DPS900 Poraukseen
ja Paalutukseen

maksimoi tuottavuus ja laatu

Trimble, koneohjauksen asiantuntija, ylpeänä esittää uuden

4 KUUKAUDEN TAKAISINMAKSU

tulokkaan perheeseen – Trimble® DPS900 Poraukseen ja

DPS900 maksaa itsensä jopa 4 kuukaudessa:

Paalutukseen. Tehty lujista Trimblen komponenteista ja käyttää

• Poraus tarkasti tavoitesyvyyteen — vähemmän yliporausta eli kärjet ja

alan kehittyneintä paikannusteknologiaa. DPS900 parantaa
poraamisen ja paalutuksen turvallisuutta, tarkkuutta ja
tehokkuutta. Päivällä, yöllä ja kaikissa olosuhteissa.
Osana Trimble Connected Site® perhettä DPS900
integroi toimiston ja työmaan. Teet kerralla valmista,
olet tuottavampi ja mikä parasta — viivan alle jää enemmän.

vasara kuluvat vähemmän
• Porauskulmat ja reiät tarkasti suunnitelman mukaan — ideaali
räjäytyskuvio tuottaa paremman pinnan ja pienentää kuljetuskustannuksia
kiven rikkoutuessa tehokkaammin
• Parantaa turvallisuutta — DPS900 näyttää kuolleet kulmat ja varoittaa
kieltoalueista. Lisäksi koneen ympärillä tarvitaan vähemmän henkilöstöä.
• Vähentää mittamiehen ja merkinnän tarvetta, varsinkin vinorei’issä —

VAIN 30 MINUUTTIA
Aivan oikein. Anna meille 30 minuuttia ja koulutamme kokeneesta
poraajasta DPS900-käyttäjän. Sen jälkeen he poraavat tarkemmin ja
nopeammin kuin koskaan ennen. DPS900 auttaa lisäksi vähemmän
kokeneita käyttäjiä toimimaan kuin kokeneet ammattilaiset.
Kehitimme järjestelmän poraukseen ja paalutukseen. Suuret ikonit,
optimoitu työnkulku ja helppolukuinen näyttö kertovat, että DPS900 on
suunniteltu koviin työmaan oloihin.

lopeta merkintä ja tee kunnon tulosta.

YHTEYDET TAKAAVAT TUOTOT
Kokonaisratkaisu yhdistää toimiston ja maaston:
• Business Center - HCE luo porakaaviot tarkkaa ja tehokasta porausta varten
• Connected Community tallentaa porakaaviot pilveen DPS900:n
noudettavaksi. Ei enää turhaa ajoa työmaalle.
• DPS900 kerää dataa josta Business Center - HCE luo tarkat laatu- ja
tuotantoraportit.

POIKKIKALLISTUS

KARTAN TOIMINNOT

PITUUSKALLISTUS

TIETONÄKYMÄ

SYVYYSKONTROLLI
PUN. = YLISYVÄ
SIN. = YLÖSVEDETTY
VIHR. = HYVÄ
KELT. = MINIMISYVYYS

HÄRÄNSILMÄTÄHTÄYS

TYÖKONE
OHJELMISTON
TOIMINNOT

KIELTOALUE

KESTÄVÄÄ TEKNOLOGIAA KONEISIIN
TRIMBLEN ANTENNIT JA VASTAANOTTIMET
Fiksu ja kestävä. Mahtava yhdistelmä.
Trimblen antennit ja vastaanottimet mahdollistavat työn kovissa oloissa cm-tarkan 3D-paikannuksen
kautta. Tuottavuus kasvaa ja seisokit vähenevät. Trimblen laitteet on sertifioitu kestämään poravaunujen
iskut ja tärinä.

TRIMBLEN ANTURIT
Maksimoi tehokkuus. Tee kerralla valmista.
Trimblen anturit kertovat maston kallistuksen ja poraussyvyyden. Auto-stop toiminto tavoitesyvyyteen
varmistaa tehokkaan räjäytyksen. Saat jopa tietoa reiästä porauksen aikana.

TRIMBLE SITE TABLET
Pidä poravaunut tuotannossa.
Koneesi on mahdollista toimia 24/7 kestävän Trimble Site Tabletin ja
DPS900-ohjelmiston avulla. Suuri, helppolukuinen kosketusnäyttö tekee
reikänavigoinnista ja maston kulmien asemoinnista helppoa ja nopeaa. Aloita
poraus. Poraa suunnitelmaan. Lopeta poraus. Todella helppoa.

TOIMISTO-OHJELMISTO
business center - hCE powered by trimble
Optimoidut porakaaviot. Optimaaliset tulokset.
Luo optimoidut 3D pora- ja paalutuskaaviot nopeasti Business Center
– HCE Poraus ja Paalutus-moduulilla. Saat myös kattavat laatu- ja
tuotantoraportit. Business Center – HCE ja DPS900 mahdollistavat
sinulle paremmat tuotot.

Ota yhteyttä SITECH®jälleenmyyjääsi. Paikallinen
tuki, huolto ja asiantuntemus
ovat aina puhelinsoiton päässä.

Trimble: Rakentamisteknologian standardi
Trimble tarjoaa työkalut suunnitelmien, mittauksen, koneohjauksen ja kaluston hallinnan integrointiin koko rakentamisen
elinkaareen. Toimintasi tehostuu ja voitot kasvavat. Ota yhteyttä SITECH®-jälleenmyyjääsi jo tänään niin näet kuinka helppoa
modernin teknologian hyödyntäminen on. Tuottavuus ja laatu kasvavat merkittävästi samalla kun toimintakulut pienenevät.
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