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Trimble Earthworks GO!
2D MASKINSTYRING TIL KOMPAKTLASTERE
MED HØVELSYSTEM
EN NY STANDARD FOR
KOMPAKT MASKINSTYRING
For entreprenører og andre maskineiere
som er interessert i ruste opp sitt kompakte
høveltilbehør litt ekstra, tilbyr Trimble
maskinstyringssystemet Earthworks GO!
som gir mulighet til høvling med høy grad
av nøyaktighet i en brukervennlig, bærbar
plattform.

Uovertruffen fleksibilitet
Den egenutviklede Box-teknikken for
Earthworks GO! lar entreprenøren raskt
bytte system mellom maskiner for å ta hånd
om den neste jobben som må gjøres. Lagre
maskinprofiler til GO! Box for å sikre at du bare
må stille inn maskinene én gang, slik at du kan
komme deg tilbake til jobben.

Målgruppe
KUNDER OG
BRUKSOMRÅDER
Entreprenører
►►

Drastisk større produktivitet og
reduksjon av omarbeidelse

►►

Eliminer lange installasjonsprosesser
for å begrense nedetiden på
arbeidsstedet

Eier/fører
►►

Få jobbene gjort raskt med et system
som har en minimal læringskurve

►►

Bruk din egen smartenhet som
maskinens hovedgrensesnitt

►►

Utvikle virksomheten med teknologi
som gir en påvist 20 % økning
i produktivitet

Bevist ytelse
Få resultatene du trenger første gang. Fjern
gjetting og omgjøring, begyn høvlingen
første gang, raskere enn noensinne. Førere
som benytter denne maskinstyringen, øker
produktiviteten med 20 % i gjennomsnitt.
Trimble Earthworks GO! gjør det enklere enn
noensinne å se fordelene som maskinstyring
kan gi virksomheten din.

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

DATABLAD

Trimble Earthworks GO!

2D MASKINSTYRING TIL KOMPAKTLASTERE MED HØVELSYSTEM

VIKTIGE FUNKSJONER I SYSTEMET
►►

-iOS- og Android-kompatibilitet lar føreren få bruke sin
smartenhet som det primære maskingrensesnittet

►►

Integrerte installasjons- og kalibreringsveiledninger som gjør det
enkelt å komme i gang

►►

GO! Box-teknologi gir full sensorteknologi uten montering av
maskinvare

►►

Velprøvd laserstyrt teknologi gir høvelarbeid med høy presisjon

►►

►►

Enkle løsninger for kabelnettet sikrer en løsning med lav profil
som er enkel å vedlikeholde

Flere systemkonfigurasjoner for fine og ferdige høvelbruksområder: doble lasere, enkeltlaser + helling og bare helling

►►

Lagre maskinprofilene slik at du må installere bare én gang

►►

Klargjort for 2D-automatikk

BRUK DIN
EGEN ENHET I
FØRERHYTTEN

KABELNETT FOR TILBEHØR
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SPIRALFORMEDE
KABLER

LR410
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