
Världens snabbaste robot för utsättning
Optimized for premarking and 
height measurement

Reduces your workload with 75%

Compatible with Leica, TopCon and 
Trimble

Sprays with aerosol cans 

TinySurveyor

Full integration
TinySurveyor kan enkelt integreras med 
ledande tillverkare av GNSS & Surveying 
utrustning på marknaden. 
Det här är en beprövad och pålitlig lösning 
inom mätningsindustrin.

Många applikationer
Landmätning, utsättning på väg, parkering, 
event förberedelser etc. 
Ladda upp din design i CSV-eller DXF-
format till roboten via USB och börja spara 
tid.

GNSS Alternativ
TinySurveyor kan integreras med din 
befintliga GNSS-utrustning. Roboten 
kan även integreras med en 
totalstation för höjdmätningar och 
utsättningar inom begränsade 
områden.

Användarvänlig fältdator 
Avancerade utsättningar blir enklare 
med en lättanvänd fältdator. Specifika 
inställningarna kan enkelt justeras 
mellan jobben.



Specifikationer

Positionering GNSS & Totalstation

GNSS alternativ Använd er existerande GNSS mottagare eller 
köp TinyPreMarker med inbyggd GNSS

Flexibel konfiguration Justera robotens hastigheter, markerings 
parametrar och markerings kalibrering

Interface Användarvänlig fältdator

Användarkontroll Fjärrkontroll för långdistansstyrning 
upp till 500m

Tiltkompensation Automatisk kompensation vid arbete 
på lutande ytor

Max markeringshastighet 4 km/h

Väderskyddad Tål regn, vind och grov terräng

Indikator Robotstatus synlig på långt avstånd

Dataformat CSV- eller DXF-format

Markeringsmöjligheter Markera punkter eller linjer (rak eller böjd, 
streckad eller kontinuerlig)

Jobbskapande Samla punkter för att skapa ny jobbmarkering

Vikt (exkl. batteri) 18 kg

Dimensioner (L x B x H) 804 x 688 x 491 mm

Spray fäste Justerbart, max flaska Ø65 x 300 mm

Vikt batteri 4 kg

Batteri Utbytbart Li-Ion batteri

Drifttid 8 timmar / laddning

Om du har några frågor eller vill boka en demonstration så är du välkommen att kontakta oss:

Karlstad

Sågverksgatan 32
652 21 Karlstad

054 - 21 60 60 

Sollentuna

Sjöängsvägen 1C
192 72 Sollentuna

08 - 754 31 30

Mölndal

Kryptongatan 20
431 53 Mölndal

031 - 20 40 10

Södra Sverige

040 - 49 03 40www.blinken.eu
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