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Trimble Earthworks: 
Jyrän kokoonpano



Hallitse
tiivistämistä
Jyrää Trimblen avulla.

Kysy uuden sukupolven 
koneohjausta. Yhtiöltä, joka keksi 
koneohjauksen

Trimble® Earthworks 
-koneohjausjärjestelmä jyrille 
auttaa kaikentasoisia käyttäjiä 
jyräämään entistä tehokkaammin 
ja saavuttamaan tavoiteajokerrat 
ja -tiheys nopeammin. Uuden 
sukupolven Android™-käyttöliittymä 
suurella ja helppokäyttöisellä 
kosketusnäytöllä näyttää helposti 

tiivistymisen edistymisen, 
ajokertojen määrän ja 
lisäominaisuudella näyttää 
ja kirjaa tiivistetyn 

maaperän jäykkyyden.



Android-käyttöjärjestelmä

Kestävä näyttö Muokattavat 
näkymät

Moderni ja värikäs grafiikkaINTUITIIVINEN OHJELMISTO, 
VANKAT LAITTEET
Trimble Earthworks - sovellus toimii 10-tuuman Trimble 
TD520 Android-kosketusnäytöllä. Värikäs grafiikka sekä 
helposti löytyvät ominaisuudet tekevät ohjelmistosta 
intuitiivisen ja helpon oppia.

Käyttöliittymä on mahdollista räätälöidä työvaiheeseen 
sopivaksi ja muunneltavat näkymät auttavat löytämään 
oikean työnäkymän maksimituottavuuteen.

Jotta voidaan varmistua kaikkien työmaalla olevien koneiden 
käyttävän uusimpia malleja, kannattaa tiedonsiirto keskittää 
Trimble WorksManager -ohjelmistoon. WorksManager 
automatisoi tiedonsiirron toimiston ja työmaan välillä.

ÄLYKÄSTÄ TIIVISTÄMISTÄ
Jyrien Trimble Earthworks -järjestelmän avulla urakoitsijat 
voivat hallita tarkasti tiivistämistä ja vähentää samalla 
tarpeettomia ajokertoja, jotka voivat johtaa liialliseen 
tiivistämiseen. Järjestelmän avulla haluttu tiivistämisaste 
saavutetaan nopeammin, tarkemmin ja vähemmällä 
uusintatyöllä. 

	X Tiivistä pintamateriaali haluttuun jäykkyyteen ja valvo 
samalla työmaan tilavuuksia reaaliajassa. 

	X Maaperän ja pinnan alaisen materiaalin tiivistämisen 
mittaus yksittäiselle sileärumpuisille ja sorkkajyrille 

	X Saat lisää kestävyyttä, vakautta ja kuormankantokykyä 

KÄYTTÖKELPOISTA TIETOA
Työmaan esimiehet ja laatupäälliköt voivat valvoa 
tiivistämistä reaaliajassa, ja käyttäjät voivat välittömästi 
tunnistaa alueet, jotka tarvitsevat lisätiivistystä, Trimble 
WorksOS:n ja Trimble Earthworksin avulla.

	X Kerää ja dokumentoi kattavat, reaaliaikaiset 
tiivistämistiedot 

	X Analysoi tiedot toimistossa ja luo yksityiskohtaisia 
raportteja ja dokumentaatiota projektin edellytysten 
täyttämiseksi 

	X Voit valvoa jatkuvasti ajokertojen määriä ja tiivistämisen 
mittausarvoja (CMV) koko alueelta 

	X Paranna tarkkuutta ja vähennä juoksevia 
kunnossapitokustannuksia 

	X Vähennä liiallista tiivistämistä polttoaineenkulutuksen 
ja koneen käytettävyysajan optimoimiseksi vaikkapa 
vertaamalla aiemmin tehdyn työn tietoja tämän 
päivän työhön.

Trimble WorksManager -ohjelmisto

Trimble WorksOS -ohjelmisto
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Yhden GNSS-antennin järjestelmä

TD520/TD510-näyttö

EC520 
elektroninen 

keskusyksikkö
CM310-

tiivistämisanturi

SNRX30 
koneradioMS995 tai MS975 

GNSS -älyantenni
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