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Techbelar	Oy	
1997-	2010	

	
1995	 Johanna	 ja	Markku	 Salomäki	os.	pienen	 	 anturituotantoa	 tekevän	
Ilmajoella	 sijaitsevan	 yrityksen	 saaden	 mukanaan	 osaamista	 anturien	
suunniHeluun	 ja	 rakentamiseen.	 Virallinen	 Techbelar	 Oy:n	 yh.ön	
perustaminen	 tapahtui	 1996	 jolloin	 julkais.in	 syvyysmiHari	 joka	 oli	 jo	
silloin	 reaaliaikainen	 kaivukoneen	 koneohjauksen	 esiaste.	 Kova	
kehitysbuumi	 jatkui	 innostuksen	 kauHa	 ja	 1999	 siHen	 julkais.in	
laservastaano.n	 jota	 sovelleMin	 pelto-ojien	 tekemiseen	 ja	 suurenpien	
kenMen	 tekemiseen	 jopa	 salaojakoneetkin	 käyM	 valmistamaamme	 yli	
metrin	 miHaisia	 vastaanoMmia	 helpoHaakseen	 miHausta.	 	 Ulkomaille	
suunnaMin	 jo	 pikaises.	 2002	 –	 2003	 oli	 mukana	 Norja,	 Italia,	 Belgia,	
Ruotsi	 ,	Venäjä,	Viro	 	 ja	käy.in	messuja	ympäriinsä	Euroopassa.	Olimme	
aikaa	 edellä	 kunnes	 pää.mme	 vetäytyä	markkinoilta	 vuonna	 2009-2010	
eHä	 saisimme	 kehitykseen	 aikaa	 ja	 pystyisimme	 rauhassa	 rakentamaan	
uuHa	 jotain	 mitä	 ei	 ole	 vielä	 koneohjauksessa	 millään	 markkinoilla,	 eli	
lyhyes.	pyrimme	luomaan	koneohjaukseen	langaHoman	tuoHeen	
						



Techbelar	Oy	
2010	-	2017	

TuoHeen	 kehitys	 sujui	 hyvin	 koska	 suunnitelmat	 ja	 tekijät	 olivat	 koko	 ajan	
tarkas.	.etoisia	kuinka	haastava	projek.	Xlpro	2/3D	Triangle	on.	Saimme	sen	
valmiiksi	huh.kuulla	2017	muutamia	tarkennuksia	on	asiakkaiden	pyynnöstä	
tullut	 ja	 olemme	 pyrkineet	 toteuHamaan	 ne.	 Xlpro	 2/3D	 Trianglen	
vastaanoHo	markkinoilla	on	ollut	todella	kiiteHävää	koska	tuoHeessa	on	niin	
paljon	 ylivoimaisia	 parannuksia	 verraHuna	 kilpaileviin	 tuoHeisiin.	 Suurin	
meidän	 insinöörien	 keksintö	 oli	 oHaa	 Googlen	 DRIVE	 käyHöön	 .edostojen	
siirto.eksi	 eli	 silloin	 jokainen	 yritys	 joka	ostaa	 XLpro:n	ei	 joudu	maksamaan	
pilvipalvelusta.	Toinen	on	antureiden	pitkä	käyHöikä,	paHereita	ei	ladata	vaan	
ne	 vaihdetaan	 kerran	 vuodessa	 uusiin	 siinä	 kaikki	 siis	 helppoa	 ja	 halpaa	
huoltoa.	Vielä	 tärkeä	asia	on	eHä	kun	yriHäjä	 tai	 yritys	ostaa	 laiHeemme	se	
saa	 siihen	 kaiken	 dokumentaa.on	 eHä	 ostaja	 pystyy	 täysin	 hallinnoimaan,	
kalibroimaan	 ja	 jopa	 vaihtamaan	 järjestelmän	 koneesta	 toiseen.	 Meillä	 on	
kuitenkin	mahdollista	etähallinta	on	käytössä	niin	eHä	voimme	myöskin	tulla		
huoltopäivityksenä	 suoraan	 koneellenne	 Team	 wieverin	 kauHa.	 MoHomme	
on	käynnistä	ja	käytä.		



Xlpro	2/3D	koneohjaus	
HMPStronic		
	
Xlpro	3D	Triangle	Koneohjaus	anturoin.	
	
Kauha	anturi	
Kauhankallistuksen	anturi	
Kaivuvarren	anturi	
Pääpuomin	anturi	
Runko	anturi	
Laser	vastaano.n	
Gsnn	Box	sateliiteille	
2	kpl	gps	antenneita	
2	kpl	antennitelineitä	
Käytön	opastus	
KäyHökirja	
Asennus	ja	kalibroin.	oppaat	
	
		

Xlpro	3D	Triangle	
	
Kone	ohjauksen	arvo	asiaakkaale	
	
-  Käsi	GPS	/	RTK	tallennin	samassa	
-  MiHamies	aina	koneen	mukana	
-  DokumenMen	siirto	vaivatonta	
-  Dokumen.t	reaali	ajassa		(DRIVE)	
-  Työn	laatu	hyvä	aina	mallinmukaan	
-  KäyHö	formaa.t	DXF	ja	XML	
					yleisiä	formaaHeja.	
-  GT,miHalinjat	,taustakartat		
-  Apu	miHapisteet	siirreltävissä			
-  Oma	suunnitelma	suoraan	koneella	
-  Antennien	virtuaalinen	tarkennus	
-  	monta	eri	näkymää	näytöllä	



Anturien	sijoitus	paikkoja	
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XLpro 3D Triangle 
-komponenttisijoittelu

1. Runkoanturi
2. Pääpuomianturi
3. Kaivuuvarsianturi
5. Kauha-anturi
6. Kallistuvan kauhan anturi

4. Laservastaanotin

7. Tietokone 8” näytöllä 8. Langaton GNSS-vastaanotin
9. GNSS-antennit



Driveristä	tuotujen	mallien	hakuakone	
	



	
Xlpro	näkymä	

pohjakarHa	
kauha	edestä	
kauha	sivusta	

	



Näkymää	xlpr	3D	
Edastä,	sivulta,	ylhäältä	



Läpinäkymää	Xlpro	3D	sivusta	



Xlpro	3D	Läpinäkymää	ylhäältä		



Xlpro	3D	ylhäältä	
2D	poikkileikkaus	ja	sivunäkymä	

		



Xlpro	3D	näkynä	pintamallilla	



Xlpro	3D	pintamalli	näkymää	



Xlpro	3D	hakuruutu	



Koneen	kuljeHaja	luonut	kaarremallin	koneella	



Valmis	kaarre	siltatyömaalla	



Xlpro	3D:n	eri	näkymä	mahdollisuuksia		



	
	

Paperi	karHa	skannaHu	pohjakartaksi	(JPG)	kuvana	ja	anneHu	
vastakkaiset	kulma	.edot.	Saatu	lisäksi	.emalli	pintaan	

helpoHaakseen	työtä	pohjakartan	avulla.	
	
	



Asennus	HITACHI		



Asennus	Komatsu	



Asennus	Volvo	pyörä-alustainen	



JAVAD	GSNN	LIITÄNTÄ	PÄÄTY	



Kiinteistö	työmaalla	Xlpro	3D:n	hyödyntämistä	



Xlpro:n	tarkuuden	miHausta	tunnetuun	
pisteeseen	(aika	hyvä	vai	mitä).	



Käsi	GPS/RTK	tarkuudella	suoraan	kone	
ohjauksesta	ainut	laatuinen	etu	koneohjaukseen		



JAVAD	GPS/RTK	APP	ANDROID	TAPLETTIIN		
KÄYTTÖ	SUOMEKSI	/	ASETUKSET	ENGLANTIA	



HMPStronic	
1D,	2D	ja	3D	Triangle		kaikki	koneohjauksesta	kaivukoneisiin	

Järjestelmät	käy	kaikkiin	uusiin	ja	käytetyihin	koneisiin	
	1,5t	-120	tonnia	

Alueenne	osaavat	myyjät	antavat	lisää	informaa.ota	teille	
	Techbelar	Oy:n	verkkosivuilla	yhteys.etomme	alla.	

	
Google	haku:			hHp://	xlpro.kuvat.fi		

	



	
Kiitämme	osallistujia	
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