
  

  

 

SITECH ønsker Godt Nytår 
Vi glæder os til et nyt og spændende år. 

 

Et nyt år er skudt i gang og det bliver et nyt spændende år, hvor vi i endnu højere grad 
sætter fokus på de digitale værktøjer på tværs af byggepladsen. Hold øje med vores 
nyhedsmail eller på Facebook - hvor vi løbende orienterer om nye produktopdateringer 
og -løsninger fra Trimble. Vi ser også frem til Trimble Dimensions, som i år afholdes den 
7-9. november i Las Vegas, USA, hvor Trimble går fra Dimensions til Dimensions+. 
Her fører Trimble den digitale og den fysiske verden sammen som aldrig set før. 

• Trimble Earthworks maskinstyring 
• Trimble landmålingsløsninger med Siteworks 
• Trimble vejesystem 
• Trimble softwareløsninger 

https://www.trimble.com/en/our-company/news-and-events/dimensions/overview
https://www.sitech.dk/produkter/maskinstyring
https://www.sitech.dk/produktloesninger/afsaetning-og-opmaaling
https://www.sitech.dk/produkter/vejesystem
https://www.sitech.dk/produkter/software-data


 

Ny hjemmeside 
Navnet er det samme: www.sitech.dk men udseendet er ændret og brugerfladen 
optimeret. Produktsiderne er opdaterede for at nævne lidt af det der er nyt, du har bl.a. 
mulighed for at downloade datablade, brochurer og videos på de enkelte 
produktløsninger. Kontaktsiden er opdateret med nye kollegaer, der skal være med til at 
gøre SITECH endnu mere serviceorienteret på alle områder. 
Tag et kig her! 

 

SITECH messer og events 
2022 giver forhåbentlig mulighed for at vi kan deltage i de kommende messer og events. 
Du finder SITECH og vores deltagelse HER. 
  

  

Den gode historie 
Har du en god oplevelse/historie der beskriver, hvorledes Trimble teknologiløsning gør 
en forskel for dine projekter? Fortjener det at blive skrevet om, så tag kontakt til os og vi 
finder ud af det sammen. 
 
Du kan kontakte Laila på laila.haupt@sitech.dk eller tag fat i din kontaktperson hos 

https://www.sitech.dk/
https://www.sitech.dk/
https://www.sitech.dk/nyt-og-medier/messer-events
mailto:laila.haupt@sitech.dk?subject=SITECH%20-%20kundehistorie


 

SITECH. 
  

  

 

Gør dit udstyr klar til endnu en sæson 
For at sikre driftsparathed med konstant høj nøjagtighed er regelmæssig vedligeholdelse 
uundværlig. Derfor har vi vores eget Trimble certificeret værksted, hvor vi kontrollerer 
eller kalibrerer dine systemer. Vores værksted har fået sin egen 
emailadresse: workshop@sitech.dk 
  

Læs mere om Trimble certificeret værksted 

 

 

mailto:workshop@sitech.dk
https://www.sitech.dk/service/servicevaerksted-maskinstyring-landmaalerudstyr
https://www.sitech.dk/service/servicevaerksted-maskinstyring-landmaalerudstyr

