1992 - 2017

• Geomax - nytt agentur
• Ny ANLEGGS PAD
• Hella selskaper fusjonerer

• Ny programvare...
Alt du har ønsket deg er med!

Hella Maskin - din leverandør av utstyr til bygg og anlegg

Om Hella Maskin
Hella Maskin AS er leverandør av et stort spekter kvalitetsmaskiner og utstyr til anleggsbransjen. Vi er også en av pionerene innenfor ’maskinstyring’ i Norge. Siden 1995 har vi hatt
agenturet på maskinstyring fra NOVATRON, som er et av de ledende produktene på markedet.
Hella Maskin er lokalisert på Stathelle, midtveis mellom Oslo og Kristiansand, og har for øvrig
et bredt nettverk av partnere og kunder i Norge.
• Hella Maskin ble etablert av Jon Hella i 1992. Først
som et privat selskap, og senere i 1994 som aksjeselskap.
• Siden starten har vi arbeidet med WACKER som
forhandler i Telemark og Vestfold.
• I 1994 begynte Hella Maskin også å importere minidumpere og minigravere fra Japan, men dette ble ikke
noe langvarig eventyr.
• I 1995 stiftet vi bekjentskap med NOVATRON fra
Finland. Som først i Norge startet vi med sensorer for
gravemaskin som kunne vise høyden på skuffen på et
display inni maskinen.
• I 1999 begynte eksperimentene med GPS for å posisjonere gravemaskinen, og det var starten på en lang
reise som har ført til at maskinstyring i dag er vårt
hovedprodukt.

• I 2008 ble de 2 første søsterselskapene opprettet
Hella Service Bergen og Hella Service Rogaland.
• I 2009 flyttet vi inn i eget hus noe som har bidratt til at
vi har kunnet utvikle oss ytterligere.
• Samarbeidet mellom NOVATRON og tyske MOBA
ga oss i 2011 muligheten til å bli totalleverandør av
maskinstyring mot anleggsbransjen.
• I 2012 ble det foreløpig siste søsterselskapet
Hella Service Møre etablert.
• I 2015 ble søsterselskapene slått sammen med
moderselskapet.
• I dag fremstår Hella Maskin som en dynamisk bedrift
med dedikerte medarbeidere og høye målsettinger til
de varer og tjenester vi leverer.

25 års jubileum
Vi feirer 25 år i hele 2017, i den forbindelse skal vi lage
mange ulike sprell gjennom året som skal komme våre
kunder til nytte. For å kunne delta på galskapen er det
viktig å følge oss på:

www.hella.no
Hella maskin på facebook
I fagblader

Og på messer:
• Arctic Entrepreneur 2017 17.-19. januar på Gardermoen
• Anlegg 2017 12.-14. mai i Haugesund
• Mefa 2017 9.-11. juni på Leangen travbane i Trondheim
• Anleggsmessa 2017 16.-17. juni på Sørlandet travpark
• Dyrsku’n 8.-10. september på Seljord
• Loendagane 22.-24. september i Loen
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Hella Maskin er importør for Geomax
Geomax er et Tysk selskap eid av Hexagon (som også eier
Leica). Geomax leverer GPS, lasere, scannere, totalstasjoner,
kabelsøkere og andre instrumenter. Leica vil derfor i en stor
grad utgå fra vår portefølje. Vi vil allikevel også i fremtiden
ha et godt forhold til Leica, og vi vil fortsatt ha serviceverksted for Leicaprodukter som er solgt av Hella Maskin.

KABELSØKER-KAMPANJE
EZiCAT 550 Kabelsøker
Kr. 9.500,- + mva
-

EZiTEX signalgenerator
Signalklemme
30m ‘stakefjær’ m/sonde
Bærebag

Komplett sett med alt over:

Kr.
4
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Hella Selskaper fusjonerer
FUSJON

I 2015 fusjonerte Hella Maskin med søsterselskapene Hella Service Rogaland, Hella Service Bergen
og Hella Service Møre. I dag har derfor bedriften
hovedkontor på Stathelle og 3 avdelingskontorer i
Norge.
ANLEGGSTEKNOLOGI
Anleggsteknologi vil være vårt satsningsområde
fremover. I dag er det i hovedvekt maskinstyring
og maskinmonterte veiesystemer, samt håndholdt
GPS-utstyr. Fremover i tid vil det nok også komme
en del nye produkter innenfor dette segmentet.
Vibroplater og andre produkter fra WackerNeuson,
som var basisen da Hella Maskin startet i 1992, vil
fortsatt være viktige produkter for oss i fremtiden.

Hovedkontor

DISTRIKTER i NORGE
Vi ønsker å utvikle vår organisasjon videre, og vi vil
nok bli synlige utover det ganske land i årene fremover. Enten ved egne representanter, eller forhandlere og samarbeidspartnere.

Avdelingskontor
Forhandlere
MASKINSTYRING
I 2015 kom Novatron med en etterlengtet ny programvare. Når den
først kom så er den også blitt den
”råeste” på markedet. Her kan vi
legge inn store avanserte 3D-modeller og gjerne flere tilstøtende
prosjekter samtidig slik at maskinfører kan ha full oversikt over
alle elementer på anlegget. Den
aktuelle jobben velges med å peke
på eller bla direkte i skjermen.
NOVATRON SYSTEMET
Dette systemet kan monteres på
alle gravemaskiner og hjullastere.
Hjullastere er aktuelle når masse
skal legges ut og avrettes med en
slik maskin.
SERVICE OG SUPPORT
Dette er nok like viktig som utstyret
i maskinen. Når du kjøper utstyr fra
oss så er det ikke bare komponenter som blir montert i en maskin,
men et godt fungerende støtteapparat du får med på lasset. Dette
er nok kanskje det viktigste for at
din investering skal bli en suksess.

Våre montører sørger for en montering som er solid og ser bra ut!

Les mer på www.hella.no

www.hella.no 35 96 72 72 post@hella.no
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Hella Maskin - Hvem er hvem?

Jon Hella
Daglig leder
Tlf: 959 79 988
E-post: jon@hella.no

Charlotte Hella Bjørntvedt
Service koordinator
Tlf: 35 96 72 78
E-post: charlotte@hella.no

Randi Labråthen
Regnskap
Tlf: 35 96 72 74
E-post: randi@hella.no

Liv Jorunn Hella
Sentralbord og logistikk
Tlf: 35 96 72 72
E-post: livjorunn@hella.no

Avdelingskontorene:

Asbjørn Herikstad
Avd. leder Rogaland
Tlf: 977 84 286
E-post: asbjorn@hella.no

Atle Haugland
Service/installasjon
Tlf: 934 54 290
E-post: atle@hella.no

Magne Rivenes
Avd. leder Bergen
Tlf: 911 005 06
E-post: magne@hella.no

Sveinung Liaskar
Avd. leder Møre
Tlf: 995 40 099
E-post: sveinung@hella.no

Service og support:

Per Morten Olsen
Tekniker
Tlf: 907 63 293
E-post: per@hella.no

Trond Skarvang
Tekniker
Tlf: 900 63 242
E-post: trond@hella.no

Lene Nevisdal
Geomatiker
Tlf: 469 22 003
E-post: lene@hella.no

Marius Hansen
Service / installasjon
Tlf: 952 77 681
E-post: marius@hella.no

Hans Arne Eriksen
Logistikk / delelager
Tlf: 35 96 72 75
E-post: hansarne@hella.no

Jan Terje Samuelsen
Service / installasjon
Tlf: 911 41 920
E-post: janterje@hella.no

Gunnar Johnsen
Markedsføring / bruktmarked
Tlf: 916 35 585
E-post: gunnar@hella.no

?

Følg oss på Facebook i
jubileumsåret!
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Vi utvider
Vi er svært opptatt av å kunne gi kunden den beste servicen, i den forbindelse utvider vi med
både flere ansatte og forhandlere i de områder vi selv ikke er representert.

Nordland Traktor as
Nordland Traktor AS i Brønnøysund har lang erfaring i salg og service
på Valtra, og har hovedfokus på kunnskap, kvalitet og nærhet til kunden. Nordland Traktor har blitt forhandler for oss på dei fleste av våre
produkter i Nordland fylke og deler av Nord Trøndelag.
Nordland Traktor har flott verksted av nyere dato i Brønnøysund med
egen flyttebil og service bil. Jan Gunnar er kommet godt i gang og har
allerede montert flere Easy Dig maskinstyringer og levert eit par stikke
sett.
Jan Gunnar Øveraas

Nordland Traktor as
Industribakken 5
8907 Brønnøysund
jan@nordlandtraktor.no
Tlf: 959 14 849

Nordland traktor har også utstyrt demo maskin med Easy Dig for dei
som ønsker å prøve.

GMG -SERVICE
Geir Morten har drevet selvstendig med traktor, landbruksmaskiner
og anleggsmaskiner siden 2005. Han har vert lastebilsjåfør hos
Nik Haugrønning as i både inn- og utland. I årenes løp har han opparbeidet seg brei erfaring som sjåfør på både hjullaster og gravemaskin,
i tillegg til erfaring fra verksted på tunge kjøretøy.
Han har vert både i Makedonia og Afghanistan i utenlandstjeneste
som mekaniker og sjåfør.
Geir Morten har eget verksted på Byneset og to velutstyrte service
biler. Han har etablert eit salgs og service punkt for dei fleste av
våre produkter pa Bosberg utenfor Trondheim.
Geir Morten Gomo

GMG-Service
Høstadveien 34
7070 Bosberg
gomo.service@gmail.com
Tlf: 976 71 635

www.hella.no 35 96 72 72 post@hella.no
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Nye forhandlere på Østlandet
Anlegg & Maskin Support AS
Anlegg & Maskin Support (AMS) er et nyetablert selskap som holder
til på Østlandsområdet.
AMS er etablert av Tommy Bergsjøbrenden som har mange års
erfaring innen hydraulikk, elektronikk og vedlikehold av utstyr til
transport
sektoren.
AMS har startet opp med service bil og i eit samarbeid med Hella
Maskin AS og EHS Maskin AS på Jevnaker, vil AMS med dette tilby
salg og service av Novatron maskinstyring.
AMS ser også at det er muligheter for å drive samkjøring av dette
med andre forretningsområder. For eksempel ved å utføre kontroll
på maskiner, enkle service og reparasjoner. Dette vil gi kunden et
bedre total tilbud.

Tommy Bergsjøbrenden

Anlegg & Maskin Support AS
Klokkerstigen 4
2090 Hurdal
tommy@amsupport.no
Tlf: 957 08 937

AMS sitter med en unik spisskompetanse innen disse feltene,
som dei ønsker å tilby markedet, AMS skal spesialisere seg på
å skreddersy forståelige og gode komplette løsninger.
AMS har en forretningsmodell/strategi med hovedmål på å skape en
lønnsom, solid og bærekraftig bedrift gjennom deira konsept, dette
for å bistå kunder med den beste support tjeneste og dermed bidra
til at kunder kan sikre seg en god samarbeidspartner.

EHS Maskin AS
Etter 20 års erfaring som Grunnarbeider, maskinfører, selger/dele
lager og slangeverksted, startet Espen sommeren 2016 opp EHS
Maskin AS på Jevnaker der det tilbys salg av minimaskiner og utstyr
til anleggsmaskiner, samt slangeverksted hovedsaklig for hydraulikk.
Fra 2017 vil det i samarbeid med AMS og Hella Maskin AS bli satt
stort fokus på salg/service av maskinstyring og øvrige produkter fra
Hella Maskin AS. Der vi med tett samarbeid skal kunne tilby topp
service til våre kunder.

Espen Haugelien

EHS Maskin AS
Musmyrveien 2
3520 Jevnaker
post@ehsmaskin.no
Tlf: 980 12 491
8
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Er du den vi leter etter?
Vi er hele tiden på jakt etter dyktige medarbeidere og forhandlere, ta gjerne kontakt om du
mener du er den rette personen. Vi søker personer rundt om i hele landet:

• Geomatikere / Ingeniører
• Selgere
• Montører
• Logistikk ansvarlig på Stathelle
• Forhandlere

Les mer på www.hella.no

www.hella.no 35 96 72 72 post@hella.no
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Maskinstyring fra Hella Maskin
Hella Maskin leverer i dag maskinstyring fra NOVATRON fra Finland og MOBA fra Tyskland.
Novatron har levert maskinstyring i Norge siden 1995 og er blant annet kjent for varemerket
Easy Dig. Novatron har også vært ledende i utvikling av 3D maskinstyring for gravemaskiner
siden 2000. I dag leverer Novatron et komplett produktspekter for gravemaskiner. MOBA kan
automatstyre hydraulikk, og er en av verdens største OEM leverandører av styresystemer for
hydraulikk. MOBA kompletterer vår produktrange av maskinstyring med 2D og 3D systemer
for høvel og dozer.

EASY DIG / XSITE EASY
2D maskinstyring for gravemaskin. Enkelt system for høyder, avstand
og fall.

Systemet viser riktig høyde med cm-nøyaktighet på skuffespissen,
selv om maskinen står skjevt (pitch/roll sensor er standardutstyr).
Høyden oppdateres mot lasersender, eller mot byttemerke.
Easy Dig inneholder samme grunnpakken av sensorer som mer
avanserte systemer, og kan derfor enkelt oppgraderes.

XSITE PRO
Toppmodellen av maskinstyring for gravemaskin. Leveres som standard med dobbel GPS, trådløs DATA overføring av prosjekt og tilgang
til fjernstyrt support. Systemet leser gjerne inn flere forskjellige fil
typer samtidig, og sikrer deg en fullstendig oversikt over kompliserte
arbeidsområder.

Den store og høyoppløselige skjermen sikrer deg en førsteklasses
oversikt.

Det er mulig å oppgradere Easy Dig til et komplett
3D system da systemene er bygget på de samme
sensorene. Denne muligheten gjør at Easy Dig er
et trygt valg for entreprenøren.

10
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EASY DIG 2D maskinstyring
Om du trodde at 2D maskinstyring var avleggs så må du tro om igjen ! Vi selger stadig flere
Easy Dig hvert år. Det å kunne sitte inne i maskinen og ha stålkontroll på kotehøyder, og fall
i grøfta uten assistanse er nyttig. Ved hjelp av Easy Dig’n og en roterende laser har du alltid
cm nøyaktighet på skuffen din. Du produserer dermed fortere når du slipper å trave ut og inn
i maskinen, eller må vente på at andre skal ta lasermål for deg. Tenk også på hva du sparer i
pukk utgifter ved å grave riktig med en gang.
Easy Dig systemet kan også enkelt bygges ut til full 3D maskinstyring.

EASY DIG PÅ LEASING
FINANSIERING
Vi har i årevis hatt et godt samarbeid med SG Finans. De har vist seg å være veldig konkurransedyktige i anleggsbransjen. Også fleksibiliteten de har når maskiner og utstyr skal selges eller byttes
inn midt i en leasingperiode, er veldig bra. Mange tenker at leasing kanskje ikke er aktuelt for utstyr
under en viss kjøpesum, men det har vist seg at det kan være gunstig å lease helt ned i summer på
20-30.000,-

Fra kr.

1.000,-

+ mva pr. mnd.

5 års løpetid, kr 0,- i forskuddsleie.

www.hella.no 35 96 72 72 post@hella.no
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Maskinstyring fra Hella Maskin
Det skjer en gradvis overgang til mer aksept for at innmålinger blir gjort med maskin. Til å
begynne med var det veldig enkelt å la maskinen som flådde jordsmonnet av fjellet på større
anlegg profilere fjellet samtidig. Dette mulig gjorde rask og effektiv masseberegning.
I dag ser vi at regelverket strammes inn og at all infra
struktur og andre konstruksjoner (både under og over
bakken) skal måles inn med en nøyaktighet som samsvarer med GPS (RTK) nøyaktighet. I praksis betyr
dette at nærmest alle gravemaskiner må fotfølges av
en ‘stikker’. Eller så må gravemaskinen selv bli et inn
målingsverktøy.
I 2015 deltok Porsgrunn og Bamble kommuner sammen
med Hella Maskin i en større studie der nytteverdi og
lønnsomhet ved bruk av maskinstyring i rehabilitering av
VA ble forsøkt målt. Etter at det ble utarbeidet en manual
for hvor på VA elementene en innmåling skal tas, samt
en generell god opplæring i bruk ble gjort så viste det
seg at utstyret var svært lønnsomt i bruk, så viste det
seg at utstyret var svært lønnsomt i bruk. De innmålte
punktene viste seg noen ganger å ha bedre nøyaktighet
enn med handsettet.
Tenk bare på utfordringene med en dyp grøft med lang
målestav, eller måling i bygater nær bygninger. Maskin
en derimot står med antennene høyt over bakken, og
gjerne midt i vegen, mens skuffespissen som er målepunktet rekker ned i grøfta eller inn mot bygningen. Spør
oss gjerne om en kopi av den komplette rapporten !

VA-kommunalteknikk 3D system
VA-kommunalteknikk har den samme skjermen og resten av hardwaren som i Xsite PRO. Det som
skiller er programvaren.
VA-kommunalteknikk kan lese noe
færre formater (bl.a. Ikke XML).
Til gjengjeld er den tilrettelagt for
å enkelt kunne lage prosjekter for
mindre arbeider selv i maskinen.
VA anlegg prosjektert i KOF eller
DXF går fint, og innmåling for dokumentasjon er enkelt med denne
versjonen.
Prismessig er også VA-kommunalteknikk svært gunstig.
12
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Pro 3D maskinstyring med GPS

Toppklasse 3D maskinstyring
Xsite Pro
Xsite PRO med avanserte 3D funksjoner er allsidig
maskinstyring som er anvendelig både på store
og små anlegg. Systemet fungerer spesielt bra på
anlegg der det er laget komplette 3D modeller for
prosjektet på forhånd. For eksempel en veg,VA-ledninger eller fundament for bygninger. Takket være
det store og lyssterke displayet blir grafikken enkel
å forstå. Enhver oppgave blir lettvinn for maskinføreren.
Programvare
Programvaren (LandNova 14.0) leser alle aktuelle
formater, og viser også alle prosjektfilene samtidig
i skjermen. Du velger enkelt objektet eller laget du
skal arbeide med ved å trykke fingeren på punktet
eller linjen i skjermen. Du velger også lagtykkelse
eller kantlinje ved å bla med piler direkte i skjermen.
Systemet gir deg derfor en unik oversikt over anlegget. Feil og misforståelser minimeres. LandNova
14.0 er for tiden den eneste informasjonsmodellen
som fullt ut støtter BIM metadata.

Støtteapparat
Støtteapparatet fra Hella Maskin er i særklasse!
Supportsystemet er aktivt fra 7—19.00 alle hverdager, og organiseres via et egenutviklet web basert verktøy som muliggjør at teknikere kan kople
seg ‘av og på’ systemet for å bidra etter behov.
Systemet kvalitetssikrer at alle får hjelp og ingen
blir glemt. I tillegg har Hella Maskin bransjens beste
tilbud på kurs i maskinstyring for sine kunder.
Økonomi
Økonomien er ivaretatt da Hella Maskin betaler
en god innbyttepris for brukt utstyr ved kjøp av ny
maskinstyring. I Norge er det stor etterspørsel etter
brukte 3D systemer av god kvalitet. Novatronsystemene har derfor et godt annenhåndsmarked som
kommer våre kunder til nytte. Vi mener derfor at
Novatron system fra Hella Maskin er det systemet
som gir deg best totaløkonomi!

www.hella.no 35 96 72 72 post@hella.no
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Nytt anleggsverktøy
ANLEGGS PAD
REIS RUNDT PÅ ANLEGGET
UTEN Å TA ETT STEG!
Se gjennom dine 3D tegninger
av prosjektet. Beveg deg enkelt
rundt i prosjektet som du måtte
ønske med ‘frivisning’ funksjonen,
eller benytt den innebygde GPS
mottakeren til å lokalisere deg på
anlegget.
VELG SENTERLINJE OG GÅ!
Trenger du å vite hvordan vegprofilen ser ut en kilometer fra
der du står ? Med to enkle trykk
lar Pad’n din deg reise gjennom
tverrprofilene i hele prosjektet.
Dermed ser du alle prosjekterte
linjer og lag.

GJØR NØYAKTIGE
MÅLINGER
Kople til en GEOMAX RTK-rover
så kan du også gjøre innmålinger
med ‘as-built data’, eller en hvilken som helst annen måling du
trenger å gjøre på anlegget.
SYNKRONISER OG LAGRE
PÅ SKYEN
Ved å bruke sky-basert* datalagring så kan du se alle ‘as built
data’ lagret av andre enheter
også. Ved synkronisering på
Skyen sikrer du også at du alltid
jobber med aktuelle 3D modeller.

*Infrakit eller Xsite Office.

Basert på LandNova 14.0 (fra Xsite PRO) som er den eneste
informasjonsmodellen som fullt støtter BIM metadata.

Andre tjenester:
Et godt støtteapparat er mer enn god service på utstyret som er kjøpt.
Hella Maskin tilbyr gratis hjelp til opplæring av deres
personell eller samarbeidspartnere på datamodellering
og målebrev/dokumentasjon.
Om du ikke har tilstrekkelig hjelp eller kapasitet til dette
så kan vi også gjøre slike tjenester for deg! Har du
supportavtale så får du rabatt på vår timepris for slikt
arbeid.

Lene Nevisdal er geomatiker og
hjelper til med produksjon og
overføring av prosjektdata, samt
ferdigstilling av målebrev.
14
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Fornøyde kunder med ny programvare!
Landmålerne hos Kjosås Maskin med Jon Anders Nygård i spissen er en gjeng som ønsker det
beste tilgjengelige utstyret i bransjen. Av teknologi utstyr som han administrerer finner man
derfor det beste fra mange leverandører. For gravemaskin styring er han ikke i tvil. Der er det
Xsite PRO fra Hella Maskin som gjelder. Maskinstyringen som produseres av Novatron i Finland, og som Hella har markedsført i Norge siden 1995.
Som han selv kan fortelle: ‘For bedrifta vår har
gradvis overgang til maskinstyringssystem på gravemaskiner frå 2009 og fram til i dag ført til ei total
for-vandling av arbeidsmåten i prosjekta. Den siste
versjonen Xsite PRO landnova XML har ytterliggere
medført store forbedringer i arbeidsflyt, forståelse
og dataflyt mellom landmåler/stikningsingeniør og
maskinfører, noko me ytra ønske om allereie i 2011.
Dette ser me no resultatet av.’
Videre så ramser han opp de viktigste funksjonene
som gjør at Hella systemet er foretrukket:
• ‘God datakapasitet, Xml aktivt bakgrunnskart
med linjer som kan lett refererast mot i 3D.
• Aktivt punktkart med namn, koding, id, XML vegfiler med fleire lag direkte frå Gemini. Inkl. vips
teoretiske lag utan duplisering.

• God visualisering i 3D i maskin for maskinførar
(iphone/nettbrett teknologi i skjerm).
• Tydelege funksjoner. Stabil og god fjernstyring
av alle innstillinger og feilsøkjing. Lett å brukar -/
prosjekttilpasse
• Fleire vegar, modeller, byggegroper samtiding
gjev god oversikt over graving og massedisponering for maskinførar.
• Heilheitleg overblikk. Mulighet for tekstbeskrivelser. Betra innmålingsmeny med koding atributter
og sortering
• dN – verdi på muring/plastring ( måler normalt på
flaten) frå skuffespiss/hjørne. Samt mulighet for
flateutviding.’
Det at Hella Maskin er gode på service og support
teller jo også en hel del for en bedrift i farta!

www.hella.no 35 96 72 72 post@hella.no
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Hella base mod.3
HELLA LØSER PROBLEMET
MED STRØM OG DÅRLIG
MOBILNETTVERK.
Ved hjelp av brenselcelle tekno
logi og batterier kan vi tilføre strøm
til drift av containerbase i inntil 8
måneders drift uten etterfylling av
driftstoff. Dette gir en svært god baseløsning der det ikke er tilgjengelig
strøm.

Etablering av en stasjonær base gir
alltid det mest stabile referansesignalet på et anlegg. Man kan glemme varierende kvalitet på mobildata
da signalet går over lokal radio.
Plasseringen av en lokal base er

også vesentlig. Den bør stå plassert
strategisk I forhold til kurvatur og radiodekning på anlegget. Det er ofte
problemer med strømtilførsel på det
stedet basen burde være plassert.
”Uten Hella Basen 
hadde veganlegget vårt
på Lundeheia i Telemark
blitt en stor utfordring! ”

Med strøm generert fra brenselcelle plassert i en 8 fot container
er problemene løst. Basen er også
lett flyttbar da egenvekten er under
500kg

- Bjørn Tore Andersen
Morgedal Entreprenør AS

SALG OG UTLEIE
Hella Maskin AS har både utleie og
salg av denne enheten, og kan bestilles fra Stathelle, eller en av våre
avdelinger I Norge.

FAKTA OM
HELLA BASE
• Fra 1W til 25W radio
• Flere RTK GPS
alternativer
• Inntil 8 måneders
døgnkontinuerlig
drift pr. drivstoff fylling
• Enkel flytting/lav egenvekt.

www.hella.no
EN ANNEN PROBLEMLØSER
ER INTUICOM REPEATEREN.
Der det er tilgjengelig mobildata i
nærheten av anlegget, kan denne
enheten stå f.eks i en parkert bil.
Cpos signalet kan derfra videresendes på radio til rovere inne
i traseen der mobildata ikke er
tilgjengelig
16
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Service og support
Hella Maskin tilbyr kundestøtte/supportavtale til alle våre kunder
og denne supporttjenesten er tilgjengelig alle hverdager fra
kl. 07.00 til 19.00 unntatt fredager (07.00-16.00)
HENVENDELSE TIL MOBIL NR. 480 30 700
Trådløs forbindelse fra gravemaskin for:
• Problemløsning
• Opplæring
• Filoverføring
• Programvareoppdatering
Service og Support; vi i HELLA
MASKIN gir deg som kunde den beste
service og oppfølging.

Vi kjører kurs av sjåfører, stikkningingeniører og
andre både på Stathelle og ute hos kunde. Vi ser
nytte verdien av dette i form att kunde får utnyttet
systema på en mye bedre måte.

KALIBRERING OG
REPARASJON

På vårt elektronikk verksted
blir det foretatt reparasjoner
av alle typer instrumenter og
komponenter som vi forhandler.
Alle komponenter som hører til
maskinstyring, stikkesett, vektsystemer lasere osv. blir testet,
kalibrert og/eller reparert på eget
verksted av sertifiserte service
teknikere.
VERKSTED FOR
STØRRE MASKINER

I vårt mekaniske verksted blir
det utført service og reparasjoner
på kundemaskiner og på
eit stadig økende volum av
innbytte maskiner.
Her blir det utført alt i fra et enkelt
oljeskift til fulle overhalinger.
Først og fremst er det Wacker
Neuson LE equipment som
serves her, sammen med noen
andre produkter fra Hella
Maskins sortiment.
www.hella.no 35 96 72 72 post@hella.no
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ANNONSE

Veidekke velger Hella

- Med Hella Maskin AS som en
av to likeverdige leverandører av
maskinstyringssystemer får vi større
valgfrihet samtidig som vi opprettholder en sunn konkurranse i
markedet, sier Veidekke.
TEKST: EVA HØYDALSVIK FOTO: HELLA MASKIN AS

- At vi bruker Novatron styringssystem fra Hella Maskin AS er
ikke nytt for oss, men nå har vi
tatt et strategisk valg på å bruke
bare to leverandører, hvor Hella
Maskin AS er en. Det gjør at
Hella Maskin blir en større leverandør for oss enn de har vært,
sier Jon Nässelquist, Fagansvarlig maskin hos Veidekke.
Han understreker at å ha flere
enn to leverandører er upraktisk,
men å ha bare en leverandør kan
være utfordrende, både med
hensyn til konkurransen i markedet og i forhold til å sikre at alle
Veidekkes behov kan dekkes.
- Når vi velger systemer er
det flere forhold som spiller inn,
først og fremst at systemene
gjør det vi har behov for å gjøre.
Dernest spiller pris og support
inn, og Hella Maskin AS har en
ekstra gulrot i at de gir innbyttepris når vi bytter maskiner, sier
Nässelquist.

Han får støtte av Hallvard
Holth, som er stikningssjef og
avdelingsleder for Geodesi i
Veidekke.
- Vi har brukt litt forskjellige
systemer de siste årene, mest
fordi ingen av systemene var
gode nok til å dekke alle behov.
Nå er Novatron fra Hella Maskin blitt så bra, at vi får flere og
bedre muligheter, det dekker
alle våre behov og gir oss lettere dataflyt, sier Holth.
Alle disse aspektene er viktig ved valg av system. Holth
understreker at å bruke flere
systemer kan gjøre dataflyten
trøblete, men de to systemene
Veidekke nå er endt opp med,
samhandler godt, og fungerer
like godt for sjåførene som for
hans egen avdeling.
Og når det kommer til stykket
er det ingen systemer som fungerer, hvis de ikke fungerer på
byggeplass. Ole Mattis Tørnes

har vært anleggsmaskinfører i
Veidekke i 13 år, og i 9 av disse
årene har han jobbet med Novatron fra Hella Maskin.
- I begynnelsen var maskinstyring vanskelig, men idag er
Novatron programmet så bra
at bruken blir enkel. Novatron
ligger faktisk hakket foran
konkurrentene, sier Tørnes.
For maskinførerne betyr det
veldig mye at support bare er et
tastetrykk unna når problemene
oppstår. Og som med datasystemer flest, problemer oppstår.
- Novatron er lett å bruke, jeg
finner enkelt fram på skjermen
og når noe ikke funker som det
skal, får jeg støtte via fjernstyring. Hvis det ikke er nok, sender de en servicemekaniker med
en gang, sier Tørnes.

Novatron-systemet fra Hella dekker idag alle våre behov og gir
oss lettere dataflyt, sier Halvard
Holth.

ERFARING TELLER. Ole Mattis Tørnes har kjørt med Novatron
styringsystem i ni år, og ser at i dag ligger de hakket over
konkurrentene både i programvare og support.

AnleggsMagasinet nr. 6 2016
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Moba maskinstyring

Moba GMBH er en tysk produsent som har bygget styresystemer for asfaltutleggere og
andre maskin typer siden 1976,
og har i dag datterselskaper over
hele verden.

MOBA’s 2D og 3D systemer kan
monteres på alle maskintyper
som brukes til avretting. Referansesignal for høyden kan komme
fra Lasersensorer, Ultralydsensorer, GPS eller totalstasjon. I

tillegg brukes tverrfall sensorer og
rotasjon sensorer for at redskapen effektivt kan styres til riktig
høyde helt automatisk.

www.hella.no 35 96 72 72 post@hella.no
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LASERE
Your authorized distributor of

GEOMAX ZONE 20H

LEICA RUGBY 670

HELAUTOMATISK planlaser,
horisontal og vertikal, manuell
fallinnstilling i 2 akser.

HELAUTOMATISK planlaser,
horisontal og vertikal, manuell
fallinnstilling i 1 akse.

Rekkevidde (diameter)
Selvnivellerende nøyaktighet*

900 meter

1100 meter

± 2.5 mm / 30 m

±1,5mm /30 m

Ja

Ja

Manuell 2-fall

Semiautomatisk 1-fall

Automatisk i plan
Spesifikasjon som fallaser

Kapasitet fall 		
Rotasjonshastighet

8%

600 rpm

600 rpm

635 Nm (synlig) / Klasse 1

635 Nm (synlig) Klasse 2

alkaline / Li-Ion

alkaline / Li-Ion

> 40 t

> 40 t

Driftstemperatur

-10°C to 50°C

-20°C to 50°C

Lagringstemperatur

-30°C to 70°C

-30°C to 70°C

IP67

IP67

Laser diode type
Batteri type
Driftstid Batteri

Beskyttelse

GEOMAX ZETA 125 Rørlaser
Rask og selvnivellerende rørlaser med full metall husing. Enkel og bruke. Beskyttelse klasse
IP68. Leveres med ‘’long range’’ fjernkontroll og målskive.

Leica MC200 maskinmottaker for gravemaskiner
Sterke LED lamper gir god oversikt fra førerplass. Enheten har loddindikator i tillegg til høydepiler.
Dette sikrer deg mer nøyaktig måling. Kraftig magnet og gassfylt hus gjør at denne er førstevalget.

GEOMAX MR360R 360 graders maskinmottaker med fjerndisplay
Med 360 graders mottaksområde og trådløst fjerndisplay er denne enheten en prisgunstig
løsning for dozere/hjullastere eller andre utleggingsmaskiner og gravehjul.

GEOMAX lasermottakere
Disse virker på de aller fleste roterende lasere. Geomax leverer med eller uten millimetervisning i displayet (digital eller pro). Mottakerne leveres med universalbrakett.

Z-fix ENKEL OG SMART måte å bruke laser til å sette ut kotehøyder!
Tast inn aktuell kotehøyde fra fastmerket. Telleverket sammen med den smarte målestaven sørger
for å vise deg aktuell kotehøyde der du plasserer staven. Må brukes med en lasermottaker.
20
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LASERE

LEICA RUGBY 820

GEOMAX ZONE 60 HG

GEOMAX ZONE 60 DG

GEOMAX ZONE 70 DG

HELAUTOMATISK planlaser, HELAUTOMATISK planlaser,
horisontal og vertikal, manuell horisontal og vertikal, manuell
fallinnstilling i 2 akser.
fallinnstilling i 2 akser.

HELAUTOMATISK planlaser,
horisontal og vertikal, manuell
fallinnstilling i 2 akser.

HELAUTOMATISK planlaser,
horisontal og vertikal, manuell
fallinnstilling i 2 akser.

1300 m

900 m

900 m

900 m

±1,5mm /30 m

±1,5mm /30 m

±1,5mm /30 m

±1,5mm /30 m

Ja

Ja

Ja

Ja

Hybrid 2-fall

Semiautomatisk 2-fall

Helautomatisk 2-fall

Helautomatisk 2-fall

10% (med fjernkontroll)

8%

15%

25%

600 rpm

600 rpm

300/600 rpm

300/600/900/1200 rpm

635 Nm (synlig) Klasse 2

635 Nm (synlig) / Klasse 1

alkaline / Li-Ion

alkaline / Li-Ion

alkaline / Li-Ion

alkaline / Li-Ion

> 50 t

> 40 t

> 40 t

> 40 t

-20°C to 50°C

-20°C to 50°C

-20°C to 50°C

-20°C to 50°C

-40°C to 70°C

-30°C to 70°C

-30°C to 70°C

-30°C to 70°C

IP68

IP67

IP67

IP68

635 Nm (synlig) / Klasse 1 635 Nm (synlig) / Klasse 1

Leica RUNNER 20 kikkert
Enkel og grei automatisk kikkert med 20X forstørrelse.

STORT UTVALG AV TILBEHØR:
• HYSSNA 2 meter trestav.
• HYSSNA 4 meter trestav.
• Grusring for trestaver.
• ALU 5 meter teleskopstav for normalmåling.
• ALU 5 meter teleskopstav for kombinert takmåling.
• ALU stativ med plastklemmer på utskyt.
• ALU stativ med skruer på utskyt.
• ALU stativ høydejusterbart til …...
• Leica LAT185 ekstra solid høydejusterbart stativ. Til 185 cm.
• Leica LAT265 ekstra solid høydejusterbart stativ. Til 265 cm.
• Stjerne for stativ.

www.hella.no 35 96 72 72 post@hella.no
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Stikkesett
GEOMAX GPS
GEOMAX GPS stikkesett består
av Zenith 25 Pro antenne, X-PAD
programvare og Handheld målebok.
Dette er et meget brukervennlig
system til en gunstig pris.

• GPS og Glonass antenne
• 7’’ vanntett tablet
• X-pad for anlegg
• 1 dag opplæring
• Supportavtale 1 år
• C-pos 1 år
• Kampanjepris kr 99.000,- + mva
Kampanjepris er tidsbegrenset.

Bluetooth kommunikasjon og full internett aksess.

Ekstremt robust!
22
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Veiesystemer fra RDS
WEIGHLOG

α10

Ny modell vektindikator med enda enklere display og flere bruksområder. Kan leveres med strekksensor for t.d teleskop trucker
og tradisjonelle trykksensorer for hjullaster og traktorer.
Alfa 10 er ikke godkjent for kjøp og salg.

LOADMASTER

α100

Godkjent hjullastervekt for kjøp og salg, leveres med
skriver. Mulig å få med GPS slik en kan legge inn dei
ulike fraksjoner i forhold til posisjon, når hjullaster
kommer inn i område velger vekt selv fraksjon.

LOADEX 100
Vektindikator tilpasset veiing for gravemaskin.

Til Loadmaster α100 kan vi levere utstyr for overføring av veiedata til
kontoret, med dette systemet har man full oversikt over alle leveranser
og har mulighet å fakturere umiddelbart etter opplasting. Veiedata blir
overført via mobilnettet, om hjullaster befinner seg i eit område uten
dekning blir veie data satt i «kø» og blir overført med ein gang hjullaster
har dekning igjen.
www.hella.no 35 96 72 72 post@hella.no
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NYHETER i 2017
Formannstablet og scannere
ANLEGGS PAD
Anleggs pad’n er et nyutviklet hjelpemiddel for en som ønsker å
bevege seg rundt på anlegget uten en bunke med tegninger.
Ved hjelp av denne har han full oversikt over prosjektet på skjermen. Det blir vist den samme informasjonen på denne skjermen
som maskin sjåfør har på sin skjerm i gravemaskinen.
Pad’n kan også koples til en GEOMAX GNSS antenne for RTK
måling og dermed få utvidet nytteverdi.

Geomax Zoom 300 MPS skanner
Den perfekte kombinasjon av robusthet, ytelse og pris.
Zoom300 er en robust og pålitelig laser skanner som
anbefales for alle arbeidsmiljøer, spesielt topografiske
undersøkelser.
Det forseglede huset beskytter de interne komponentene, IP65 støv- og vanntett.
Zoom300 er enkel å bruke og klar til å skanne ved å trykke på en knapp. Skanneren kan styres og drives direkte
fra alle mobile enheter med en WLAN-tilkobling. Et meny
drevet grensesnitt gjør valget enkelt.

Geomax Zoom 3D
Med svært enkel konfigurasjon og utstyrt med en automatisk plan
funksjonen, Zoom3D er en plug-and-play-løsning som gjør dine
daglige oppmålinger på en enklere og raskere måte.
Den brukervennlige programvaren hjelper med et bredt spekter av
innendørs applikasjoner som måling og utsetting. Oppmålingen
kan nå gjøres med større nøyaktighet og hastighet, deretter kan
oppmålingene eksporteres i de vanligste filformatene.
Micro Robotic er utstyrt med «target» gjennkjennelses teknologi som
automatisk og enkelt finner og følger eit mål. Dette gjør jobben med å
sette ut punkt på små byggeplasser mye enklere.
24
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GEOMAX

GEOMAX
GEOMAX Zoom90 er en automatisk totalstasjon av topklasse. Denne leveres til våre 3D systemer
fra MOBA og til andre formål.
GEOMAX har for øvrig et meget stort utvalg av måleutstyr for alle behov.
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Wacker Neuson mer enn bare komprimering

Selv om WackerNeuson er størst i verden på ‘light’
maskiner til komprimering har de også et stort program
av maskiner og utstyr som dekker mye av maskin
entreprenørens behov. På de neste sidene vil du se noe
av maskinprogrammet.
DPU 6555 500 kg’s plata som er blitt ‘allemannseie’. Da
Jon Hella solgte sin første 500 kg’s plate for snart 30 år
siden, så tenkte han at det i Telemark og Vestfold fylker
kanskje var 4-5 entreprenører som var store nok til å kjøpe hver sin maskin. I dag har de fleste en eller flere slike
maskiner. Fokuset på at komprimeringsjobben kanskje er
den aller viktigste prosessen for å sikre en god kvalitet på
utført arbeid er nok årsaken til det økende salget.
Økte krav og garantier på utført arbeid, samt krav til driftssikkerhet og HMS gjør maskinene fra WackerNeuson til
favoritten for de fleste.

26
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Komprimering

BS 60-2i vibrasjonsstamper
2-takter på 66 kg som blander inn oljen selv.
Meget kraftig maskin som komprimerer både tørre
og klebrige masser. Lagtykkelser tilsvarende 500 kg
vibrasjonsplate! Uunnværlig i grøfter og der det skal
komprimeres klebrige masser.

WP 1550 A vibrasjonsplate
Lett plate på 86 kg til topp dekker og steinlegging.
Enkel og driftssikker maskin som gir deg en god ’finish’
på jobben. Kan leveres med vanntank for
asfaltarbeid (ekstrautstyr).

DPU 3750 Hets vibrasjonsplate
Vibroplate i mellomklassen på 265 kg med svært god
kapasitet (37kN). Egnet for mindre og litt større jobber.
Leveres som standard med Hatz diesel og selvstarter

DPU 6555 Heh vibrasjonsplate
Bestselgeren gjennom alle tider. Wacker Neuson’s
vibroplate i 500kg’s klassen har alltid satt standarden for
store plater. Går veldig lett i massene og styringen er som
en lek selv om maskinen er svært kraftig (65kN). Den er
også utrolig driftssikker år etter år. L
 everes med Hatz dieselmotor, selvstarter og timeteller. Kan også leveres med
komprimeringsindikator (DPU 6555 Hech).

www.hella.no 35 96 72 72 post@hella.no
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Komprimering
DPU 80 vibrasjonsplate
700 kg’s plate for de tøffeste jobbe-ne. Med effekt på
80 kN er den desidert ’’tøffest i klassen’’.
Kan også leveres med komprimeringsindikator
og fjernstyring.

DPU 130 vibrasjonsplate
Er markedets aller kraftigste vibroplate. Med 130kN har
den effekt som en 7 tonns vals.
Den er også fjernstyrt og har finesser som gjør den
utrolig fleksibel.

RT 82-SC grøftevals
Grøftevals på 1500 kg med arbeidsbredde på 82 cm
som både elter og vibrerer massene. Den er derfor
spesielt egnet til å komprimere kohesive (klebrige
og blandede) masser som ofte er å finne i trauet før
oppfylling av fundamentet. Fungerer også fint til å fylle
lagvise grusmasser.
Maskinen er leddstyrt og driver på begge tromlene så
den tar seg lett frem der det er vanskelige forhold.

RD 24 vibrasjonsvals
Tandem vals på 2500 kg med arbeidsbredde på 105
cm. Slagkraft på 46 KN i hver trommel. Kjørehastighet
på 0-12 km/t. Egner seg godt til komprimering av toppdekke og asfalt.

28
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Saging og meisling

BTS 635 s
Håndholdt sag for betong ,
stein og asfalt. Rå to-takter
med høy luftfilter-kapasitet.
Kan leveres med tralle for
hurtig av/på-montering av
sagen

BFS 735
BFS 735 lett bensindrevet sag med 350mm
bladdiameter. Egenvekt på kun 69 kg og
skjæredybde på 120mm

BFS 1345/1350
Våre absolutt bestselgere innen asfalt saging.
Bensindrevet sag med 450/500mm bladdiameter.
Skjæredybde 170/195mm. Egenvekt på 95/98 kg.
Retningstabil og lett handterlig sag.

EH 75
Elektrisk kraftfull piggmaskin samtidig som den er
presis og enkel å kontrollere. Med førsteklasses
vibrasjonsdemping og høg enkel slags energi gjør
den til ett førstevalg ved demolerings arbeid.

www.hella.no 35 96 72 72 post@hella.no
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Pumper til ’’alle’’ formål
PSA2 500
Lett og rimelig elektrisk lensepumpe fra Wacker Neuson.
Dette er en av flere senkepumper som leveres fra Wacker
Neuson, med kapasiteter fra
200 – 300 liter i minuttet.

PT 2A / PT 3A
Sentrifugalpumpe med stor kapasitet (795 l/min/
1350 l/ min). Partikler på inntil 25mm/38mm reiser
lett igjennom pumpen. Meget driftsikker og enkel
å vedlikeholde. Er mulig å få med Honda bensin
motor og Hatz diesel motor.
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Teletinere
HSH380 Teletiner
Endelig har den lette modellen
fra Wacker Neuson kommet med
strømaggregat som standard.
Med 380 meter slange innebygget
dekker denne modellen
mange behov .
Tine kapasitet 115-230m2
Vekt 1348 kg med drivstoff

HSH 650 Teletiner
Denne modellen er i hovedsak tatt
frem for å kunne komme under
3000 kg i total vekt. Den har eit lettere understell, har ikke løfte anordning og har 50 meter kortere slange
enn HSH 700
Tinekapasitet 180-360m2
Vekt 2950 kg med drivstoff.

HSH700 Teletiner
Dette er den originale teletineren bygget
på Wacker Neusons fabrikk (tidligere
Groundheater) i USA. Maskinen er
grovt bygget, svært driftssikker og har
stor kapasitet. Innebygget 700 meter
slange. Kan leveres med ekstra utvendig
slangepakke på 700 meter.
Tine kapasitet 200-400 m2
Vekt 3346 kg med drivstoff.

www.hella.no 35 96 72 72 post@hella.no
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Strøm og lys

GV 7000 strømaggregat
Det største aggregatet i GV serien fra
Wacker Neuson 5,4 Kw
Denne modellen kan leveres med 3-fas
uttak (GV7003

LTN 6L
Det tilhenger-monterte lystårnet LTN6L har egen generator
og er utformet for kraftfull mobil belysning. Det er ikke
nødvendig å jorde systemet. Lystårnets fire metall
halogenlamper skaper nesten dagslys over eit ekstremt
stort område. Det justerbare tårnet kan nå en høgde på
9 meter og kan roteres 360 grader. Det lave støynivået
gjer lystårnet ekstremt allsidig. Lystårnet er ypperlig til å
benytte på arbeidsplasser, ved betong støyping, vei- og
bru arbeid, parkeringsplasser og ulike arrangement. Det er
også mulighet til å ta ut strøm til andre formål.
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Betongteknikk
FREKVENSOMFORMERE
IREN
Kraftfull og høg
frekvent stavvibrator.
Ulike modellstørrelser
tilgjengelig.

IRSEN
Stavvibrator med
handtak.

MOTORVIBRATORER
IRFU-SERIEN
Enkel og effektiv.

MODULBYD STAVVIBRATOR

Stavvibratorer med
integrert omformer 220V		
Flaskediameter
mm
Effektiv komprimering
Ø
Spenning
V
Strøm
A
Frekvens
Hz
Slange og strømkabel
m
Stavvibratorer 42V		
Flaskediameter
mm
Effektiv komprimering Ø
Spenning
V
Strøm
A
Frekvens
Hz
Slange og strømkabel m

IRFU30
30
40
220-240 1~
3,5/0,6
200
5/15

IREN30
30
40
42/250
3,5/0,6
200
5/15

IRFU38
38
50
220-240 1~
7/1,4
200
5/15

IRFU45
45
60
220-240 1~
10/1,85
200
5/15

IRFU57
57
85
220-240 1~
17,3/3
200
5/15

IRFU65
65
100
220-240 1~
25/4,2
200
5/15

IREN38

IREN45

IREN57

IREN65 IRSEN30 IRSE38 IRSEN45 IRSEN57

38
50
42/250
7/1,4
200
5/15

45
60
42/250
10/1,85
200
5/15

57
85
42/250
17,3/3
200
5/15

65
100
42/250
25/4,2
200
5/15

30
40
42/250
3,5/0,6
200
0,8/15
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50
42/250
7/1,4
200
0,8/15

45
60
42/250
10/1,85
200
0,8/15

57
85
42/250
17,3/3
200
0,8/15
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Glattemaskiner

CT 24

CT 48

Diameter 610mm
Vekt 74 kg.

Diameter 1220mm
Vekt 96 kg
uten handtak.

CRT 48-35L-PS dobbelglatter
For de store flatene. Lettkjørt og
driftsikker med stor kapasitet
Diameter 1220mm
Vekt 635 kg
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Kjernebormaskiner

Shibuya RH1531
Håndholdt kjernebormaskin for dimensjoner opp
til 180mm. Veier 6.5kg.
For de største dimensjonene anbefales bruk av
TSH163 borstativ.

Shibuya TS252
Kjernebormaskin med stativ for
dimensjoner fra 40mm til 250mm
Dekker de vanligste dimensjonene for
kumboring.
Spør oss om ‘pakketilbud’ med bor
og utstyr for kumboring

Shibuya TS403
Kjernebormaskin med stativ for
dimensjoner fra 40mm – 400mm.
Maskinen har 3 gir og er en kraftig
allround maskin

www.hella.no 35 96 72 72 post@hella.no
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Bor og blader for betong, asfalt og stein!
Som i vårt øvrige produktspekter satser vi på kvalitet.

Når du bestiller asfaltblad/betongblad av oss må du oppgi følgende:
•

Utvendig diameter (oppgitt i m.m. for eksempel; 300 – 350 – 400 osv)

•

Spindeldiameter (eller hullet i bladet for eksempel 22,2 – 25,4 – 27 som er de mest vanlige)

•

Låsepinne (må bladet ha et ekstra hull ved siden av senterhullet?)

•

Maskintype (det kan ofte være kjekt for oss om du oppgir typen sag du trenger blad til.

Betongblad

Slipeskiver

36
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Kjernebor
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Elektriske pumper
For å dekke et komplett program henter
vi pumper både fra Wacker Neuson og fra
Svenske PUMPEX.

Pumpex 601 lensepumpe
Elektrisk 1-fas pumpe fra PUMPEX
500 l/min. Pumpene fra PUMPEX har
mekaniske termobrytere som gjør at de
tåler å stå og pumpe tørt

Pumpex 801 lensepumpe
Den største 1-fas pumpen fra
PUMPEX 720 l/min. Pumpene er
bygget i aluminium og rustfritt stål,
og tåler virkelig tøff behandling.

Pumpex Sp 10 slampumpe
1 fas slampumpe. 480 l/min.
Partikler store som bordtennisballer
går som en lek.

PUMPENE KAN LEVERES I
KJEKKE BÆRESETT MED ALT
DU TRENGER I ETT GREP!

PUMPEX - pumper som bare går og går og ”aldri” trenger å fikses!
www.hella.no 35 96 72 72 post@hella.n
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MOBA-matic
asfaltsystemer
Takket være den ekstreme modulariteten i systemet
kan du enkelt kombinere et utall av forskjellige
sensorer for å skreddersy en løsning til ditt behov.
Systemet kan dermed enkelt og kostnadseffektivt
oppgraderes når som helst.

Big Ski

Ir sensor

Ultralydsensor

Tverfallsensor

Andre produkter
Vi har eit stort kontakt nettverk og er behjelpelig med å skaffe andre produkter.
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Prosjektutleier
Produkt
Månedspris
Månedspris
		
min. 6 mndr
Maskinstyring 3D for gravemaskin
18.000,15.000,Dobbel GPS for ’’GPS klar’’ maskinstyring
11.800,11.000,Totalstasjon for makinstyring m.prisme
15.000,12.000,Basestasjon, 3d, annet fra
5.000,- 		
Container med Brenselcelle og Trimble GPS
15.000,12.000,Base i skap for fastmontering
9.500,8.000,Stikkesett NETTROVER fra
7.500,6.000,Stikkesett ANLEGGSROVER fra
9.000,7.500,Intuicom radiorepeater
5.000,3.500,DPU6555, 500kg, vibroplate
6.000,5.000,DPU80, 800kg vibroplate
8.800,7.500,-

merk;
riggkost tilk.

riggkost. tilk
riggkost tilk.
riggkost tilk.

OVER SER DU EKSEMPLER PÅ AKTUELLE PRODUKTER FOR PROSJEKTUTLEIE.
Spør oss gjerne om andre ting fra vårt sortiment!
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Hella Maskin har siden 1992 vært en viktig leverandør av
maskiner og utstyr til anleggsbransjen. I 1995 stiftet vi bekjentskap med
Novatron fra Finland. Som først i Norge startet vi med sensorer for gravemaskiner
som kunne vise høyden på skuffen på et display i maskinen. I 1999 begynte vi
å eksperimentere med GPS for å posisjonere gravemaskinen. Dette var
starten på en lang reise som har ført til at måling og veiing i
dag er våre hovedprodukter.

Hella Maskin AS
Herreveien 64
3960 Stathelle
Telefon: 35 96 72 72
E-post: post@hella.no
www.hella.no
Følg oss på Facebook i jubileumsåret!

