
Trimble Earthworks

Grade Control System
voor dozers

Eerst graafmachines, nu dozers.

Transforming the way the world works.

Trimble Earthworks: 
Dozer configuratie



Op schema werken
In plaats van achterlopen. Het nieuwe Trimble® Earthworks voor dozers

Grade Control platform is ontwikkeld 
om u te helpen meer werk in minder tijd 
te verzetten. Het innovatieve, nieuwe-
generatie grade control platform is helemaal 
opnieuw opgebouwd en heeft intuïtieve, 

snel te leren software dat op een Android 
besturingssysteem draait. Deze 

supermoderne software en hardware 
stellen machinisten van ieder 

niveau in staat sneller en 
productiever te werken 

dan ooit.

 Vraag naar de nieuwe generatie machinebesturing.

Van het merk dat machinebesturing uitgevonden heeft.
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INTUÏTIEVE SOFTWARE, SOLIDE HARDWARE
De Trimble Earthworks grade control app draait op de nieuwe 10”  
(25,7 cm) Trimble TD520 touchscreen Android display. De software 
is ontwikkeld in samenwerking met gebruikers van bouwmachines 
over de hele wereld en de interface is geoptimaliseerd voor 
eenvoudig gebruik en hoge productiviteit. Kleurrijke beelden, 
natuurlijke interactie en bediening, plus zelflerende functies maken 
Earthworks intuïtief en eenvoudig te leren. Elke bestuurder kan de 
interface aan zijn of haar persoonlijke voorkeuren en werkwijzen 
aanpassen. Door de verscheidenheid van configureerbare schermen 
kan het gewenste perspectief voor een maximale productiviteit 
gemakkelijk worden gekozen. 

Earthworks biedt de mogelijkheid databestanden draadloos en 
automatisch naar of van het kantoor over te brengen, zodat u altijd 
met het nieuwste ontwerp werkt. Via het Android besturingssysteem  
kunt u ook andere praktische applicaties downloaden. 

CABINE-GEMONTEERDE FLEXIBILITEIT
Voor Trimble Earthworks voor dozers worden twee GNSS-ontvangers boven 
op de cabine gemonteerd, zodat geen masten en kabels aan het blad meer 
nodig zijn. De twee GNSS-ontvangers zijn ideaal voor werken op steile 
hellingen en complexe ontwerpen met nauwe toleranties. 

Dankzij de nieuwe configuratie kunt u de ontvangers gemakkelijk tussen 
machines verplaatsen, om uw investering maximaal te benutten en uw 
machines aan het werk te houden. Ontvangers op de cabine monteren 
is praktisch en bespaart tijd, doordat u ze niet elke dag opnieuw hoeft 
te installeren.
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Solide TD520 display Configureerbare vensters

Moderne, kleurrijke beelden
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