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HELLA MASKIN
SERVICE OG SUPPORT

Hella Maskin ble etablert av Jon Hella i 1992, først som et 
privat selskap, og senere som aksjeselskap i 1994. Hella  
Maskin AS er lokalisert på Stathelle, midtveis mellom Oslo 
og Kristiansand, og har egne avdelinger i Oslo, Kristiansand, 
Stavanger, Bergen, Levanger og i Sykkylven ved Ålesund.  
I tillegg har firmaet forhandlere i Brønnøysund, Alta og  
på Jevnaker

Siden 1995 har vi hatt agenturet på maskinstyring fra NOVATRON i 
Finland, som er et av de ledende produktene på markedet. Som først i 
Norge startet vi med sensorer for gravemaskin som kunne vise  
høyden på skuffen på et display inne i 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 et av våre hovedprodukter.

Anleggsteknologi vil være vårt satsningsområde fremover.  I dag er 
det i hovedsak maskinstyring, veiesystemer fra RDS, samt håndholdt 
GPS-utstyr hvor vi har agenturet på Geomax fra Hexagon.  

Geomax leverer både GPS, lasere, scannere, totalstasjoner,  
kabelsøkere og andre instrumenter.

Det vil også komme inn nye produkter i disse segmentene.

I dag fremstår Hella Maskin som en dynamisk bedrift med dedikerte 
medarbeidere og høye målsettinger til de varer og tjenester vi leverer.

Service og support er like viktig for våre kunder som kvaliteten på 
selve utstyret.

Når du kjøper utstyr fra oss får du også tilgang til et godt fungerende 
støtteapparat. Vi har et eget utviklet supportsystem som gir oss raskt 
tilgang til alle nødvendige opplysninger om  den enkelte kunde  eller 
maskin.
 
Vår supporttelefon nr. 48030700 er betjent alle virkedager fra  
kl. 07.00 til  kl. 19.00 utenom fredager som er frem til kl. 16.00. 
Kunder med serviceavtale har en garantert tilbakemeldingstid fra vår 
supportavdeling  og disse kundene  har også en garantert oppmøtetid 
ved behov for bistand på stedet.
Årlig kontroll av installasjonen med statusrapport er også med i  
avtalen.
 
Vi kjører for øvrig også kurs for maskinførere og stikningsingeniører 
både på  vårt hovedkontor på Stathelle og ute hos kunder.

HELLA MASKIN SERVICE OG 
SUPPORT

Jon Hella
Daglig leder
+47 95 97 99 88
jon@hella.no

Per Morten Olsen
Support

Marius Hansen
Support



HELLA STIKKESETT

Vi lanserer flaggskipet til GeoMax GNSS mottakere. 

ZENITH 40

SYSTEMET BESTÅR AV
• GEOMAX Zenith 40 antenne
• 7” Panasonic målebok
• X-PAD landmålingsprogram
• Karbonstav

EKSTREMT ROBUST
• IP68 støv og vanntett
• Tåler 2 m fallhøyde
• Vibrasjonssikker
• Optimalisert for utendørs bruk  

• Helt nye Zenith 40 er utstyrt med NovAtels nyeste måle-
motor, som gjør at den kan motta signaler fra alle  
eksisterende og fremtidige satellitt-systemer.

• Arbeid i tett område som f.eks. under trær er betydelig  
enklere med Zenith 40, takket være GeoMax Q-Lock Pro 
RTK, som også minimaliserer tiden til å oppnå fix-løsning  
kombinert med høyeste pålitelighet.

• Zenith 40 har også Hexagons unike TerraStar PPP (Precise 
Point Positioning) tjeneste som gjør at GNSS mottakeren 
har sin posisjon på centimeternivå uten(!) referansenettverk! 
(tilleggsutstyr)

• Tilkobling mellom GNSS antenne og målebok har aldri vært 
enklere, med nye QR-iConnect. Man bruker da kameraet på 
måleboken til å skanne QR-koden som er trykket individuelt 
på Zenith 40 antenner. X-PAD Ultimate kobler deretter  
umiddelbart til Zenith 40. Bare skann og koble til.

• Kan leveres med radio

HELLA STIKKESETT
ZENITH 40



Zenith 35 har i tillegg til funksjonene i Zenith 25 integrert modem og 
radio, samt «tilt-and-go» funksjon og kan også brukes som
base for andre rovere.
 
Systemet kan enten kjøres med X-PAD landmålingsprogram med  
Panasonic målebok, eller andre android – enheter. Den kan også  
kjøres med Landnova programvare fra Novatron på Xsite anleggs-
pad, noe som gir brukeren mulighet til å bevege seg rundt i det  
aktuelle prosjektet.
 
Også annen programvare som f.eks. fra Norkart kan kjøres på denne 
plattformen.

SYSTEMET BESTÅR AV
• GEOMAX Zenith 35 antenne
• 7» Panasonic målebok med X-PAD 

landmålingsprogram eller Xsite 
målebok med Novatron 
maskinstyringsprogram

• Karbonstav

EKSTREMT ROBUST
• IP68 støv og vanntett
• Tåler 2 m fallhøyde
• Vibrasjonssikker
• Optimalisert for utendørs bruk  

FREMTIDSRETTET
• Quad/Penta band GSM/GPRS/UMTS
• UHF og Bluetooth
• Ekte GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo & SBAS

FORDELER
• Basefunksjon
• Tilgang  til både X-PAD landmålingsprogram  

og Novatron Maskinstyring.

HELLA STIKKESETT
ZENITH 35 PRO

HELLA STIKKESETT
ZENITH 35 PRO



Ønsker du å kunne sitte inne i maskinen og ha kontroll på kotehøyder, 
avstander og fall uten annen assistanse? EASY DIG viser deg dette 
med cm-nøyaktighet på skuffespissen også om maskinen står skjevt.

EASY DIG
Easy Dig inneholder samme 
grunnpakken av sensorer som mer 
avanserte systemer fra Novatron 
og kan derfor enkelt oppgraderes.

Høydemåling

Avstand

Laser

G2 sensor

Fall

Mudring

EASY DIG

EASY DIG
XSITE EASY

Systemet er egnet til de fleste arbeids-
situasjoner som f.eks. planering, grøfter, 
uttrauing, små vegprosjekter, anlegging 
av grøntområder og mudringsarbeider.

Lasermottaker

Pil display



Med Novatron’s nye G2 sensorer (3 aksede sensorer med gyro) og GPS 
kompass har vi få  et svært nøyaktig 2-fall system. Ved å ta i bruk GPS 
teknologi i stedet for magnetisk kompass har vi tatt bort usikkerheten i 
hvor mye et magnetisk kompass lar seg påvirke, og oppnår en 
nøyaktighet på 0,5 grader.

Brukergrensesnitt og visningsmuligheter er blitt fantastisk bra i dette 2-fall 
systemet. Xsite systemet er veldig enkelt å lage modeller i, selv avanserte 2D 
modeller er enkle å utforme i dette programmet. Informasjonen i skjermen er 
også veldig informativ og intuitiv så jobben går som en lek med dette utstyret.
Xsite PRO 2D har samme computer, skjerm og sensorer som 3D systemet, så en 
evt. oppgradering er enkelt. Med ‘’3D klart’’ er det også mulighet for å leie 3D 
programvare og GPS om du har behov for 3D kun i perioder av året.

XSITE 2D, ‘GPS KLART’
Xsite 2D 2-fall kan også leveres såkalt 
GPS klart. Da systemet allerede har 
Novatrons kraftige PC og 3D 
skjermen innstallert, handler det bare 
om 2 ekstra master, litt kabling samt 
festebraketter for GPS. Med et GPS 
klart system er det enkelt å 
oppgradere til full 3D maskinstyring.

Med behov for 3D kun i enkelte  
tidsavgrensede jobber kan GPS + 
Xsite Programvare også leies av 
Hella Maskin.

XSITE PRO 2D
2-FALL

XSITE PRO 2D
2-FALL

G2 sensor

Computer

GPS kompass

Pil display

Lasermottaker



FUNKSJONER

• Full kontroll i prosjektet med  
visning av alt

• Enkelt å velge mellom  
forskjellige lag 

• Leser de fleste format  
(XML, DWG, DXF, KOF)

• Kodeliste rett i maskinen
• Enkelt å velge mellom RTK  

og Base
• Nå med nye og raskere  

sensorer

XSITE PRO
3D-SYSTEM
Xsite Pro med avanserte 3D funksjoner er en allsidig GPS maskinstyring 
som er anvendelig både på store og små anlegg. Systemet fungerer 
spesielt bra på anlegg der det er laget komplette 3D modeller på for-
hånd. I Xsite Pro kan en se hele prosjektet på èn gang, noe som gir full 
oversikt. Takket være det store og lyssterke displayet blir grafikken  
enkel å forstå.

Det mest avanserte GPS-systemet på markedet.

XSITE PRO
3D-SYSTEM

Antenne

G2 sensor

Computer GPS mottaker



I anleggsbransjen blir kravene til dokumentasjon stadig høyere. 
Grunnlag fra prosjekterende kan til tider være varierende, og i en 
hektisk arbeidshverdag blir det ofte vanskelig å ta seg tid til å 
organisere  dataflyt til og fra maskinstyring og stikkesett. Data som 
både er viktig for korrekt utførelse av jobben, grunnlag for fakturering 
og til etterviselighet, for byggherre og eier av infrastruktur.
Hella Maskin står til tjeneste med alt av databehandling, 
organisering, optimalisering av data og dokumentasjon etter krav.

Hella Maskin er først og fremst leverandør av utstyr til  
anleggsbransjen. Dette gir oss full oversikt over hvordan utstyret 
fungerer med forskjellige typer data. Dermed vil kunder av oss få 
optimale data når vi utfører databehandling av filer som skal ut eller 
inn fra utstyret. Vi tar også på oss jobber med datahåndtering til og 
fra andre typer utstyr.

De ansatte som jobber med prosjektdata i Hella Maskin har lang og 
bred erfaring fra felt. Både fra grunnarbeidsoppgaver, stikning og 
administrativt arbeid. Ved spesiell høy aktivitet samarbeider vi med 
eksterne geomatikere som har tilgang til vårt sakssystem. Vi holder 
oss oppdatert på nye standarder og annen viktig informasjon også 
ved deltagelse på relevante kurs og konferanser.

PROSJEKTDATA KOMPETANSE
HOS HELLA MASKIN INNSIKT I UTSTYRET 

OG FELTERFARING

PROSJEKTDATA
HOS HELLA MASKIN

Filer som skal behandles eller bare overføres, 
sendes til 
data@hella.no
Filene kommer da inn i datasystemet vårt, og kan 
raskt behandles av vårt nettverk av 
geomatikere.

TIDSEFFEKTIVT
• Optimal data til maskinstyring
• Åpen kommunikasjon       
• Rutiner på databehandling med 

Gemini Terreng

• Karbonstav
PÅLITELIGHET
• Lang erfaring fra bransjen
• Ryddig saksbehandling
• Nettverk av geomatikere
• Data testes før levering

INKLUDERT I SUPPORT
Med supportavtale på vårt utstyr,
følger det med 20% rabatt på
prosjektdata-tjenester



Finn og følg enkelt kabelen, eller sjekk om det er strømførende led-
ninger før du graver og unngå kostbare kabelbrudd. Ideelt instrument 
for alle som trenger søk på spenningsførende ledninger.

Ved hjelp av brenselcelle teknologi og  
batterier kan vi generere strøm til drift av en  
containerbase i inntil 8 måneder uten etter- 
fylling av drivstoff.

Basen er montert i en 8 fot container med 
egenvekt på under 500 kg.

Etablering av en slik 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 basen er viktig ; den bør stå 
plassert strategisk i forhold til kurvatur og 
radiodekning på anlegget.

Basecontaineren kan også leies i en avtalt 
periode.

Denne enheten kan f.eks. stå i en parkert bil 
hvor det er tilgjengelig mobildata.

CPOS signal videresendes derfra på radio til 
stikningsrovere inne i området hvor 
mobildata ikke er tilgjengelig.

SYSTEMET BESTÅR AV
• EZICAT i550 Kabelsøker

TILLEGGSUTSTYR
• EZITEX signalgenerator
• Signalklemme
• 30 m stakefjær m/sonde
• Bærebag

EZICAT I550HELLA BASE INTUICOM 
REPEATER KABELSØKER

HELLA BASE EZICAT I550
KABELSØKER



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 høy-

dejusterbart stativ. Til 185 cm. 
• Leica LAT265 ekstra solid høy-

dejusterbart stativ. Til 265 cm.

GEOMAX ZONE 20 H 
MED ZRD105 DIGITAL 
MOTTAKER 

GEOMAX ZRP 105 PRO   
LASERMOTTAKER MED 
BRAKETT

GEOMAX ZRD105    
DIGITAL MOTTAKER MED MM 
VISNING MED BRAKETT

GEOMAX ZONE 60 HG  
MED ZRD105 DIGITAL 
MOTTAKER 

GEOMAX ZETA 125   
MED FJÆRNKONROLL 
OG MÅLSKIVE

GEOMAX ZONE 60 DG  
MED ZRD105 DIGITAL 
MOTTAKER 

• Automatisk planlaser med 
manuell 2 falls innstilling

• Nøyaktighet: ±2,2mm/30m

• Semiautomatisk 2 falls 
• Nøyaktighet: 

±1,5mm/30m
• Fall: opptil 8%

• Arbeidsområde  
-10 til + 40%

• Nøyaktighet: ±5mm/100m

• Helautomatisk 2 falls 
• Nøyaktighet: 

±1,5mm/30m
• Fall: opptil 15%
• Kan også leveres med 

fjernkontroll

ANLEGGSLASERE
GEMOMAX ZONE

ANLEGGSLASERE
GEMOMAX ZONE



LOADMASTER @100 er en vekt som er svært enkel i bruk, den har en 
touch fargeskjerm med lavt brukergrense snitt. Det kan i vekta lagres 
kunder og produkter, slik dette blir enkelt å finne frem ved lasting 
eller produksjon.

Det er mulig å benytte forskjellige redskaper som skuffer, gafler og løfte åk, 
det blir da gjerne valgt dynamisk veiing for skuffer og statisk veiing for gafler 
og løfte åk. Systemet måler hydraulikk trykk ved å benytte trykksensorer på 
hjullaster. LOADMASTER 100 kan også leveres med strekksensor til f.eks. 
teleskoptrucker. Veie data kan skrives ut på printer, og kan kopieres ut fra SD 
kort eller USB. Det er også mulig å koble til modem for trådløs overføring av 
veiedata.

Ved å kople til en prisgunstig GPS kjenner vekta igjen de forskjellige  
produktenes plassering og velger dermed produkt automatisk. Lastingen blir 
dermed enda mer effektiv og feil unngås.
 
LOADMASTER @100 er godkjent for kjøp og salg.

TEKNISKE DATA

FUNKSJONER
• Automatisk produktgjen- 

kjenning med GPS  
(tilleggsutstyr)

• Inngang for ryggekamera
• Justerbar veiehøyde
• Trådløs dataoverføring 

 (tillleggsutstyr)
• Statisk og dynamisk veiing
• Deling av last (bil og henger)
• «Tipp off» funksjon.

Spenning:   10-30 volt DC
Nøyaktighet:   +/- 2 % av løfte kapasiteten
Trykk på sensorer:  0-250 bar (andre er tilgjengelig)
Skjerm:    7” farge touch skjerm IP 54

HELLA HJULLASTERVEKT
LOADMASTER @100

HELLA HJULLASTERVEKT
LOADMASTER @100



www.rdstec.com

An advanced and trade  
approvable on-board weighing 
system specifically designed for 
wheeled loaders operating in the 
toughest environments

LOADMASTER a100

The RDS LOADMASTER a100 is an all new CAN based 
system setting a benchmark for the industry combining cutting 
edge sensor technology and signal processing techniques 
providing precise and consistent weight information.

With the ever increasing focus on productivity,  
LOADMASTER a100 has been designed to operate within 
the fastest loading environments and toughest of conditions 

compensating for uneven, sloped ground and restricted 
loading areas reducing cycle times and maximising tons 
per hour performance.

Loading correctly first time eradicates return trips to the 
stockpile reducing vehicle movement, fuel usage and 
machine and tyre wear.

Weighlog @10 er en vektindikator som er svært enkel i bruk, den har 
en touch fargeskjerm med lavt brukergrense snitt. Det kan i 
indikatoren lagres kunder og produkter, slik dette blir enkelt å finne 
frem ved lasting eller produksjon.

Det er mulig å benytte forskjellige redskaper som skuffer, gafler og løfte åk, 
det blir da gjerne valgt dynamisk veiing for skuffer og statisk veiing for gafler 
og løfte åk. 

Systemet måler hydraulikk trykk ved å benytte trykk sensorer på hjullaster og 
på traktor, Weighlog @10 kan også leveres med strekksensor til teleskop- 
trucker. Veie data kan skrives ut på printer (tilleggsutstyr), og kan kopieres ut 
fra SD kort eller USB. Weighlog @10 er ikke mulig å få godkjent for kjøp og 
salg, men er en indikator som kan hjelpe til med å få korrekt last på bilen.

TEKNISKE DATA

Weighlog α10 er ikke mulig 
å få godkjent for kjøp og 
salg, men er en driftsikker 
indikator som er lett å bruke 
og som kan hjelpe til med 
f.eks få korrekt last på bilen.

Spenning:   10-30 volt DC
Nøyaktighet:   +/- 2 % av løfte kapasiteten
Trykk på sensorer:  0-250 bar (andre er tilgjengelig)
Skjerm:    4,3” farge touch skjerm IP 54

HELLA VEKTINDIKATOR
WEIGHLOG @10

HELLA VEKTINDIKATOR
WEIGHLOG @10



Hella Maskin AS
Bjønnveien 3
3960 Stathelle

Tlf.:  35 96 72 72
E-post:  post@hella.no
Web:  www.hella.no

ForhandlereAvdelinger

Oslo
Tlf.: 918 47 824
Kristiansand
Tlf.: 909 66 406
Stavanger
Tlf.: 977 84 286
Bergen
Tlf.: 911 00 506
Sykkylven
Tlf.: 995 40 099
Levanger
Tlf.: 971 06 907

EHS Maskin AS
Jevnaker
Tlf.: 980 12 491
ehsmaskin.no

Nordland Traktor AS
Brønnøysund
Tlf.: 959 14 849
nordlandtraktor.no

GeoNord AS
Alta
Tlf.: 920 32 612
geonord.no

Hella Maskin AS

LANDSDEKKENDE SERVICE OG SUPPORT

Hella Maskin har hovedkontor på Stathelle, 
midtveis mellom Oslo og Kristiansand, og har 

avdelinger i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, 
Levanger og i Sykkylven ved Ålesund.

 
www.hella.no


