
Trimble Earthworks

Maskinstyringssystem
for dosere

Først gravemaskiner. Nå dosere.

Transforming the way the world works.

Trimble Earthworks: 
Doserkonfigurasjon



Avslutt arbeidet i tide
i stedet for å bli forsinket Den nye maskinstyringsplattformen for dosere,  

Trimble® Earthworks, er laget for å hjelpe deg 
med å gjøre mer på kortere tid. Vår nyskapende 
maskinstyringsplattform er bygd opp fra 
bunnen av med moderne, intuitiv programvare 

for operativsystemet Android. Ny teknologi 
som lar brukere på alle ferdighetsnivåer 

jobbe raskere og mer produktivt enn 
noen gang før.

 
Be om neste generasjon maskinstyring. 
Fra selskapet som oppfant maskinstyring. 
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INTUITIV PROGRAMVARE,  
ROBUST MASKINVARE
Maskinkontroll-appen Trimble Earthworks kjøres på operativsystemet 
Android, og kan brukes på den nye 10-tommers Trimble TD520-
berøringsskjermen. Programmet ble laget i samarbeid med brukere 
innen bygg- og anleggsutstyr rundt om i verden, så grensesnittet 
er optimalisert for brukervennlighet og produktivitet. Moderne og 
fargerik grafikk, naturlig interaksjon og bevegelser, og funksjoner 
som enkelt kan utforskes på egenhånd, gjør Earthworks intuitiv og 
enkel å lære seg. Hver bruker kan tilpasse grensesnittet for å matche 
arbeidsflyten, og en rekke konfigurerbare visninger gjør det enklere 
å se det riktige perspektivet for å oppnå maksimal produktivitet. 

Earthworks gjør det mulig å overføre datafiler til eller fra kontoret 
trådløst og automatisk, slik at du alltid bruker det nyeste designet. 
Ved hjelp av Android-operativsystemet kan du laste ned andre 
nyttige programmer. Og for mer fleksibilitet kan Trimble Earthworks-
programmet brukes på tredjeparts Android-nettbrett.

FLEKSIBEL MONTERING PÅ FØRERHUSET
De to GNSS-mottakere i Trimble Earthworks for dosere monteres oppå 
førerhuset slik at du slipper master og kabler på skjæret. De doble 
GNSS-mottakerne er ideelle for arbeid i bratte skråninger og komplekse 
design med snevre toleransegrenser. Med den nye konfigurasjonen kan 
du enkelt flytte over mottakerene til andre maskiner for å maksimere 
investeringen og holde maskinene i gang. Mottakere montert på 
førerhytten er mer praktiske og kan spare tid ved å redusere behovet for 
å montere dem på nytt hver dag.
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Robust TD520-skjerm Konfigurerbare visninger

Moderne, fargerik grafikk
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