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UITZETTEN
WORDT KINDERSPEL

MET DE UITZETROBOT
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Met de eenpersoonsuitzetrobot kunt u gemakkelijk uw gehele bouwproject uitzetten, inmeten 
en bewerken. En dat waar en wanneer u maar wilt, rechtstreeks in AutoCAD.
Het leren werken met de uitzetrobot is werkelijk kinderspel. In slechts één  dag heeft u al 
precies door hoe het werkt en na een week gebruiken in de praktijk wilt u nooit meer zonder. 
En daar hoeft u echt geen maatvoerder of landmeter voor te zijn. 

Dankzij de uitzetrobot kunt u bovendien veel kosten besparen. Alles kan namelijk door slechts 
één persoon worden gedaan. Het maatvoeringsproces wordt eveneens een stuk gemakkelijker 
en sneller, omdat u niet langer afhankelijk bent van derden of een goede werkvoorbereiding 
op kantoor. Bewerkingen kunnen namelijk ook realtime en rechtstreeks in AutoCAD op de 
bouwplaats worden gedaan. U kunt bovendien gewoon met de tablet in de cloud werken: zo 
heeft u dus altijd en overal toegang tot uw tekeningen en bestanden.

Al meer dan 500 aannemers in Nederland en België zijn u voorgegaan; zij werken al met de 
uitzetrobot van Visser Assen. Om te bewijzen dat onze uitzetrobot ook voor u het verschil kan 
maken, geven wij graag een demonstratie op uw bouwlocatie.

1 OPLOSSING
VOOR AL UW UITZETWERKZAAMHEDEN
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1 OPLOSSING
VOOR AL UW UITZETWERKZAAMHEDEN

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.

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

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

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.

Dankzij het werken in de cloud hebt u 
overal toegang tot uw tekeningen en 
bestanden. Ook als uw apparaten het 
begeven, zijn uw tekeningen veilig.

Compact Efficiënt Simpel

KostenbesparendIn de cloud
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Specificaties Panasonic FZ-M1

Intel® Core™ m5-6Y57 vPro Processor

Windows 10 Pro

Intel HD graphics 515

7 inch outdoor WXGA-scherm (1200x800)  
met hoge helderheid (tot 500cd/m²)

Capacitief multi-touchscherm met 
10-vingerbediening

Schokbestendig tot 180 cm

Water- en stofbestendig (IP65)

Accuduur tot 8 uur met een accu  
die door de gebruiker kan worden vervangen

Ultralicht en compact ontwerp in zakformaat 
- weegt ongeveer 540g

3 jaar standaardgarantie

Met de Panasonic Toughpad heeft u alles bij de hand. 
Deze compact en robuuste tablet is voorzien van een 
uiterst snelle processor. Dit zorgt ervoor dat u gemakkelijk 
en snel grote tekeningen kunt verwerken. 

Het beeldscherm van de Toughpad heeft een hoge 
helderheid, zo heeft u overal zonder al te veel moeite 
goed beeld van uw tekeningen.

Om de tablet te laten communiceren met uw uitzetrobot 
heeft u de Trimble TDL2.4 Data Link Radio nodig, die 
we uiteraard meeleveren. De radio is gemakkelijk te 
koppelen dankzij Bluetooth en is eenvoudig oplaadbaar 
met de meegeleverde oplader. 

De tablet en de radio zijn door middel van bijpassende 
klemmen gemakkelijk te bevestigen aan uw Prisma-
stok of aan een van onze harnassen. Zo maken we het 
uitzetten nog een stuk eenvoudiger. 

PANASONIC TOUGHPAD FZ-M1
+ TRIMBLE TDL2.4 DATA LINK RADIO
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“DE TABLET IS VOORZIEN VAN EEN 
NÓG SNELLERE PROCESSOR, ZODAT 
GROTE EN COMPLEXE ONTWERPEN  

SNEL EN MAKKELIJK 
KUNNEN WORDEN VERWERKT.”
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UITZETTEN WORDT 
KINDERSPEL
PRAKTIJK

80%
EFFECTIEVER

Uw bouwwerk uitzetten gaat nog sneller 
en eenvoudiger met de uitzetrobot van 
Trimble. U stelt de robot eenvoudig op 
en het uitzetten kan door 1 persoon 
gedaan worden. Met de uitzetrobot 
werkt u daarom 80% effectiever.

IN EIGEN 
HAND

Bespaar op uw uitzetwerk, 
houd uw uitzetwerk 

in eigen hand.
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In onderstaande tabel gaan we uit van 40 werkbare weken. Vermenigvuldig het aantal uren per jaar met de kostprijs 
van uw medewerkers, dan ziet u wat u zou kunnen besparen door anders te gaan werken. De aanschafwaarde 
verdient u in de meeste gevallen binnen een jaar terug! Bovendien kunt u op ondersteuning van onze specialisten 
rekenen, zodat het toestel niet op de plank blijft staan. 

HOEVEEL KUNT U BESPAREN?

  Traditioneel   2 personen   Uitzetrobot
  (Meetband)   + Total Station  Visser Assen

Uren per week  10 uur    4 uur    2,5 uur

Aantal personen 3 personen    2 personen   1 personen

Totaal uur per jaar 1200 uur    320 uur   100 uur

TRIMBLE 
RTS-UITZETROBOT
Met de RTS-uitzetrobot kan 
uitzetwerk gemakkelijk door 
1 persoon gedaan worden.
  
Het toestel volgt automatisch 
het prisma en communiceert 
met de tablet. Inmeten of 
uitzetten wordt kinderspel! 

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 uitvoeren. 
Als toonaangevende producent levert Trimble 
producten waarmee u het werk op tijd en binnen het 
budget met succes voltooit!

“Als je eenmaal doorhebt hoe het allemaal werkt,
stelt het hele uitzetten niks meer voor.” 

- Anne Bosklopper van Hollema Bouw

“In een dag zetten we nu met gemak 700 palen uit  
door slechts 1 persoon.”

- Dhr. F. van Berlo van Van Berlo Bedrijfsvloeren en Betonfunderingen

“Met de uitzetrobot alles onder controle!”
- Willem Flier van Groothuis Bouw
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UITZETROBOTS

Trimble RPT600
Meganic Total Station

Nauwkeurigheid
3”

Telescope
Niet aanwezig

Vision
Aanwezig

Kleur laser
Groen

Tracklight
Aanwezig

Lasertype
RPT600

DR afstand
100 meter

Trimble RTS573
Robotic Total Station

Nauwkeurigheid
3”

Telescope
Aanwezig

Vision
Niet aanwezig

Kleur laser
N/A

Tracklight
Aanwezig

Lasertype
DR PLUS

DR afstand
1300 meter

Trimble RTS673
Robotic Total Station

Nauwkeurigheid
3”

Telescope
Aanwezig

Vision
Niet aanwezig

Kleur laser
Rood

Tracklight
Aanwezig

Lasertype
DR HP

DR afstand
150 meter



9

UITZETROBOTS

Trimble RTS773
Robotic Total Station

Nauwkeurigheid
3”

Telescope
Aanwezig

Vision
Aanwezig

Kleur laser
Rood

Tracklight
Niet aanwezig

Lasertype
DR HP

DR afstand
150 meter

Trimble RTS873
Robotic Total Station

Nauwkeurigheid
3”

Telescope
Niet aanwezig

Vision
Aanwezig

Kleur laser
Groen

Tracklight
Niet aanwezig

Lasertype
DR HP

DR afstand
150 meter

Trimble RTS771
Robotic Total Station

Nauwkeurigheid
1”

Telescope
Aanwezig

Vision
Aanwezig

Kleur laser
Rood

Tracklight
Niet aanwezig

Lasertype
DR HP

DR afstand
150 meter
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MC START
Met MC Start kunnen eenvoudig 
punten uit een 2D- of 3D-model 
gehaald worden. 
Hiermee kan met BIM gewerkt 
worden, waardoor efficiënter met 
projectdata wordt omgegaan. 

MC NEXT
MC Next heeft uitgebreide 
functies voor het aanmaken van 
maatvoeringgegevens en gebruikt 
een universele methode voor alle 
CAD-programma’s. 
MC Next beschikt onder andere 
over de volgende functies: 

• Plaatsen punten
• Ordenen in Groepen
• Automatisch plaatsen van 

punten over objecten
• Wijzigen punten
• Definiëren Assenstelsel
• Maatvoeringscontrole
• Tekening vergelijkenw
• Export punten
• Export naar Total Station
• Volumeberekeningen
• Paalafwijking

Met de standaard meegeleverde software MC Next wordt een digitaal model geëxporteerd naar het veldboek van 
de uitzetrobot. De Mous Software ondersteunt modellen uit nagenoeg ieder CAD-programma.

PRODUCTSUPPORT
De nieuwste versies van MC Start en MC Next bieden ondersteuning voor 
de volgende ontwerpprogramma’s: 



11

ONZE SPECIALISTEN

www.visser-assen.nl   |   E-mail. info@visser-assen.nl   |   Tel. 088 13 43 600

hspiker@visser-assen.nl
06 295 531 63

lstegenga@visser-assen.nl
06 336 406 01

Onze specialisten staan altijd voor u klaar om u te voorzien van uitgebreid advies en oplossingen. Komt u er zelf 
niet uit, heeft u vragen over onze producten of wilt u simpelweg meer weten? Twijfel dan niet om contact op te 
nemen met één van onze specialisten.

Harm Spiker Lykle Stegenga
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www.visser-assen.nl


