
Intuitiv og fleksibel

Også bygget til kompakte 

gravemaskiner

Brug uden tegning


Understøtter 

svingarm/kongestol

OverblikSystem Vi har lagt vægt på at bygge et 
simpelt system, som er let at 
anvende og med hardware, 
der også er specielt tilpasset 
mindre gravemaskiner.

Besøg vores hjemmeside eller 
ring for at høre mere. 

Unicontrol er udviklet i 
Danmark i tæt samarbejde 
med danske entreprenører.

Unicontrol er et nyt GPS 
system målrettet til 
gravemaskiner fra de helt små 
til de store størrelser

Om Unicontrol

www.unicontrol.io

+45 22 38 90 19

kontakt@unicontrol.io

Svingarm 
sensorTilt sensor

Skovl sensor

Stik sensor


Bom sensor

GPS modtager & 
kontrol boks GPS antenner

Android Tablet

 TILT-ROTATORUNDERSTØTTER



Gør dit arbejde hurtigere, 
lettere og simplere

til gravemaskiner 
3D Maskinstyring Let at bruge

Unicontrol system er hurtigt og let at sætte op og ikke 

mindst at bruge, altså er der en kort oplæringstid og du 

er hurtigt i gang med at spare både tid og penge.

Effektivt værktøj
Et effektivt værktøj til gavn for alle gravførerer. Med 

præcise udgravingsresultater, detaljeret 

dokumentation og besparelse på landmålere og 

håndmænd er systemet værdifuldt for alle aktører.

Kvalitetssikring
Dokumentation og kvalitetssikring gjort let og 

ubesværet. Med præcise opmålte data, der sendes og 

modtages flydende mellem arbejdsstation og maskine. 

Arbejdet dokumenteres et læs ad gangen.

Mere selvstændighed
Behovet for hjælp fra landmåler og håndmænd 

minimeres og gravføreren er selv i stand til at se præcis 

hvor der skal graves i real-time og kan i detaljeret og 

omfattende omfang dokumentere arbejdet.

Undgå dobbeltarbejde
Ingen unødvendige gentagelser, med præcise målinger 

og planer bliver jobbet gjort præcist, hurtigt og nemt. 

Første gang.

Kør efter designfil med valg 
af linjer

Intuitiv brugerflade på 
android tablet

Baggrundsfiler

XML og DXF fil formater

Punktkoder

Brugerdefineret højde 
referencer i software, fald 
eller flad

Brugerdefinerede linjer og 
punkter

Mulighed for 2D uden GPS

Skærmdeling til fjernsupport

Kalibrering af skovle


