
Som jag skrev i det senaste nyhetsbre-
vet så har Nichlas Cederberg börjat på vårt 
Göteborgskontor som säljare. Nichlas kommer 
fört och främst fokusera på våra nya tillskott på 
mjukvarusidan såsom Trimble Feedback och 
Trimble Insphere. På Göteborgs-
kontoret så kommer ni träffa både 
Robert och Nichlas på säljsidan, 
och i slutet av augusti så är 
Jörgen Sundberg tillbaka från 
sin pappaledighet.    
Vi har under många år 
haft ett nära samarbete 
med Trimble och har sett 
och upplevt att det blivit 
ännu mer under den senas-
te tiden. Därför är vi stolta 
idag att vi blivit utnämnda t i l l 
”Guldpartner”, vilket kommer ge oss mer 
möjligheter att via era inputs på nya idéer och 
förbättringar kunna påverka ännu mer än idag 
direkt in till Trimble.
Som ni alla vet så senare lade man Geodesi-
dagarna till i höst istället för i början av febru-
ari som brukligt. Förra veckan gick ”Position 
2015”-mässan av stapeln och vi blev väldigt 

VD:n HAR ORDET
 Nytt år med många nya möjligheter. Vi har ju kommit en bit in på året och vi börjar skönja 
våren. Välkomna till det första nyhetsbrevet från Trimtec 2015, med en ny layout som för-
hoppningsvis gör det enklare för er läsare att ta del av innehållet. I detta nummer presenterar 
vi våra huvudsegment. 

TRIMBLE
I början av året levererade vi ett mätsystem 
till YrkesAkademin, ett av Sveriges ledande 
utbildningsföretag inom kvalificerad yrkes-
utbildning. Vi ser fram emot det kommande 
samarbetet i Göteborg och Stockholm.
Vår hyresverksamhet expanderar ytterligare. 
Det finns en stor efterfrågan på att hyra modern 
utrustning, och inför sommaren har vi bl.a. för-
stärkt med ytterligare 10 st R10 GNSS-system, 
en av våra storsäljande ”top of the line”-pro-
dukter. Många väljer att hyra vid tillfälliga 
produktionstoppar och tidsbegränsade projekt, 
men det är även ett bra sätt att utvärdera en 
produkt då det finns förmånliga möjligheter att 
köpa loss utrustningen.
Vi har inlett ett samarbete med den finska 
återförsäljaren Geotrim inom ”Mobile map-
ping”. Det ger er nu möjlighet att hyra utrust-
ning Trimble MX2 och Trimble MX8 (mobila 
scanner-system). Tillsammans har vi nu under 
2 veckor kört en Roadshow i Sverige där vi 
mött stort intresse. Detta är ett segment som är 
på stark frammarsch. Vi kommer att gå vida-
re med ett flertal kunder som vill fördjupa sig 
ytterligare.
Ni som besökte ”Position 2015”-mässan märk-
te att mjukvarorna ligger mycket i fokus. Vi 

SPECTRA 
Spectra Precision är sedan länge ett väleta-
blerat varumärke inom Trimble-koncernen, 
känt för att leverera kvalitetsprodukter till 
bygg- och anläggningsindustrin. 

Via ”Precision Tools” förser vi marknaden 
med laserinstrument. 

Via ”Seco” säljer vi ett brett sortiment av mät-
tillbehör som passar alla märken på marknaden.

Via ”Affärspartner” säljer våra partners ett 
urval av laserinstrument och tillbehör från oss.

50-årsfirande och ny produktserie
I år fyller Spectra Precision Tools, världens 
största lasertillverkare, 50 år. I och med detta 
släpper man en helt ny serie laserinstrument: 
LL300N & LL300S planlaser med olika funk-
tioner, HV302 bygglaser för både vertikala & 
horisontala jobb, och GL4XXN lutningslaser.

T.ex. kan sensorn HL760 
paras ihop med en specifik 
laser och den tar då bara 
emot information från just 
den enheten.
Läs mer om produkterna här

Under året kommer en hel del nyheter att 
släppas i samband med 50-årsfirandet.

Service i hela landet
Vi har försäljning och service för lasrar på 
samtliga kontor. Kontakta lämplig ort så hjälper 
vi dig.
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nöjda med utställningen. Om ni inte har möjlig-
het att besöka våra mässor så hoppas jag att ni 
följer oss på Facebook där vi lägger upp bilder 
och kommentarer.
Vi har rivstartat året med vår kursverksamhet. 
Våra mätosäkerhetskurser tillsammans med 
KTH fortsätter, och vi har också en ny kurs med 

dem på GNSS. Vi kommer 
köra utbildningar konti-

nuerligt under året och 
ni kan via hemsidan se 
på utbudet med datum 
och ort. Senare under 
våren kommer vi att 
bjuda in till en ”certi-
fied” TBC-kurs. Mer 
information om datum 

och plats publiceras inom kort på vår hemsida. 
Ansvarig för den kursen är Tobbe Hellberg på 
vårt Malmökontor. Kontakta gärna honom vid 
frågor.
Jag hoppas vi träffas på någon av våra aktivi-
teter under året.

Peter Hammarbäck
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har här redan nu en stark produktportfölj med 
bl.a. TBC och TerraFlex. Med Trimbles enorma 
satsning och resurser i ryggen fortsätter vi att 
satsa stort inom detta område.
Trimble utökar nu GIS-portföljen med 
Trimble R1 som ger möjlighet till pålitlig 
GNSS- inmätning med hög precision åt profes-
sionella användare som vill utnyttja sin smartp-
hone, tablet- eller annan dator. Trimble R1 är en 
liten, lättviktig GNSS-mottagare.
TerraFlex molntjänster ger GIS-medarbetaren 
ett centraliserat systemverktyg för att konfigu-
rera och hantera datainsamling. Nu finns, förut-
om ”Basic”, en ”Advanced”-version som bland 
annat gör det möjligt att uppdatera befintlig 
data i realtid.
Trimble Geo 7X finns nu med fältprogrammet 
Trimble Access. Geo7X är en handhållen enhet 
som stödjer signaler från alla befintliga och pla-
nerade GNSS-konstellationer och satellitbase-
rade stödsystem (SBAS). Förutom att det utgör 
en komplett nätverksrover kan systemet, när 
det befinner sig utanför nätverket, användas för 
att samla in GNSS-data som senare kan efter-
beräknas i mjukvaran Trimble Business Center.

http://www.spectralasers.com/
https://www.facebook.com/TrimtecSwe


AFFÄRSPARTNER
Vi har ett specialsortiment som endast säljs 
via butiker/samarbetspartners.
”Butik i butiken” är en smidig inredning 
för exponering av mätutrustning i butik som 
gör det enkelt för både dig och din kund. 
Proffsutrustningar, i prisklass som även passar 
den enskilda firman.

Ny Partner
Senaste tillskottet är G3 Byggmaskiner i 
Sundsvall, ett uthyrningsföretag som tidigare 
köpt lite laser för sin egen verksamhet. Nu blir 
man partner och kommer att marknadsföra ett 
urval med Spectra-produkter/tillbehör som in-
går i konceptet ”Butik i butiken”.

Uppstart och ny Spectra-monter kommer att 
vara på plats till slutet av Mars 2015.
Det hela sköts av vår Robert Westberg från 
Sundsvallskontoret.

Vi söker fler Partners!
Kontakta Dan Ek, 08-633 63 77

SUPPORT
Vårt support-team har mångårig erfarenhet 
av mätning och av Trimbles produkter. 
Vår ambition är att alltid hjälpa dig som kund 
så snabbt vi någonsin kan. För de riktigt svåra 
fallen har vi tillgång till Trimbles produktspeci-
alister och utvecklare. Med vår kunskap får du 
ut det mesta och bästa av din utrustning.
Rolf Rydén går nu som tidigare nämnts i pen-
sion, så framöver kommer ni att prata med 
Birgitta Johansson, Mikael Gjertz och Ola 
Blomgren.

Supportavtal
Med ett supportavtal undviker ni driftstopp 
och får professionell assistans via telefon eller 
mail. Teckna gärna ett supportavtal nu när sä-
songen drar igång!

För mer information och priser, ring eller 
maila oss.
Tel. 0771-62 21 00
E-post: supportcenter@trimtec.se 

SERVICE
Vi har kompletta serviceverkstäder vid samt-
liga 6 kontor, i Umeå, Sundsvall, Stockholm, 
Karlstad, Göteborg och Malmö.
Som auktoriserad serviceleverantör repa- 
rerar och funktionskontrollerar vi de pro-
dukter vi marknadsför och säljer, så som 
Totalstationer, GPS/GNSS, GIS, Laser och 
Avvägningsinstrument.
Vi lägger stor vikt vid att tillhandahålla en 
professionell och effektiv service. Våra servi-
cetekniker utbildas kontinuerligt i den senaste 
tekniken, främst via Trimbles Europacenter 
i Raunheim och Kaiserslautern, Tyskland.
Kraven för att uppnå och bibehålla auktorisa-
tion är höga, och det görs regelbundna inspek-
tioner i våra verkstäder för att kontrollera att 
kunskap, utrustning, miljö och rutiner håller 
korrekt nivå.

Se över dina batterier
Batterier är färskvara. Det är därför naturligt 
att kapaciteten sjunker med tiden. Dags att byta, 
eller kanske ha ett extra batteri till hands? Vi 
har ett stort sortiment av originalbatterier i la-
ger. Med rätt sorts batterier i god kondition får 
du ut maximal prestanda av ditt instrument.
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1. Vilket kontor tillhör du? 
Wild West Karlstad
2. Vilken arbetsuppgift har du?
Service, innesälj och uthyrning
3. Hur kommer mätningen att förändras i 
framtiden?
Mer exakt med fler Trimble instrument ☺
4. Vem har du som förebild?
Det finns många förebilder på olika punkter 
men ett ordspråk som jag fått med mig från 
föräldrarna är att ” var mot andra som du vill 
att de skall vara mot dig” och det har funkat 
rätt bra.
5. Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
En båt.

Sommarservice
Kontakta serviceavdelningen i god tid om du 
vill ha ditt instrument genomgånget och servat 
under sommaren. Trycket är högt under denna 
period, men vi gör givetvis vårt yttersta för att 
tillgodose dina önskemål.

Serviceavtal
Genom att teckna serviceavtal kommer dina 
mätsystem att kontinuerligt vara kontrollerade 
och därmed funktionella. 
- Servicekostnaden blir lägre.
- Produktiviteten ökar.
- Driftstoppen minimeras.
Det finns många fördelar med avtal, så kontakta 
oss gärna via vxl.nr 010-207 84 00 eller via 
hemsidan (klicka här) för information om vad 
det innebär för just er och era produkter.

Hemsidan
På trimtec.se/support hittar du länkar till 
alla aktuella uppdateringar under ”Länkar & 
Uppgraderingar”. Här hittar du även övrig 
matnyttig information som lathundar & 
manualer mm.

Aktuella mjukvaror 
Trimble Business Center = version 3.40 
klicka här
Terraflex Mobil-app = version 3.1.6.4478 
klicka här
Aerial Imaging = version 2.X 
klicka här
Trimble Access = version 2015.00 
klicka här
Tänk på att också uppdatera kontorsdatorn 
i samband uppdatering av fältdator. Det be-
hövs för att bl.a. filöverföringen ska fungera 
korrekt, klicka här

mailto:supportcenter@trimtec.se
http://trimtec.se/service/serviceverkstad-kontakta-oss
http://trimtec.se/support
http://www.trimble.com/survey/trimble-business-center_support.aspx
http://www.trimbleinsphere.com/insphere/terraflex-data-collection
http://uas.trimble.com/aerial-imaging
http://www.trimble.com/Survey/Field-Software.aspx
http://ww2.trimble.com/support_trl.asp?pt=&Nav=Collection-84865

