MOBILE AUTOMATION

3D-SYSTEM FÖR
GRÄVMASKINER

Ny programvara!

LANDNOVA X
FÖR XSITE PRO 3D
NU ÄNNU BÄTTRE
Utformad utifrån 30 år erfarenhet av maskinkontrollsystem/
maskinsystem/3D-system samt från våra kunders feedback.
Vår nya programvara erbjuder ny och förbättrad användarupplevelse
med flera nya funktioner, ett uppdaterat gränssnitt och bättre
kommunikation.

MASKINKONTROLLSYSTEM MED NY ANVÄNDARUPPLEVELSE
Landnova X erbjuder en genomtänkt och enkel användarupplevelse
för maskinisten och tillhandahåller en bättre upplevelse än någonsin
tidigare. Programvaran erbjuder också bättre anslutning för
tillexempel filöverföring genom den nya molntjänsten Xsite MANAGE.

KONTAKTA
OSS
020-20 30 25

XSITE PRO 3D GRÄVMASKIN

JOBBA ENKLARE,
SNABBARE
OCH SÄKRARE

systemkomponenter

Nu slipper du pappersritningar, manuella kontroller och hoppa
in och ut ur maskinen!
Med Xsite PRO 3D kan du göra rätt från början och slipper
schakta för högt eller lågt. Arbeta med centimeterprecision
utan onödiga avbrott.
All projektinformation och - modeller visas för
maskinoperatören i realtid, i ett lättöverskådligt visuellt format.

Komponenter: Lasermottagare (tillval), tiltsensor (tillval), skopsensor,sticksensor, bomsensor, ramsensor, visningsenhet (8,4”), LED-display (tillval), GNSS-master,
GNSS-antenner, GNSS-receiver, styrenhet

Xsite maskinkontrollsystem kan installeras på alla
grävmaskiner.

Fördelar med Xsite® PRO 3D maskinstyrning
Xsite antennmaster
Med Xsites antennmaster får du en ny design och
förbättrad säkerhet.

Schakta direkt till
rätt nivå
Med Xsite PRO 3D vet du alltid hur
mycket du ska schakta. Material- och
transportkostnader minskar eftersom
inga extra material krävs.

Håll dig uppkopplad

Öka produktiviteten

Arbeta alltid med de senaste modellerna.
Designmodeller kan automatiskt
laddas upp i systemet med trådlös
dataöverföring, så att du kan koncentrera
dig på produktivt arbete.

Maskinkontrollsystem som hjälper
maskinoperatören att snabbt och enkelt
komma igång med arbetsmomenten.
När jobbet görs korrekt första gången
sparar du tid och material.

GNSS-antenner monteras på masterna, som gör dem
svårare att stjäla samt stabilare för bättre anslutning
mot kontakterna.
För att erbjuda en mer enhetlig och komplett look till
din grävmaskin, finns Xsites i fyra olika färgalternativ.
De tillgängliga mastfärgerna för Xsite är gul, matt
svart, blågrön och orange.

Xsite
Gul

Matt
svart

Blå
Grön

Orange

Xsite PRO 3D erbjuder förstklassig
användarvänlighet kombinerat med den bästa
användarupplevelsen för maskinföraren.

ENKEL ATT ANVÄNDA
PÅ RIKTIGT
Avancerat måste inte vara svårt.
Xsite PRO 3D erbjuder användarvänlighet
med intelligenta funktioner.

Bara peka och välj
Xsite PRO har många intelligenta funktioner för att
underlätta ditt arbete. T.ex. välja ett föremål enkelt
genom funktionen peka-och-välj. Du slipper bläddra
igenom menyer eller listor.

Oslagbar effektivitet
Xsites kompakta G2-sensorer erbjuder mätningar med
extrem precision som är mer än 17 gånger snabbare
än tidigare. Den robusta utformningen gör det också
möjligt att använda den under vatten.

Den bästa
användarupplevelsen
Xsite PRO 3D:s enkla och intuitiva gränssnitt,
realtidsinformation och professionella support garanterar
den bästa användarupplevelsen du kan föreställa dig.

XSITE PRO 3D
ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Öppna huvudmeny
Välj skopa/verktyg

Ändra mätpunkt
på skopa/verktyg

Ändra ytmodell

Vald mittlinje och sektion
Växling mellan vyer

Kartvy

Vald yta och linje
Höjdskillnad differens

Tvärsektionsvy

Mätvärden

Anpassningsbara vyer
Xsite PRO 3D:s kartvy och
tvärsektionsvy kan enkelt anpassas
för att passa förarens behov.

Inmätning
As-Built

Växling mellan
visade mätvärden

Välbekanta symboler i
användargränssnittet

Det intuitiva användargränssnittet gör
systemet mycket enkelt att använda, även
för förare utan tidigare erfarenhet av
maskinkontrollsystem.

FRAMTIDSSÄKRADE
MASKINKONTROLLSYSTEM
Förbered din maskinpark för framtidens
arbetsplatser med Xsite - maskinkontrollsystem.
Är framtidssäkrat för den finska BIM-standarden.

Ligg steget före!
Med Xsite behöver du inte oroa dig för nya
branschstandarder eller kompatibilitetsproblem med
3D-modeller.
Xsite PRO 3D har stöd för alla designmodeller för
dagens och framtidens projekt. Detta gör Xsitesystemet till det säkraste valet.

Stort projekt?
Inga problem.
Xsite PRO 3D kan lätt hantera alla
designfiler även för stora projekt
och fortfarande ge en sömlös
användarupplevelse.
Systemprofilvyn kan visa alla lager och
linjer i projektet samtidigt med tydliga
visualiseringar.

Inga 3D-modeller?
Inga problem.
Gör dina egna 3D-modeller enkelt från
hytten. Du kan t.ex. skapa en rörgrav enkelt
genom att använda en befintlig 3D-linje som
referens.
Du kan också kopiera en befintlig yta eller
linje och sätta en ny höjd för dem.

FILFORMAT SOM
XSITE STÖDJER

Ytor
• .DXF, .XML, .TRM
Linjer
• .GEO, .XML, .DXF
Punkter
• .DXF, .XML, .GT, .CSV, .KOF, .PXY
Bakgrundskartor
• .DXF

De modeller du själv skapar kan delas med
andra maskiner i samma projekt.

”Xsite PRO 3D stödjer
3D-modeller för dagens och
framtidens projekt.”

Med Xsite PRO 3D visas all projektinformation
för maskinföraren i ett lättöverskådligt format
på skärmen.

Xsites oslagbara informationshantering och omfattande
stöd för BIM, erbjuder användarvänlighet för alla i
projektet.

Med Xsite PRO 3D kan operatören
välja och se modeller med ett tydligt
namn.

Systemet kombinerar filer automatiskt
baserat på deras metadata och visar
dem som ett valbart objekt.

HÅLL DIG
UPPKOPPLAD

INTE BARA
IMÄTNING AV
PUNKTER

Arbeta alltid med de senaste
projektplanerna. Trådlös dataöverföring
möjliggör rätt information på rätt plats, i
realtid.

Inmätning som är riktig RELATIONSDATA
(As-Built) för alla ytor, linjer och punkter
med ett enda tryck.

Automatisk datasynkronisering

Att kunna mäta in det färdiga arbetet, även kallat relationsdata
eller As-Built, är en av de viktigaste fördelarna med körning
med 3D-system.
Med Xsite kopplas alltid relationsinmätningar till den teoretiska
referensen med metadata som tydligt visar vilket resultat vi
har. Detta innebär att de mätta punkterna automatiskt har ett
förhållande till aktuell referens, istället för bara koordinater.
Dokumentation av relationsdata med Xsite PRO 3D görs
snabbt och enkelt för föraren. Med bara ett enkelt tryck lagrar
systemet en relationspunkt med all relevant information!

Snabbt informationsflöde är oumbärligt för en modern
byggplats. Med Xsite PRO:s automatiska datasynkronisering, har
maskinoperatören alltid uppdaterade projektplaner till hands.

Dokument med relationsdata

Dessutom kan data som samlats in med 3D-maskinstyrning
automatiskt överföras tillbaka till kontoret för t.ex.
kvalitetskontroll.

•
•
•

Samma data finns även tillgänglig för platschefer, mättekniker,
projektledare och projektägare.

Ytmodeller/-lager
Linjemodeller (kablar, rör etc.)
Punktmodeller (brunnar, stolpar etc.)

Datadelning mellan maskiner
X: 6782261.46, Y: 21530729.08,
Z: 23,10
Objek tsna m n : Ly kt sto lp e
Punk t-ID: 10
Punk t na mn: R elat io n sd at a
H ö jdav vik else p å d esign : 0,02

Dokumenterade punkter med Xsite
innehåller mer information än bara
koordinater.

Loggpunkter
Med Xsite PRO 3D kan föraren även ta
ut punkter och - linjer. Detta är särskilt
användbart vid installation av utrustning
som inte var på den ursprungliga
ritningen.
Sparad data överförs trådlöst tillbaka till
kontoret via Xsite Manage och blir även
synligt för andra system i projektet.

Dela data som relationsdata, loggpunkter, egengjorda
3D-modeller är automatiskt möjligt mellan Xsite PRO
3D-maskinkontrollsystem när de är anslutna till molntjänsten

Xsite PRO 3D kan anslutas till tredjeparts
programvaror, t.ex. Infrakit eller Gemini.

Xsite PRO 3D
- Passar till alla arbetsplatser
Till skillnad från många tillverkare baseras Xsites produkter på
standardfilformat.
Detta innebär att du kan arbeta på många olika projekt och inte
behöver oroa dig om projektmodellerna kommer att fungera på ditt
system.
Med Xsite kommer de flesta 3D-modeller att fungera automatiskt,
från alla designers, utan onödiga konversationer eller
omvandlingsverktyg.

ÖKA
SÄKERTHETEN
Gör ditt arbete säkrare för dig själv och dina
medarbetare med automatiska larm.
Närhetslarm
Xsites system har närhetslarm som kan användas för att varna
maskinföraren när han/hon kommer för nära något farligt som tex
befintlig kabel eller rör.

Arbeta säkrare
När du använder Xsite PRO 3D-maskinsystem , behöver du inte
fysiskt kontrollera schakter eller tillbringa onödig tid utanför
grävmaskinen, vilket gör att du undviker farliga situationer.

SNABB OCH
ENKEL
SUPPORT

TILLBEHÖR FÖR XSITE PRO 3D
Förbättra produktiviteten och säkerheten med ytterligare tillbehör

TILTROTATOR
INTEGRERING

Vår personliga och professionella support
säkerställer att du kan fortsätta arbeta smart

Xsite fjärrsupport minimerar
avbrottstiden

Anslutning mellan Xsites system och en
tiltrotator.
Tillgänglig för:
• Engcon
• Rototilt
• Steelwrist
• SMP
• Marttiini

JOYSTICK

För att maximera avkastningen på ditt maskinkontrollsystem
behöver systemet alltid vara redo för användning. Med
fjärrrsupport kan vi ge dig vägledning eller felsökning utan att vi
behöver komma till platsen.

Använd maskinkontrollsystemets
huvudfunktioner direkt från grävmaskinens
joystick.

Xsite distanssupport
•
•
•
•

Utbildning för maskinförare
Manual/vägledning
Felsökning
Programvaruuppdateringar

AUTOMATISKT
VERKTYG
Med Xsite verktygsigenkänning, upptäcker
maskinkontrollsystemet när operatören
ändrar skopa/verktyg och väljer automatiskt
rätt verktygsinställningar.

Hur fungerar det?

Hjälp är alltid tillgänglig!
Med Xsite behöver du inte oroa dig över att lära
dig alla tips och tricks med en gång. Ytterligare
användarutbildning finns alltid tillgänglig via
fjärrsupport och på vår webb.
(www.mobasweden.com)

Med fjärrsupport får vi trådlös åtkomst till ditt
maskinkontrollsystem utan att behöva åka ut
på plats, vilket gör att vi snabbt kan hjälpa
dig.
Vår support kan se din skärm via
fjärranslutning och manövrera systemet på
distans i realtid.

MUDDRINGSSATS
Extra skydd för sensorer och kablar i
systemet för extremt tuffa förhållanden.

SMARTARE
MASKINKONTROLLSYSTEM

Gå med i MOBA-familjen

SPECIFIKATIONER
Xsite PRO 3D - LANDNOVA X

DISPLAY
Storlek:
Typ:
Flertrycksstöd:
Blänkskyddspanel:
Montering:
Anslutningsmöjligheter:

8,4”
Touch / TFT-LCD
Ja
Ja
RAM-fäste
2 x USB

SENSORER
IP-rating
Intern uppvärmning:
IMU:
Anslutningsmöjligheter:
Lång hållbarhet:

IP 69K
Ja
Ja
CAN-Bus
Ja

SATELLITPOSITIONERING
Dual GNSS:
Konstellationsstöd:
Korrigeringstyper:
Korrigeringsformat:

Ja
(Multi) GPS, Glonass, Galileo, BeiDou
NTRIP (alla återförsäljare), Radio
CMR, CMR+, sCMRx, RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2

Filformat
Ytor:
Linjer:
Punkter:
Bakgrundskartor:

Trådlös dataöverföring:
Fjärranslutning:
Molntjänster från tredje part:
Mobildata
Annat:

Vi vet vad som är viktigast på byggarbetsplatsen och är kända för
noggrann och stabil spjutspetsteknik med fokus på användaren.
Bland MOBA-koncernens kunder världen över finns Caterpillar, Volvo,
Dynapac, Bomaq, Vögele, Ammann, Hitachi, Liebherr, Doosan, JCB,
Komatsu, Hidromek och Ruthmann för att nämna några.

.DXF, .XML, .TRM
.GEO, .XML, .DFX
.DXF, .XML, .GT, .CSV, .KOF, .PXY
.DXF

Ja
Ja
Ja
2G, 3G, 4G (med vanligt simkort)
2 x USB

PATRIK WALLGREN
VD

PATRIK STRIDH
EKONOMICHEF

AMANDA WALLIN
MARKNADSCHEF

PATRICK SÖDERSTRÖM
TEKNIK/AFFÄRSUTVECKLING

MIKAEL SOHLIN
FÖRSÄLJNING

FREDRIK BJURKLINT
FÖRSÄLJNING

SIMON WIKBERG
FÖRSÄLJNING/SÄLJSTÖD

ROGER ENGSTRÖM
FÖRSÄLJNING

070-375 02 15
simon.wikberg@mobasweden.com

070-375 00 29
roger.engstrom@mobasweden.com

FRANK JOHANSSON
FÖRSÄLJNING

ANDERS JOHANSSON
FÖRSÄLJNING

MARCUS NORBERG
SUPPORT

SÖREN JOHANSSON
FÖRSÄLJNING

MATTIAS OLSSON
SUPPORT

KENNETH MÄYRÄNEN
SUPPORT

JANNE ALMKVIST
SUPPORT

MAGNUS KARLSSON
SUPPORT

MARCUS SCHILL
SUPPORT

NIKLAS SUNDIN
SUPPORT

ROBERT STRÖMVALL
SUPPORT

MARCUS OLSSON
SUPPORT

JACOB STRIDH
LAGER

073-375 00 97
patrik.wallgren@mobasweden.com

070-250 03 74
patrick.soderstrom@mobasweden.com

070-375 03 02
anders.johansson@mobasweden.com

020-20 30 25
mattias.olsson@mobasweden.com

020-20 30 25
magnus.karlsson@mobasweden.com

020-20 30 25
robert.stromvall@mobasweden.com

070-618 62 51
patrik.stridh@mobasweden.com

070-375 77 28
mikael.sohlin@mobasweden.com

020-20 30 25
marcus.norberg@mobasweden.com

020-20 30 25
kenneth.mäyränen@mobasweden.com

020-20 30 25
marcus.schill@mobasweden.com

020-20 30 25
marcus.olsson@mobasweden.com

www.mobasweden.com | 020-20 30 25

073-849 18 41
amanda.wallin@mobasweden.com

070-375 17 71
fredrik.bjurklint@mobasweden.com

070-375 04 46
frank.johansson@mobasweden.com

070-375 77 85
soren.johansson@mobasweden.com

020-20 30 25
janne.almkvist@mobasweden.com

020-20 30 25
niklas.sundin@mobasweden.com

060-14 05 22
jacob.stridh@mobasweden.com

