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Uitzetten wordt kinderspel



Uw bouwtekening eenvoudig omzetten naar een digitale kopie 
op zakformaat is mogelijk met de Trimble LM80. Met behulp van  
de Trimble LM80 kunt u vervolgens eenvoudig uitzetten.  
De LM80 leidt u via een grafisch scherm door de bouwtekening,  
navigeert naar belangrijke aslijnen en slaat alle uitgezette punten op.  
U kunt de LM80 tevens gebruiken om uw bouw te controleren.  
De Trimble LM80 is te gebruiken op alle merken total stations en  
eenvoudig aan te sluiten via de communicatiepoort. U heeft niet  
alleen uw tekening op zakformaat bij u, maar kunt nu ook informatie 
uit uw tekening halen of bewerken. Afstanden berekenen, diagonalen 
uitzetten of bijvoorbeeld eenvoudig uw materialen berekenen.

Maak ook uw uitzetwerk eenvoudiger, 
sneller en overzichtelijker met behulp van 
de Trimble LM80!

2

en digitale kopie 
. Met behulp van
itzetten.
bouwtekening, 
uitgezette punten op.
te controleren. 
total stations en

oort. U heeft niet
unt nu ook informatie 
berekenen, diagonalen
alen berekenen.

Uw bouwtekening 
op zakformaat: 
Trimble LM80

Specificaties Trimble LM80 Recon Trimble LM80 Nomad
Software Microsoft Windows Mobile 6.0 Microsoft Windows Mobile 6.0

Processor 400 MHz xscale 806 MHz xscale

Geheugen 256 MB NAND flash 1 GB flash

Scherm In zonlicht afleesbare kleuren TFT display met frontverlichting In zonlicht afleesbare kleuren TFT display (480x640) met LED 
verlichting

Gebruiksduur accu’s > 20 uur bij 20 graden Celsius > 15 uur bij 20 graden Celsius

Aansluitingen 9-pens RS-232 en USB-aansluiting 9-pens RS-232 en USB-aansluiting

Accu NiMH (oplaadbaar) Li-Ion (oplaadbaar)

Waterdicht IP67 (tijdelijke onderdompeling) Stof- en waterdicht IP67 (tijdelijke onderdompeling) Stof- en waterdicht 

Geschikt voor 
ieder merk

Total Station!



Compact
U heeft altijd een digitale
kopie van het bouwplan op zak.
Bovendien kunt u een onbeperkt 
aantal werken en tekeningen 
opslaan, zodat u altijd en 
overal over de juiste informatie 
beschikt.

Efficiënt
U kunt het bouwplan direct
bewerken, uitgezette punten
markeren, afmetingen aan  
de tekening toevoegen of  
diagonalen en hoeken  
berekenen.

Simpel
Door de Nederlandstalige
software en de eenvoudige
bediening wordt het werken
aan een bouwtekening en het
uitvoeren van berekeningen
stukken toegankelijker.

Kostenbesparend
U bespaart kosten door sneller
te kunnen werken (tijd = geld),
u kunt flexibel werken, u hoeft
geen gebruik te maken van
ingehuurde vakmensen en
bespaart op opleidingskosten.
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Uw bouwwerk 
uitzetten gaat nog sneller 

en eenvoudiger met de RTS 
uitzetrobot van Trimble.

U stelt de robot eenvoudig op, 
het uitzetten kan door 

1 persoon gedaan worden.
Met het robotic systeem 
werkt u 80% effectiever.

Uitzetten wordt 
kinderspel
Praktijk

Doe het zelf!
Bespaar op uw  uitzetwerk, 

houdt uw uitzetwerk 
in eigen hand.

Trimble biedt een reeks producten voor het
uitzetten in de bouw, die specifiek voor uw 
behoeften zijn ontwikkeld. Of het nu om  
woningbouw, commerciële bouwprojecten  
of funderingen uitzetten gaat, met deze  
krachtige instrumenten hebt u alles onder  
controle en kunt u het werk efficiënter uit-
voeren. Als toonaangevend producent levert 
Trimble producten waarmee u het werk op tijd 
en binnen het budget met succes voltooit!
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“Met de robotic total station alles onder controle!”
Willem Flier van Groothuis Bouw

“In een dag zetten we nu met 
gemak 700 palen uit,  
en dat door slechts 1 persoon.”
Dhr. F. van Berlo van Van Berlo Bedrijfsvloeren en Betonfunderingen

“Als je eenmaal doorhebt hoe het  
allemaal werkt, stelt het hele uitzetten 
niks meer voor.” 
Anne Bosklopper van Hollema Bouw

Workshop ‘Doe Het Zelf’
Wilt u kennismaken met de vernieuwde uitzettechnieken?
Zien hoe makkelijk het tegenwoordig kan zijn? Ervaren dat u
zélf uit kunt zetten en het niet meer hoeft uit te besteden?

Visser Instrument organiseert regelmatig Workshops op de
vrijdagmiddag. Schrijf u nu in of vraag een demonstratie aan  
bij u op het werk! Voor data kijk op www.visserinstrument.nl of 
bel (0592) 343 963

Spectra Precision – Total Stations  
TS215,  TS635 & TS835

De mechanische total  
stations TS215, TS635 en TS835 
bieden ieder op hun beurt 
een passende oplossing. De 
toestellen zijn zeer nauwkeurig, 
robuust en de accu’s gaan lang 
mee. U kunt snel uw gegevens 
invoeren, meetpunten uitzetten 
en dus efficient werken!

In bovenstaand voorbeeld zijn we uitgegaan van 40 werkbare  
weken. Als u het aantal uren per jaar vermenigvuldigt met de  
kostprijs van uw medewerkers per uur, kunt u zien wat u zou 
kunnen besparen door anders te gaan werken. 
Veelal betaalt de aanschafwaarde zich binnen een jaar terug!
Bovendien kunt u op onze ondersteuning rekenen, 
zodat het toestel niet op de plank blijft staan.

Hoeveel kunt u besparen?
 Traditioneel LM80 LM80

 (Meetband) + total station + robotic  

uren per week 10 4 2,5

aantal mensen 3 2 1

totaal uur per jaar 1200 320 100
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Trimble RTS Robotic  
Total Station
Met de RTS robotic station kan 
het uitzetwerk door 1 persoon 
gedaan worden. Het toestel 
volgt automatisch het prisma 
en communiceert met de LM80 
waar de punten in staan. 
Inmeten of uitzetten wordt 
kinderspel! 



MC Start 
MC Start is een programma voor de interactie tussen Total Station 
en CAD waarmee de meest elementaire functies vervuld worden. 
Dankzij de vele wizards die u aan de hand meenemen om taken uit 
te voeren, is het programma geschikt voor personen met slechts 
basiskennis van computers en CAD. MC Start heeft met  
opzet een bescheiden hoeveelheid functies en is – dit lijkt een 
tegenstelling – toch compleet. Indien u meer en uitgebreidere 
functies wenst, dan is MC Next wellicht uw keuze. Heeft u geen 
CAD-programma? Met MC Start kunt u uiteraard feilloos met uw 
Total Station communiceren: u kunt punten uit een bestand laden 
en u kunt gemeten punten omzetten tot een bestand, ook tot een 
tekeningbestand (DXF). Metingen aan een hoop of een kuil zijn 
binnen enkele muisklikken omgezet naar een terreinmodel en een 
berekend volume.

MC Next 
MC Next vormt het meest uitgebreide pakket dat MOUS Software 
uitgeeft. Het programma ondersteunt alle functionaliteit die even-
eens door MC Start en MC Check worden ondersteund. MC Next
heeft uitgebreide functies voor het aanmaken van maatvoering- 
gegevens en gebruikt een universele methode voor alle CAD  
programma’s. Of u nu werkt met AutoCAD Full, AutoCAD LT, 
ZWCAD of BricsCAD Classic of Pro, u bemerkt geen verschil en kunt 
direct aan de slag. MC Next beschikt onder andere over de volgende 
Functies: Plaatsen punten, Ordenen in Groepen, Automatisch 
plaatsen van punten over objecten, Definiëren Assenstelsel, Export 
punten en Export naar Total Station en geavanceerde volumebere-
keningen.

MC Check 
MC Check is een programma voor het controleren van maatvoerin-
gen en het vergelijken van tekeningen. Dankzij de gebruiksvriende-
lijke wizards is het programma uitermate geschikt voor werkvoorbe-
reiders om snel en eenduidig tekeningen te controleren.
 

Maatvoeringscontrole 
Om te voorkomen dat handmatige maatwijzigingen in een CAD-
tekening in het werk tot maatproblemen leiden, beschikt MC Check 
over een maatvoeringscontrole. Het programma spoort automatisch 
bematingen op waar iemand mee ‘geknoeid’ heeft. Deze worden 
weergegeven in de tekening met een wolksymbooltje en de werke-
lijke CAD-maten. Slordig tekenwerk wordt zo in de meeste gevallen 
tijdig ontdekt en het uitzetten van de verkeerde positie van bijvoor-
beeld ‘gewijzigde’ palen kan daarmee worden voorkomen.

Tekeningvergelijk 
Met de functie Tekeningvergelijken kunt u twee revisies van  
dezelfde tekening met een paar muisklikken over elkaar leggen, 
waarbij automatisch alle teksten en arceringen worden weggelaten 
en alle relevante tekenelementen van beide tekeningen een  
afwijkende kleur krijgen. Verschillen zijn snel opgemerkt door  
afwisselend tekening 1 en tekening 2 op de voorgrond te plaatsen. 
Ook tekeningen van verschillende herkomst – bijvoorbeeld construc-
teur en architect – kunnen eenvoudig met verschillende kleuren 
over elkaar gelegd worden, waarbij met behulp van pushpins de 
tekeningen op elkaar worden gelegd. Erg handig!
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Met de programma’s van MOUS Software is het mogelijk om snel en betrouwbaar een 
CAD-tekening  te controleren, er meetpunten in te plaatsen en om maatinformatie van die 
punten om te zetten naar geschikte uitzetlijsten of om er, zonder ‘gedoe’, een total station mee 
te laden. En elke uitvoerder, maatvoerder of werkvoorbereider met basiskennis van Windows en 
CAD kan dat.

Meer info op
moussoftware.nl

mous software mc start mc next mc check
hoofdfunctionaliteit   
puntenbeheer
import export total stations
export naar cad
volumeberekening
cad-functionaliteit   
plaatsen punten
automatisch punten plaatsen
over objecten
wijzigen punten
maatvoeringscontrole
tekeningvergelijk



Markeringsverf 1HandMark Fluor tape

Asfaltnagels Meetstickers

Accessoireset Total Station

Piketten

Statieven Meetbanden Stilon
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Spuitbus VA 1HandMark 500 ml. Met één hand markeren!
Verpakt in doos van 12 of los verkrijgbaar. In de fluorkleuren:  
groen, cerise, blauw, rood, oranje en paars.

Opvallend en eenvoudig verwijderbaar uw piketten en andere 
meetpunten markeren.

Verkrijgbaar met opschrift 
‘meetpunt’ in de lengtes 50, 75 
of 100 mm. Tevens zonder  
opschrift leverbaar in 
de lengte 45 mm.

Ideaal voor het inmeten  
vangebouwen en moeilijk  
bereikbare plaatsen of als  
vast referentiepunt.
Verkrijgbaar in vierkant  
25, 30,40,50 of 60 mm.
Verpakt per 10 stuks.

Per bundel van 49 stuks.
Leverbaar in vuren hout of 
azobe (hardhout).

Gereedschapskoffer gevuld met: 1 bus markeringsverf fluor rood,  
1 bus markeringsverf fluor oranje, 50 meetnagels, miniprisma Nedo 
en een setje van 20 meetstickers 50x50 mm.

Meetband Stilon 50 meter, kunststof coating en metalen kern.
Voorzien van 3 speed mechanisme, waardoor oprollen drie keer zo 
snel gaat. Tevens leverbaar in lengte 30 meter.

Diverse statieven leverbaar. 
Hout of aluminium. Met of 
zonder spindel, in diverse 
afmetingen en uitvoeringen 
verkrijgbaar.



Visser Instrument 
www.visserinstrument.nl

assen
Koperslagerstraat 3
9403 VM  Assen
T (0592) 34 39 63

F (0592) 37 05 01

de goorn  
De Wieder 17

1648 GA  De Goorn
T (0229) 54 18 62

F (0229) 54 40 66

reeuwijk
Edisonstraat 1 B
2811 EM Reeuwijk
T (0182) 30 01 10

F (0182) 30 02 50 

veghel  
De Amert 140a

5462 GH  Veghel
T (0413) 36 99 11

F (0413) 36 99 12

(0592) 343 963

instrument@visser-assen.nl

Zij gingen u al voor...bedrijven die al met de UitzetRobot werken: 
Bouwbedrijf A. Beverwijk en zn b.v.; Bouwbedrijf Bleeker b.v.; Bouwbedrijf Kooi; Bolk Handel- en Constr. Bedr. v.o.f.; Bouwbedrijf 
Gebr Benus b.v.; Bouwbedrijf Bosma-Rutten b.v.; Bot en Van der Ham bv;Aannemersbedrijf F.A. Braakhuis; Aannbedrijf Bramer 
b.v.; BBD Brandsma Bouw Dienstverlening; Capelse Streekbouw;Aannemersbedrijf Dedden en Zn.; Aann. bedr. Dons en Troost 
b.v.; van Dijk Materieel b.v.; Duin Bouwbedrijf; Bouwbedrijf J.G. van Egmond b.v.; Bouwbedrijf Esselink b.v.; Bouwbedrijf Feen-
stra; Exel ‘s Aannemingsbedrijf b.v.; Bouwbedrijf Grijpma;Aann.- & Afbouwbedrijf Haafkes b.v.; Haprekon Bouwsystemen b.v.; 
Heetebrij Aannemersbedrijf b.v.; Projekt Ontwikkeling Heutink; Ter Steege Materieel b.v.; V D M Wonen b.v.; Aannemingsbedrijf 
Houtman; Konstruktiebedr Kampstaal b.v.; Bouwbedrijf Klein Kranenbarg b.v.; Jac Knol b.v. G.W.W.; Van Berlo Bedrijfsvloeren 
B.V.; Bouwbedrijf Kroes en co b.v.; Bouwbedrijf Nat en Zn. bv; Bouwonderneming Kuiper Blijham b.v.; Leebo Bouwsystemen; 
Bouwbedrijf Lont bv; W.A. Benecke b.v; VDS  Infra bv; Gebrs. Löwik Bouw- en Betonbedrijf B.V.; Bouwbedrijf A. van der Meer; 
Bouwbedrijf van Middendorp bv; Bouwbedrijf Z.A. Overhage bv; Bouwbedrijf Nieuwenhuis b.v.; Meijering Landmeter Maat-
voering; Fa A Notebomer; Schreuder Materieel B.V.; Bouwbedrijf van Gerven B.V.; O C B; Hoex Bouw; Legemaat & Van Elst; 
Bouwbedrijf G. Rook b.v.; Beentjes G.W.W.; Bouwbedrijf Schothans; L.M. van der Sluis Holding; Brands Bouwgroep b.v.; Nijl b.v.; 
Aannemersbedrijf Nimberg b.v.; Stabo Bouw b.v.; Van Dijk Groep; Bouwbedrijf Penterman b.v.; Aannemingsbedrijf F Posthu-
mus b.v.; Bruin & Weyers v.o.f.; Aannbedrijf Ringenier; Bouwgroep Dijkstra Draisma BV; Aannemersbedrijf Schep&Kreeft b.v.; 
Scholtens Materieel BV; Bouwbe-
drijf van Elp; Aalbers b.v.; Freco 
Huis; Aannemingsmij Friso b.v.; 
Aannemersbedrijf Groothuis b.v.; 
Visser Maatvoeringen & Bouw-
werken; Bouwbedrijf Kaptein 
b.v.; Aann. Bedrijf P. Klein & Zn. 
b.v.; Van Spijker G.W.W. b.v.; 
Temmink Bouw en Onderhoud  
bv; Visser & Mol; VBK-Hoorn b.v.; 
Voogt Bouwprojecten; Friesbouw 
b.v.; Bouwbedrijf Wensink en 
Prins b.v.; Bouwbedrijf van der 
Werf b.v.; Bouwbedrijf P.Dirks & 
Zn. b.v.; Bouwbedr. Westerman 
Winschoten b.v.; Wonink bouw; 
van Wijnen Gorredijk b.v.; Bouw-
bedrijf G Zweers en zn b.v.
H&E Bouw en Ontwikkeling
Akor Bouw BV; Ursem Bouw BV
Bouwbedrijf Van Schijndel B.V.
Vloertechniek B.V.; Hurks Beton 
bv; Bouwbedrijf Moeskops’ bv; van der Woude Zwaagwesteinde b.v.; Bouwbedrijf R. Koning; Vrij Materieel BV; Bouwbedr. Gebr. 
ten Heggeler bv; Bouwbedrijf J.Timmer BV; Bouwbedrijf Frans Zegel bv; Aannbedrijf J B Niehof; Rijnland Profiel Techniek B.V.; 
Gebr. Reimert b.v.; Regiobouw Haarlemmermeer bv; Aannemersbedrijf Kraakman; Bouwbedrijf Frans Schouten bv; J. Koper & 
Zonen b.v.;Sander Douma Architecten BNA; Bouwbedrijf Schaap b.v.; Vink & Veenman Noorden aann.bedr.; Aann. bedr. Hem-


