
LÄTTA ATT ANVÄNDA GNSS ROVER
Med UnicontrolRover kan du mäta och staka ut 

punkter och linjer enklare än någonsin tidigare. 

Det intuitiva gränssnittet ger enkel åtkomst till 

menyer och data – bara några få tryck på 

skärmen och du är redo att mäta och staka ut 

punkter.

FÖRBÄTTRAD PRODUKTIVITET
Ett effektivt verktyg för maskinförare, 

arbetsledare eller besiktningsmän. 

Den integrerade tilt-to-go-funktionen med upp 

till 60° lutning kan öka produktiviteten och ge 

precision utan stopp!

OMEDELBAR SYNKRONISERING
Arbetsfiler synkroniseras sömlöst och 

omedelbart via UnicontrolCloud för att delas 

direkt med arbetsmaskiner och arbetsstationer - 

en perfekt synergi för att spara tid och förbättra 

samarbetet. Arbetsfiler synkroniseras sömlöst 

och omedelbart via UnicontrolCloud för att delas 

direkt med arbetsmaskiner och arbetsstationer - 

en perfekt synergi för att spara tid och förbättra 

samarbetet.

UNICONTROL ROVER
Utstakning enklare och snabbare+45 89 800 240

OM UNICONTROL
Unicontrol utvecklar GPS-system för 
byggbranschen. Vi finns i Danmark och strävar 
alltid efter ett nära samarbete med experter 
och entreprenörer. 

Vi betonade att bygga användarvänliga och 
intuitiva lösningar - för att maximera det värde 
vi kan leverera till operatörer och 
entreprenörer. 

Besök vår hemsida eller ring oss för mer 
information.

MER SJÄLVSTÄNDIGHET
Det behövs betydligt mindre stöd från 

lantmätare och hantverkare - och operatören kan 

mäta och staka ut punkter och linjer 

självständigt.



www.unicontrol.io contact@unicontrol.io+45 89 800 240 

Sätt ut punkter och linjer
Skapa ytmönster 
Gör areaberäkningar
Dela punkter och linjer direkt med 
driftmaskiner och arbetsstationer 

DET VÄLBEKANTA UNICONTROL-GRÄNSSNITTET

Stöder alla standardsignaler (GPS, GLONASS, 
BeiDou & Galileo)
Inbyggd radio: 410 ~ 470 MHz
Tiltfunktion upp till 60° lutning - ingen 
kalibrering behövs
Arbetstid: RTK: 10 timmar statisk: 14 timmar
IP67-certifiering

GNSS-MOTTAGARE

Filer synkroniseras omedelbart via Unicontrol 
Cloud
Dokumentation på plats
Omedelbar tillgänglighet av data för hantering på 
kontoret 

OMEDELBAR SYNKRONISERING MELLAN ROVER, 
MASKIN OCH KONTOR

SYSTEMÖVERSIKT
 

DIGITALISERA DIN VERKSAMHET PÅ BYGGARBETSPLATSEN 

4G LTE-ANSLUTNING OCH 
INBYGGD RADIOSÄNDARE

GNSS-MOTTAGARE

INDIKATORLAMPOR

JUSTERBAR HÖJD
(125-200 CM)

PÅ/AV-KNAPP

VOLYM

PUSH: UNICONTROL-APP
HÅLL: SNABB SUPPORT

RETUR/STANDARDVY

HEMSKÄRM

BYT APP


