
Driftsaftale
– et landmålingstilbud fra Geoteam



Trimble R2 GNSS system (decimeter)  
med Trimble TDC600 controller
En professionel og økonomisk attraktiv løsning

Trimble R12i GNSS system med Trimble 
TDC600 controller
Top GNSS løsning med tilt-funktion og ProPointTM teknologi

En komplet løsning med bl.a.
• Trimble R2 GNSS antenne RTK 
• 2 stk. rechargeable batterier 7,4V, 2800mAH 
• Batterilader inkl. strømforsyning og kabel
• 2,0 m stok (Rover Rod 3p snap lock cm)
• Solid transportkuffert
• Trimble TDC 600 controller
• Trimble Access 2020 software
• Beslag/holder til TDC 600
•  Opsætning, installation og igangsætning  

(on-site kursus hos kunde)

’All inklusive’ løsning med yderligere
• Serviceaftale
• Hotline 
Tillæg fra kr. 500,00 pr. måned

Hertil kommer alene valg af abonnement type for 
GPSnet.

En komplet løsning med bl.a.
•  Trimble R12i GNSS antenne med TIPTM tilt funktion – 

markedets bedste til dato
•  ProPointTM teknologi muliggør måling under 

vanskelige forhold
•  2 stk. rechargeable batterier 7,4V 3700 mAh, 27,3 

Wh, 
• Batterilader, dobbelt
• 2,0 m stok (Rover Rod 3p snap lock cm)
• Solid transportkuffert
• Trimble TDC 600 controller
• Trimble Access 2020 software
• Beslag/holder til TDC 600
•  Opsætning, installation og igangsætning  

(on-site kursus hos kunde)

’All inklusive’ løsning med yderligere
• Serviceaftale
• Hotline
Tillæg fra kr. 500,00 pr. måned

Hertil kommer alene valg af abonnement type for 
GPSnet.
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Leasing ydelse 
Fra kr. 1.149,00 pr. måned  
med udbetaling på kr. 10.000,00

Uden udbetaling + kr. 197,00 pr. måned

Leasing ydelse 
Fra kr. 2.660,00 pr. måned  
med udbetaling på kr. 20.000,00

Uden udbetaling + kr. 383,00 pr. måned



Trimble S5 totalstation  
med Trimble TDC 600 controller
En professionel og økonomisk attraktiv løsning

Dette var eksempler
Vi kan sammensætte præcis den løsning som passer til dit behov

En komplet løsning med bl.a.
• Trimble S5 totalstation 5” Robotic
• 2 stk. batterier 10.8V 6500 mAH 70 Wh
• Batterilader, dobbelt
• 360 gr. Prisme
• Tri-Max stativ, Quick Clamp GT
• Pole robotic 2,6 m 135 TLV GT
• Solid transportkuffert
• Trimble TDC 600 controller
• Trimble Access 2020 software
• Beslag/holder til TDC 600
• Trimble TDL 2.4 Radio
•  Opsætning, installation og igangsætning  

(on-site kursus hos kunde)

’All inklusive’ løsning med yderligere
• Serviceaftale
• Hotline
Tillæg fra kr. 667,00 pr. måned
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Det med småt:
• Leasing periode 5 år
• Udstyret forsikres af kunden eller forsikring kan tilkøbes
• Udstyret tilbageleveres efter endt leasing
• Forudsætter kreditgodkendelse

Kontakt din lokale Geoteam konsulent  
på telefon: 7733 2233  
eller mail: info@geoteam.dk

Leasing ydelse 
Fra kr. 2.990,00 pr. måned  
med udbetaling på kr. 20.000,00

Uden udbetaling + kr. 383,00 pr. måned



Energivej 34 · 2750 Ballerup
Tlf. 7722 3322

info@geoteam.dk
www.geoteam.dk

Autoriseret forhandler af 

Branchens bedste Branchens bedste 
service og support service og support 

Serviceværksted
Vi har vores eget serviceværksted på kontoret i Ballerup. Her serviceres 
både Trimble landmålingsudstyr og Trimble udstyr til præcisionsland-
brug. Vores serviceteknikere er autoriseret af Trimble og har mange års 
erfaring i at servicere og reparere udstyret.  

Serviceaftale
Med en serviceaftale bliver instrumentet indkaldt til et eftersyn en gang 
om året. Du sender selvfølgelig instrumentet ind en dag, hvor du kan 
undvære det - og når der er lavet en aftale på forhånd, kan vi klare efter-
synet og returnere instrumentet samme dag eller dagen efter modtagel-
sen.

Hotlineaftale
Vi har altid en specialist klar til at tage sig af hotline forespørglser. Kan vi, 
mod forventning, ikke løse problemet med det samme, vender vi tilbage 
med et svar inden for 24 timer på hverdage.

GPSnet.dk
Danmarks mest nøjagtige RTK-netværk. Uanset hvilket system du bru-
ger, kan du anvende GPSnet.dk

Du får 15% rabat på alt tilbehør fra Seco og RAM mounts i 
leasingperioden.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.


