
 
 

 
 

 
 1 

Pressmeddelande 

  
Stockholm, 7 mars 2017 
 
Hexagon demonstrerar sina innovativa bygglösningar på CONEXPO-CON/AGG 
 

Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknologi som driver produktivitet och kvalitet inom 

geospatiala och industriella applikationer, demonstrerar sina innovativa lösningar för digital transformation av 

byggbranschen på CONEXPO‐CON/AGG 2017, som öppnar idag i Las Vegas Convention Center.  

 

Hexagons teknologier omfattar hela livscykeln av information inom byggprojekt – från datainsamling till leverans 

av användarspecifik information. Hexagons omfattande sensorportfölj kompletteras av en rad 

mjukvaruapplikationer och lösningar som omvandlar rådata till värdefull information. Lösningarna stöder flera 

datakällor och strömlinjeformar byggarbetsflöden vilket resulterar i en minskning av antalet steg och komplexitet i 

hela byggprocessen. Resultatet är ett digitalt och intelligent ekosystem för byggbranschen. 

 

Deltagarna kommer att kunna utforska och interagera med några av de senaste teknologierna inom Hexagons 

expansiva utbud av byggnads- och mätlösningar – från innovationer inom maskinstyrning, global positionering 

och övervakning till teknologier för att fånga verkligheten, dokumentation och byggledning.  

“Ökad effektivitet, reducerade kostnader och kortare projekttider, har sedan länge varit omöjliga mål att nå inom 

byggbranschen. Allt detta kommer att förändras när företag tar till sig smarta digitala arbetsflöden. Hexagons 

lösningar möjliggör för företag att ta ledarrollen inom produktivitetsförbättringar och projektleverans genom att 

sammankoppla hela livscykeln – data, människor, maskiner och processer – och integrera intelligens och 

visualisering för smartare interaktion med information,” säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. 

Hexagons teknologier sammanlänkar den digitala klyftan 

Hexagons demonstrationer kommer att ge deltagarna en förhandsvisning av framtidens sömlöst 

sammankopplade digitala arbetsflöden. 

 Snabb och noggrann mätning, dokumentation, analys och maskinstyrning: Vid monter  
N-12867 kommer Hexagons divisioner Geosystems och PPM visa hur: 

o Den nya lösningen HxGN SMART Build förtydligar, sammankopplar och förenklar byggprocessen 

o Den senaste utvecklingen av Leica iCONs mjukvaruportfölj förenklar processen i 
anläggningsprojekt och vägbyggen, från design till byggnation 

o Den nya sensorserien Leica MSS400 slår alla tidigare rekord i hastighet och precision inom 
maskinstyrd grävning 

o Obemannade flygsystem (drönare) ger ett nytt perspektiv på byggnationer 

o Den revolutionerande laserscannern Leica BLK360 och MultiVista transformerar 
dokumentationslösningar i byggbranschen 

o De senaste lösningarna för att spåra kablar (Cable Detection) möjliggör snabb, precis och kraftfull 
kartläggning av underjorden 

http://hexagon.com/events/conexpo-con-agg/hexagon-at-conexpo
http://twitter.com/olarollen
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o SmartNet GNSS nätverkslösningar håller projekt på rätt spår 
 

 Innovativa, ekonomiska, byggteknologier: Monter N-11466 lyfter fram ytterligare produkter från 

Hexagons division Geosystems, med fokus på produktlinjer från AGL och GeoMax, vilket inkluderar 

totalstationer, GPS/GNSS-instrument, mjukvara, lasrar, optiska och digitala nivåmätare och tillbehör. 

 

 Tech Experience – byggbranschens framtid i en ryggsäck: I sektionen, What’s Next, vid montern 

Tech Experience, kan visionära besökare utforska kraften av digital byggdokumentation med det 

innovativa mobila kartläggningssystemet Leica Pegasus:Backpack. Det är branschens första bärbara 

teknologi för att fånga verkligheten och tillhandahålla digital byggdokumentation i områden där GNSS inte 

är tillgänglig, så som inomhus och i underjorden. Tech Experience kommer vara öppen under hela 

mässan.   

 

 Tech Talk – fånga digital data med drönare: I paneldiskussionen Tech Talk tisdagen den 7 mars, kl 

13:48 PST, kommer Andrew Hurley, chief commercial manager för Hexagon Geosystems NAFTA, att 

dela med sig av viktiga insikter om hur du använder drönare för att följa projektets utvecklingen och 

genomföra undersökningar på byggarbetsplatsen.  

 
 
För ytterligare information, kontakta: 
 
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 
 
Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi vars lösningar förbättrar produktivitet och 
kvalitet inom geospatiala och industriella områden.   
  
Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta 
informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.   
  
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 17 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 
100 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB 
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