
LOCATIE

3D-MC2

Met 3D-MC2 realiseert u 
nu nauwkeurigheden met 
een snelheid, die tot voor 
kort onmogelijk was!
–  2x zo snel
–  2x zo nauwkeurig

Topcon Sokkia Nederland
De Kronkels 14 · 3752 LM Bunschoten
Tel.: 033-299 29 39 · Fax: 033-299 29 33
www.topconsokkia.nl · info@topconsokkia.nl
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Ceintuurbaan 2 · Postbus 165 
3840 AD Harderwijk
Tel.: (0341) 499 000
Fax: (0341) 499 031
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Wielladers (bij 3DXi)
–  3D-GPS besturing 

voor wielladers
–  Op het gehele werk altijd 

direct de juiste maat

3DXi
–  3D-GPS besturing 

voor kranen

2DXi / 2DXe
–  2D besturing voor kranen; 

ook met kantelbak

21 en 22 oktober 2009
HARDERWIJK

21 en 22 oktober 2009
HARDERWIJK



■ Geachte lezer,

Topcon Sokkia Nederland nodigt u samen met Dassen BV, RIB 
en CivilCenter uit voor een demonstratie die de inzet van uw 
bulldozer voor altijd zal veranderen!

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan korte pre-
sentaties en demonstraties over het nieuwste in bouwplaats 
automatisering en machine besturingen.

Gedurende deze Roadshow zal Topcon 3D-MC2 presenteren, 
een unieke technologie die de effectiviteit van uw bulldozer 
meer dan verdubbeld! Wij zijn trots om u de kans te geven 
om dit te kunnen bekijken.

Gedurende het programma wordt u volledig geïnformeerd over 
al onze machine besturingoplossingen, manieren om bouw-
plaatsen nog profi tabeler te maken en verschaffen wij u een 
blik op de toekomst. Deze Roadshow is interessant voor zowel 
machinist, werkvoorbereider en landmeters als eigenaars en 
bedrijfsleiders.

Natuurlijk zorgen wij voor een hapje en drankje.

Graag tot ziens bij de Topcon Roadshow 2009!
Team Topcon Sokkia Nederland / Dassen BV / CivilCenter/ RIB

■ Openingstijden
  Woensdag 21 oktober 9.00u – 17.00u 
  Donderdag 22 oktober 9.00u – 19.00u

■ Machine demonstraties
   –  Motorgrader

–  Graafmachines
–  Kilver
–  Bulldozer
–  Wiellader

■ Demo meetinstrumenten
   –  Afschotlasers en andere laserinstrumenten

–  GPS systemen
–  Robotic Total Station
–  Imaging Station

■ Korte presentaties
   –  3D-MC2

–  3DXi
–  Civil 3D
–  mmGPS grader
–  RIB

Maak kans op een echte Topcon machinistenjas 
en meld je nu aan: www.topconroadshow.nl

■ Dassen BV 
Dassen BV is al meer als 30 jaar uw graderspecialist. Wij 
verhuren graders van heel klein tot heel groot inclusief ervaren 
machinisten. De graders zijn uitgerust met de meest nauwkeu-
rige besturingstechnieken voor een perfect eindresultaat. 
Mm nauwkeurigheid is ons streven en tijdens de Roadshow 
laten wij zien dat dit geen utopie is.

■ CivilCenter
CivilCenter is het kenniscentrum voor de moderne civiele 
technologieën. CivilCenter speelt in op een vragende markt 
voor bedrijfsmatige oplossingen. Een gezonde kennismix 
van ICT, techniek en bedrijfsprocessen zorgt dat de producten 
en diensten naadloos op elkaar aansluiten. Onze belangrijkste 
succesfactoren zijn marktkennis, praktijkervaring, kwaliteit, 
durf en passie!

■ RIB
RIB heeft meer dan 50 jaar ervaring in innovatieve design en 
kosten controle concepten voor de bouwindustrie. 
Met meer dan 100.000 installaties wereldwijd, is RIB een van 
de marktleiders in project management software oplossingen, 
die de brug slaan tussen ontwerp pakketten (CAD) en bedrijfs-
middelen planning (ERP) systemen.
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