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Nettbutikk
Blinken AS har lansert nye nettsider med nettbutikk!
I nettbutikken finner du mer enn 1 000 produkter for bygg,
anleggs- og landmålingsbransjen.
Nye produkter legges til kontinuerlig, men er det noe du ikke
finner – ta kontakt med oss så skal vi se om vi kan hjelpe deg.
Du kan handle direkte i nettbutikken, men ønsker du personlig service eller
har spørsmål om produkter, ta kontakt med oss på tlf. 90 70 11 00 eller
blinken@blinken.no

Størst på landmålingsinstrumenter
Vi leverer GNSS-mottakere fra Topcon, alt fra de litt enklere modellene
til de mer avanserte. Vi har det rette utstyret, enten du er en håndverker
som trenger å påvise kabler eller sette ut hushjørner, eller
landmåler som til tider måler under vanskeligere forhold
og trenger mottaker med mulighet for f.eks. radiotilkobling.
Mottakerne leveres med FC-5000 målebok med Magnet Field
programvare. Med Blinkens landsdekkende og stadig voksende
posisjonstjeneste TopNet Live får du måling på centimeteren.
Topcon har også en bredt spekter av totalstasjoner; fra
manuelle totalstasjoner til enmannsstasjoner. I tillegg kan vi
tilby skannere, digitale teodolitter og nivellerkikkerter.
Trenger du en laser? Topcon har hele 5 års garanti på laserne
sine! Du får lasere for alle bruksområder: planlasere, en- og
tofallslasere og rørleggingslasere med rødt eller grønt lys.
Tenk kvalitet ved valg av laser!
Blinken AS er en av landets ledende leverandører av
grensemerker og vi har levert grensemerker til kunder
over hele landet i nærmere 40 år! Våre grensemerker
er iht. Kartverkets godkjenning hvor Blinken AS har
leverandør nr. 1. Vi leverer grensemerker iht. matrikkelloven, jordskifteloven og verneområde.
Vi leverer profesjonelle droner for kartlegging og
inspeksjon. Våre leverandører er senseFly, Topcon og
Wingtra, og vi kan levere både multirotor og flere
forskjellige fixed-wing typer. Dronene kan leveres med
mange forskjellige kameraløsninger for forskjellige bruksformål.
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Kurs- og opplæringsvirksomhet
Vi har opplæringskurs i bruken av feltprogrammet Magnet
Field for alle som kjøper nytt utstyr, og kursene gjennomføres som felleskurs for flere kunder samtidig. Vi har god
erfaring med felleskursene da kundene kan dra nytte av
hverandres kunnskap og nysgjerrighet i plenum.
Kursene passer også for landmålere som ikke har fått
opplæring tidligere og for de som ønsker en repetisjon av
funksjonaliteten i programmet, i tillegg til innføring i ny
funksjonalitet.
Brukerne av Magnet Field blir etter noen års bruk mer
erfarne og vil gjerne bruke en større del av funksjonaliteten som ligger i programmet. Vi arrangerer derfor også
videregående kurs som tar for seg noe av funksjonaliteten som
vanligvis ikke blir gjennomgått på nybegynnerkursene.
Kursene har en teoretisk og en praktisk utesesjon hvor deltakerne med sitt
eget utstyr får prøvd det som blir gjennomgått. Oppdatert kursplan finner
du på nettsiden vår.

Support og service
Vi tilbyr også supportavtale som sikrer deg support hos oss
og du får tilgang til web-basert supportside hvor du kan laste
ned manualer, opplæringsvideoer, programvare, firmware og
annet materiell. Det kan også tegnes egen supportavtale som
inkluderer årlig sjekk og service av utstyret.
Hvis man er uheldig og instrumentet får en skade, eller man
ønsker en kontroll som anbefales etter en tids bruk, er det godt
å vite at Blinken AS har eget autorisert serviceverksted med
avansert kollimatorutstyr for kontroll og service av oppmålingsinstrumenter som nivellerkikkerter, lasere, teodolitter og
totalstasjoner.
Vi utfører også reparasjoner og service av GPS-utstyr og
droner. Våre serviceingeniører har mange års erfaring, og
blir utdannet på kurs hos våre leverandører i inn- og utland.
Alle nye instrumenter blir kontrollert og kvalitetstestet før
de blir sendt ut til kunde.
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Kontaktinformasjon
ADMINISTRASJON OG SALG

ØKONOMI

SALG

Joar M. Johannessen

Birgit Reinertsen

Iren Kristiansen
Regnskap

Salg/GPS

Rolf Knoph

Frank Larsen

Telefon 901 05 752
E-post: joar@blinken.no

Telefon 916 06 005
E-post: birgit@blinken.no

Telefon 971 83 720
E-post: iren@blinken.no

Telefon 901 40 182
E-post: rolf@blinken.no

Telefon 994 60 299
E-post: frank@blinken.no

Daglig leder

Administrasjon/salg

SALG

Rune Folkestad

Avd. Bergen, salg/laser/GPS

Telefon 924 88 099
E-post: rune@blinken.no

IT/UAV OG SALG

Arve Lien Haugum

Avd. Trondheim, salg/GPS/
totalstasjon/UAV

Telefon 976 90 770
E-post: arve@blinken.no

Software/utvikling

Svein Løyland

IT/service/UAV/salg

Service

Telefon 911 69 554
Telefon 916 57 336
Telefon 905 57 155
E-post: thomas@blinken.no E-post: jens-petter@blinken.no E-post: svein@blinken.no

SUPPORT, SOFTWARE OG UTVIKLING

Kristian Lous Bøhle

SERVICE GNSS-UTSTYR

Thomas Friberg-Johansen Jens-Petter Kihl
Salg/laser/rekvisita

Avd. Oslo, salg/GPS/totalstasjon

SERVICE OPTISKE INSTRUMENTER, LASERE, BORMASKINER M.M.

Morten Nielsen

GPS/totalstasjon

Patrick Sandhaug

Håvard Hegg

Jan-Inge Jensen

Telefon 916 07 296
E-post: havard@blinken.no

Telefon 971 94 322
E-post: jan-inge@blinken.no

GPS/totalstasjon/skanner/UAV Service

Telefon 900 95 363
Telefon 902 33 631
Telefon 971 27 628
E-post: kristian@blinken.no E-post: morten@blinken.no E-post: patrick@blinken.no

Service

LAGER

Tormod Kristiansen
Lager

Telefon 907 01 100
E-post: tormod@blinken.no

Østkilen 4, 1621 Gressvik

90 70 11 00
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