
Välkomna till Trimtec’s första nyhetsbrev.                                                                                                         

Jag hoppas att ni finner det informativt och    

lättläst! Vi kommer att skicka ut ett nytt 

nummer varje kvartal. 

Som ni säkert känner till så har det hänt ganska mycket inom 

Trimtec på kort tid. I september 2012 så köpte vi Geograf 

Sverige AB med kontor i Malmö och Göteborg och ingår 

numera som en del i Trimtec. Med detta köp så är vi nu riks-

täckande och förhoppningsvis med den samlade kompetensen 

ska ni uppleva den här förändringen som positiv! Vi kommer att 

vara 30 kompetenta medarbetare som står till er tjänst inom 

service, support, sälj, utbildning och administration. Vi har 

ägnat mycket tid åt att likrikta organisationerna så att alla 

Trimtec-kontor ska se lika ut och att vi ska ha samma kompletta 

sortiment i våra butiker samt att vi säkerställer samma kvalité 

och omfattning på våra serviceverkstäder.

I Göteborg kommer vi under nästa vecka att byta lokal, detta 

som ett led i att likrikta organisationerna. Vi flyttar från Partille 

till EA Rosengrensgata 31 i Västra Frölunda. Vi kommer att 

flytta in i fräscha nyrenoverade lokaler där vi med större utrym-

me kommer kunna erbjuda ett komplett sortiment av tillbehör 

samt erbjuda uthyrning av Laser, Totalstationer, GNSS mm. I 

samband med flytten så utökar vi utbudet på service och er-

bjuder laserservice till våra kunder. Vi behåller alla våra 

befintliga telefonnummer. 

I Malmö så håller vi på att renovera lokalerna för att anpassa 

dem mer till Trimtec. När renoveringen är klar så kommer vi 

även här kunna erbjuda samma utökade sortiment av tillbehör 

och uthyrning samt laserservice till våra kunder. Den 2 april har 

jag nöjet att hälsa en ny medarbetare välkommen till kontoret i 

Malmö, och det är Petter Lindé som kommer att jobba som 

säljare med fokus på våra GIS-produkter.

I Sundsvall så kommer vi också att byta lokal. Vi flyttar från 

Landsvägsallén 10 till Stuvarvägen 7, en flytt på ca 200m. Vi 

kommer under Maj att flytta in i en nyrenoverad och bättre 

anpassad lokal för oss. Vi behåller alla våra befintliga telefon-

nummer. 

Vi kommer under året att bjuda in till och delta på en hel del 

aktiviteter, så som Trimble Express och Trimtec Online. Vi 

kommer självfallet att närvara på de mässor och utställningar 

som vår bransch bjuder in till, så jag hoppas det finns många 

tillfällen för oss att träffas under 2013.

Peter Hammarbäck
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SLUTSPURT KAMPANJ!
Trimble Geo XR
Din helhetslösning för nätverks-RTK.

I samband med köp av Trimble GeoXR

erbjuder vi ett års abonnemang på VRS 

Now till ett förmånligt paketpris. 

I paketet ingår simkort och uppkopplingskostnad från 

Telia. Inga andra avgifter tillkommer.

Trimble VRS Now erbjuder inte bara  korrektioner över 

RTCM-formatet utan även de betydligt mer komprimerade 

formaten CMR + och CMR X för Trimble-användare.

Klicka här eller gå via vår hemsida för mer 

information. 

(Gäller t.o.m. 2013-03-28)

Under våren kommer vi att hålla produktvisningar 

och presentationer på ett antal olika orter i Sverige!

- Du får en fördjupad inblick i hela vårt sortiment!

- Testa produkter, ställ frågor, se möjligheterna!

- Upplev en flygning med GATEWING X100 – ett 

revolutionerande kart- och mätsystem!

Orter och datum presenteras löpande på hemsidan!

Nordens största maskinmässa!

Stockholm 23-25 maj
Välkommen till oss i monter 1639-1645!

Läs mer här

Vikt: 650 gram

Kapacitet: 220 GNSS-kanaler L1/L2.

Kommunikation: Bluetooth, Nätverks-RTK, Wi-Fi, 

Inbyggt Modem, 8 megapixel kamera.

Miljö: Stöttålig, Vattentät, IP67, -30 C till +60 C.

Med ProMark 700 och fältdatorn T41 kombinerar du hög 

tillförlitlighet med god ergonomi, vilket gör din arbetsdag 

till en fröjd. Robust, kraftfull, kompakt och UPPKOPPLAD.  

Och som vanligt när det gäller Spectra är priset mycket 

attraktivt.

Kontakta Bernt Herrgård 070-584 04 23 eller 

Johan Carlsson 070-528 17 41 för ytterligare information. 

ProMark 700

- NY lättvikts GNSS-mottagare

från Spectra Precision

Spectra Precisions enklaste och lättaste 

GNSS-mottagare lanseras nu i Sverige!

Läs mer här

Trimtec Online – Håll utkik!

Nyhetsbrev nr. 1 2013

http://www.trimtec.se/geoxr-kampanj
http://maskinexpo.se/
http://www.maskinexpo.se/images/imagedb/50/2820.jpg
http://www.spectraprecision.com/products/gnss-surveying/promark-700/
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MätKart 13

22-24 maj i Norrköping

SKMF firar 60-årsjubileum.

Besök oss där!

- Intressanta föreläsningar och utställningar.

- För alla som är intresserade av geografisk IT.

- Ett väl sammansatt program som dessutom 

erbjuder supé och underhållning.                         

Produktivitet med Trimble

- på ditt sätt med Pro 6-serien
Mottagarna i serien Trimble® Pro erbjuder oslagbar 

valfrihet när det gäller professionell GIS-datainsamling. 

Trimble Pro utgör nästa generation av Trimble GPS 

Pathfinder®-familjen. Den tillåter dig att konfigurera en 

lösning som matchar många arbetssituationer. 

- Datainsamlare i form av fältdator, 

bärbar dator eller Tablet PC.

- Arbeta i realtid eller med 

efterbehandling av data.

- Anslutning till externa enheter via

Bluetooth®, RS-232 eller USB.

-Kan användas i ryggsäck, på stång, eller 

monterad på ett fordon. 

Mottagarna i Trimble Pro-serien förbättrar 

GNSS-produktiviteten med Trimble 

Floodlight™-teknik som ger bättre 

satellittillgänglighet och Trimble 

H-Star™-teknik för dataloggning med hög 

noggrannhet.

Läs mer här

Ökad funktionalitet i integrerade 

GNSS-mottagare!

De GNSS-mottagare som berörs är Trimble R4, Trimble 

R6, Trimble R8 GNSS-system, och kompletteras av den 

nyligen släppta Trimble R10 GNSS-systemet. 

Uppdateringarna innebär ökad satellitövervakning och 

förbättrad Real Time Kinematisk (RTK) prestanda.

Läs hela Trimble News Release här

Vi lanserar en helt ny GNSS-mottagare!

Din datainsamling blir snabbare och enklare

än någonsin, oavsett var du arbetar. 

Trimble R10 har en elektronisk libell för ökad 

precision och kvalitetssäkring.

Den är lättare, mer ergonomisk och framför allt 

snabbare. Dessutom erbjuder den flera nya 

tekniska lösningar som du inte hittar någon 

annanstans. 

Nya Trimble R10, sätter inte ut gränserna

- den tänjer dem!

Läs mer här

Trimble R10

Handla i vår web-shop!

1. Välj produkt och lägg 

i ”Kundvagn”

2. Logga in/registrera dig

3. Bekräfta beställning

Snabba leveranser och 

betalning sker mot faktura

Enklare kan det inte bli! 

Registrera dig här

GL622 tvåfallslaser är en helautomatisk 

lutningslaser. Den är det senaste tillskottet 

från Spectra Precision, företaget som 

uppfann den roterande lasern redan 1965.

Via den enkla knappsatsen och displayen ställer man in 

lutning, invridning mm, snabbt och enkelt.

25% lutning med automatik i både X & Y-axeln.

Med den medföljande fjärrkontrollen sköter man alla dessa 

funktioner på ett avstånd upp till 100m från lasern. Med 

lasermottagaren HL750, som har inbyggd radiolänk, kan du 

utnyttja alla finesser. 

Om du inte bryr dig om finesser läs åtminstone detta: Du 

kan ha den till vanliga markjobb med plan eller lutning, rikta 

fasader eller slå linjer, loda. Kort sagt en riktigt användbar 

laser. Och dessutom kan den användas till manuell och 

automatisk maskinstyrning. Inte alla lasrar går bra till 

automatik. Denna gör det, riktigt bra, upp till 400 meter! 

Och slutligen något mycket värdefullt, 5 års garanti.

Introduktionspris t.o.m. 2013-05-25: 26.920:-

Läs mer här

Ny lutningslaser 

– GL622

Mer info här

http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-648781/022501-289C-SWE_Pro Series_DS_0912_MGIS_HR_nc.pdf
http://www.trimble.com/news/release.aspx?id=022613a
http://www.trimble.com/survey/TrimbleR10.aspx
http://www.trimtec.se/register
http://www.trimtec.se/spectra
http://www.skmf.nu/

