
 

 

 

 

3D-GPS-voorbereiding  

voor slechts ± € 3.000,- 

per machine! 

(en alleen 2D ± € 1.500,-)

2D en 3D-GPS  
maken 

uitzetwerk  
en de 

grondwerker 
veelal 

overbodig  
en uw 

productie 
beduidend  

hoger. 

Met 2D of 3D-GPS krijgt u dit: 
• minder tot geen uitzetwerk;

• u hoeft de cabine niet uit;

• meer productie, met minder personeel;

• in 1x op de juiste diepte kunnen graven;

• alsof er een meetlint aan uw bakmes vast zit (2D);

• alsof er een landmeter in uw bak zit met zijn GPS-stok (3D);

• centimeter-nauwkeurige informatie waar de bak is en heen moet;

• altijd de actuele hoogte t.o.v. zeeniveau zichtbaar bij 3D (NAP/TAW);

Bespaar tijd, 

personeel en geld 

 met 2D en 3D-GPS. 

!  Nov + Dec 2019:  SOLDEN + ACTIES  ! 

2e-hands 2D en 3D-GPS sets te koop! 
€ 500,- gratis huur in 2020 bij aanschaf 

startpakket 3D-GPS in 2019!



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Voor eenmalig slechts ± € 1.500,- voor 2D of ± € 3.000,- voor 3D-GPS is uw 
machine voorbereid op de draadloze versie van DigPilot. 


Voorbereid betekent: opgebouwd, ingemeten, centimeter-nauwkeurig gekalibreerd 
en op USB-stick beschikbaar als gereed-zijnde machine.


Opbouwkit monogiek-vaste bak 2D    	 : € 1.000,-

Opbouwkit upgrade 2D naar 3D-GPS 	 : € 1.200,-

Opbouwkit kantel-functie bak             	 : €    200,-

Opbouwkit verstelgiek/knikgiek          	 : €    100,-

Arbeidskosten voor opbouw en kalibratie	 : op nacalculatie

Wij nodigen u uit ons te helpen opbouwen/kalibreren.


Terug-verdien-tijd? 
De aanschaf van een complete 2D-set / 3D-GPS set verdient zich in ongeveer 2-3 resp. 6-7 maanden tijd terug.*

Een DigPilot 2D of 3D-GPS-set huren kost u per maand minder dan wat een grondwerker u kost.

*Uitgaande van een gunstige berekening waarbij full-time een ZZP-grondwerker 

van € 30/u bij 8u/dag en 20 dagen/maand = € 4.800/maand voor u overbodig 

wordt door gebruik van DigPilot. 

U kunt zelf de berekening voor uw eigen situatie maken.

De opbouwkits bevatten materialen die vast op de machine blijven 
zitten en waar uiteindelijk onderstaande DigPilot-set op kan worden 
aangesloten wanneer u deze nodig heeft.


De opbouwkits bevatten geen kostbare delen.


De kostbare delen van DigPilot zitten in 2 koffers.


Koop het startpakket DigPilot 2D of 3D-GPS:

Bovenstaande prijzen gelden tot nader bericht en onder voorbehoud van drukfouten. 

Prijzen zijn excl. BTW. Indicatie betekent richtprijs. Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.

Vraag om een offerte voor de juiste prijs.     Brochure: 3D-GPS B.V. uitgave maart 2019


De inhoud van de koffers is in 5 minuten tijd op de machine te plaatsen of van de machine af te halen.

De DigPilot-set kan ’s avonds mee naar huis genomen worden in de koffers.

Het systeem is hierdoor niet gevoelig voor vandalisme of diefstal.


Scherm-voorbereiding cabine

GPS-voorbereiding cabine

Klikbeugels op giek, stick, etc.

Huur of koop vervolgens de 2D of 3D-GPS set:

Koffer links: (ruwe kostenindicatie ± € 10.000)

De groene sensoren voor bovenbouw, giek, 
verstelgiek, lepelsteel, bak, kantelbak en de 
beeldscherm-computer-unit (voor 2D en 3D-
gebruik) (Een 2D-set heeft tevens een ingebouwde 
laser-ontvanger en een kompas-sensor. Een 3D-
GPS-set heeft deze functies niet nodig.)


Koffer rechts: (kostenindicatie ± € 20.000)

De groene GPS-box voor bijvoorbeeld achter de 
stoel en de 2 GPS-antennes voor achter op de 
masten (voor 3D-gebruik)


Kostenindicatie huur complete 2D-set: ± € 1.000/mnd

Kostenindicatie huur complete 3D-GPS set: ± € 2.000/mnd


Een kofferset is op meerdere machines 
te gebruiken.

Bel voor een offerte  

voor de juiste prijzen. 



 

 

 

Meest laagdrempelig,  
gemakkelijk, flexibel, uitwisselbaar  
en eenvoudig te upgraden systeem.

Wilt u uw machine 
voorbereiden voor 

3D-GPS, 

maar wilt u ‘slechts’ werken 
met 2D?

Geen enkel probleem.


Wanneer u dan 3D-GPS 
nodig heeft dan hoeft u 
slechts de koffer met het 
GPS-deel te huren.

Het vernieuwde DigPilot 3D-GPS heeft:  

- een hoogwaardige GNSS-2-antenne-ontvanger (van 
Belgisch high-tech topmerk Septentrio);


- eerder standaard GPS + GLONASS-ontvangst;

- Nieuw: nu ook standaard Galileo + Beidou-ontvangst 

erbij (gemiddeld >25-30 satellieten);

- Nieuw: standaard NTRIP-modem nu in 4G;

- standaard een UHF-radio-ontvanger;

- mogelijkheid van werken met een lokale basis;

- mogelijkheid van werken met een landelijk GPS-RTK-

correctie-netwerk;

- centimeter-nauwkeurige XYZ-coördinaat op het 

meetpunt van de bak in Nederland en België;

- Nieuw: quad-core processor in beeldscherm;

- Nieuw: Windows10 als besturingsprogramma;

- Nieuw: DigPilot software 2.0 voor Windows10;

- Verbeterd: touchscreen kleurenbeeldscherm;

- Nederlandstalig gebruikersvriendelijk menu;

- Nieuw: mogelijkheid van teamviewer-support; 

- waar nodig: support in het veld;

- periodieke software-updates; 

- een cloud-toepassing (bestanden versturen etc.);

- en.. DigPilot is gereed voor de toekomst! (BIM);

Als enige merk heeft DigPilot ook..: 

- de welbekende groene draadloze sensoren;

- Nieuw: tevens de optie: bekabelde sensoren!

(Zeer geschikt voor onderwaterwerkzaamheden)

Nieuw! 

Per maart 2019

is DigPilot ook 
leverbaar met 
bekabelde 
sensoren.  

Deze sensoren 
kunnen ook naar 
een andere 
machine omgezet 
worden.


Blijvend leverbaar: 

de draadloze 

uitneembare 
(groene) sensoren 

Beeldscherm/computer-unit

Glas-oppervlak: 10x17,5 cm diagonaal 20 cm


GPS-box incl. modem & UHF


Bekabelde                 sensor



High-tech vertaald naar eenvoud,  
betrouwbaarheid en service.  

Daar gaan wij voor.

DigPilot is een kwaliteitsproduct uit Noorwegen.

Wij hebben sinds 2011 zeer goede ervaringen met DigPilot 2D en DigPilot 3D-GPS/GNSS in de Benelux.


Zo’n 700 opbouwkits verder zijn machinisten nog steeds enthousiast over het gebruikersgemak. 

Klanten zijn gecharmeerd van de lage kosten per machinevoorbereiding en de inzetbaarheid van 1 kofferset op 
meerdere machines, alsmede van de mogelijkheid tot het huren van een (extra) set.


3D-GPS B.V. levert iedere DigPilot 2D- en 3D-GPS-set centimeter-nauwkeurig werkend af.

Een DigPilot-set kan in Nederland en België eenvoudig, snel en zonder problemen, centimeter-nauwkeurig meedraaien 
op ieder project.


Iedereen kan snel met DigPilot overweg vanwege het gemakkelijke Nederlandstalige menu en touchscreen. 

In 99% van de gevallen heeft de klant weinig tot geen support in het veld nodig van ons.


Schroom niet om ons te bellen! 


Reacties vanuit België verwelkomen wij met extra enthousiasme. 

Wij zitten niet ver bij u vandaan.


Vraag naar onze  
proefperiode  

2D- of 3D-GPS  
op uw  

eigen machine!


