
Vi kommer i slutet av augusti att flytta till ny-
are fräschare lokaler i Malmö, närmare bestämt 
till Bulltofta och Kabingatan 11. Vi kommer gå 
ut med mer detaljer när vi närmar oss. Ni kom-
mer kunna se det i mailutskick och på vår hem-
sida. Vi kommer självfallet att behålla alla våra 
telefonnummer. Vi kommer att ha den officiella 
invigningen under v.37 med roliga events och 
bra erbjudanden så jag hoppas att vi träffas där!
Jag vill påminna alla om Geodesidagarna som 
går av stapeln mellan den 30/9- 2/10 på Scandic 
Infra City norr om Stockholm. Gå gärna in och 
läs om utställningen och alla spännande semi-
narium på www.geodesidagarna.com
Vi kommer att vara tillgängliga under hela 
sommaren. Under semesterperioden kan konto-
rens öppettider variera och vissa veckor kan ditt 
närmaste Trimtec-kontor hålla stängt. När din 

VD:n HAR ORDET
Förhoppningsvis kommer våren och sommaren snart! Det har varit en vår fylld av olika mässor 
och utställningar. Vi har fortsatt vår kursverksamhet som gått för fulla hus. Vi har också utökat 
samarbetet med KTH där vi nu även erbjuder en GNSS-kurs. Gå gärna in på vår hemsida för 
att hitta aktuella kurser med anmälan. www.trimtec.se/support

MÄSSRAPPORTER
Position 2015
Den 17-19 mars hölls Position 2015 på 
Stockholmsmässan – landets största kon-
gress och mässa inom samhällsbyggnadsområ-
det med inriktning på geografisk informations-
teknik för ökad samhällsnytta. Arrangemanget 
samlade hela 1800 personer.

”Detta var den ”gamla” MätKart-mässan så vi 
mötte många av våra befintliga kunder och det 
var kul att åter vara med. Besökarna var många 
och intresserade. Vi fick många frågor om 
UAS, och mjukvaran TBC, Trimble Business 
Center. Det var överhuvudtaget en mycket bra 
blandning på utbudet”, säger Trimtecs Jerker 
Hindrikes.
Vi visade V10, UX5, Programvarorna TBC och 
UAS Master, samt scannern TX8.
Det blir allt tydligare att mer och mer fokus 
läggs på mjukvarorna.

Tekla Användarträff 2015
På Clarion Grand Hotel i Östersund 21-22 

visade också R1 och Spar 300.
”Generellt så märker vi att elbranschen nu allt 
mer börjar söka sig till lösningar där de själva 
kan utföra mätningar i t.ex. kabelnät. Där fick 
vi många frågor om vår produkt ”Spar 300” och 
kommer att följa upp detta framöver”, säger 
Petter Linde som representerade Trimtec. 

UAS Forum 2015
19-20 maj, Konsert & Kongress i Linköping.
Som namnet antyder visades här enbart UAS-
produkter, och vi ställde ut vår UX5 samt den 
nya multirotorlösningen.
Detta är en bransch på stark frammarsch och 

många givande föredrag hölls.
”Det märktes att detta var ett nytt arrange-
mang. Intresset var lite trevande och i huvudsak 
inriktat på jordbruk. Dock ser vi att det absolut 
kommer att växa på sikt, även in i bygg- och 
konsultbranschen. Det finns en stor potential 
inom området”, säger Trimtecs Petter Linde.
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ordinarie kontakt inte är tillgänglig kan du alltid 
nå oss via växelnumret 010-207 84 00. 
Jag hoppas alla får en riktigt bra sommar och 
en skön semester, så ses vi på några av våra ak-
tiviteter senare i år.

 
Peter Hammarbäck
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april riktade sig denna mässa till alla som an-
vänder Trimble inom Energi, VA och Fibernät. 
Programmet var indelat i både gemensam-
ma sessioner för alla branscher och i paral-
lella sessioner riktade till olika branscher och 
intresseområden.
Spar 300 och Trimble R1 var det som hamnade 
i fokus, och vi visade även Geo7 och R10.
Det var ganska få antal besökare som var i di-
rekt kontakt med mätteknik i sin vardag, men 
under de två dagarna väckte vi möjligheter och 
arbetsområden med våra produkter. 
”Drönaren UX5 var en liten ”snackis” som 
vi tyvärr inte hade möjlighet att visa”, sä-
ger Robert Westberg och Robert Örnvall från 
Trimtec.

Elfack 2015
Elfack är Nordens största mötesplats där hela 
elbranschen visar nya produkter och lösningar. 
Mellan 5-8 maj ställde vi ut på Svenska Mässan 
i Göteborg tillsammans med vår partner Tekla.
Den handhållna GNSS-enheten Geo7 och pro-
gramvaran TerraFlex väckte stort intresse. Vi 

GEODRONE
Under juni månad kommer vi tillsammans 
med våra finska kollegor Geotrim börja 
marknadsföra en ny multirotorlösning 
”Geodrone X4”. 
Vi kommer inom kort lägga ut information på 
vår hemsida. Under vecka 27  får vi leverans 
av vårt demosystem och då kommer Witold 
Urbas hos oss få den utbildning som krävs för 
att dels flyga men även kunna utbilda andra 
användare.
För mer information kontakta: 
Witold Urbas tel: 08-633 63 79 eller e-post: 
witold.urbas@trimtec.se 



SERVICE ”Bakom kulisserna”
Att Trimtec har en väl utbyggd service-organisation är vida känt, men hur ser det egentligen 
ut ”bakom kulisserna”? Vad sysslar de 9 heltidsanställda teknikerna med hela dagarna?
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1. Vilket kontor tillhör du? 
Trimtec´s Umeåkontor
2. Vilken arbetsuppgift har du?
Säljare, mätutrustning
3. Hur kommer mätningen att förändras i 
framtiden?
Mätning kommer utföras via bilder och 
telefonappar. Bilder kan tas med ”alla” typer 
av kameror och kommer att Innehålla RTK 
GPS med cm-noggrannhet. Tas flera bilder 
av samma objekt har man 3D-modeller klart. 
Noggrannheten i ”mätning” kommer att bli en 
utmaning (är ju redan).
4. Vem har du som förebild?
Mandela
5. Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
Mina barn.

Det är viktigt för oss att vara tillgängliga. I en 
tid då andra centraliserar sin service har vi gjort 
tvärtom och har serviceverkstäder på samtliga 
kontor. De 6 verkstäderna i Umeå, Sundsvall, 
Stockholm, Karlstad, Göteborg, och Malmö 
svarar upp till Trimbles höga krav. Det handlar 
t.ex. om att ha rätt ESD-utrustning, d.v.s. skydd 
mot statisk elektricitet så att känslig elektronik 
hanteras på ett säkert sätt, att rätt specialverk-
tyg används och kalibreras regelbundet, och att 
mätbaser och testutrustning är korrekta.
Det är också servicegänget som har hand om 
den stora hyresparken. Omsättningen på instru-
menten är hög och allt ska kontrolleras och tes-
tas före utleverans. Likaså sker inspektion och 
nödvändiga åtgärder vid återlämnandet.
Konfigurering och kontroll av ny utrustning 
sker också här. Rätt programvara, filer, sim-
kort, mätprofiler m.m. installeras innan allt 
skickas ut till användaren.

”Mycket handlar om ren underhållsservice 
enligt upprättade testprotokoll. Vi kontrollerar 
och justerar utrustningen så att den svarar upp 
till specifikationerna. Idag har mjukvaran en 
central roll i både instrument och fältdator, så 
det är viktigt att uppgraderingar sker kontinuer-
ligt och synkas med kontorsprogramvaran. De 
flesta har numera serviceavtal som innefattar 

dessa tjänster, vilket gör det enkelt och tryggt 
för användaren. Då håller vi koll på när det är 
dags för service och utför alla installationer i 
samband med detta.
I de fall reparationer är nödvändigt har vi re-
surser att snabbt få fram reservdelar. Vi vill 
undvika dyra och problematiska driftstopp för 
användarna så vi gör allt vi kan för att minime-
ra reparationstiden. Det är oerhört viktigt att vi 
har aktuella lager med korrekta reservdelar och 
att logistiken fungerar smidigt”, säger service-
chefen Svein Nilsen. 

En gång i månaden hålls ett möte där alla tek-
niker deltar. Då utbyter man erfarenheter och 
diskuterar rutiner, teknik, nyheter, m.m. Det 
sker oftast via Lync, men man träffas också 
minst 2 gånger per år någonstans i landet. 
I början av juni samlades alla under två dagar 
på huvudkontoret i Kista. Denna gång var det 
bl.a. utbildning i fältdatorn ”Tablet PC”. 

Maskinexpo 2015
Utomhusmässan Maskinexpo på STOXA 
utanför Arlanda är den största i sitt slag i 
Norden. 28-30 maj var datumen detta år.  
Arrangemanget och servicen runt denna mässa 
är väldigt proffsigt. Men så har de också hållit 
på i många år, mer än 30 om vi inte har fel. 
Vi har ställt ut många gånger på denna mässa. 
Dessutom är Maskinexpo en kund 
eftersom de använder en 
Trimble-rover från oss 
för utsättningen.  
Trimtec visade hela sor-
timentet med Trimble och 
Spectra. Vi och Spectra 
lanserade en helt ny serie 
av lasrar. Detta mottogs 
väldigt positivt vilket resul-
terade i ett nytt rekord av försäljning på mäss-
san! Anmärkningsvärt vara att många på nytt 
köpte maskin-lasermottagare, en produkt som 
levt en tynande tillvaro i många år. På GNSS-
sidan fokuserade vi på Trimbles nya Geo7X. 
En fantastisk produkt! I synnerhet med den 
nya laserlängdmätaren. Den tilldrog sig myck-
et stort intresse. Dessutom visade vi Trimble 

S7 i den nya serien totalstationerna som släpp-
tes helt nyligen. Många fick också GNSS-
mottagaren Trimble R10 demonstrerad. 
Vi fick beröm för en inbjudande monter. 
Mässan hade mer än 22000 besökare och det 
känns spontant som många av dem besökte oss. 

”Det är med stor glädje 
vi konstaterar att Trimtec 
stärker sin plats som leve-
rantör av mätinstrument 
till entreprenadbranschen. 
För det är givetvis inom 
bygg- och anläggning 
de flesta mässbesökarna 
hör hemma. Men även 

många anställda från kommuners 
tekniska kontor besökte oss. 
I september är vi på mässan Entreprenadexpo 
i Borgeby, Skåne. Vi ses där!”, säger Trimtecs 
Bernt Herrgård. 

Jurgen Loheman är nyss hemkommen från 
kurs hos Trimble i Raunheim. Innan han blev 
servicetekniker hos Trimtec arbetade han 26 år 
på Trimble-fabriken i Danderyd.
”Nu är det min tur att visa kollegorna hur den 
repareras och konfigureras. Den kör ett kom-
plett Windows 7-OS, så det handlar en hel del 
om mjukvaru-konfigurering”.

Tony Isaksson undervisade de andra i digi-
talavvägaren ”DiNi”.
”Vi vill också göra användarna uppmärksam-
ma på vikten av regelbunden kalibrering. Med 
”Förstner-metoden” är det en enkel procedur. 
Instrumentet är aldrig bättre än sin senaste 
kalibrering”. 
Jan-Ola Persson delade med sig av nya kun-
skaper om de senaste laserinstrumenten från 
Spectra Precision.
”Service på laser är en stor del av verksam-
heten, säger Hasse Johansson. Jag har 31 års 
erfarenhet inom området, så tillsammans med 
kollegorna finns här en enorm kunskapsbank”.


