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®

Over SITECH
SITECH is het vooraanstaande distributienetwerk voor het meest betrouwbare, solide en complete portfolio van bouwtechniek syste-
men die verkrijgbaar zijn voor aannemers van grote (wegen) bouwprojecten. 
De ervaren bouwprofessionals van uw SITECH dealer zullen u graag adviseren over de juiste techniek voor uw werk en service ter plaa-
tse, persoonlijke training en technische ondersteuning verzorgen. 
Als de bouwtechnologie nieuw voor u is, helpt SITECH u snel op weg en blijft gedurende elke stap van de implementatie beschikbaar 
voor hulp. Met de techniek van Trimble en de ondersteuning van SITECH bevindt u zich in een sterkere en meer concurrerende positie. 
U zult nieuwe niveaus van productiviteit ervaren en meer winst maken, project na project.
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RGNSS is een verzamelnaam voor satellietplaatsbepalingssystemen die wereldwijde dekking hebben. GNSS ontvangers 

kunnen hun positie bepalen door middel van signalen die vanuit satellieten worden verstuurd. De systemen bestaan vandaag 
de dag uit GPS van de Verenigde Staten, GLONASS van Rusland, Europa’s Galileo, China’s kompas/Beidou en QZSS uit Japan. 
Dit zijn alle systemen die worden ondersteund door Trimbles ontvangers. Er zijn ook andere lokale systemen zoals India’s IRNSS 
en  het Frankrijk DORIS systeem. Trimbles GNSS Rovers en Basisstations zijn gewoon de meest geavanceerde ontvangers op de 
markt die zich richten op de bouw- en constructiesector. Daarnaast heeft Trimble RTX en xFill die correcties rechtstreeks in de 
ontvangers aangeven en FIX vasthouden, zelfs als iemand contact verliest met de basis of VRS oplossingen.



®

Trimble SPS986 GNSS Smart Antenna is een zeer goede oplossing voor aannemers die zich eigen willen maken met metingen.
Het is ideaal voor zowel kleine als grote projecten en fungeert als een roversystem en als een krachtig Wi-Fi®-verbonden basisstation voor 
andere GNSS-oplossingen, zoals machinebesturing. De SPS986 is de meest robuuste GNSS-ontvanger die Trimble ooit heeft gemaakt. Met 
Trimbles extra trilling- en schokdemping, is de SPS986 ook gebouwd om te kunnen monteren op ATV’S en auto’s die rijden op het terrein. 
Oplossingen zoals geïntegreerde Wi-Fi breedbandcommunicatie, Quick-Connect en smartphone configuratie, maakt hem zeer gebruiksvrien-
delijk.
De ontvanger kan ook profiteren van de Trimble xFill-technologie waarmee u het meetwerk kunt voortzetten zelfs als u FIX verliest. Een geïn-
tegreerde radio die de protocollen van Satel leest, u kunt aan elk project werken, zelfs als het basisstation van een ander merk is. SPS986 heeft
Trimbles nieuwste GNSS-chip die zorgt voor een bliksemsnelle afhandeling van corrigerende gegevens, een toename van het aantal kanalen 
en verbruikt minder stroom. De ontvanger heeft ook een ingebouwde IMU sensor die zorgt voor totale controle op kantelen van rover pole.
De ontvanger is sneller en schaalbaar, de batterij heeft een langere levensduur en bevat de nieuwste technologie om evaluatie gemakkelijker 
te maken, Veiliger en productiever. Robuuste, alles-in-één oplossing.

De meest robuuste ontvanger die Trimble ooit heeft gebouwd, vergeet overtijd. 
Synchroniseer gegevens en recene informatie draadloos. 
Draadloos bijgewerkte ontwerpgegevens ontvangen
Ontvang real-time bewegings correcties (RTK) via Radio/WiFi/Internet
Een hogere nauwkeurigheid op metingen
Het gebruik van GNSS-constellaties, satellieten en signalen verhoogt de producti-
viteit
Trimble xFill technologie
Ingebouwde IMU tilt sensor

Voordelen

Bepalen hoeveel er uit gegraven of gevuld moet worden. 
Registreren van gegevens tijdens metingen
Gemakkelijk uitzetten van verschillende objecten
Meet de voortgang en berekent het volume
Maakt definitieve metingen, niveau controles en massa-dikte controle
Veel diverse functies
Men kan initiële werkzaamheden en topografische metingen uitvoeren zonder 
basisstation

Eigenschappen

Met Trimbles nieuwste Maxwell™-technologie, kan de SPS986 GNSS slimme antenne meerdere GNSS beelden ‘zien’ en signalen dan een standaard GPS-ont-
vanger. Dit geeft u meer nauwkeurigheid in omgevingen met substructuren, beperkte ruimtes en stedelijke omgevingen. U krijgt minder onderbrekingen en 
kunt productiever werken.

Trimble meetapparatuur kan 
gemakkelijk aangesloten 

worden op het basisstation 
of CPO’s oplossingen. 

Bespaar tijd door de geme-
ten gegevens door te sturen 

naar het kantoor.

TIPS

SPS 986 geeft samen met SITE-
WORKS, precieze meting van 

het terrein, geometrische 
objecten, controle-en volume 

metingen.

TIPS
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Trimble SPS785 ,de lichtgewicht en compacte Trimble® SPS785, GNSS Smart Antenna is een complete GNSS-ontvanger met 
bewezen Trimble kwaliteit en nauwkeurigheid, en deze is zo geprijsd waardoor de investering sneller loont. De SPS785 is een budgetvrien-
delijke optie. U controleert snel of de niveaus kloppen, navigeert naar punten, voert positionerings taken uit en registreert objecten met 
attributen, afbeeldingen en volumes. De SPS785 is een nieuwe generatie van de GNSS ontvanger die grote fexibiliteit in het werk verstrekt. 
De SPS785 kan worden gebruikt op kleine en grote werkplekken, waar gewerkt wordt met een GNSS-Rover of basisstation voor andere 
GNSS-operaties, met machinebesturingsystemen. SPS785 maakt gebruik van de unieke GNSS-georiënteerde Z-Blade techniek, wat betekent 
dat het signalen kan volgen en verwerken van alle satellietsystemen, en dus kan zorgen voor betrouwbare metingen en hoge veeleisende 
structurele omstandigheden overal ter wereld.

Effectiever
Bespaar personeelskosten
Ondersteunt alle constellaties
Verbeterde satelliet dekking waar u ook werkt
Gepatenteerde antenne plaatsing in een beschermde meetstok
Hoge mate van nauwkeurigheid om fouten te voorkomen en sneller meer werk uit 
te voeren
Makkelijk om de hele dag mee te werken door het lichte en compacte design

Voordelen

Werkt naadloos samen met Trimble Siteworks Positioning Systems Software en hardware, zodat iedereen op de werkplek dezelfde gegevens kan gebruiken en werken op hetzelfde 
platform.

Trimble meetapparaatuur 

kan samenwerken met een 

basisstation of State map-

netwerk gebruiken CPO’S 

oplossing. Bespaar tijd door 

gemeten gegevens te syn-

chroniseren van en naar het 

kantoor met de bouwplaats.

TIPS

SPS785 ontvangers hebben 
ingebouwde Bluetooth dat 
werkt met lange afstanden 

(lang Bluetooth bereik)
 klasse 1Bluetooth. Er is geen 

vergunning voor vereist
En het is een goed 

alternatief voor UHF
 radio.

TIPS
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Trimble SPS855 modulaire GNSS Rover is de meest geavanceerde ontvanger op de markt, deze is afgestemd op de 
bouwsector. De ontvanger kan ook worden gemonteerd in een boot of buiten op de bouwplaats. Trimble SPS855 combineert 
radio en GNSS ontvanger in één enkel chassis. Hierdoor kan de ontvanger geplaatst worden in een container of in een kast 
waar deze is beschermd tegen de vandalisme of diefstal, zodat alleen de antenne buiten wordt geplaatst.
SPS855 kan worden aangepast aan uw individuele behoeften, flexibiliteit en prestatie-eisen. Trimble GNSS-ontvangers zijn 
toekomst-proof investeringen. De SPS855 kan worden geleverd als ontvanger, basis of gecombineerde basis/ontvanger. Bij het 
selecteren van de basis of rover kan later worden opgewaardeerd naar een combi base/ontvanger.

Grote flexibiliteit met opties voor het upgraden van uw apparaat met de toepassingen van sleutels zonder een  workshop te volgen. 
Ontvangt L1 en L2 GPS-signalen
Kan worden bevorderd om L2C, L5 en GLONASS/Compass/Galileio signalen voor verhoogde effectiviteit in gebieden met beperkte satellietdekking te ontvangen
Maakt gebruik van toonaangevende Trimble RTK oplossing voor real-time correcties.
Programmering en monitoring via Ethernet-toegang en NMEA-uitgang.
Kan worden geleverd met en zonder intern radio-modem, interne 450 MHz radio te verzenden/ontvangen RTK correcties. Met satelliet protocol.
Modulair ontwerp biedt een grote flexibiliteit met de mogelijkheid om te upgraden naar een betere precisie.
Mogelijkheid om IBSS modem (Internet basisstation Setup) aan te sluiten voor RTK data ontvangst of om basis correcties te verzenden via een draadloze internetverbind-
ing.

Voordelen
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Trimble TSC7 Trimble TSC7 is een robuust hand-
held veldboek met het besturingssysteem Microsoft Win-
dows 10 Pro en Trimble Siteworks software. TSC7 is intuïtief 
en heeft een eenvoudige interface bij het uitvoeren van 
landmeetkundige activiteiten. Het veldboek heeft genoeg 
geheugen om te werken met grote projecten en complexe 
3D-ontwerpen.
De Trimble TSC7 is water- en stofdicht en kan omgaan met 
taken in alle weersomstrandigheden, het veldboek heeft een 
lichtgevend display en toetsenbord, zodat u ook kunt werken 
in omgevingen met weinig licht. Het veldboek geeft u de 
mogelijkheid om te werken met Trimbles Siteworks software 
met een toetsenbord of om het scherm alleen te gebruiken. 
Het touchscreen maakt het gemakkelijk om rond te navig-
eren, gegevens te verzamelen, de juiste positie te vinden en 
een punt te meten. Het kleurendisplay is gemakkelijk te lezen 
in alle weeromstandigheden, dit maakt het gemakkelijk om 
teksten te lezen, te kijken naar complexe ontwerpen in 3D 
of op technische tekeningen. U kunt uw exacte locatie hier-
door makkelijk vinden, zodat u snel punten kunt meten en 
gegevens verzamelen. U zult u kwaliteitsborging verbeteren 
onder meer door het testen van uw gegevens in het veld, in 
real time.
Trimble TSC7 veldboek met Siteworks software is gemaakt
om te werken met alle Trimble positioneringssystemen, met 
inbegrip van Trimble SPS785 en SPS986 GNSS-ontvangers en 
Trimble SPS7x0 en SPS930 Total Stations. 
Het heeft geïntegreerde Bluetooth, en kan dus draadloos 
communicatie leveren tussen TSC7 en SPS/GNSS-ontvangers.
Trimble TSC7 is ook verkrijgbaar met een modulaire 2,4 GHz 
Radio, en het maakt het gemakkelijk om verbinding te mak-
en met een total station.
 

Trimble SITEWORKS
Kabel gratis en direct op het Internet
Draadloze netwerkverbinding
Geïntegreerd modem
Windows 10 OS

Voordelen

Eigenschappen
Groot 7 inch kleurenscherm
Geïntegreerde modem
8/5 MP voor-en achterzijde camera met 
autofocus
Windows 10 Pro
WiFi, BlueTooth, mobiel
Gebruiksvriendelijke, Nederlandse taal, 
Siteworks software
Ingebouwde GPS
Backlit toetsenbord
Vervangbare batterijen
Werktemperatuur van-30 C tot + 60 C
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Trimble T7 Trimble T7 Tablet is een lichtgewicht en ro-
buuste handheld computer voor de exploitatie van GNSS-ont-
vangers of total stations. De gebruiksvriendelijke Trimble tablet 
helpt aannemers om meer efficiënt, met grotere en meer com-
plexe 3D-datasets in het veld te werken. Men kan de  tablet 
aansluiten op het kantoor voor onmiddellijke goedkeuringen en
kan wijzigingen van het kantoor communiceren naar degenen 
die in het veld werken. Een team kan sneller werken en verbind-
ing maken vanaf het kantoor of in de cabine. De Trimble T7 
Tablet is geproduceerd om het werk op de bouwplaats te ver-
eenvoudigen. De tablet heeft een 7 “ hoge resolutie display met 
gorilla Glass, deze maakt het schok-en krasbestendig. 
De Trimble T7  is gemakkelijk te gebruiken, schokbestendig, 
stofdicht en waterbestendig. Hierdoor is het ideaal voor land-
metingen, volume metingen en niveauregeling. Met de tab-
let kunt u gemakkelijk volgen hoeveel er is uitgegraven of op 
gevuld, in real time. Maar deze kan ook  de oorspronkelijke
niveaus en objecten meten en verifiëren. 
Daarnaast is er controle over het afwerkingsniveau en de dikte 
van de afgewerkte materialen. Alle metingen worden getoetst 
op ontwerp niveaus en toleranties. De tablet bevat  lithium-ion 
batterijen met een lange levensduur. Het heeft geïntegreerde
WiFi, Bluetooth en ingebouwde camera’s en GPS. Met camera’s 
die zowel voorwaarts als achterwaarts registreren, kunt u ook 
een videoconferentie organiseren zodat u snel beslissingen kunt 
nemen in het veld. Daarnaast kan hij foto’s met hoge resolutie 
nemen en video’s maken op aanvraag voor documentatie. De 
T7 draait op Microsoft Windows 10 Professional  en de gebrui-
kte software is Trimble Siteworks positioneringssystemen. Hier-
door kan iedereen op de werkplek gebruik maken van dezelfde 
gegevens en werken op hetzelfde platform.

Eigenschappen

TIPS

TIPS

Monitor, in real-time, hoeveel er is uitgegraven/opgevuld
Verbeterde effectiviteit door de mogelijkheid van ontwerp veranderingen in 
gebieden ter plaatsen
Continue toegang tot actuele informatie vormt de basis voor het nemen van 
onmiddellijke besluiten
Touch screen werkt met een pen, vingerdruk en Custom Touch handschoenen
De lichtgewicht en compacte tablet maakt het makkelijk om er de hele dag mee 
te werken
Verbeter de communicatie tussen het veld en kantoor, omdat er meer personen 
kunnen aansluiten op hetzelfde systeem
Voorwaarts en achterwaarts gerichte camera’s maken het mogelijk om videocon-
ferenties uit te voeren
 Men kan ook in hoge-resolutie Foto’s en video nemen
EMPOWER module maakt het mogelijk om 2,4 GHz radio’s en Trimble Universal te 
gebruiken met total stations
Werkt naadloos samen met Trimble Siteworks Positioning Systems Software
Hardware zodat iedereen op de werkplek  gebruik kan maken van dezelfde data 
en kan werken op hetzelfde platform

De tablet is een modulair 
meetapparaat, de gebruiker 
kan kiezen voor een radio als 
accessoire rechtstreeks in het 

apparaat.

De T7 tablet draait op
Windows OS, dit betek-
ent dat er gebruik kan 
worden gemaakt van 

alle standaard software 
die wenselijk is.
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De Trimble T10 Tablet voor de bouw is een robuuste 
en veelzijdige handheld computer voor de bouwsector. De Trimble 
T10 tablet is een integraal onderdeel van de Trimble technologische 
oplossingen voor productiviteitsverbeteringen. Om de workflow tus-
sen het kantoor en de bouwplaats te stroomlijnen. Trimble T10 is net 
zo krachtig als een gewone laptop en elimineert de behoefte aan 
duurdere apparatuur, waardoor de productiviteit wordt verbeterd.
In het individuele werkproces kunt u de Trimble T10 tablet combi-
neren met Trimble Siteworks software om u te verbinden met Trimble 
Connected Site, zodat u eenvoudig gegevens uitwisselen tussen het 
kantoor en bouwplaats via e-mail of Internet. Hiermee kunt u sneller 
werken, de wachttijd verminderen en daarmee de productiviteit  ver-
hogen, maar heeft u ook een beter rendement van uw investering.

Het gebruiken van een Tablet met ingebouwde connectiviteit is 
eenvoudig, deze zorgt voor snelle updates van wijzigingen in de 
gegevens of wijzigingen in velden.Deze kunnen dan direct worden 
geleverd naar het kantoor ter goedkeuring of als documentatie.  De 
Trimble T10 Tablet is speciaal ontworpen voor mensen in beweg-
ing die verschillende taken in het veld uitvoeren. Het is een zeer ro-
buuste tablet met een batterij met lange levensduur en een grote 
vaste harde schijf. Hij is ontworpen om verschillende weersomstan-
digheden te doorstaan. Trimble T10 Tablet heeft Windows 10 en de 
mogelijkheid om Windows Office, Trimble Business Center en andere 
relevante toepassingen te installeren.

Trimble SITEWORKS
Kabel gratis en direct op het internet
Draadloze netwerkverbinding
Geïntegreerd modem
Windows 10 OS
Zeer robuust

Voordelen

Feiten
Grote 10,1“ kleurenscherm met touchscreen
Geïntegreerd modem
2/5 MP voor-en achterzijde camera met autofocus
Windows 10 Enterprise
WiFi, BlueTooth, mobiel 
Gebruiksvriendelijke, Nederlandstalige, Siteworks software
Ingebouwde GPS
Vervangbare batterijen
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Trimble Totalstations zijn ontworpen om de omstandigheden van bouwplaatsen te weerstaan. De total stations 
worden geproduceerd voor projecten die zeer hoge nauwkeurigheid vereisen. Een van Trimbles vele unieke en gepatenteerde 
technologieën is dat deze ook bruikbaar zijn in slecht weer zoals regen en mist en zorgen voor 100% capaciteit en productie.

Trimble SPS720 total stations zijn ideaal 
te gebruiken wanneer er geen absolute 
hoogste nauwkeurigheid wordt vereist.

 

Trimble SPS730 en SPS930 universeel
Total station is een uniek instrument
Voor zowel machinebesturing als tradi-
tionele landmetingen.
 

TRIMBLE SPS720 TOTAL STATION

TRIMBLE SPS730/ 
930 UNIVERSEEL TOTAL STATION

Trimble total stations zijn 

gebruiksvriendelijk.De total 

station heeft een bereik van 

tenminste  500 meter bij 

gebruik van radio en Trimble 

gepatenteerd “actief target” 

technologie dat ervoor zorgt 

dat het prisma vergrendelt 

onder moeilijke omstan-

digheden.

TIPS

Trimble SPS730 en SPS930 
Total Stations zijn compat-
ible met machinebesturing 

systemen en  kunnen worden 
gebruikt met zowel actieve al 

passieve prisma’s. 

TIPS

Feiten
Tot 80m  met reflectorloze  metingen
Tot 500m met prisma meting 
Trimble® actieve target tracking technologie
Gepatenteerde Trimble® MagDrive ™ -technologie met hoge snelheid draait het 
instrument tot 86 °per seconde
De SPS720 biedt 3-seconden nauwkeurigheid op de Horizontal as en 2 seconden op 
de verticale as bij hoekmetingen.
De SPS720 Total station levert hoge prestaties en is een kosteneffectieve oplossingen 

Feiten
Tot 130 m met reflectorloze  metingen
Tot 550 m met prisma meting bij lange afstanden 
Trimble® multitrack™ technologie – vergrendelt en volgt passieve prisma’s voor dy-
namische metingen  en controlemetingen. En volgt actieve prisma’s voor dynamische 
metingen en machinebesturing 
Trimble® SurePoint™ -technologie - voor automatische correctie van horizontale en 
verticale hoeken wanneer het total station niet goed waterpas of uit positie is. 
Gepatenteerde Trimble® MagDrive ™ -technologie met hoge snelheid - draait het 
instrument tot 115 ° per seconde
3Hz DR-scan - Snel en kostbaar scannen van aangepaste gebieden SPS930 biedt 1 
seconde nauwkeurigheid op verticale en horizontale as hoekmetingen
De SPS730 biedt een nauwkeurigheid van 3 seconden op de horizontale as en 2 
seconden op de verticale as
door hoekmetingen. (3 seconden = ongeveer 1,4 mm per 100 meter zicht en 2 
seconden is ongeveer 0,9 mm per 100 meter scherm)
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Trimble EARTHWORKS 
COMPONENTEN

TD520 10’display. Dit display 
kan zowel verticaal als 
horizontaal gebruikt 
worden.

 

MS975, MS975, Zephyr GPS 
ontvanger

GS520 sensor

EC520 controller

SNM941 modem

SNRX radio 

VM510 ventiel module

Trimble Earthworks app, alle 
software mogelijkheden 

verwerkt in een app, deze 
app kan worden geïnstalleerd 

op de TD520

Trimble EARTHWORKS 
SOFTWARE

Met uw gebruikersnaam en 
wachtwoord logt u in in de 

gebruikersapp

Het Earthworks systeem 
wordt geleverd met 5 jaar 

garantie op software. 
Updates worden gedownload 

via het scherm

Een Loadrite weegsysteem is te 
integreren op het Earthworks 
systeem voor graafmachines, 

hiermee kunt u uw efficientie 
optimaliseren

U kunt ook kiezen voor uw 
eigen tablet. Android tablets 

zijn geschikt om de Earthworks 
software te installerenBYOD

AUTOMATICS

Het Earthworks graafmachine 
systeem is verkrijgbaar met 

een automaatfunctie. De 
machinist bedient de stick, 
earthworks controleert de 

machine verder. 

PAYLOAD

AUTOTILT

Met het Earthworks systeem 
op graafmachines is het 

mogelijk de kanteling van de 
bak te automatiseren
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®

5 jaar software garantie 
1 jaar hardware garantie
IMU sensor techniek
Android platform

Voordelen

Alles over Trimble Earthworks
De Trimble Earthworks machine app werkt op het Trimble 520 display en andere Android 
tablets en is via touchscreen bedienbaar. Het ontwerp wordt weergegeven in een 3D 
vieuw. De software is ontworpen in samenwerking met gebruikers uit bouw en machine 
wereld over de hele wereld om de juiste gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Elke 
gebruiker kan het scherm naar zijn eigen gebruikers wensen instellen. Het Earthworks 
systeem kan uitgebreid worden met een weegsysteem, automatische tilt functie op de 
kantelbak, en automatische besturing op de giek. Workflows, een aantal configureer-
bare weergaven maken het makkelijker om het juiste perspectief te zien om uw pro-
ductiviteit te maximaliseren. Earthworks  heeft ook opties voor het draaien in volledige 
automatische en geïntegreerde weeg systemen. Het IMU-gebaseerde systeem biedt nog 
betere GNSS-prestaties, nauwkeurigheid en stabiliteit. Het platform ondersteunt meer-
dere corrigerende diensten, waaronder VRS en Internet Base Station service (IBSS) wan-
neer een correctie bron tijdelijk niet beschikbaar is, de Trimble xFill functie beschikbaar.

Trimble Earthworks voor graafmachines is de nieuwste machine technologie. Productiviteits 
verhogingen kunnen oplopen tot 35%. het systeem heeft een groot scherm, gebruiksvriendelijke interface en een bestur-
ingssysteem van Android die eenvoudig voorzien kan worden van de nieuwste updates. U kunt ook uw eigen Android tablet 
toevoegen. Trimble Earthworks past op graafmachines met inbegrip van degene die uitgerust zijn met een draai-kantelstuk. 
Het systeem kan worden uitgerust met een marine kit waarmee men tot 20 meter onder water kan werken. Dit maakt het 
systeem geschikt voor waterwerken. Het grote TD520 display en de EC520 controller berekenen de positie van de bak en 
vergelijken deze met het ontwerp. Op het display is het mogelijk de maatvoering weer te geven met led panelen.

2D/3D AUTOMATISCHE SYSTEEM
Automatische controle van de hydrauliek 
op de machine, zodat de precisie wordt 
verhoogd bij het afwerken. De bak blijft 
altijd op het juiste niveau. De automaat 
kan de productiviteit verhogen met 
maximaal 40%. 

2D-CONFIGURATIE
Flexibele 2D graafmachine technologie, 
geschikt voor verstelgiek, dieptes, taluds, 
percelen en andere kleine opgravingen 
werken. 

3D DUBBEL GNSS
Een moderne 3D-systeem dat de exacte 
positie op de bak weer geeft. Geschikt 
voor meer complexe Jobs met 3D design.

Het installeren van 
persoonlijke apps op het 

display is mogelijk

TIPS

Alle software in een app 
inclusief de data overdracht 

naar kantoor

TIPS
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®

Trimble Earthworks voor dozers is gebaseerd op hetzelfde systeem als Trimble Earthworks voor graafma-
chines. Zelfde Androïde werkend systeem, zelfde groot scherm en zelfde eenvoudige software app. De GPS ontvangers zijn op het dak 
geplaatst.Met de nieuwe IMU sensoren, verhoogt de productie en nauwkeurigheid.

U kunt persoonlijke apps 
downloaden op het TD520 

scherm.

TIPS

Alle updates in de Earthworks  
app, zodat er geen behoefte 

is om componenten en andere 
toebehoren te veranderen om 

bijgewerkt te worden naar
de allernieuwste functies

TIPS
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5 jaar software garantie 
1 jaar hardware garantie
IMU sensor techniek
Android platform

Voordelen

Alles over Trimble Earthworks
De Trimble Earthworks machine app werkt op het Trimble 520 display en andere Android 
tablets en is via touchscreen bedienbaar. Het ontwerp wordt weergegeven in een 3D 
vieuw. De software is ontworpen in samenwerking met gebruikers uit bouw en machine 
wereld over de hele wereld om de juiste gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Elke 
gebruiker kan het scherm naar zijn eigen gebruikers wensen instellen. Het Earthworks 
systeem kan uitgebreid worden met een weegsysteem, automatische tilt functie op de 
kantelbak, en automatische besturing op de giek. Workflows, een aantal configureer-
bare weergaven maken het makkelijker om het juiste perspectief te zien om uw pro-
ductiviteit te maximaliseren. Earthworks  heeft ook opties voor het draaien in volledige 
automatische en geïntegreerde weeg systemen. Het IMU-gebaseerde systeem biedt nog 
betere GNSS-prestaties, nauwkeurigheid en stabiliteit. Het platform ondersteunt meer-
dere corrigerende diensten, waaronder VRS en Internet Base Station service (IBSS) wan-
neer een correctie bron tijdelijk niet beschikbaar is, de Trimble xFill functie beschikbaar.

De dubbele GNSS-ontvangers zijn ideaal voor het werken op steile 
hellingen en complexe ontwerpen met smalle tolerantiegrenzen.



®

Trimble Earthworks voor graders met dubbele GNSS-antennes of een totalstation oplossing biedt real-time 
positie en richting op de machine, zodat men de weg kan profileren in 3D. Het IMU-gebaseerde systeem biedt nog betere prestaties, nau-
wkeurigheid en stabiliteit, vooral wanneer het systeem wordt gebruikt met een Total station. Het GNSS-platform ondersteunt ook aanvul-
lende corrigerende diensten, waaronder VRS en Internet Base Station service (IBSS). Wanneer een correctie bron tijdelijk niet beschikbaar is, 
vult de functie Trimble xFill de hiaten aan om de uptime te maximaliseren.
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5 jaar software garantie 
1 jaar hardware garantie
IMU sensor techniek
Android platform

Voordelen

Alles over Trimble Earthworks

U kunt persoonlijke apps 
downloaden op het TD520 

scherm.

TIPS

Alle updates in de Earthworks  
app, zodat er geen behoefte 

is om componenten en andere 
toebehoren te veranderen om 

bijgewerkt te worden naar
de allernieuwste functies

TIPS

De Trimble Earthworks machine app werkt op het Trimble 520 display en andere Android 
tablets en is via touchscreen bedienbaar. Het ontwerp wordt weergegeven in een 3D 
vieuw. De software is ontworpen in samenwerking met gebruikers uit bouw en machine 
wereld over de hele wereld om de juiste gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Elke 
gebruiker kan het scherm naar zijn eigen gebruikers wensen instellen. Het Earthworks 
systeem kan uitgebreid worden met een weegsysteem, automatische tilt functie op de 
kantelbak, en automatische besturing op de giek. Workflows, een aantal configureer-
bare weergaven maken het makkelijker om het juiste perspectief te zien om uw pro-
ductiviteit te maximaliseren. Earthworks  heeft ook opties voor het draaien in volledige 
automatische en geïntegreerde weeg systemen. Het IMU-gebaseerde systeem biedt nog 
betere GNSS-prestaties, nauwkeurigheid en stabiliteit. Het platform ondersteunt meer-
dere corrigerende diensten, waaronder VRS en Internet Base Station service (IBSS) wan-
neer een correctie bron tijdelijk niet beschikbaar is, de Trimble xFill functie beschikbaar.
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Het Trimble CCS900 systeem  voor asfaltwalsen is de eerste GPS oplossing die de aannemer de mo-
gelijkheid biedt om real-time kwaliteitsprocessen te beheren. Verdichting, positie en hoogte kunnen geregistreerd worden. 
Met deze gegevens kan men een revisie maken voor de kwaliteitsbeheersing. De mogelijkheid bestaat ook om van te voren 
een 3D ontwerp met een plan te integreren en aan de hand hiervan de registratie uit te voeren

Met behulp van Trimbles GNSS-antennes en de geavanceerde CCS900 machine software, heeft Trimble een nieuwe stap gezet 
naar een  intelligente bouwplaats oplossing om de registratie van de asfaltverwerking te registreren. Het systeem is te install-
eren op alle types asfaltwalsen. De aannemer is vaak verplicht om gedetailleerde informatie aan te leveren over de oplevering 
van het project. Handmatige verzamelde gegevens van willekeurige monsters zijn in deze huidige tijd minder representatief. 
Daarnaast kunnen deze geen hoogte weergeven. Ook de temperatuur die we met infrarood sensoren meten worden bij tradi-
tionele metingen niet geregistreerd. Met de CCS900 systemen hebben aannemers nu toegang tot alle beschikbare data. Deze 
data kan later worden geanalyseerd op kantoor en worden gebruikt voor het genereren van gedetailleerde rapporten en de 
documentatie die nodig is om te voldoen aan de strengste project eisen.
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GCS900 wielladers
Met het GCS900 systeem voor wielladers kunt u altijd op de juiste hoogte profileren. De sensoren op de ma-
chine in combinatie met de GPS ontvangers geven u altijd de juiste hoogte en richting van het uit te voeren 
werk. Het 3D ontwerp is rechtstreeks beschikbaar in de cabine. Met GCS900 voor wielladers kan uw produc-
tie wezenlijk verhoogd worden. Het systeem omvat Trimbles nieuwe GS420 platform sensor voor maximale 
snelheid en nauwkeurigheid. Ontwerp data kan gedeeld worden via het modem en met worksmanager krijgt 
de klant volledige toegang tot remote support. Met dit worksmanager systeem heeft Trimble een oplossing 
voor alle soorten machines op de bouwplaats.
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TRIMBLE READY
Trimble werkt samen met de toonaangevende machine leveranciers in de 
ontwikkeling van hun technology systemen. De samenwerking resulteert 
in kortere installatie tijden en door het integreren van technologie worden 
grotere machine prestaties bereikt. Trimble ready machines komen 
voorbereid vanaf fabriek waarna door SITECH de hardware geïnstalleerd 
kan worden. Er is een partnership met meerdere machine fabrikanten. 
In veel gevallen wordt standaard Trimble hardware gebruikt zodat u 
deze apparatuur ook kunt wisselen met de technologie van uw huidige 
machinepark. Informeer bij ons naar de integratie mogelijkheden.

WAAROM TRIMBLE READY?

98%

NAUWKEURIGHEID
43%

VERHOOGT 
VEILIGHEID

100%

VERHOOGT PRODUCTIE
CAPACITEIT

BESPAART
BRANDSTOF
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RTBC- Viewer editie- gratis 

verkrijgbaar
Importeren van veelgebruikte 
indelingen met 3D en cross-profil-
weergave. Export naar Trimbles 
systemen zoals Siteworks, initiatief, 
GCS900 en SCS900.

Modulaire veld gegevens
Basis CAD-functionaliteit, maak 
punten en lijnen. Bewerk objecten en 
controleer uw gegevens. Exporteer 
naar gemeenschappelijke formaten 
zoals DXF, LandXML en naar Trimble 
producten. 

Site Modeling editie
Maak middellijnen, Bullet Cloud 
Management en oppervlakken. Hier 
kunt u objecten op oppervlakken 
draperen, bouwkuilen maken en 
volumes berekenen op basis van 
oppervlakken. Knip / vul kaarten voor 
het berekenen van scheurstralen en 
geometrische controle van rapporten 
zijn ook opgenomen in deze licentie. 
Geavanceerde CAD-functies zoals het 
knippen of uitbreiden van lijnen tot kruis 
lijnen, hoogte curven en geavanceerde 
volume berekeningen zijn beschikbaar. 

Survey Intermediate editie
Naast platte en veld gegevens kunt  
u afbeeldingen en PDF-tekeningen 
importeren. Beschikbaar zijn ook 
achtergrond kaarten via uw Trimble ID. 
Vanuit PDF kunt u vectoren importeren 
en deze desgewenst omzetten in een 
volledig graafmodel.

Survey Advanced editie

Uw gegevens opschonen met 
automatische transmissie. Hier kunnen 
lege objecten, lijnen zonder lengte, 
dubbele objecten en gefragmenteerde 
lijnen in een automatisch proces worden 
verwerkt, dit is met andere software 
bijna niet mogelijk. Bovendien kunnen 
lijnen en oppervlakken automatisch 
worden gegenereerd bij het gebruik 
van gekoppelde tekstelementen. Dit 
is de snelste manier van 2D-tekening 
omzetten  naar 3D-model.

Infrastructure editie
Dit is de meest uitgebreide editie van TBC. 
Hier kunnen rotondes worden gemaakt 
in enkele seconden met behulp van twee 
kruisende middelste lijnen. Bulktransport 
met de optimalisering van kantel- en 
bulk extractie,waarbij u een schatting 
krijgt van de geschatte kosten per 
machine. Voer een massabalans uit om 
de optimale workflow voor u te vinden, 
voeg boorlogboeken toe om laagdiktes te 
berekenen en nog veel meer. Proeflicentie 
kunnen worden verkregen op de volledige 
versie van TBC.

Trimble Business Center
Wanneer  “goed genoeg” niet langer aanvaardbaar is. BC-HCE en TBC 
worden gecombineerd om u het beste van beide werelden te geven. 
Dit geeft u de mogelijkheid om volledige controle over de planning, 
machines, data en berekeningen te nemen. TBC is compatibel met de 
meeste toonaangevende softwareplatforms op de markt, zoals 
Autodesk®, Bentley®, ESRI, Nova Point en vele anderen. Het is aang-
esloten op de Cloud met eenvoudige bestandsoverdracht en controle, 
heb je de complete tool om uw dagelijkse zaken te behandelen als een 
calculator, een projectmanager of geschoolde exploitant.
Het programma ondersteunt puntenwolken met fotogrammetrie, hoev-
eelheid berekeningen, cross-profiel ontwerp gebaseerd Vips / DMI, bou-
wput, polygoon slepen, massatransport, tunnel en een aantal andere 
functies. Dynamisch ontwerp met meerdere weergaven biedt flexibiliteit 
en intuïtieve werkmethoden. Deel uw gegevens via Trimble Connect, 
gegevens weergeven in  VisionLink, ophalen van gegevens van Drones, 
in het kort; Maak uw werk gemakkelijker met TBC

Deze licentie biedt u de meeste van de 
tools te gebruiken bij de faciliteit. In 
aanvulling op de voorgaande functies, 
krijgt u een volledig ontwerp pakket 
voor Road modellen, en met de 
mogelijkheid om percelen te creëren op 
de gewenste schaal met cross-profielen. 
Een indrukwekkende 3D-PDF-tekening 
kan ook worden geleverd in een groot 
overzicht.

Site Modeling editie

MAKEN EN BEHEREN
ONTWERPEN OM KOSTBARE FOUTEN TE VERMIJDEN.

WIN MEER JOBS 
WERKEN IN GEDETAILLEERDE. 

DOOR ERVOOR TE ZORGEN DAT DE GEGEVENS 
SCHOON, BIJGEWERKT EN GELEVERD WORDEN IN 
HET JUISTE FORMAAT, ZODAT HET WERK CORRECT 
DE EERSTE KEER WORDT UITGEVOERD.

 
DOOR HET OPTIMALISEREN VAN DE MODELLEN

VERLAAG DE REISTIJD.  

COMMUNICATIE VERKLEINEN 

NAADLOOS EN EFFICIËNT DATA 
BEHEER TUSSEN KANTOOR EN VELD.
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Trimble FileFlipper is een app die eenvoudige gegevensconversie mogelijk maakt van standaard 
indelingen zoals LandXML en DXF naar de machinebesturing van Trimble. De app is eenvoudig te gebruiken en geeft 
goede instructies onderweg. U selecteert gegevens, coördinaatsystemen en geoïde, waarna de app de conversie en 
ook de bestandslocatie afhandelt. Dit komt in zowel de Android- als de Windows-versie, dus het kan worden gebruikt 
op het scherm van de machine of op de pc op kantoor.FileFlipper kan ook worden ingesloten als een plug-in in andere 
applicaties voor directe export naar de machinebesturing van Trimble. Dit vergemakkelijkt  de workflow van kantoor 
naar machine. Het is ook gratis geïmplementeerd in WorksManager. (worksmanager.com)

WorksManager (TCC) wordt nu vervangen door WorksManager, een Cloud data flow oplossing voor machines en ap-
paratuur. Met WorksManager kunt u zien waar uw apparatuur zich bevindt, en of de machine of de apparatuur de meest recente versie van 
de DataSet gebruikt. Dit biedt goede hulp en vermindert de mogelijkheid om fouten te maken in velden op basis van verouderde ontwerpen. 
WorksManager heeft ook externe toegang voor bediening of ondersteuning voor personeel en machines in het veld. Het bespaart veel tijd, 
en biedt een eenvoudige controle over de matrix. WorksManager wordt projectgestuurd, zodat u kunt zien welke eenheden zich in het proj-
ect bevinden. Deze hebben toegang tot de gegevens die worden gepost. WorksManager bevat ook FileFlipper, zodat u originele gegevens 
rechtstreeks in de cloud kunt plaatsen. De gegevens worden geconverteerd en gedistribueerd naar de machines.Het project kan ook worden 
gedeeld door andere leden uit te nodigen. Het is ook mogelijk om gegevens te converteren zonder ingelogd te zijn in de cloud, dus hier kan 
iedereen gegevens converteren naar Trimble systemen vanaf de bouwplaats.

Trimble VisionLink is een rapporterings centrum voor gegevens 
van de bouwmachine. 
 Hier ziet u de locatie en het brandstofverbruik van de machine, maar nog be-
langrijker u heeft inzicht in het uitgevoerde werk en kunt dit documenteren. 
Gegevens van de box kunnen een voltooid perceel  produceren in een Excel 
sheet met de geselecteerde instellingen.
Met betrekking tot de N200, kan men niet alleen het aantal kruisingen docu-
menteren, maar ook de stijfheid van de grond analyseren nadat de machine het 
werk heeft uitgevoerd. De gegevens zijn altijd online beschikbaar, en ze zijn te 
allen tijde bijgewerkt met slechts een interval synchronisatie van 5 minuten. Dit 
geeft de mogelijkheid om de vooruitgang te volgen van uur tot uur vanaf het 
kantoor. De gegevens zijn ook beschikbaar voor 10 jaar, dus men kan altijd teru-
gkijken en controleren wat er gedaan is en hoe het werd gedaan. Dit is een licen-
tie gebaseerd op de machine, waardoor het aantal gebruikers oneindig is. Als 
meer leden van de organisatie toegang willen, kunt u deze toewijzen als u wilt.
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Trimble Stratus software is ontwikkeld voor aannemers om nauwkeurige informatie over projecten 
en activa in kaart te brengen, te meten, te bewaken en te delen. Met Stratus kunnen de verantwoordelijke 
de projecten controleren en sneller beslissingen nemen, hierdoor vermijden ze fouten, documenteren ze 
en verhogen de winst door altijd over de nieuwste en juiste informatie te beschikken.

Volume
Bereken het toegevoegde of verwijderde volume uit bouwput-
ten, materiaal palen, sloten, enz.

Ontwerp controleren
Upload ontwerpen om de werkelijke oppervlakte te vergelijken 
met het ontwerp en het bouwproces te volgen. Meet afstanden, 
hellingen en hoogtes om deze te vergelijken met traditionele 
metingen.

Onder-aannemers
Pas het volume aan voor voortgang en vereffeningen. Visuele 
controle van wijzigingen in de loop van de tijd. Verminder 
meningsverschillen door de portal te delen, zodat iedereen 
toegang heeft tot dezelfde gegevens.

Weg- en verkeersmanagement
Meet de helling van de weg, dwarsprofiel, breedte en lonten 
met een paar klikken. Optimaliseer de verkeersstroom met een 
complete en actuele projectkaart. Verplaats machines, auto’s en 
mensen naar waar ze moeten zijn. Verminder de laad- en loop-
tijden met een overzicht van de ontwerpwegen en de werkelijke 
toestand van de weg.

Voordelen
Weet wat je prijs is en wat je hiervoor aanbiedt:
Voer uw eigen metingen uit voordat u begint met het werk en er wijzigingen plaatsvinden. Krijg nauwkeurige en actuele metingen wanneer u het nodig hebt zonder een 
team van technici. Bespaar geld op consultants en vermijd het delen van informatie. Krijg antwoorden op vragen over het project met een intuïtieve, webgebaseerde tool. 
Een visuele tijdlijn houdt alle betrokken partijen op de hoogte van de juiste gegevens. Zie alle wijzigingen en los meningsverschillen snel op.

Veiligheid
Verminder het aantal mensen rond machines door om hen 
heen te meten en in andere gevaarlijke gebieden met een 
drone. Neem volledige controle over uw project zonder 
mensen naar onveilige gebieden te sturen. Zie veranderin-
gen in grote en aardverschuiving-gevoelige hellingen.

Ecologisch verantwoord ondernemen
Krijg gedetailleerde foto’s van projectgrenzen en bescher-
mde gebieden / structuren om eenvoudig verantwoorde 
handhaving van voorschriften te documenteren.

Project efficiëntie 
Kan worden geïntegreerd met Business Center en Site-
works. Dezelfde basis biedt goede gegevens op alle niveaus. 
Voer uw eigen metingen uit voor nog nauwkeurigere ge-
gevens en controle.Boek vooruitgang en draai budgetten 
aan met volledige controle op de hoeveelheden. Bespaar 
geld vanwege medewerkers die minder uren in het veld sta-
an, omdat men vooruitgang ziet en kan inspecteren vanaf 
het kantoor. Maak een eind aan het feit dat de informatie 
voor enkelen op het project toegankelijk is wanneer ieder-
een toegang tot dezelfde gegevens heeft.

Positioneer op 
controlepunt

Vlieg de drone 
over het project

Uploaden naar 
controlepunt

Foto’s uploaden

Productie van 
afbeeldingen

Kaarten en modellen 
analyseren en delen
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Trimble SITEWORKS is een modern en intuïtief programma voor aannemers in de bouw en constructie. Met 
Siteworks kunt u eenvoudig werken met metingen en lanceringen. Met Windows 10 en verhoogde verwerkingskracht krijgt 
u ook snellere afhandeling van complexe bestanden en 3D-datasets. U de interface aanpassen aan de workflow en u kunt 
alle weergaven configureren om aan de behoeften van elk individu te voldoen. U begint snel, het is flexibel in gebruik en kan 
extreem veeleisende taken aan. De software werkt op dezelfde manier als wij onze eigen mobiele telefoons gebruiken: vegen, 
tikken en vasthouden. 
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Voor uw workflow
Werk sneller en beter met de Trimble Siteworks software. De moderne interface 
is geoptimaliseerd om gemakkelijk te gebruiken en voor maximale productie. 
Maak uw eigen setup op het scherm om de software voor uw gebruik en uw 
werktaken aan te passen. Het is makkelijker.

Voor landmeetkundige
Werken met complexe 3D-modellen
Verzamelen van grote datasets snel en gemakkelijk
Visualiseren 3D-modellen intuïtief
Tiltcompensation en eBubble zorgen dat al het werk sneller gaat.

HUIDIGE 
COMBINATIES
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Laser Bron: 635-670nm zichtbaar, klasse 3A/3R
Nauwkeurigheid: 2,2 mm per 30 m 
Ontvanger bereik: 500 m Ø 
Met HL450
Zelf nivellerend: ± 5 º
Compensatiemethode: elektronische zelf nivellering
Voedingsbron: 4 stuks “D” NiCd of alkaline
Levensduur van de batterij (20 ° C): NiCd: 45 uur, alkaline: 90 uur
Batterijstatus LED knippert rode LED
Opladen van de batterij tijd: minder dan 10 uur
Rotatiesnelheid 600 rpm

Specificaties

Laser straal 650 nm zichtbaar, klasse 2
Laser nauwkeurigheid ± 1,5 mm bij 30 m
Elektronisch zelf instellen
Temperatuur compensatie
Zelfinstellende bereik ± 5 graden
Power Source 10,000 mAh NiMH batterij pack
Gebruikstijd 50 uur voor alkaline en 35 uur voor NiMH
Rotatiesnelheid 600 omwentelingen per minuut
Statief draad (horizontaal en verticaal) 5/8 “× 11
Temperatuurbereik, werking-20 tot + 50 ° C
Temperatuurbereik, opslag-20 tot + 70 ° C
Stof en waterdicht: Ja-IP66

Specificaties

Dit is een laser die zeer geschikt is voor het gieten van 
banen en  het instellen van hoogten op de werkplek. 
Laser nauwkeurigheid is 2,2 mm per 30 m. 
Totaal 500m bereik. De laser wordt geleverd met 
HL450 ontvanger met mm-aflezing, oplaadbare bat-
terijen, lader en transportkoffer. 
De laser wordt geleverd met 5 jaar garantie.

Trimble LL300N

Dit is een afschotlaser in robuust design. Digitale 
afschotlaser met 800 meter werkruimte. hellingsbereik 
-10% tot + 15%. 
Wordt geleverd met afstandsbediening met een bereik 
van 100m en een HL760 laserontvanger. De laser 
wordt geleverd met een 1-jaar garantie.

Trimble GL412N

Trimble GL722 
Dit is een dubbel afschotlaser voor machine con-
trolesystemen. Hellingbreik van +/-10% in de X-as 
en-0,5% tot + 25% in de Y-as. Bereikt een volle 900 
meter en is daarom ideaal voor machinebesturingen 
met laserontvangers. De laser wordt geleverd met een 
1-jaar garantie. 

Specificaties
X-as instelling: 
-10 tot + 10% (GL710, GL720, GL722)
Y-as instelling: 
-0,500 tot + 25% (GL720, GL722)
Zelfnivellering (GL720, GL722):
Tot 25%
Stof en waterdicht: Ja-IP67
De klasse van de laser: CDRH II (IECI)
Bereik tegen laser ontvangers gemonteerd op machine: 450 m 
Gewicht: 8,5 kg 
Actieve temperatuurcompensatie.

Trimble DG613  
Dit is een kleine en compacte rioollaser met een hell-
ingsbereik van – 12% tot + 40%. Heldere zichtbare 
straal van maximaal 150 meter.
Dwarscompensatie die zorgt voor een snellere en nau-
wkeurigere instelling omdat de laser niet in de pijp 
waterpas hoeft te staan. Steek het in de pijp en hij zet 
zichzelf waterpas. Groot, helder display met grafische 
gebruikersinterface maakt het gemakkelijker om de in-
formatie op het scherm te lezen en deze zowel binnen 
als buiten de pijp te gebruiken.
Dezelfde grafische gebruikersinterface wordt weerge-
geven op de afstandsbediening - wat u op de laser 
ziet, ziet u ook op de afstandsbediening.

± 1,5 mm meer dan 30 m
10 boogseconden
Werkingsbereik: tot 150 m
-DG813, DG613: rode laser diode 600-680 NM
-DG613G: groene laser diode 510-570 NM
Laser klasse: klasse 3A/3R, < 5 mW, of klasse 2
Zelf nivellerend 
De lengtegraad: over het gehele dalingsgebied met automatische 
Inter-raket compensatie. De waaier van de daling:-12% aan + 40%
Zoekgebied ter plaatse uitlijnen (DG813): tot + 45 graden (met 
SF803 toegevoegd aan de laser)
Lijn bereik: 20 ± 1
Nivellering indicatoren: LCD-indicaties: Beam en LED knippert
Voeding: 10 000 mAh NiMH Battery Pack
Gebruikstijd: DG813, DG613: rood-40 uur NIMH-DG613G: groen-30 
uur NIMH
Temperatuur compensatie: Ja 
Lengte: 25 cm 
Diameter: 13,5 cm
Werkende temperatuur:-20 ° c aan + 50 ° C
Gewicht: 3,98 kg

Specificaties
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Trimble Loadrite L3180 voor wielladers is veel meer dan een gewichtmeting. De L3180 biedt de mogelijkheid 
om eenvoudig informatie  te verzamelen over het laadproces van de wiellader. Consistente interne nauwkeurigheid is even be-
langrijk als algemene meetnauwkeurigheid voor het meest effectief laden. De L3180 is een slim weegsysteem dat zich aanpast 
aan het terrein, de techniek van de bestuurder en bewegingen. Dit betekent dat zowel ervaren als nieuwe machinisten snel 
kunnen laden en er zeker van zijn dat de resultaten elke keer hetzelfde zijn. Wat er ook gedaan moet worden, de uitdaging voor 
projectmanagers en fleetmanagementmanagers is hetzelfde; Haal het beste uit bestaande apparatuur door ervoor te zorgen 
dat alles op de meest effectieve manier gebruikt wordt, snelle en efficiënte beslissingen genomen kunnen worden. De juiste 
informatie direct beschikbaar is. De L3180 weegt nauwkeurig, ongeacht het oppervlak en heeft een nieuwe en verbeterde in-
telligentie in het weegsysteem. De L3180 heeft ook een digitaal CAN-bussysteem dat externe impact vermindert en standaard 
een kantelsensor op de machine kan integreren. Het display toont alle noodzakelijke informatie zoals gewicht, tijden, auto’s, 
materialen, klanten en meer. Het kantoor heeft toegang tot verschillende productiefaciliteiten niveaus, dit kan ook worden 
bekeken op een mobiel of tablet indien gewenst.

Voordelen
Verbeterde nauwkeurigheid van de weging
Slimme IMU sensoren
Smart Data Sync
WiFi/GPS
Kaart
Precieze locatie van machine-en laadruimte
Slimme verbindingen
Grotere display
eTickets
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Trimble Loadrite Force 
Wiellader gewicht
Nu kunnen machinisten snel en eenvoudig auto’s laden 
naar het juiste gewicht. Trimble LOADRITE Force draagt bij 
tot nauwkeurig laden via de eenvoudige gebruikersinter-
face. Toonaangevende weeg nauwkeurigheid zorgt ervoor 
dat auto’s goed worden geladen voordat ze de weg op 
gaan of op een weegplateau staan.Het gewicht van de 
wiellader vermindert de wachttijd en verhoogt de produc-
tie zodat klanten en autobezitters tevreden zijn. Trimble 
LOADRITE Force is een snel en gemakkelijk te gebruiken 
weegsysteem. Het heeft minder functies dan de L3180, 
waardoor het eenvoudiger in gebruik is.De Trimble LOAD-
RITE Force heeft een multipoint weegtechnologie, die dy-
namisch wegen mogelijk maakt terwijl u onderweg bent. 
Hierdoor gaan ook alle weg operaties sneller.

Het systeem is ideaal voor alle bewerkingen die nau-
wkeurige wegen vereisen en waarvoor geen geavanceerde 
functies nodig zijn.

Trimble Loadrite LP950 Printer is compatibel met alle Trimble Loadrite gewicht systemen. Met een di-
recte verbinding met de controledoos, is  goede documentatie gewaarborgd van alle uitgevoerde werkzaamheden  per klant, 
per dag, per verschuiving, per product, enz. 

W
EE

G
 O

PL
O

SS
IN

G
EN



®

SE
R

V
IC

E 
&

 S
U

PP
O

R
T

STARTER

 Betaalde telefonische ondersteuning per aanvraag

Onbeperkte telefonische ondersteuning

TCC – Informatie draadloos beheren en  remote 
support

1

2

3Onbeperkte telefonische ondersteuning

TCC – Informatie draadloos beheren en  remote 

support

Chatfunctie controlbox (Earthworks)

1 dag training

VRS + simkaart (machinebesturing)

Jaarlijkse inspectie* (maatvoering)

SMART

STANDARD

SITECH Service Support Solution (S4) biedt een aantal verschillende pakketten aan, waardoor 
u de efficiëntie kan verhogen en de kosten onder controle houdt. Het S4 programma is een 
transparant concept waardoor u niet voor verrassingen komt te staan. Het S4 programma 
biedt 3 verschillende pakketten aan op systeemniveau, waardoor u uw efficiëntie kunt 
verhogen en de kosten onder controle houdt. SITECH Service Support Solutions

In een tijd waarin budgetten en deadlines onder druk staan, is het cruciaal om te 
weten welke kosten u kunt verwachten. Voor service, onderhoud, training en support. 
Het SITECH Service Support Solution (S4) programma biedt hiervoor een goede basis. 
SITECH biedt oplossingen voor aannemers en opdrachtgevers in vrijwel alle toepassin-
gen. Van grondverzet tot wegenbouwprojecten en van overslag tot spoorontwikkel-
ing. U kunt gebruik maken van een uitgebreid aantal diensten en oplossingen.

CONTROL YOUR 
FUTURE WITH 

SITECH
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SITECH Academy 
Training in het gebruik van apparatuur wordt steeds belangrijker. Van datavoorbereiding naar 
maatvoering, controle en uitvoering, hiervoor moeten mensen worden opgeleid. Bij de SITECH 
Academy kunnen trainingen gevolgd worden voor diverse disciplines. Voor de machinist die 
Earthworks gebruikt en maatvoerders die werken met Siteworks, maar ook wanneer je gebruik 
wilt leren maken van Trimble Business Center Software. De diverse trainingen zijn allemaal te 
zien op onze website en tevens verschillende data waarop deze plaatsvinden. SITECH biedt 
hiernaast ook op maat gemaakte bedrijfstrainingen aan, op locatie of op het kantoor in Asten. 
www.sitechsolutions.com/nl/training/ 

SITECH Support App 
SITECH introduceert de SITECH App. Deze is exclusief voor u als SITECH klant 
beschikbaar in de App store of in de Google Play Store.
 
De App is eenvoudig te  gebruiken!

    Bekijk de instructiefilmpjes om uw probleem snel te verhelpen
    Blijf op de hoogte van het laatste SITECH nieuws
    Maak gebruik van de chat functie of vraag een terugbelverzoek aan

Met deze App kunt u als klant zelf de meest voorkomende problemen oplossen. 
Daarmee kunt u snel weer aan de slag. Dit wordt gedaan door middel van een 
stappenplan waarin u op zoek kunt gaan naar het juiste onderwerp. Hier is ver-
volgens middels een filmpje te zien hoe het probleem verholpen kan worden. 
Mocht u er niet uitkomen dan kunt u gebruik maken van een chat-functie of 
kunt u ons alsnog bellen of een terugbelverzoek sturen. (0493-681009) In deze 
App is het ook het laatste SITECH nieuws te zien, zodat u altijd op de hoogte 
blijft van nieuwe producten, installaties of storingen.


