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VD:n HAR ORDET 
Mörkt, mysigt men väldigt blåsigt!
Hösten är här sedan en tid tillbaka och den har sina ljusa sidor även fast de är få. Nu hoppas 
vi på lite kyla och snö så julstämningen kan infinna sig i tid. 

Hösten har varit full med olika aktiviteter. 
Under InterGeo-mässan i oktober så introdu-
cerade Trimble en rad nyheter, bl.a. den nya 
R2-mottagaren, och även att den kompakta 
och lätta fältdatorn ”Slate” nu kan användas 
till alla våra GNSS-mottagare. Som vanligt så 
släppte Trimble nya versioner på både TBC och 
Realworks.
Vi har under hösten skickat ut information om 
vår supportorganisation där vi berättar om för-
delarna med ett supportavtal. Vi håller ständigt 
på med att förbättra och effektivisera supporten 
och det mervärde ni som kund får med ett gäl-
lande avtal. Jag uppmanar er igen att se till att 
ni har tecknat avtal med oss. Läs mer om det på 
vår hemsida under support, eller slå en signal 
direkt till supporten på 0771-622 100.
Vi är i full gång med att planera inför 2016, som 
kommer bli än mer spännande än 2015 och fyllt 
med en massa roliga aktiviteter. Vi kommer 
bl.a. under våren bjuda in till en ”Roadshow”, 
och som vanligt möter ni oss på en hel del ut-
ställningar och mässor. Håll er uppdaterade via 
vår hemsida vilka aktiviteter som ni kommer att 
hitta oss på.
Vi kommer nu under december att köra det tra-

ditionella ”Julöppet” på samtliga våra kontor. 
Läs mer på vår hemsida om vilket datum som 
gäller för ditt närmaste Trimtec-kontor.
Jag vill med detta sista brev för året tacka alla 
för ert förtroende och hoppas alla får ett riktigt 
bra slut på 2015, så ses vi på någon av våra ak-
tiviteter i början på 2016.
Jag hoppas att vi ses vi på något av våra julöp-
pet under december.

Peter Hammarbäck
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1. Vilket kontor tillhör du?
Kista.

2. Vilken arbetsuppgift har du?
Servicechef,  överväxling innan Svein går i 
pension.

3. Vad är det bästa med att jobba på Trim-
tec?
Gemenskapen, samt att man känner stor delak-
tighet i organisationen.

4. Vem har du som förebild?
Det finns så många, min fru är en av dem.

5. Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
Familjen och en båt.

Ny Rörlaser ger  
nya möjligheter
Vi är glada att tillkännage en ny generation av 
marknadens mest produktiva rörlaser, DG613 
& DG813, från Spectra Precision.
De är designade att passa moderna mindre 
brunnar, är extremt tåliga och fungerar utmärkt 
vid krävande förhållande, vatten lera kyla etc.
Vår Dan Ek har nyligen levererat till bland 
andra Köpings Kommun där Arbetsledaren Per 
Axelsson, Tekniska kontoret, ser stora möjlig-
heter: ”Vi kommer att kunna få igång jobben 
snabbare när vi slipper att manuellt rikta laser-
strålen, framförallt vid kraftigt solljus. Nu är 
det bara att montera den aktiva måltavlan på 
riktkäppen, så söker lasern in sig, perfekt! Sen 
är det riktigt bra att den är så kort, (25cm) så att 
den går in i små brunnar. Vi kommer med säker-
het att få mycket nytta av denna laser”.

Geo 7X, en 
storsäljare
Den lilla, lätta och robusta handdatorn med 
programmet Trimble Access är en komplett 
och flexibel lösning byggd på en väl beprövad 
plattform.
Geo 7X Nätverks-RTK rover förenklar och 
effektiviserar såväl inmätning som utsättning 
med hög precision.
Försäljningschef Mikael Kasholm är mycket 
positiv över årets utfall: ”Vi har sett hur pro-
duktens breda användningsområde verkligen 
har gett resultat, både på försäljning och ut-
hyrning. Den har blivit en favorit inte bara hos 
mätningsingenjörerna, utan även bland de som 
har mindre erfarenhet av mätning. Det enkla 
handhavandet och den förmånliga kampanjen 
har öppnat nya dörrar”. 

Trimble DPI-8, en 
handhållen skanner
Produkten lämpar sig för alla som enkelt vill 
dokumentera i 3D, eller till er som redan an-
väder er av tekniken idag och vill komplettera 
(skanna) områden där man inte kommer åt med 
en traditionell skanner.

https://www.youtube.com/watch?v=cwfjMyhEc98

