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Makin StakeOut är Makin 
3D, men på en stång med 
GNSS-antenn. Detta 
betyder att maskinföraren 
kan ta ut skärmen, sätta 
den på en stång och mäta 
in eller sätta ut vad som 
krävs för att få jobbet gjort. 
Han kan mäta och skapa 
punkter, linjer och profiler 
med handenheten och 
sedan föra data in i 
maskinen via Makin3D 
Cloud och dela uppmätta 
data med andra Makin 3D-
maskiner/rover.

makin 3d machine control

Makin 3D är utvecklat för skandinaviska förhållanden av erfarna 
programvaruutvecklare med branscherfarenhet, mät-tekniker, mängdning/
massaberäknings ingenjörer, support- och säljpersonal tillsammans med 
många års erfarenhet från av maskinstyrnings system.

Systemet visar dig den information du behöver på skärmen, höjder, avstånd, fall, 
kort sagt all den information du behöver. Allt med maximal noggrannhet och 
naturligtvis kan skärmlayouten enkelt ändras för att passa dina önskemål och 
behov.

• "Live" delning av inmätta punkter mellan 
maskiner och rover "mätstav" i Makin 3D Cloud.

• Chatfunktion mellan kontor och maskin/rover.
• Koordinatsystem i plan och höjd styrs från 

uppsättning av projekt i Makin 3D Cloud eller 
direkt i maskin/rover.

• Möjligt att ladda alla referensmodeller samtidigt.
• Inmätta punkter/linjer samlas i Makin3D Cloud.
• Makin3D hanterar XML-, KOF-, DXF, GEO, TRM
• Direktimport och export från Gemini.
• Kodlistor kan appliceras via Makin3D Cloud samt 

egna koder kan anges direkt i fält.
• Live visning av andra maskiner/rover direkt i display
• Unik 3D-visualisering av modeller.
• Google maps som bakgrund.
• Android som operativsystem
• Färger på 3D modeller.
• Infrakit kompatibelt.
• Marknadens bästa grafik i skärmen.
• Kan köras mot totalstasion.
• Remote support.

makin stakeout

makin

Till exempel får du en utmärkt på marken, 
kan du mäta in den och dela sökvägen 
med alla Makin 3D-maskiner/rover i 
projektet/Makin3D cloud. Som i sin tur 
kan ställa in larm på dessa mätningar för 
att få en varning innan de gräver av 
kabeln. Samma data delas automatiskt på 
en Makin3D Cloud så att mät-tekniker, 
mängdberäknare och ägare kan extrahera 
allt de behöver för sitt arbete. 
Datadelning är sömlös utan manuell 
synkronisering. Gemensamt för alla 
Makin3D produkter är att dela
data, både ut och in, sker automatiskt, 
och över människor och maskiner.

MAKIN's
GNSS

STATIV



Markörvägen 2, 70369 Örebro, 010-457 33 33

makin 3d machine control
System med högt värde, användarvänlighet, grafik i bästa klass, rationalitet vid 
import och export av filer i olika format. Ett mycket bra system som är kul att 
använda, både för personer som har många års erfarenhet av maskinhantering 
på andra plattformar - och för nya användare.
Marknadens ledande maskinkontrollsystem!
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