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Forøg din effektivitet og maksimér din gravemaski-
nes produktivitet med den fleksible Makin’ Excavator 
2D-løsning.

Makin’ 2D Excavator har en unik og intuitiv visualise-
ring af projekter og tilbyder en sømløs arbejdsgang på 
byggepladsen og kan enkelt opgraderes til 3D.

Intuitiv guidning - maskinførerens bedste ven

Touchscreen

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

- Den skandinaviske maskinstyringsleverandør

Excavator 2D

Om Makin

Hvad er Makin?

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

Makin-produkter

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

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. 
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makin’ 3D
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Fleksibelt maskinstyringssy-
stem med hurtig indikation af 
værdier for gravning og påfyld-
ning

Cloud-forbindelse for fjernsup-
port

Systemet er nemt at konfigurere og 
understøtter tilt, tiltrotator og dual-
bom-konfigurationer. Den høje kvalitet 
og smarte visualisering optimerer din 
gravemaskines produktivitet og sikrer 
maksimal oppetid. 

Fald i forskellige retningen og guidning i 
realtid giver maskinføreren nyttig infor-
mation til arbejdets udførelse.

Produktfordele

• Fuld 2D-support
• Øget sikkerhed da manual højdetjek 

undgås
• Fleksibel maskinkonfigurering
• Understøtter tilt, rotator, dobbeltbom
• Intuitiv visualisering af hele dit byg-

geprojekt
• Kundeprofiler kan laves på stedet
• Fald i flere retninger
• Indikation af fald, højde og oriente-

ring i realtid

Produktegenskaber

Om Makin’ Excavator 2D
Et     produkt

Baseret på samme unikke software interface og samme robuste 
hardwareplatform som resten af Makin’ 3D-produktportefølje.
 

Kan let opgraderes til 3D. Alle 
komponenter kan genbruges 
og softwaren bygger på samme 
interface

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

Vi er tæt på dig

Lokal kontakt

Følg Makin her:

Hovedkontor

Makin AS
Ingelsrudvegen 350
2324 Vang H.
Norge
Org. no. 920 323 650

Showroom, lager

Makin AS
Vognvegen 23
2072 Dal
Norge
www.makin3d.com

Udvikling

Makin ApS
Kratholmen 62C
5260 Odense S
Danmark
www.makin3d.com


