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MÅLGRUPP

KUNDER OCH 
TILLÄMPNINGAR
Entreprenörer

 ► Dramatiskt förbättrad produktivitet 
och färre omarbetningar

 ► Inga omständliga installationer som 
gör att maskinerna måste stå still

Ägare/Förare
 ► Klara av uppdragen snabbare med ett 

system med minimal inlärningströskel

 ► Använd din egen mobil eller surfplatta 
som primärt maskingränssnitt

 ► Få ditt företag att växa med teknik 
som erfarenheten har visat ger en 
20-procentig produktivitetsökning

EN NY STANDARD FÖR 
MASKINSTYRNING 
AV KOMPAKTA 
ENTREPRENADMASKINER
För entreprenörer och andra maskinägare 
som vill extrautrusta sina kompakta 
schaktmaskiner erbjuder nu Trimble® 
maskinstyrningssystemet Earthworks GO! 
som ger föraren möjlighet att schakta med 
mycket stor noggrannhet med hjälp av ett 
lättanvänt, flyttbart system.

Oöverträffad flexibilitet

Den egenutvecklade Box-tekniken för 
Earthworks GO! gör att du snabbt kan flytta 
systemet mellan olika maskiner för att arbeta 
med det uppdrag som behöver göras härnäst.   
Spara maskinprofilerna i GO! Box så behöver 
du bara ställa in dina maskiner en enda gång 
och kan komma igång och arbeta direkt.

Beprövad teknik

Få de resultat du behöver, från början. Du 
behöver aldrig gissa och sedan få göra om 
arbetet, det blir rätt redan första gången, 
snabbare än någonsin. Förare som använder 
sig av maskinstyrning ökar sin produktivitet 
med i genomsnitt 20 %. Trimble Earthworks 
GO! gör det enklare än någonsin att se de 
fördelar som maskinstyrning kan innebära för 
ditt företag.
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Trimble Earthworks GO!
MASKINSTYRNING AV SCHAKTBLADET  
I 2D KOMPAKTA ENTREPRENADMASKINER
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Trimble Earthworks GO! 
MASKINSTYRNING AV SCHAKTBLADET I 2D FÖR KOMPAKTA ENTREPRENADMASKINER

VIKTIGA FUNKTIONER I SYSTEMET
 ► Kompatibilitet med iOS och Android låter förarna använda sina 

egna telefoner som primärt maskingränssnitt

 ► GO! Box-teknik som möjliggör full avkänningsteknik utan att 
någon hårdvara behöver monteras

 ► Enkla lösningar för kablaget ger ett system som inte är i vägen 
och som är enkelt att underhålla

 ► Redo för 2D-automatik

 ► Integrerade instruktionsguider för installation och kalibrering gör 
det enkelt att komma igång

 ► Beprövad laserstyrningsteknik ger schaktarbeten med hög 
precision

 ► Flera olika sätt att konfigurera systemet för olika typer av 
schaktarbeten – dubbla lasrar, enkel laser + lutning, eller bara 
lutning

 ► Spara maskinprofiler så behöver du bara installera en gång
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