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Avsluta arbetet i tid
i stället för att bli försenad Den nya maskinstyrningsplattformen för 

bandschaktare, Trimble® Earthworks, är utformad 
för att du ska kunna göra mer på kortare tid. Den 
nya generation av maskinstyrningssystem som vi 
nu kan presentera har vi byggt upp från grunden 

på ett mycket innovativt sätt med en intuitiv 
programvara som körs på operativsystemet 

Android och är mycket lätt att lära sig.  
Den allra senaste programvaran och 

hårdvaran ger förare på alla nivåer 
möjligheten att utvecklas och 

arbeta snabbare och mer 
produktivt än någonsin 

tidigare.

 Fråga efter den nya generationens maskinstyrning.

Hos företaget som uppfann maskinstyrningen.
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INTUITIV PROGRAMVARA, ROBUST 
HÅRDVARA
Appen Trimble Earthworks kör du på den nya 10-tums Android-displayen 
med pekskärm, Trimble TD520. Programvaran har tagits fram i samarbete 
med förare av entreprenadmaskiner världen över och har alltså ett gränssnitt 
som är optimerat för att vara enkelt att använda och öka produktiviteten. 
Färgglad grafik, naturliga kommandon och arbetssätt samt funktioner som 
du enkelt utforskar på egen hand gör Earthworks intuitivt och enkelt att lära 
sig. Varje förare kan anpassa gränssnittet så att det passar just hans eller 
hennes arbetssätt och med en rad olika inställningsbara vyer blir det enklare 
att se saker från rätt perspektiv för att få maximal produktivitet. 

Med Earthworks kan filer överföras trådlöst och automatiskt till eller 
från kontoret så att du alltid arbetar med den senaste modellen. Genom 
att Android används som operativsystem kan du även ladda ner andra 
användbara appar. 

FLEXIBEL MONTERING PÅ FÖRARHYTTEN
De två GNSS-mottagarna i Trimble Earthworks för bandschaktare monteras 
ovanpå förarhytten för att du ska slippa de master och kablar som tidigare 
satt på bladet. De dubbla GNSS-mottagarna är idealiska vid arbeten i branta 
sluttningar och med komplicerade modeller med stora krav på noggrannhet. 

Den nya konfigurationen gör det möjligt att enkelt flytta över mottagarna 
till andra maskiner för att få ut mesta möjliga av investeringen och hålla 
maskinerna rullande. Att ha mottagarna på förarhytten blir enklare och kan 
spara tid eftersom du inte behöver installera dem på nytt varje dag.
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