
Precisionsanläggningslaser med fjärrkontroll 

GL700-SerieN



Spectra preciSion LaSer GL700-Serien

Fjärrkontroll med lång räckvidd –

Med tvåvägskommunikation mellan laser-

instrumentet och fjärrkontrollen kan du nu 

ändra lutningen i farten – till och med inifrån 

hytten – utan att behöva vara i närheten av 

laserinstrumentet! Inga fler långa promenader 

upp- och nedför slänten. Genom att du 

både kan ändra och avläsa information om 

lutningen på håll går uppställningen snabbare 

och kostsamma kommunikationsfel reduceras.

nya utmaningar kräver nya 
lösningar.

Den hårdnande konkurrensen inom bygg- och 

anläggningsindustrin har under 2000-talet 

skapat helt nya förutsättningar för dagens 

entreprenörer. Med allt högre krav på både 

kvalitet, tidsplaner och kostnader måste dina 

anbud i dag vara rakbladsvassa för att kunna 

konkurrera. 

Som marknadsledare inom området 

positionsteknologi för bygg- och anläg-

gningsindustri, tillhandahåller Trimble 

innovativa lösningar før att hjälpa dig att få 

övertaget och vinna framgång i denna miljö. 

Bland dessa finns nya lösningar för att hjälpa 

dig att få exakt kontroll över svåra uppdrag 

såsom maskinstyrning med hög noggrannhet 

över stora ytor, samt finjustering för alla 

tänkbara byggprojekt.

en tradition av kvalitet som 
FörPliktar …  

För att du ska kunna behålla ditt konkurrens-

övertag har vi skapat en revolutionerande ny 

lösning byggd för dagens bygg- och anläggn-

ingsindustri – den innovativa GL700-serien av 

anläggningslasrar från Trimble. 

GL700-serien förser dig med rätt laser för rätt 

arbete — allt från en ekonomisk lasersändare 

med enkel lutning till en avancerad, fjärrstyrd 

tvåfallslaser med lång räckvidd och stora 

lutningar. Dessutom erbjuder GL700-serien 

den mest innovativa samling av funktioner 

som någonsin erbjudits – fjärrkontroll med 

lång räckvidd, PlaneLok, lutningsanpassning 

och automatisk axelinvridning – allt för att du 

ska komma igång snabbare och utföra jobbet 

noggrannare. 

På arbetsplatsen finner du att de avancerade 

funktionerna snabbt kan omsättas i produk-

tivitet och noggrannhet. När de används 

tillsammans med ett maskinstyrningssystem 

från Trimble - GCS300, GCS600 eller GCS900 

- kan användaren kontrollera höjd och tvärfall 

simultant och automatiskt, vilket ger ökad 

snabbhet och bättre noggrannhet. 

Tack vare den kraftiga långdistansfjärrkon-

trollen hos GL700 behövs endast en person 

för noggrann uppställning av lutningslasern. 

Du kan även utföra lutningsomkastning 

på stående fot. För första gången kan du 

dessutom automatiskt kontrollera alla laser-

sändarens funktioner inifrån maskinhytten. 

Varje enhet levereras som standard med 

lasermottagare, olika strömförsörjningsalter-

nativ samt branschens bästa 

service och support. 

GL700-serien ger snabbare 

uppställningar och ökad 

produktivitet ... vilket ger 

bättre lönsamhet.

Tredimensionell maskinstyrning med  
laserförstärkning

Finjustering Deponi Allmänna bygg- och anläggningsarbetenLedningsarbeten Flygplatsbyggen BetongläggningVägbyggen



Trimbles innovativa teknologi garanterar 

högre noggrannhet än någonsin förr 

inom en mängd maskinstyrnings-, 

bygg- och anläggningsapplikationer. 

Dessutom bidrar flera unika funktioner 

till att reducera avdriftsfel i laserstrålen 

och till att påskynda uppställning och 

lutningsändring. Allt för att optimera 

produktiviteten hos personal och 

maskiner.

Trimbles GL700-serie av Spectra 

Precision-lasrar består av fem robusta 

modeller. Följaktligen kan rätt laser väljas 

för rätt applikation. Varje modell i GL700-

serien har konstruerats för att vara lätt 

att ställa upp och använda.

lutningsanPassning

Lutningsanpassningen hjälper dig att ställa  

in lasern efter en befintlig lutning. Ställ bara 

upp lasermottagaren på samma höjd som 

lasersändaren, gå till riktpunkten och tryck 

på en knapp på fjärrkontrollen för att få 

mottagaren att automatiskt låsa mot och visa 

lutningen ... utan att du behöver gå tillbaka 

till lasersändaren.

automatisk axelinvridning 

Upp till 150 meter från lasersändaren. 

Möjliggör enkel invridning av endera sidan av 

en lutningsaxel till önskad riktpunkt. Denna 

enkla enmansoperation låter dig grovinrikta 

sändaren till inom 40 grader av riktpunkten. 

Du kan sedan gå till riktpunkten och, med en 

enkel knapptryckning på radiofjärrkontrollen, 

vrida in axeln. Fjärrkontrollen bekräftar 

omedelbart invridningen. Automatisk 

axelinvridning underlättar uppställningen 

och garanterar repeterbar noggrannhet vid 

upprepad uppställning.

Planelok

För applikationer som kräver maximal 

stabilitet och noggrannhet. PlaneLok elimi-

nerar praktiskt taget all strålavdrift genom 

att låsa laserstrålen till en fast höjd. Ställ 

helt enkelt den handhållna mottagaren vid 

den önskade höjden, välj PlaneLok-läge på 

fjärrkontrollen och laserstrålen blir kvar vid 

exakt den höjden hela dagen, oberoende av 

blåst eller temperaturförändringar. Denna 

ökade stabilitet och noggrannhet betyder 

mindre omarbetning, bättre materialkontroll 

... och bättre slutresultat. 

De meSt avanceraDe LutninGSLaSrarna nåGonSin.

gl710 enkellutning 

En självinstruerande, lättanvänd enmanslaser 

med enkel lutning. Ekonomisk och noggrann 

upp till en diameter av 900 m. Idealisk för 

allmänna bygg- och anläggningsarbeten, 

schakter, dikningar och rörläggningsapplika-

tioner.

gl720 dubbla lutningar

Detta ekonomiska val har +/-10 % i x-axelns 

lutningsintervall och -0,5 till + 25 % i y-axelns 

lutningsintervall med hög noggrannhet upp till 

en diameter av 900 m. Idealisk för allmänna 

bygg- och anläggningsarbeten samt maskin-

styrningsapplikationer.

gl722 dubbla lutningar

Med samma intervall och grundmöjligheter 

som GL720 och dessutom långdistans-

fjärrkontroll ... och möjlighet till automatisk 

axelinvridning. Idealisk för allmänna bygg- 

och anläggningsarbeten, schakter och 

vägbyggen. Idealisk för allmänna bygg- och 

anläggningsarbeten samt maskingstyrnings-

applikationer.

gl742 lutningslaser För branta 
lutningar (uPP till 110 %) 

GL742 har alla funktioner som GL722 har 

– inklusive full fjärrkontroll – och dessutom 

möjlighet att uppnå ett lutningsintervall på 

110 %. Idealisk för alla allmänna maskinstyr-

nings-, bygg- och anläggningsapplikationer 

och även för branta lutningar som vid 

vägbankar och deponier.

ModeL GL710 GL720 GL 722 GL742

Räckvidd (Diameter) 900 m 900 m 900 m 900 m

Radio-fjärrkontroll Nej Nej Ja Ja

Automatisk axelinvridning Nej Nej Ja Ja

Lutningsanpassning Nej Nej Ja Ja

PlaneLok Nej Nej Ja Ja

Axellutningsintervall X NA -10 till +10% -10 till +10% -5 till +5%

Axellutningsintervall Y -0,5 till +25% -0,5 till +25% -0,5 till +25% -5 till 110%

Precisionskompensering Nej Nej Nej Nej

gl700-serien kan användas med 
mottagare Från trimble ocH 
sPectra Precision laser.

Exempelvis HL700- och CR600-

mottagarna från Spectra Precision Laser, 

och mottagaren LR410 från Trimble 

som ingår i Trimbles familj av system för 

maskinstyrning.  



standardutrustning som 
medFöljer samtliga modeller

Varje laser i GL700-serien levereras 

komplett med laser, mottagare, laddare, 

laddningsbara batterier, 12V-kabel, 

mottagarmanual, laseranvändarkort, 

laserhandbok och stryktålig  

transportväska.

tillval

Kan fås med HL700 eller CR600 lasermot-

tagare.

Stångfäste för fjärrkontrollen.

M100-adapter som anpassar till 3½” x 

8”-gänga eller konisk snabbfrånkoppling.

gl742

Standardutrustning plus tvåvägsfjärrkon-

troll, stångfäste och fäste för branta 

lutningar.

gl722

Standardutrustning plus tvåvägsfjärrkon-

troll och stångfäste.

Flexibla strömFörsörjnings-
alternativ

Laddningsbara NiMH-batterier för ännu 

längre arbetspass (6 st D-celler)

Alkaliska backupbatterier, ifall man glömt 

bort att ladda (6 st D-celler)

Extern 12 V växelströmsdrift för långtids-

applikationer, t.ex. inom gruvindustrin

Extern strömförsörjningskabel

Lasrarna i GL700-serien anger batteri-

status så att du kan se exakt hur lång tid 

batterierna kommer att räcka

ByGGD för ByGGet

aktiv temPeraturkomPensering

Noggranna, stabila resultat oberoende av 

temperaturändringar.

Fjärrkontroll med lång räckvidd 

Opåverkad av riktning eller solljus.

brantaste lutningsintervall

Upp till 110 % med GL742

skyddande rotorHus 

Garanterar prestanda i omilt väder.

grovsikten 

Möjliggör snabb, enkel uppställning.

synlig HögeFFektstråle 

För snabb uppställning och utmärkta 

prestanda även vid dåliga siktförhål-

landen.

valbara rotationsHastigHeter

300, 600 och 900 varv/minut.

självinstruerande, enkla 
kontroller

Gör att GL700-serien är enkel att använda 

och lätt att lära sig.

möjligHet till manuella 
vertikalinställningar

Användningen av långdistans-

fjärrkontrollen gör uppställningen 

vid vertikala applikationer, för 

stödmurar och fasader etc, mycket 

enkel.

Fältkalibrering

Gör det enklare att 

kontrollera och justera kalibreringen ute i fält, 

antingen vid instrumentet eller via fjärrkon-

trollen.

lång batteridriFttid

Flexibla alternativ för strömförsörjningen, 

indikator för batterilivslängd och ett fjärrstyrt 

viloläge som sparar batteriet vid uppehåll i 

arbetet.

kaPslat Hus i kraFtig aluminium

Med väderbeständig kontrollpanel, som låter 

dig arbeta i alla väder- och miljöförhållanden. 

Inbyggt halksäkert bärhandtag.

lutningsFörändring

Ändra enkelt lutningen via fjärrkontrollen.

Plus- ocH minuslutning

Slå om lutningen med en enkel 

knapptryckning.

automatisk självHorisontering

... över hela lutningsintervallet. Förenklar 

uppställningen och garanterar repeterbar 

noggrannhet. (Gäller ej modellen GL 742 för 

branta lutningar.)

lasrar Från sPectra Precision

Beprövad prestanda och kvalitet ... med stöd 

av branschens ledande serviceorganisation.

automatisk nivåvakt 

Förebygger misstag p.g.a. sjunkande stativ 

eller rubbade uppställningar.

stor alFanumerisk disPlay 

Sändarens display är synlig från marken även 

om lasern står på ett 3 m högt stativ ... ingen-

stege behövs.

med stöd av branscHens ledande serviceorganisation kan vi HjälPa dig 
– när som Helst. 

gl700-serien – sPeciFikationer
noggrannHet På lutningsintervall

X-axelns intervall
 -10 till +10 % (GL720, GL722) 
 -5 till +5 % (GL720, GL722)
Y-axelns intervall
 -0,500 till +110 % (GL742) 
 -0,500 till +25 % (GL710, GL720, GL722)
Självhorisontering
 GL762 självhorisonterar till 10 % 
 GL710, GL720, GL722, GL742 självhorisonterar till 25%
Upplösning på lutningsdisplayen 0,001 %
Servomotorns dödband
 4,6 bågsekunder (GL710, GL720, GL722, GL742)

LASerKLASSiFiCeriNG

CDRH II (IECI)

räckvidd/radie

Laser – 450 m med Spectra Precisions 
maskinmonterade mottagare

monteringsgängor 

5/8” x 11” på samtliga modeller 
Adapter för 3 1/2” X 8” som tillval

vattenbeständigHet ocH Hölje 

Vattentätt hölje i aluminium

vikt ocH dimensioner  

Vikt  8,5 kg 
Storlek Höjd  29,8 cm  
   Bredd  25,4 cm    
   Djup 19,7 cm 

Fjärrkontrollens sPeciFikationer
räckvidd/radie 

225 m vid allmän drift 
150 m vid automatisk invridning

vikt ocH dimensioner 

Vikt   0,4 kg 
Storlek Höjd  19 cm 
   Bredd  10,8 cm  
   Djup  4,4 cm   

allmänt

Radiotyp
 2,4 GHz spridningsspektrum, krypterad för varje enskild 
sändare för att tillåta användning av flera system på 
arbetsplatsen.
Batterilivslängd: 2,5 veckor
Finjustering av optiska axeln
Automatiskt invridningsintervall ±40° Max
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Ditt LoKaLa trimBLeKontor eLLer –omBuD

planering
programvara som optimerar transportvägarna för att minimera tid och 
kostnader för projektet.

Konstruktion
hantera och bearbeta data för hela byggprojektet. 

Kontroll
mätning, utsättning, kvalitetskontroll och uppföljning direkt på 
arbetsplatsen. 

check
measurement, stakeout, quality control and progress monitoring on the job 
site.

Byggande
med exakt positionsbestämning för snabbare slutförande och mindre 
dubbelarbete.

asfaltläggning
nya vägar eller omprofilering av befintliga vägar för större jämnhet och 
mindre materialåtgång. 
 
Det finns bara ett företag som kan optimera din produktivitet med hjälp 
av de bredaste, djupaste och mest avancerade verktygen för att integrera 
mätning, datahantering, maskinellt arbete och tillgångsförvaltning under 
hela byggtiden. Produktivitet är … Trimble.

Trimble: Byggbranschens tekniska standard




