselstimer	og	arbejdsopgaver	til	

sammenligning af nedetider til brug for at forbedre udnyttelsen af 

maskinflåden og forøge produktiviteten

serViCeoVersigt

•	 Reducering	af	nedetider	og	være	på	forkant	med	maskinens servicetjek

•	 Fejlkoder	og	dianostikoplysninger

fAstmonteret udstyr

trimble snm940 ConneCted site modem
sikker kommunikation

Trimble SNM940 Connected Site™ modem 
kan monteres på entreprenørmaskiner 
og kan kommunikere via 3G trådløs 
net eller WIFI og giver dig en global 
forbindelse med høj hastighed. Sammen med VisionLink giver SNM940 
produktivitetsforbedringer for maskinerne og en stærk styring af anlæg 
og maskinflåde.

SNM940 forbinder kontor og maskine via trådløs datasynkronisering, 
GNSS korrektioner med VRS eller IBSS (Internet Base Station Service), 
flådestyring og 2D og 3D projektvisning. Optimér produktiviteten og 
minimér omkostningerne med SNM940 - det er effektiv drift i en boks. 

trimble trimtrAC pro loCAtor
billig løsning til transportable eller mindre 
anlægsmaskiner

Med Trimble TrimTrac Pro Locator får du 
en fleksibel og meget omkostningseffektiv 
maskinstyring til transportable og mindre 
maskiner, der kan angive lokation, driftstimer 
og basis data over maskinens kørsel. 

TrimTrac Pro Locator er ideel til transportabelt udstyr såsom generatorer, 
kompressorer og lystårn. Det kan også installeres på mindre maskiner 
såsom rendegravere, læssere, lifte såvel som mobilt udstyr som firhjulede 
terrængående køretøj. Derudover gør den nemme installation, lave 
investering og størrelsen den perfekt til brug for udlejningsudstyr.



materialeoversigt

Abonnement til 2d projektVisning
sporing af materialeflytning og –mængde.

•	 Overvågning	af	omgangstider	og	materialmængde	for	at	

sammenholde de faktiske værdier mod planlagte samt overvågning af 

arbejdsstedet produktivitet.

•	 Sporing	af	materialebevægelse	for	at	kunne	fjerne	forurenet	materiale	

fra pladsen og anvende strukturelle og ikke-strukturelle materialer på 

den korrekte plads.

•	 Afhjælpe	problemerne	i	tide	og	estimere	færdiggørelsestidspunkter	

mere præcist for at holde arbejdet på rette spor.

•	 Visning	af	hver	enkelt	maskines	ydeevne	eller	de	samlede	data	for	at	

se hele byggepladsen på et skærmbillede. Sammenholde produktivitet 

mod det planlagte samt træffe beslutninger i real-tid for at holde 

produktionen på rette spor.

•	 Tilpasse	instrumentpanelet	til	kun	at	vise	de	oplysninger,	der	er	vigtige	

for dig.

Kræver Trimble SNM940 Connected Site® modem. 
Inkluderer abonnement til VisonLink Asset og 
Fleet Management og 2D projektvisning.



•	 Indgår	i	abonnement	til	2D	projektvisning

•	 Få	vist	2D	projektdata	ude	i	marken	-	på	din	smartphone	eller	tablet

•	 Klarlægning	af	problemområder	såsom	bløde	punkter eller	

underkomprimerede områder og markering af disse 

til bearbejdning

Visionlink mobile
tilsynsførende tager Visionlinks styrke med ud i marken.



Abonnement til 3d projektVisning
et samlet overblik over mængder og komprimeringsdata.

pladsovervågning

mÆngdekontrol

•	 Løbende	overvågning	og	3D	registrering	af	jordflytning,	planerings-	

og slutarbejdet gennem hele projektet til brug for at træffe 

rettidige beslutninger.

•	 Udarbejdelse	af	real-tids	3D	overflademodel,	kort	over	højde,	

afgravning og fyld til visning af arbejdets fremskridt, fjerne køretid 

til og fra pladsen og sikre, at det altid er de aktuelle oplysninger, der 

arbejdes med.

•	 Nøjagtig	indregning	alt	udført	arbejde,	herunder	over-udgravning	og	

tilbagefyldning, overfyldning eller tillæg, så du bliver betalt for alt det 

arbejde, du udfører.

Kræver Trimble SNM940 Connected Site modem og Trimble eller 
Cat AccuGrade™ GCS900 Grade Control System, eller Trimble eller 
Cat AccuGrade™ CCS900 Compaction Control System.

Inkluderer abonnement på VisionLink Asset og Fleet Management, 
2D projektvisning og 3D projektvisning.



komprimeringsstyring

•	 Løbende	overvågning	af	beregninger	og	komprimeringsdata	for	hele	

komprimeringsarealet såvel som  alle belægningslag for at opnå et 

bedre resultat, reducere omarbejde og dermed reducere de løbende 

vedligeholdelsesomkostninger.

•	 Minimering	af	over-komprimering	for	optimeret	brændstofforbrug	

og maskintid.

•	 Sikring	af	ensartet	elevation	og	sammenhængende	komprimeringskørsler	

og data for at øge overfladekvalitet og den driftsmæssige levetid.

Visionlink mobile
tilsynsførende tager Visionlinks styrke med ud i marken.

•	 Indgår	i	abonnement	til	3D	projektvisning	ude	i	marken	enten	på	din	

smartphone eller tablet.

•	 Få	vist	3D	projektdata	ude	i	marken	-	på	din	smartphone	eller	tablet

•	 Hurtigt	overblik	med	3D	kort	over	udgravning	og	fyld	eller	

komprimeringskørsel til brug for kvalitetsforbedring og reduktion 

af omgangstider
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GRAVEMASKINE

kommunikation betyder bedre resultat

trimBle online datasystemløsning

connected office
Med Trimbles online office løsning kan du udarbejde 3D 
anlægsmodeller og arbejdsdata og trådløst synkronisere 
data, få visualiseret pladsens produktivitet og styre hele 
maskinparken. 3D designmodeller, som er udarbejdet på 
kontoret, kan sendes til maskinerne og pladsformænd 
og derved gøre arbejdet effektivt, mindske fejl og spare 
penge. Det fulde overblik over pladsens aktiviteter 
inkl. data over materialer og bevægelser, mængde og 
jordpakning såvel som maskinstyringen kan sendes 
på tværs af organisationen for at muliggøre hurtige 
beslutninger og bedre kommunikation.

connected controller
Trimbles connected controller løsning synkroniserer 
trådløst landmåling på byggepladsen med kontoret og 
tillader, at controlleren modtager GNSS korrektioner 
via internettet. Controlleren modtager data på 
designmodeller, nye målinger og sender målinger og 
afsætningsdata tilbage til kontoret til gennemgang. 
Designændringer fra kontoret kan ligeledes sendes 
til controlleren, således at folk i marken hurtigt bliver 
opdaterede med aktuelle data. Alt dette udføres uden 
behov for at personalet skal forlade byggepladsen eller 
kontoret. 

connected machine
Alle Trimbles maskinstyringssystemer leveres nu som 
standard med Trimbles online maskinløsning, som giver 
entreprenøren mulighed for at styre maskinflåden og se 
maskinens aktivitet. Maskinerne kan indsamle måledata 
til brug på kontoret og modtage GNSS korrektioner via 
internettet. Et 3D design udarbejdet på kontoret kan 
sendes til maskinføreren og derved give et hurtigere 
og mere præcist udført arbejde. Derudover kan 
maskinstyringssystemet benyttes til mængdemålinger 
således, at behovet for omkostningstunge manuelle 
målinger minimeres. Køretid og fejl minimeres ved at 
både kontor og maskinerne i marken altid er opdaterede 
med de nyeste informationer.
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online på Byggepladsen

Kombineres kontor, landmålingscomputer og maskinstyring får du et revolutionerende værktøj til at udføre anlægsarbejdet og gør din byggeplads 
online. Med en Trimble online løsning ændres byggebranchen ved at udnytte teknologien til at forbedre effektivitet og produktivitet og samtidig 
minimere spild og omkostninger. Ved at spare tid og omkostninger på hvert trin og online korrigere data på designet såvel som i anlægs- og 
driftsprocessen kan Trimbles online løsning give en forbedret effektivitet og et holdbart og kvalitetssikret byggeprojekt, der kan færdiggøres til tiden 
eller endda før tid.
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trimble: stAndArd for AnlÆgsteknologi
Trimble leverer systemløsninger og support til planlægning, design, pladspositionering, maskinstyring og maskinkontrol 
gennem hele anlægsprocessen for at opnå en mere effektiv drift og en større fortjeneste. Kontakt SITECH Danmark A/S i dag 
og bliv overbevist om, hvor nemt det er at anvende Trimbles teknologi.  Vi gør det muligt at forbedre arbejdsprocesserne, øge 
produktionen, maksimere præcisionen i arbejdets udførelse og nedsætte driftsomkostningerne.

SITECH DANMARK A/S
Søvejen 35B
8362 Hørning
Tel: 7025 4414
mail@sitech.dk
www.sitech.dk




