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Automatyka koparki

Dzięki systemowi sterowania maszyn od Trimble możesz ko-
rzystać z pierwszego zintegrowanego systemu kontroli maszyn 
3D dla koparek. Koparka może pracować półautomatycznie, 
umożliwiając operatorowi łatwe tworzenie gładkich, płaskich 
lub nachylonych powierzchni. Bardziej jednolita makroniwelacja, 
z wysoką dokładnością i w krótszym czasie możliwa jest dzięki 
automatyzacji pracy koparki.

Intuicyjne oprogramowanie

Aplikacja do kontroli maszyn Trimble® Earthworks działa 
na 10-calowym (25,7 cm) ekranie dotykowym Trimble TD520 
z systemem Android. Oprogramowanie stworzono na podstawie 
wskazówek operatorów sprzętu budowlanego z całego świata, 
co zaowocowało interfejsem zoptymalizowanym pod kątem 

maksymalnej produktywności. Kolorowa grafika oraz intuicyjne 
funkcje uczenia się sprawiają, że obsługę oprogramowania 
można łatwo opanować. Każdy operator może dostosować 
interfejs do własnego trybu pracy, a szereg konfiguracji widoku 
daje możność uzyskania odpowiedniej perspektywy i maksy-
malnej wydajności.

Earthworks zapewnia bezprzewodowe, automatyczne przesy-
łanie plików danych pomiędzy maszyną a biurem, dzięki czemu 
masz zawsze aktualny projekt. Używając systemu operacyjnego 
Android, możesz pobrać inne przydatne aplikacje. Oprogramo-
wanie Trimble® Earthworks jest elastyczne i umożliwia używanie 
innych tabletów z Androidem.

Co takiego ma w sobie Trimble® Earthworks?
 � To pierwszy półautomatyczny system sterowania 3D dla ko-
parek.

 � Intuicyjne, łatwe w obsłudze oprogramowanie, oparte na 
sprawdzonym systemie Android.

 � Nowatorska koncepcja systemów kontroli maszyn.
 � Modularna konstrukcja dająca możliwość łatwej rozbudowy.
 � Najbardziej zaawansowany system na rynku.
 � 5 lat bezpłatnych aktualizacji systemu!
 � Idealne odtworzenie projektu z wysoką dokładnością.
 � Największy na rynku 10-calowy (25,7 cm) ekran 
dotykowy.

 � Trwałość, niezawodność i kilkudziesięcioletnie 
doświadczenie Trimble.

www.sitech-poland.pl

Trimble® Earthworks –  
więcej, dokładniej, szybciej

Nowy system kontroli maszyn Trimble® Earthworks dla koparek został stworzony, aby umożliwić wykonanie 
większej liczby zadań w krótszym czasie. Innowacyjna platforma nowej generacji działa z intuicyjnym, łatwym 
do przyswojenia oprogramowaniem. Doskonały software i sprzęt pozwalają operatorowi na dowolnym poziomie 
zaawansowania pracować szybciej i produktywniej niż dotąd.

tekst i zdjęcia: SITECH Poland Sp. z o.o.

Czytaj więcej



SITECH POLAND
Ul. Wielicka 28
30-552 Kraków
SITECH-POLAND.PL

OSIĄGNIJ  
SWÓJ CEL
Realizuj maksymalną produkcję i przychód 
z Systemem 3D Trimble® Groundworks, 
dedykowanym do palownic i wiertnic.

Chcesz mieć większa wydajność i zwiększone 
bezpieczeństwo pracy? Skontaktuj się z nami!
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