
ET SYSTEM,
FLERE MULIGHEDER

XSITE® PRO 2D 
Dybde, afstand, fald og retning
Vort basis-system som du ganske enkelt kan udbygge når dine behov ændres. Systemet kommer med 
samme skærm og sensorer som i de mest avancerede versioner.
Let-anvendeligt gravesystem som kender til skovlens position med centimeters nøjagtighed, du 
behøver aldrig mere være i tvivl om højden og faldet passer.
FJERNSUPPORT: Alle vore systemer bliver leveret med et sim-kort; tryk på knappen og vi kan hjælpe 
direkte fra din skærm. 
2D RETNING: Retningen indstilles ved at dreje maskinen i arbejds retningen og trykke på 0.00
GRAVEDYBDE: Dybden måles simpelt; tryk 0,00  på et kendt sted eller ved brug af laser.
FALD: Her tastes det ønskede fald ind i promille, procent, grader, gon mm.
LASER MODTAGER: Lasermodtageren giver dig friheden til at flytte maskinen på arbejdspladsen 
uden at den indstillede værdi ændres. 
TILTSKOVL: Du kan vælge at tiltsensoren automatisk flytter målepunktet til laveste punkt eller selv 
angive målepunktet.
GRAVEARBEJDE UNDER VAND: Sensorene er helt vandtætte og kan derfor bruges under vand, her 
vises skovlens vinkel grafisk samt højde og evt. fald.
HØJDE ALARM: Systemet har mulighed for at indstille alarm for en for høj bom eller skovl, dette er en 
ekstra sikkerhed ved arbejde under ledninger eller broer mm.
TILT ROTATOR: Er der fuld support på, hvis det fra leverandøren af rotatoren er forberedt og 
installeret.

         2
 ÅRS GARANTI

PÅ HARDWARE!

SYSTEM 12



Xsite® PRO - med GPS-kompas. Effektivt 
arbejde i 2D. Kan opgraderes til 3D.
Med 2D Xsite® PRO med GPS-kompas, kan gravemesteren oprette flere forskellige 
modeller og projekter med flere højder og fald på den 8,4 tommer store farve-
touchskærm. Systemet viser dybde, fald, X & Y retning samt skovlvisning, på det 
grafiske display. Gravemesteren kan derefter arbejde efter systemet. Det sparer tid, 
brændstof, materiale og øger effektiviteten under brug af maskinen.
Et tryk på skærmen og der er remote support, som er hjælp i tilfælde af spørgsmål. Med 
Xsite® PRO kan du også skabe dine egne projekter! 
Du kan gemme projekter i 2D med retning og højde og vende tilbage flere dage efter, og 
retning mm. er stadig gemt.
Systemet kan naturligvis opgraderes til 3D gps! Der kan også lejes gps modtager mm.

SYSTEM FUNKTIONER
• 8.4 tommer stor touch-skærm
• GPS-kompas
•  Opret dine egne 2D profiler  

direkte fra skærmen
•  Mange 2D funktioner
•  Højde, fald, afstand, X og Y  

retning samt skovlens position 
vises på displayet

• Ekstra LED-display
•  Valgfri visning af skovl og 

tværfalds måling
• Fjernsupport på dansk
• 3D-opgradering en mulighed

SYSTEM FORDELE
• Nem betjening
• Nøjagtige resultater
• Forbedrer kvaliteten af arbejdet
•  Giver mulighed for arbejde under 

vand
•  100% effektiv udnyttelse af 

maskinen
•  Sparer tid og materiale (intet der 

skal laves om)
•  Reducerer brændstofforbruget
• Øget sikkerhed på byggepladsen

SMARTERE  
MASKIN-
STYRING
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