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DigPilot : delar följande består maskinstyrning 3D 

 . Norge i producerat och utvecklat är m
 

askinstyrning
3D DigPilot länder. många i varumärke registrerat ett är 

 år. kommande under inkluderas att kommer am skintyper 
 

Fler
hjullastare. och bandskaktare, grävmaskiner, för system positionerings
 komplett och helintegrerat ett är Maskinstyrning 3DPilot 

 

 

  

 

    
  

   DigPilot   Datamaskin 
 

 
DigPilot  programvara 

 
DigPilot   lösning office 

 DigPilot   vinkelsensorer WS _17 
  DigPilot   vinkelsensorer Radio 

Integrerad  ösningl  GNSS- 

Alla
  DigPilot.  eller förav producerade

 eller/och definierade är som egenskaper unika sig i är punkterna 6 de 



Många

 programvaran. igPilotför D 
 anpassades Den Avalue. med samarbete

 i valdes dator Denna 2018, DigPilot
 Nya för provades datamaskiner  

 

En

 

 
Många

   

 
vi

  nödvändigt vara sig visa
 skulle det om skada efter service eventuell

 for skärmar antal  ett beställt har 

  år. få efter kopplingar slitna om rapporterat
 har sådana haft har som Kunder

 dokningsstation. med maskiner inte valdes
 annat .bland kapasitet eller ruggighet

 dålig för av grund på ur föll evaluerades
 som datamaskiner de av 

  baksidan.
 på skydd extra med skyddad är den

 glas laminerat och härdat medskärm touch
  punkters 10 en skärmen utvalda Den

 skärmen. touch är anpassningarna av 



DigPilot  programvaror 

DigPilot

 

 
Alla

   användas. skall som inställningar vilka och är den varsjälv 

 den hittar DigPilot uppen startar du när programvara. vår i inkluderade
 är radiofrekvenser och transformationer,geoidmodeller relevanta 

 programvara egen utvecklat 2005 sedan har 

Nya

 
DigPilot

 

modern

 

Läsning

 behandlade  och
 rapporterat korrekt blir projektfiler i fel så enklare blir filer dåliga

 aller feaktiga med problem speciellt dxf. och Landxml,kof,
 Vips, såsom om, skrivs och igenom gås projekt av 

  10. windows med  skärmentouch  punkts
 10 den  nya den för  anpassat grafik förbättrad och 

  Europa. i regioner alla i föraren av väljas
 behöver idag som inställningar nödvändiga igen automatiskt

 känner den programmet, i in byggs localizer 

 
Helt

  korrektionsval. och rover GNSS av intällningar , arbete under
 val knappplacering.Bild inuitiv Mer användargränssnitt. omarbetade 

 betyder 2018 DigPilot 

DigPilot

media  kommunikations
 moderna med andvändning för twebbasera Programmet rä 

 10 windows och CE windows till idag kompileras programvarorna 

  
 

 

.

DigPilot

NTRIP. och radio med både referensstation och
 mottagare alla stödjer filformatoch alla idag hanterar programvaran 

 



DigPilot    office 

aAll

  systemet. DigPilot i kommunikationen
 i navet är som mottagaren GNSS via internet

 på uppkopplade är maskiner Digpilot 

All

 internet till
 uppkopplad är maskinen fort så sömnlöst

 uppdateras software och firmware
 av versionerna senaste De progamvarorna.

 DigPilot   ochmodem internet
 radiomodem, Mottagare, GNSS gäller

 detta office DigPilot genom görs firmware
 och programvaror av uppdatering 

Filhantering

 fil och projekt från lagdata och
 loggfiler , projektfiler gäller detta maskinen. till

 kontinuerlig lödef sker Data och 

Utför

 
Teamviever

 
realtidsvisualisering

 
 
DigPilot
Detta

 ebbgränssnittet Digpilot av driften till dedicerad
 är server egen En support. mail och telefon

 samt tjänsterna ovanstående alla inkluderar 
  år per avgift fast med faktureras Office 

 2019. modul mudrings
 av utveckling i detta blir viktigt Speciellt samtidigt.
 maskiner många av administration möjliggör Detta
 möjligt. är arbete i maskiner av 

 maskinförare.
 till hjälp och support för används 

 maskiner. entreprenad
 för maskindata av nedladning och upp arbete 

  



DigPilots

 
Digpilot

 2018. september från kunder till levereras och produceras
 Den 2018 augusti i presenterades anslutnig kabel vinkelsensormed 17s 

 vinkelsensor. god en på krav stora ställs
 Det maskinstyrningssystem. ett av delen utsattafysiska mest och viktigaste den

 vinkelsensorär en 2016. sedan pågått har vinkelsensorprogram eget 

vattentät
 
 
Stöttsäker,6
 
Kretskort

 
3

 
Snabb

 
gyros

 
kortslutsningssäkerrt

kopplas

.
 
Levereras

 

 
Mikrosensorer

 
Skaksensorna

 system. sensor
 eller grävmaskin en förstöra
 kan potentielt som maskinen

 i skakningar onormala
 detektera att för används som

 accelerometrar är 

 specifikationerna
 utanför går sensorn

 när varsko och pålitlighet
 sensorns av dokumentation

 säkra att för sensorna DigPilot
 i inbyggda är 

 kontakt. M12CanBus
 standard meed användas

 också kan push-pullkontakt,
 standard med 

 rovern GNSS från
 direkt ström eller volt 24 eller

  strömkälla12extern till 
 skyddat. polaritets

 och 

 filtrering. kalman
 och sniffning stabilisering

 elekronisktabilisering 

 Hz. 50 till upp sänder
 och vinklar processor,beräknar

 inbyggd 

 roll & pitch oavsett vinkel
 korrekt beräknar och riktningar

 alla i monteras kan aksia, 

 sensorhuset.
 i gummi i upphängt 

 chassis alu mm 

 IP69k Beräknat

 
Klarar

 Ger

 
 Hindrar

 
 Kan

tåll
 
 

 
 
Ger

  loss
 skaka inte kan pullkontakt and Push

 fastsättning säker montage. snabbt

 V 36 på stömspikar 
  maskiner

 stora och små för användas

  montage
 lätare och kablar kortslutna och

 avrivna vid sensorer på skador

 maskinstyrningssystem
 nogganare och snabbare ett

 
Går
 
 
Ökar

 
 
För   hydraulik av styrning 

  användning under vinkelnogrannheten
 och monteringsvänligheten 

  sönder inte 

 grävmaskin på användning hård 

  ansluten kabel
 utan ip67 är muddrin, för 



DigPilots
Det

 
 Fördelarna

 tillsammans. sensorssytem våra 

 
Man

 
 
 
Den

alla  nvändaa kunna att
  kommer 2018 digPilot Nya 2019. juni i säljas att klar och 

  utvecklatvidare blir sensorer trådlösa generationen moderna 

  världen. i fördel denna om ensam är DigPilot maskiner flera på system samma
 använda och kabibrera och in mäta maskin, en  änmer på maskinstyrning DigPilot montera ank 

 sensor byta att enkelt
 är det kabelbrott. inga kortslutningar, inga flexibilitet, sensorkjedan i kablar slippa att med

 enheter standard som fortfarande används levererades
 som systemen första De sensorer. dessa använder som   systemDigpilot1500 ca sålt är 

  2007. presenterades detnär  uppmärksamhet stor skapade sensorervinkel trådlösa 

DigPilot   vinkelsensorer Trådlösa 

lasse
Highlight



Kombination
  Rover GNSS-

 Caliterra med 

 
XRE

. Internet-modem 4G
 med utrustad är mottagaren GNSS XRE Ny marknaden. på GNSS-mottagningen

 bästa den för valt har vi som DataGrid från korten GNSS och UHF-radion
  Satelline inbyggda den Internet-modemet, :arewfirm av uppdatering för också

 gäller Detta DigPilot-datorn. i DigPilot-programvaran via kontrolleras mottagaren
 GNSS XRE i inställningar llaA mottagaren. GNSS XRE till maskinen

 från behövs nätsladd en endast att innebär Detta kortslutningar. och överspänning
 för faror alla mottagaren XRE säkrar kraftförsörjningssystem avancerat

 ett Med drivna. sensorerna SW7 1_DigPilot och datorn både är mottagaren,
 GNSS XRE på slår du När 2019. DigPilot för programvaran i integrerad helt

 är och grävmaskiner för byggd är mottagare dubbla med GPS dubbel GNSS 

.  channels 550 



. Di    cm6  xcm 17 x cm 26 mensions  

.  kg 1.8 Weight 




