
Hvad er Makin?

”Made in Scandinavia” af eksperter 
– lanceret i 2018. Makin tilbyder 
markedsledende maskinstyringssy-
stemer baseret på brancheerfaring 
siden 2004.

Gør din gravemaskine mere effektiv, og optimér dit 
arbejde med et Makin’ 3D-gravemaskinsystem.

Drag fordel af den unikke intuitive visualisering af 
dit bygge- og anlægsprojekt, som tilbyder dig en 
sømløs arbejdsgang og høj effektivitet.

Fuld 3D-visualisering af dit projekt

Touchscreen

Letanvendeligt interface med unik visuali-
sering giver dig en smidig arbejdsgang.

- Den skandinaviske maskinstyringsleverandør akinm

3D-Gravemaskine

Makin-produkter

Letanvendelige operativsystemer med 
smidig, intuitiv grafik og enestående 
GNSS. Makin’ Excavator 2D/3D, Makin’ 
Stakeout, Makin’ PerFormans, and Makin’ 
Cloud.

Om Makin

Makin’ a difference

Vi mener at sømløse arbejdsgange 
er det, der gør forskellen i bygge- og 
anlægsbranchen. Du opnår fuld kon-
trol direkte fra kontoret til bygge-
pladsen og tilbage igen. 



 akinm

makin’ 3D

 akinm akinm

Fleksibel maskinstyring med 
ultrahurtig visualisering af selv 
store modeller

Cloud-forbindelse til fjern-
support, kommunikation og 
datadeling

Optimér din gravemaskines produktivi-
tet med et Makin’ 3D-maskinstyrings-
system. Makin tilbyder en unik pro-
duktportefølje, der er bygget på samme 
software- og hardwareplatform, hvilket 
giver dig maksimal anvendelighed af 
din investering. 

Makin’ 3D håndterer og visualiserer 
komplette projektfiler, og alle objekter 
kan aktiveres og deaktiveres alt efter 
behovet for kompleksitet.

Produktfordele

• Ikoner for alle menuer
• Referencer kan vælges direkte på  

skærmen
• Unik håndtering af KS-data
• Integration til tredjepartsapplikationer
• Makin’ Cloud er en integreret del af 

løsningen. Alle indmålte punkter på et 
projekt kan deles på tværs af Makin’ 
Excavator 3D, Makin’ Stakeout og Ma-
kin’ PerFormans.

Produktegenskaber

Om Makin’ Excavator 3D
Et     produkt

Makin tilbyder markedets mest brugervenlige, fleksible og intui-
tive maskinstyringsløsning.

Let opdatering via Makin’ 
Cloud sikrer at alle Makin-en-
heder på projektet er opdate-
rede, hvilket giver færre fejl, 
færre ændringer og sparer tid 
og omkostninger

- enkle løsninger til bygge- og anlægsbranchen
- kvalitet i alle aspekter af branchen
- sømløst dataflow akinm

Vi er tæt på dig

makin’ 3D
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2324 Vang H.
Norge
Org. no. 920 323 650
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Lokal kontakt

Følg Makin her:


