
 
  

  

 

SITECH opdatering foråret 2022 
 
Med foråret kommer der rigtig gang i byggeriet. Sørg for at være på toppen af 
teknologien og din projekthåndtering ved at udnytte de innovationer og nye 
teknologier, der er tilgængelige. Du kan få ethvert byggeprojekt til at forløbe 
gnidningsløst og forbedre produktiviteten på din byggeplads, når du benytter dig af 
de rigtige værktøjer på det rigtige tidspunkt.  
 
Læs mere nedenfor, hvordan SITECH kan hjælpe dig!  

  

 

 

Stratus droneopmåling 
Udforsk dronekortlægning og -analyse 
i webinaret om "Fremtidens 
entreprenør" fra Trimble, Propeller og 
RIPA Construction. Don Campbell, 
senior manager hos RIPA 
Construction, forklarer, hvordan de gik 
fra luftbilleder til brugbare 3D drone-
data i opmålingskvalitet ved at bruge 
Trimble® Stratus Powered by 
Propeller. 
Læs mere hvilke løsninger SITECH 
tilbyder  >> HER 
 
>> Se webinaret her 

 

  

https://www.sitech.dk/produkter/software-data/trimble-stratus-drone-dataplatform
https://youtu.be/Vqiez090Brk
https://mcusercontent.com/be532146c9279b6381bcc86bb/files/9fcd76dc-c4b8-e453-616a-9b00ce7caac5/SITECHDK_A4_kampagnepris_rover.pdf


 

 

Entreprenør opruster 
på maskinstyringen 
Med de nye løsninger kan vi 
kvalitetssikre vores arbejde, ligesom vi 
over for kunderne nu kan 
dokumentere, hvad der er lavet af 
arbejde nede i jorden, 
>> LÆS hele historien her 

 

  

 

 

Digitalisering - ja tak 
Kunderne har aldrig fokuseret så 
meget på effektivitet, produktivitet og 
omkostninger, som de gør i dag. 
Med GPS-maskinstyring arbejder 
maskinerne præcist, og 
entreprenørerne har styr på 
kvalitetssikringen og sparer arbejdstid, 
materiale mm. 
>> LÆS hele historien her 

 

  

 

SITECH på Roskilde Dyrskue 2022 
Vi er med i Roskilde på stand 182. Kom forbi og få en snak med os! 

 

 

Vores messetrailer er i skrivende stund ved at få en make-over, så den står helt 
skarp. Vi glæder os til at byde velkommen indenfor på standen, hvor vi 
demonstrerer Trimble løsningerne. Du kan selv teste din kunnen i vores 
fuldtudstyrede gravemaskine og hele paletten af Trimble roverløsninger står klar til 
brug. 
 
Tag et kig forbi og få en snak med os - vi har altid en god kop kaffe og lidt sødt 
klar. 

 

Kontakt vores sælgere for at få en gæstebillet til Dyrskuet: 

https://www.sitech.dk/fileadmin/sitech-content/News/News_DK/PR-PJS_maskinstyring.pdf
https://www.sitech.dk/fileadmin/sitech-content/News/News_DK/PR-GSV_04-2022.pdf
https://www.sitech.dk/produktloesninger/roer-og-kloakledninger
https://www.roskildedyrskue.dk/


 

 

 
Henrik Krab 
Salg - Fyn, Midt-og Sydjylland 
Tel.: 2494 1103 
henrik.krab@sitech.dk 

 

 

 

 
Jens Krøyebjerg 
Salg - Sjælland 
Tel.: 4099 4941 
jens.kroeyebjerg@sitech.dk 

 

 

 

 
Jesper Falk 
Salg - Nord- og Midtjylland 
Tel.: 3056 3171 
jesper.falk@sitech.dk 
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