
Lisää tuottavuutta 
uusimmalla   
rakennusteknologialla



SITECH:in kokeneet rakennusalan ammattilaiset näyttävät, miten voit hyödyntää Trimblen rakennustekniikan ratkaisuja, mukaan lukien seuraavat:
• Koneohjaus 

• Työmaan maastonmittausjärjestelmät

• Kaluston hallintapalvelut

• Rakennusohjelmistot

Tutustu miten helppoa on hyödyntää rakennusteknologiaa, joka tarjoaa merkittäviä parannuksia projektien työnkulkuun. Pystyt lisäämään 
huomattavasti tuotantoa, parantaa tarkkuutta ja alentaa käyttökustannuksia pienempien maanmittauskustannusten avulla, maansiirron oikea-
aikaisuudella, parannetuilla materiaalisaannoilla, polttoainesäästöillä ja vähemmällä toiminta-ajalla. Ottamalla Trimblen ratkaisut mukaan 
rakennushankkeisiin kilpailuasemanne markkinoilla on vahvempi. Päätittepä aloittaa pienellä tai suurella panostuksella, laajempien valmiuksien avulla 
voitte voittaa tarjouskilpailuja ja lisätä tuottavuutta projekti projektilta.

Paranna tehokkuutta, tuottavuutta ja samalla minimoi kulut 
projektin aikana käyttämällä maarakennuksessa Trimble® Connected 
Site -ratkaisuja. Luo 3D-rakennusmalli, suunnittele sen avulla 
kustannustehokkain aikataulu ja seuraa sitten saman mallin avulla 
projektin etenemistä.

KARTOITA TYÖMAA
Kerää maanmittaustietoja, kaltevuuden tarketietoja ja edistymistietoja 
kohteesta ja lähetä ne toimistoon reaaliajassa, tarkan 3D-rakennusmallin 
luontia varten määrien arviointiin, tietojen valmisteluun ja raportointiin. 
Tai hyödynnä

nopeaa ja turvallista ilmakuvausdatan keruuta Trimble Stratus 
-ohjelmistolla, jolla korvaat kartoitustoimet maan pinnalla ja saat 
enemmän dataa tiheämmin, jolloin kokonaiskustannukset laskevat.

Käyttämällä kenttäohjelmistoa, joka on suunniteltu erityisesti 
rakennustyönkulkuja varten ja joka integroituu saumattomasti 
Trimblen muiden ohjelmistoratkaisujen kanssa, työmaan viivästykset ja 
toistokäsittelyt vähenevät merkittävästi. Helppokäyttöinen ja helposti 
opittavan ohjelmiston ansiosta koulutukseen ja tietojen hankintaan 
kuluu vähemmän aikaa, mikä tuo enemmän aikaa työn valmistumiseen.

GLOBAALI KATTAVUUS JA PAIKALLINEN TUKI
SITECH on globaali jakeluverkosto Trimblen ratkaisuille. Luotettavimmat ja kestävimmät rakennustekniikan järjestelmät suurille rakennusurakoitsijoille. 
Paikallisen kumppanin vakaus ja kokemus yhdistettynä Trimblen parhaaseen rakennusteknologiaan. SITECH:n kokeneet rakennusalan ammattilaiset 
tarjoavat:
• paikallisen asiakaspalvelun ja myynnin

• asennuspalvelut

• räätälöidyn koulutuksen

• teknisen tuen.

MALLI

25%
SÄÄSTÖT

SUUNNITTELE

50%
NOPEAMMIN

KARTOITUS

55%
SÄÄSTÖT

PINNAN 
VIIMEISTELY 

30%
NOPEAMMIN

PIENKONEET

30%
SÄÄSTÖT

KAIVUTYÖ

30%
SÄÄSTÖT

LAADI 3D-RAKENNUSMALLI
Yhdistämällä kohteen tilannetiedot useista lähteistä suunnittelutietoihin 
saadaan perusta 3D-rakennusmallille. Validoi ja paranna työmaan 
toimintasuunnitelmaa 3D-rakennusmallilla, jotta tiedät, mitä rakentaa 
ja minne, ennen kuin kalliit rakennustyöt alkavat. Lisäämällä älykkyyttä 
malliin, kuten miten maansiirto toteutetaan, ja päivittämällä mallia 
ajantasaisilla kohteen tiedoilla Trimblen 3D-rakennusmallista tulee 
tehokas työkalu projektin suunnittelussa, hallinnassa ja rakentamisessa.

SYNKRONOI REAALIAIKAISET TIEDOT 
LANGATTOMASTI 
3D-rakennusmallilla voidaan automaattisesti synkronoida 
suunnittelutiedostot ja työtilaukset toimiston ja työmaan välillä 
reaaliajassa, joten kaikilla on käytössään uusimmat tiedostot.

Kun ajantasaiset suunnittelutiedot voidaan lähettää työmaahenkilöstölle 
tai koneurakoitsijoille toimistosta poistumatta, ajoaika vähenee 100 % ja 
toistokäsittely vähenee 100 %.

ETÄTUKI JA -KOULUTUS
Saat reaaliaikaista teknistä tukea työmaan henkilöstölle tai 
maarakennuksen koneurakoitsijoille joutumatta odottamaan kallista 
aikaa kuluttaen, että huoltoasentaja ajaa kohteeseen. Sekä työmaan 
henkilöstö että tukitiimi näkevät saman kuvan, mikä eliminoi kalliit 
viivästykset, keskeytykset ja ajoajat.

SEURAA JA RAPORTOI EDISTYMINEN
Yhdistämällä älykkäästi edistymistietoja projektin eri osista mahdollistaa 
kehittyneen, lähes reaaliaikaisen raportoinnin edistymiseen perustuvia 
maksusuorituksia varten. Toteutunutta edistymistä voidaan valvoa 
sitä mukaa kuin koneet siirtävät maata, jolloin voidaan tuottaa 
laadunvalvonnan raportit ja massalaskennat.

Yhdistämällä kartoitus- ja konetiedot urakoitsijat saavat parhaan 
yleiskuvan projektin sen hetkisestä tilasta. Lisäksi maan tiivistämistä 
voidaan valvoa ja varmistaa, että tiivistämisen vaatimukset täyttyvät

TEHOKASTA YHTEISTOIMINTAA
Koko tiimin kaikki tärkeät tiedostot sijaitsevat nyt pilvessä, jossa ne 
myös varmuuskopioidaan. Aseta suunnitelmat ja leikkuu-/täyttökartat 
Google Mapsin päälle tai digitaaliseen kuvaan, jotta kaikki näkevät, mitä 
tapahtuu. Jopa työmaatarkastukset ja rutiinikäynnit on helppo tallentaa 
ja lähettää, valokuvat mukaan lukien.

TRIMBLE
CONNECTED SITE -RATKAISUT

SITECH
YRITYSPROFIILI



TRIMBLE READY
Trimble on tehnyt yhteistyötä monien konevalmistajien kanssa, jotta Trimble-koneohjauksen asennukseen 
kuluva aika vähenee. Trimble Ready® -koneet toimitetaan tehtaalta valmiina Trimblen komponenttien 
asennukseen, mikä vähentää asennustyön kustannuksia ja vaivaa huomattavasti. Kun Trimblen tekniikan 
asentaminen on nopeampaa ja edullisempaa, urakoitsijat voivat toteuttaa entistä nopeamman tuoton 
investoinnille Trimble-laitteistosta. Kysy raskaan kaluston jälleenmyyjältäsi, onko uuteen koneeseen saatavilla 
Trimble Ready -varustus.
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KORKEUSTARKKUUS
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SÄÄSTÖT 
DIESELISSÄ

PARANTUNUT 
TYÖTURVALLISUUS

100%

TUOTANNON
LISÄYS

K & E:llä on 25–30 konetta, jotka on varustettu SITECHin toimesta. Teemme 
rinteitä, kaivamme ojia... kaikenlaista. Investointi on suuri, mutta saamme 
sijoituksen nopeasti takaisin, koska tarkkuuden ja tuottavuuden ansiosta 
kannattavuus paranee ja saamme paljon enemmän aikaiseksi, koska koneet 
toimivat 100 % tehokkuudella. Luulen, että sijoituksen takaisinmaksuaika oli 
vuosi, jos sitäkään. Mielestäni Trimblen laitteet ovat huippuluokkaa. Olemme 
erittäin tyytyväisiä – mikä on tärkeintä.
KERRY KUENZI, PRESIDENT – K & E EXCAVATING, INC. • SALEM, OR 

Trimble SNM941 Connected Site® -yhdyskäytävä
Liitä koneesi Trimblen luotettavilla laitteilla. Sekä  
Wi-Fi®- että matkapuhelinyhteydellä varustettu 
SNM941 mahdollistaa suunnittelutiedostojen, 
GNSS-korjausten sekä kaluston, koneen ja työmaan 
tuottavuustietojen langattoman tiedonsiirron.

Trimble SNR -koneradiot
Vankat Trimble-koneradiot tarjoavat nykyaikaisen alustan 
yhteydenpitoon Trimblen yleiskäyttöisiin takymetreihin tai 
kiinteään GNSS-tukiasemaan. Mallit:
• Yksi taajuuskaista: 450 MHz, ja 2,4 GHz

• Kaksi taajuuskaistaa: 2,4 GHz ja 450 MHz + 2,4 GHz

Trimble CB450- ja CB460-ohjauskeskukset
Nämä vaativaan rakennustyömaakäyttöön suunnitellut näytöt kaikkiin 
konetyyppeihin ovat osa GCS900 Grade Control- ja PCS900 Paving Control 
-järjestelmää, jotka tarjoavat koneenkäyttäjälle graafisen täysvärinäytön 
helppoa tarkastelua ja tasausopastusta varten.

CB450:n ominaisuuksia ovat:
• 4,3” (10,9 cm) LCD-täysvärinäyttö säädettävällä 

taustavalolla

• Äänimerkit reaaliaikaista tasausopastusta varten tai 
varoitukset ja hälytykset

• Neljä LED-valoriviä antavat tasausohjeen yhdellä 
vilkaisulla

CB460 tarjoaa samat tärkeimmät ominaisuudet kuin CB450 ja  
lisäksi seuraavat:
• Suuri, helppolukuinen 7” (17.78 cm) LCD-

täysvärinäyttö

• Ulkoisten merkkivalorivien tuki

• Nopea tiedonsiirto Ethernet-liitännällä

NÄYTÖT JA LIITETTÄVYYS

Spectra Precision GL700 Series Grade Laser
Spectra Precision GL722 Series Grade -laserit tarjoavat 
vuosikausiksi kestävää, tarkkaa koneohjausta GCS900 
2D Grade Control -järjestelmien, GCSFlex Grade Control 
-järjestelmien ja laserpohjaisten pienkoneasennusten 
avulla. Työmaan valmisteluun, kaivantoihin, putkien 
asennukseen, tarkkaan tasoitukseen ja tienrakennukseen 
ihanteellisilla GL700-lasereilla voit tasoittaa nopeammin ja tarkemmin.

2D-KOMPONENTIT

Trimble MS995 GNSS Smart Antenna
MS995 sisältää yhdysrakenteisen GPS+GNSS-vastaanottimen, 
antennin ja eristysjärjestelmän yhdessä kestävässä kotelossa. 
Se hyödyntää kehittynyttä Trimble RTK -ohjelmaa, joka 
nopeuttaa alustusta, kun satelliittilukitus menetetään ja parantaa 
suorituskykyä esteiden lähellä.

3D-KOMPONENTIT

Trimble LR410 laservastaanotin
LR410 kiinnitetään terän sähköiseen mastoon ja liitetään 
koneen hydrauliikkaan, terän korkeuden ohjaamiseksi 3–6 
mm tarkkuudella.

Trimble ST400 Sonic Tracer
ST400 kiinnitetään terään, ja se käyttää fyysistä viitepistettä, 
kuten reunakiveä, sadevesikourua ja linjalankaa, ja se pitää 
vakioetäisyyttä pinnasta ultraäänen avulla.

Trimble GNSS MS975 Smart Antenna
MS975 tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon 
urakoitsijoille, jotka tarvitsevat erittäin tarkkaa GNSS-
vastaanotinta kohtuuhintaan. Antenni on optimoitu asennettavaksi 
ohjaamoon tai koneen runkoon.

Trimble takymetrit
Trimble SPS -sarjan takymetrejä voidaan käyttää vielä 
suurempaan tarkkuuteen hieno- tai viimeistelytasauksessa 
terän 2–5 mm ohjauksella.

Trimble TD510- ja TD520-näytöt
10” TD520- ja 7” TD510-näytöt ovat laadukas 
ratkaisu parhaan käyttäjäkokemuksen 
varmistamiseen Trimble Earthworks Grade Control- 
ja Trimble Roadworks Paving Control -alustoissa. 

Häikäisemättömyyden, tehokkaan taustavalon ja kehittyneen optiikan 
yhdistelmän ansiosta näytöt ovat luettavissa auringonvalossa, ja niissä on 
helppokäyttöinen kosketusnäyttö. Tehokkaan 3D-grafiikkamoottorin ja 
prosessointikyvyn pohjalle rakennettu Android-käyttöjärjestelmä tarjoaa 
mahdollisuuden laajentaa näyttö lisäsovellutuksia varten laitteistoa 
päivittämättä tai näyttöjä lisäämättä.

Ominaisuuksia:
• Auringonvalossa luettava, optisesti sidottu LCD-näyttö kapasitiivisella 

kosketustoiminnolla 

• Android-käyttöjärjestelmä ohjelmiston helppoa laajentamista varten 

• Tehokas neliytiminen suoritin ja erillinen grafiikkasuoritin 

• Bluetooth ja Wi-Fi langatonta liitettävyyttä varten 

• Nopeasti irrotettava RAM-kiinnitys päivittäistä varkaussuojauksen 
irrotusta varten

KONEOHJAUKSEN
EDUT

HYVÄKSI TODETUT KOMPONENTIT
OIKEA VÄLINE KAIKKIIN TÖIHIN



Trimble® Earthworks Grade Control -alusta tarjoaa uraauurtavia ominaisuuksia kaikenlaisille koneille, jonka avulla saadaan enemmän 
aikaan vähemmässä ajassa. Huipputekniset ohjelmistot ja laitteistot antavat käyttäjille heidän taitotasostaan riippumatta mahdollisuuden 
työskennellä nopeammin ja tuottavammin kuin koskaan ennen.

INTEGROITUU TRIMBLE WORKSMANAGERIIN
Varmista, että kaikilla on käytössään viimeisimmät suunnittelutiedostot, ja siirrä datatiedostot toimistoon langattomasti ja automaattisesti 
TrimbleWorksManagerin avulla, joka on mobiilikäyttöinen ohjelmisto, jolla voit hallita usean työmaan tietoja ja tekniikkaa helposti yhtä aikaa.

EARTHWORKS ASSISTANT -SOVELLUS
Tämä itsenäinen sovellus yhtenäistää ja yksinkertaistaa harjoitusoppaiden ja videoiden käyttöä ohjaamossa ja sen ulkopuolella.

Earthworks Assistant -sovellus helpottaa oppimista ja mahdollistaa vianetsinnän Android-älypuhelinta käyttäen jopa syrjäisillä työmailla. 
Käyttäjällä on saatavilla olennainen Earthworks-oppimateriaali ja dokumentaatio, mikä mahdollistaa lyhyemmän oppimiskäyrän ja siten 
lyhentää käyttäjien hukka-aikaa.

Saatavilla Google Play Storesta

TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT
• 10” tai 7” värillinen 3D-kosketusnäyttö

 – Gorilla® Glass -suojalasi

 – Paras näkyvyys jopa kirkkaassa auringonvalossa

• Android®-käyttöjärjestelmä

TRIMBLE EC520 ELEKTRONINEN 
KESKUSYKSIKKÖ
Keskusyksikkö on näytöstä erillään ja kiinteästi koneeseen asennettuna

• Integroidussa inertiamittausyksikön (IMU) runkoanturissa on kuusi 
vapausastetta

• Valinnainen integroitu Wi-Fi koneen langatonta liitettävyyttä varten 
näyttöihin, kannettaviin, yhteydenjakopisteisiin tai mobiililaitteisiin

• 4 Gt sisäinen muistin koneen tiedoille ja malleille

TRIMBLE GS520 -ANTURI
Kuuden vapausasteen inertiamittausyksikkö, joka perustuu uusimpaan  
inertia-anturitekniikkaan ja on erittäin herkkä: 

• 100 Hz, 3 akselin kallistus, 3 akselin kiihtyvyys

• Kompakti kotelo: Asennus missä tahansa asennossa

• Soveltuu vaativaan käyttöympäristöön 

• (Yleiskauhat ja puskulevyt)

• Kiinnitys suoraan puomiin; iskua vaimentavaa kiinnitystä ei tarvita

• Tarkkuuspaikannusominaisuus paikannusta ja uudelleenpaikannusta varten
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INTUITIIVINEN OHJELMISTO
Ohjelmisto on kehitetty yhteistyössä eri puolilla maailmaa toimivien, rakennuslaitteita käyttävien  
yritysten kanssa, ja tämän ansiosta sen käyttöliittymä on optimoitu helppokäyttöisyyttä ja tuottavuutta 
silmällä pitäen.

• Värigrafiikka, luonnolliset interaktiiviset ominaisuudet ja eletoiminnot tekevät Earthworks-järjestelmästä 
intuitiivisen ja helposti opittavan

• Eri käyttäjät voivat mukauttaa käyttöliittymää omaan työnkulkuun usean määritettävän näkymän avulla 

• Tiedostot voidaan siirtää toimiston välillä langattomasti ja automaattisesti, joten käytössä on aina 
viimeisimmät tiedot

TRIMBLE EARTHWORKS
HALLITSE TULEVAISUUTTA

EDISTYNYT KONEOHJAUS
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2D-KOKOONPANO KORKEUTTA JA KALTEVUUTTA VARTEN - Monipuolinen aloitusratkaisu kaivuun, kanavien ja kaivantojen 
tekemiseen tasoitukseen ja profiilityöhön – tuottavuuden käynnistykseen.

3D YHDEN TAI KAHDEN GNSS:N TAI UTS:N KOKOONPANO - Tehokas 3D-ohjausjärjestelmä mittaa kauhan tarkan sijainnin 
haastavia tasoitus- ja kaivutehtäviä varten.

AUTOMAATTINEN OHJAUS - Saatavana laajaan valikoimaan konemerkkejä ja malleja. Automaattinen järjestelmä ohjaa koneen  
hydrauliikkaa ja tuottaa hyvän tarkkuuden vaakasuorilla ja kaltevilla pinnoilla. Automaattisten toimintojen etujen ansiosta voit lisätä koneen 
tuottavuutta jopa to 40%.

Näin se toimii:

1. Kaivinkone asetetaan automaattitilaan

2. Koneenkäyttäjä ohjaa kaivupuomia

3. Trimble Earthworks ohjaa puomia ja kauhaa

4. Pysy oikealla tasolla, vältä liiallinen leikuu ja lisää tuotantoa

MALLIN SEURAAMINEN  
ILMAN AUTOMATIIKKAA

  37 minuuttia 
  43 % toleranssin sisällä

TRIMBLEN AUTOMATIIKALLA

  22 minuuttia 
  74 % toleranssin sisällä

KOKENUT KONEENKÄYTTÄJÄ 

MALLIN SEURAAMINEN 
ILMAN AUTOMATIIKKAA

  43 minuuttia 
  38% toleranssin sisällä

WITH TRIMBLE AUTOMATICS

  31 minuuttia 
  75% toleranssin sisällä

ALOITTELEVA KONEENKÄYTTÄJÄ 

75%
tarkempi

41%
nopeampi

100%
tarkempi

28%
nopeampi

Koneenkäyttäjät parantavat tasauksen tuottavuutta ja tarkkuutta – kaikilla kokemustasoilla.TULOKSET

SKANNAA ja KATSO, miten 
tanskalainen urakoitsija M.J. 
Eriksson testasi Trimble Earthworks 
kaivinkoneen automatiikkaa uudessa 
moottoritieprojektissa

Trimble Earthworks kaivinkoneille 
oli jälkimarkkinoiden ensimmäinen 
puoliautomaattinen kauhan 
ja puomin ohjausjärjestelmä, 
ja se tarjoaa toimintaan 
monia kilpailuetuja jolla työt 
saadaan valmiiksi ajoissa ja 
budjetin puitteissa.

LISÄTTY 
TODELLISUUS
Trimble Earthworks kaivinkoneiden 
koneohjausjärjestelmän lisätty 
todellisuus -ominaisuudella 
koneenkäyttäjät voivat tarkastella 
3D-malleja todellisessa 
käyttöympäristössä ja mittakaavassa.

Lisätty todellisuus yksinkertaistaa 
monimutkaisia käsitteitä 
mahdollistamalla digitaalisen sisällön 
yhdistämisen todellisiin ympäristöihin, 
jolloin käyttäjät voivat työskennellä 
nopeammin ja turvallisemmin.

ROTOTILTTIEN TUKI
Trimble Earthworks toimii 
kallistusautomatiikan toimittajien 
engcon®, Rototilt®, ja Steelwrist® 
työlaitteiden kanssa. Järjestelmä 
ohjaa kaivinkoneen puomia 
ja kauhaa sekä työlaitteen 
kallistuskulmaa. koneenkäyttäjä 
ohjaa kaivinkoneen kaivupuomia ja 
rototiltin pyörimistä.

KUORMANHALLINNAN 
INTEGROINTI
Trimble Earthworks voi valinnaisesti 
näyttää koneohjauksen ja tarkan 
kuomatiedon yhdeltä näytöltä. 
Paranna massojensiirron tuottavuutta 
ja tehokkuutta estämällä alikuormitus 
sekä lisää turvallisuutta estämällä 
ylikuormitus. Seuraa tuottavuutta 
valinnaisella Bluetooth-tulostimella ja 
verkkopohjaisella raportoinnilla.

TRIMBLE EARTHWORKS KAIVINKONEILLE
ESITTELYSSÄ KUSTANNUSTEHOKAS JÄRJESTELMÄ

ERI KOKOONPANOJA  
TARPEIDENNE MUKAISESTI

SC-101A-2-Earthworks-0420



Trimble Earthworks -koneohjausalusta tarjoaa puskutraktoreiden 
käyttäjille mahdollisuuden valita ohjaamoon asennetun 
siirrettävyydestä ja terään kiinnitetyn kokoonpanoista  
tuetuissa malleissa.

OHJAAMOON ASENNUKSEN 
SIIRRETTÄVYYS
Trimble Earthworks puskutraktoreille -ratkaisussa 
asennetaan kaksi GNSS-vastaanotinta ohjaamon katolle, 
jolloin vältetään terässä perinteisesti olevat mastot ja 
kaapelit. Kaksi GNSS-vastaanotinta on ihanteellinen 
ratkaisu, jota tarvitaan työskenneltäessä jyrkässä rinteessä 
ja toimittaessa monimutkaisissa kohteissa, joissa toleranssit 
ovat pienet.

Tämä konfiguraatio mahdollistaa vastaanottimien helpon 
siirtämisen toisiin koneisiin, jolloin investointi hyödynnetään 
parhaiten ja koneet pidetään toiminnassa. Ohjaamoon 
kiinnitetyt vastaanottimet ovat kätevämpiä ja aikaa säästyy, 
kun niiden päivittäiseen uudelleenkiinnitykseen kuluu 
vähemmän aikaa.

PÄÄMÄÄRÄNÄ TASAUS
Puskutraktoreiden Horizontal Steering Control -ohjaus ohjaa 
nyt konetta automaattisesti noudattaen vaakasuuntaista 
kohdistusta, kuten jalkakäytävän kauimmaista reunaa, 
taiteviivaa, ajoradan keskilinjaa tai luiskan alaosaa 
ilman koneenkäyttäjän apua. Käyttäjät voivat myös 
manuaalisesti märittää poikkeamia valituista kohdistuksista 
koneen seurattavaksi.

Horizontal Steering Control -ohjausta käyttäen kuljettaja 
voi ohjauksen sijaan keskittyä luiskan kaltevuuteen, koneen 
tuottavuuteen ja turvallisuuteen. Tämä vähentää kuljettajan 
väsymistä ja virheitä. Sen avulla kone voi seurata 3D-mallin 
vaakasuuntaista ohjausta, jolloin koneenkäyttäjä hahmottaa 
ympäristön paremmin. Vähäisempi limittäisyys ja pienempi 
ajokertojen määrä parantavat tarkkuutta ja tuottavuutta.

TAKYMETRI-JÄRJESTELMÄ
Tuetuissa ohjaamoon kiinnitettävissä GNSS-malleissa suuren 
tarkkuuden terään kiinnitysvaihtoehdot laserille ja UTS:lle 
laajentavat koneohjausmahdollisuuksia, jotta voidaan toimia 
rajoitetuissa satelliittiyhteysympäristöissä ja tehtävissä, jossa 
tarvitaan GNSS-ohjattua ratkaisua suurempaa tarkkuutta.

SNRX30  
koneradio

Älykkäät MS995- tai MS975-
vastaanottimet

SNM941 
Connected 
Site Gateway

GS520 
-anturi

TD520/TD510-
näyttö

EC520 
elektroninen 

keskusyksikkö
NavController III 

(valinnainen Horizontal 
Steering Control -ohjaus)

GS520 
-anturi

SNRX30  
koneradio

SNM941 
Connected 
Site Gateway

GS520 
-anturi

TD520/TD510-näyttö

Masto ja 
MT900 

Machine 
Target

EC520  
elektroninen 

keskusyksikkö

GS520 
-anturi

TERÄÄN KIINNITETTÄVÄ KAHDEN GNSS:N TUKI
Terään kiinnitettävä kahden GNSS:n kokoonpano laajentaa tuettujen puskutraktorimallien valikoimaa. Tällöin kaluston vanhemmissa koneissa voidaan 
käyttää Trimble Earthworks -koneohjausta. Terään kiinnitettävä GNSS tukee vain Dual GNSS -järjestelmää (MS995 ja MS992).

TRIMBLE EARTHWORKS PUSKUTRAKTOREILLE
HALLITSE TULEVAISUUTTA

EDISTYNYT KONEOHJAUS
 

SC-101-3-Earthworks-0420



Trimble® Earthworks -koneohjausjärjestelmä auttaa kaikentasoisia 
käyttäjiä tekemään laadukkaan tuloksen. Uuden sukupolven 
järjestelmä tutulla Android™-käyttöliittymällä ja helppokäyttöisellä 
10 tuuman kosketusnäytöllä lyhentää oppimisaikaa, lisää käyttäjän 
toiminta mahdollisuuksia ja tarjoaa kerralla valmiin pinnan.

MASTOTON GNSS-KOKOONPANO
Trimble Earthworks tiehöylille mahdollistaa mastottoman GNSS-
kokoonpanon tuetuissa Caterpillar-tiehöylissä. Tällöin yksi GNSS-
vastaanotin kiinnitetään ohjaamoon ja toinen tiehöylän runkoon, 
jolloin perinteisesti terässä sijaitsevat mastot ja kaapelit voidaan 
jättää pois. Mastoton GNSS-kokoonpano on ihanteellinen tilanteissa, 
joissa tarvitaan terän koko liikealuetta, kuten jyrkissä luiskissa ja 
monimutkaisissa rakenteissa, jotka on tehtävä pienillä toleransseilla. 
Uusi kokoonpano myös vähentää koneen vaurioitumisriskiä ja 
vähentää GNSS-vastaanottimien päivittäiseen poistamiseen ja 
uudelleenasentamiseen kuluvaa aikaa.

KAKSOIS-GNSS:N TARKKUUS
Tarkkuusmittaustekniikan johtava toimija Trimble kehitti 
ensimmäisenä kahden GNSS:n ratkaisun rakennusteollisuuden 
tarpeisiin. Kahden GNSS:n ratkaisu tarjoaa koneen tosiaikaisen 
sijainnin ja ajosuunnan tiedon tiehöylän ohjaukseen 3D-muodossa, 
mikä mahdollistaa nopeammat reaktioajat ja paremman 
suorituskyvyn.

IMU-pohjainen järjestelmä tarjoaa vielä paremman GNSS-
suorituskyvyn parempaa tarkkuutta ja vakautta varten. Järjestelmä 
tukee useita korjauspalveluita, mukaan lukien VRS ja Internet 
Base Station Service (IBSS). Jos korjauksen lähde ei ole tilapäisesti 
käytössä, Trimble xFill -ominaisuus täydentää toiminnon parasta 
käytettävyyttä varten.

ÄÄRIMMÄISTÄ TARKKUUTTA  
UTS:N KANSSA
Earthworks-koneohjaus tiehöylille Trimblen takymetrien kanssa on 
suorituskykyisin kokoonpano viimeistelytasaamiseen vähemmillä 
ajokerroilla. Urakoitsijat pystyvät sijoittamaan tasoitusmateriaalit 
tarkemmin ja nopeammin, mikä pienentää materiaalikustannuksia ja 
parantaa tuottavuutta.

Trimble Earthworks -ohjelmistosovellus on nyt saatavana myös 
pienten puskukoneiden lisälaitteisiin, joissa ohjausvaihtoehtona 
on joko kaksi GNSS-antennia, yksi GNSS-antenni ja takymetri. 
Räätälöity 3D-ratkaisu kohteisiin, joissa täysikokoiset tiehöylät 
eivät pysty toimimaan rajoitetussa tilassa, tai kun urakoitsija 
haluaa laajentaa 3D-koneohjauksella tehtäviä töitä.

Käyttöliittymä on sama kuin suurissa koneissa

• Uudet pienen puskukoneen ja työlaitteen kuvakkeet  
valmistajan mukaan

• Tukee Trimble TD5X0 -näyttöä ja omaa laitetta

• Tuki toimiston ja työmaan malleille

Erityiset ohjelmiston lisensointivaihtoehdot ja vaihtoehtoiset 
laitekokoonpanot mahdollistavat helpon asennuksen vähin 
kustannuksin.

TRIMBLE EARTHWORKS TIEHÖYLILLE
VALMISTA AIKATAULUSSA

TRIMBLE EARTHWORKS  
KOMPAKTEILLE KONEILLE
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TRIMBLE EARTHWORKS GO!
2D-OHJAUSJÄRJESTELMÄ PIENTEN PUSKUKONEIDEN LISÄLAITTEILLE

HELPPOKÄYTTÖINEN,  
SIIRRETTÄVÄ JÄRJESTELMÄ 

• Trimble Earthworks GO!-järjestelmä 
sopii yleisiin maanrakennustöihin, 
työmaan valmisteluun ja suorien 
pintojen sekä luiskien tasaukseen.

• Järjestelmä helpottaa 
koneenkäyttäjän työtä ja sen 
kouluttaminen käy nopeasti.

• Suunniteltu erityisesti pienille 
urakoitsijoille ja yksinyrittäjille, joten 
se on helppokäyttöinen.

• iOS- ja Android-yhteensopivuuden 
ansiosta koneenkäyttäjät voivat 
käyttää älypuhelintaan ensisijaisena 
käyttöliittymänä.

• Koneiden asetukset voidaan tallentaa 
laitteeseen ja tämän ansiosta 
järjestelmää on helppo siirrellä eri 
koneiden välillä.

ENSILUOKKAISTA SIIRRETTÄVYYTTÄ
Earthworks GO! -järjestelmän ja Trimble GO! Box -teknologian avulla 
urakoitsijat voivat vaihtaa koneeseen kuhunkin työhön sopivan 
järjestelmän. Tallenna koneen profiilit GO! Box -sovellukseen,  
jolloin koneiden tiedot täytyy asettaa vain kerran, ja pääset nopeasti 
takaisin töihin.

Helposti siirrettävä ja intuitiivinen Earthworks GO! tarjoaa suurta 
tarkkuutta kaikissa yleisissä tasauskohteissa, kuten perustukset, 
pysäköintialueet, urheilukentät, maisemointi ja vastaavat. Järjestelmä 
toimii myös tela- ja liukuohjattavien kompaktien koneiden useimpien 
työlaitteiden kanssa.

LR410 
(66491-05)

Trimble GO! Box 
(115145-01)

Kierrejohdot 
(CAT - 0794-2350) 
(Bobcat - 150454-015)

Työlaitteen johtosarja 
(CAT - 150448-020 
(Bobcat - 150439-015)

Käyttäjän älylaite
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3D-KONEOHJAUSJÄRJESTELMÄT
Trimblen koneohjausjärjestelmät ovat markkinoiden monipuolisimpia ohjaustekniikoita, ja niitä voidaan käyttää monen tyyppisissä koneissa, mukaan 
lukien kaivukoneet, puskutraktorit, tiehöylät, jyrät, jyrsintäkoneet, levittimet ja muut. Tuomalla suunnittelupinnat, luiskat ja kohdistukset ohjaamoon 
järjestelmä tarjoaa koneenkäyttäjille ennennäkemättömän hallinnan tasaukseen, kaivutyöhön, tiivistykseen ja päällystykseen ja vähentää merkittävästi 
materiaalien ylimääriä parantaen ratkaisevasti tuottavuutta ja kannattavuutta. 3D-järjestelmiä voidaan käyttää manuaali- tai automaattitilassa, ja ne 
tarjoavat valikoiman täysin siirreltäviä komponentteja, jotka on helppo vaihtaa koneesta toiseen.

2D
-K

O
N

EO
H

JA
U

SJ
Ä

R
JE

ST
EL

M
Ä

T

3D
-K

O
N

EO
H

JA
U

SJ
Ä

R
JE

ST
EL

M
Ä

T

Trimblen koneohjausjärjestelmät ovat niin joustavia, että voit varustaa koko kaluston – kaivinkoneet, puskutraktorit, kaavinvaunut, tiehöylät, jyrsimet, 
jyrät, levittimet ja muut – täysin päivitettävällä tekniikalla. Aloita mistä tarvitset ja lisää laitteita tarpeen mukaan. Valitse paras vaihtoehto koneeseen ja 
käyttökohteeseen: ääni, kulma-anturit, laser, GNSS tai takymetri. 

LÄHTÖTASON 2D-KONEOHJAUSJÄRJESTELMÄT
Trimblen lähtötason 2D-koneohjausjärjestelmät ovat ihanteelliset pienissä projekteissa työmaan valmistelusta viimeistelytasaukseen ja päällystykseen, 
ja ne tarjoavat valikoiman täysin siirreltäviä komponentteja. Osissa on nopeasti määritettävät asetukset ja ne ovat erittäin kestäviä varmistaen parhaan 
käytettävyysajan ja käyttöiän työmaaolosuhteissa. Lisäksi näitä järjestelmiä voidaan käyttää manuaali- tai automaattitilassa. Automaattitilassa terä 
asettuu automaattisesti oikeaan asentoon.

KOKOONPANO KOHDEKONEET KUVAUS TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT

VAIN 
SIVUKALTEVUUS

Puskutraktorit, tiehöylät, 
kompaktien koneiden 

tasaustyölaitteet

Sivukaltevuuden ohjausjärjestelmä tiehöyliin tarkkaan 
tasoitukseen teiden kunnossapidossa, ojissa ja luiskatyössä

2 kulma-anturia, pyöritysanturi, 
keskusyksikkö, SNM941

YKSI 
KORKEUSTASO 

JA 
SIVUKALTEVUUS

Puskutraktorit, tiehöylät, 
kompaktien koneiden 

tasaustyölaitteet

Yksittäisohjausjärjestelmä käyttää laser- tai äänivastaanotinta 
koneen terän korkeuden sekä sivukaltevuuden ohjaukseen 

tasoituksessa, luiskatyössä ja viimeistelytasauksessa

Laser, laservastaanotin -tai- Sonic 
tracer, pyöritysanturi, 2 kulma-anturia, 

keskusyksikkö, SNM941

KAKSI 
KORKEUSTASOA

Puskutraktorit, tiehöylät, 
kompaktien koneiden 

tasaustyölaitteet

Kaksoisohjausjärjestelmä käyttää kahta laser- tai äänivastaanotinta 
tarkempaan koneen terän korkeuden ohjaukseen. Terän 

reunaa voidaan ohjata erikseen tai yhdistettynä

Laser, 2 laservastaanotinta -tai- 2 Sonic 
Tracer -yksikköä, keskusyksikkö, SNM941

SYVYYS-, 
KALTEVUUS- JA  
KORKEUSOHJAUS

Kaivinkoneet
Erittäin monipuolinen järjestelmä kaivutyöhön, 

kaivantoihin, tasaukseen ja profiilityöhön
Kulma-anturit, laservastaanotin, 

keskusyksikkö, SNM941

KOKOONPANO KOHDEKONEET KUVAUS TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT

YKSI GNSS

Puskutraktorit, 
tiehöylät, kaavinvaunut, 

kaivinkoneet, kompaktien 
koneiden tasaustyölaitteet

Mittaa terän paikan ja kaltevuuden ja 
vertaa sitä tasauksen ja kaivuun 

suunnittelutietoihin monimutkaisissa suunnittelupinnoissa

Kulma- ja pyöritysanturit, yksi 
GNSS-älyantenni, keskusyksikkö,   
Vankka koneradio ja SNM941

KAKSI 
GNSS-ANTENNIA

Puskutraktorit, 
tiehöylät, kaavinvaunut, 

kaivinkoneet, kompaktien 
koneiden tasaustyölaitteet

Mittaa terän, kauhan tai rummun tarkan paikan, sivukaltevuuden 
ja suunnan karkeaa tasoitusta ja kaivuuta varten jyrkissä 

rinteissä ja monimutkaisissa suunnittelupinnoissa

Kaksi GNSS-älyantennia, keskusyksikkö, 
Vankka koneradio ja SNM941

OHJAAMOON 
KIINNITETTY YKSI 
GNSS-ANTENNI

Puskutraktorit, 
pyöräkuormaajat

Mittaa terän paikan maassa ja vertaa sitä 
3D-malliin karkeassa tasoituksessa

Yksi GNSS-älyantenni, keskusyksikkö, 
Vankka koneradio ja SNM941

YKSI TAI KAKSI 
GNSS-ANTENNIA JA 
LASER-LAAJENNUS

Puskutraktorit, tiehöylät 

Yhden ja kahden GNSS-antennin järjestelmät laserilla lisättynä 
pystytarkkuuden parantamiseksi tarkkaan ohjaukseen 
monimutkaisissa suunnittelupinnoissa, kuten kaarteen 

kaltevuuden tasauksessa karkeassa ja viimeistelytasauksessa

Yksi tai kaksi GNSS-älyantennia,
Laservastaanotin, keskusyksikkö, 
Vankka koneradio ja SNM941

TAKYMETRI

Puskutraktorit, 
tiehöylät, kaivinkoneet, 

maapohjajyrät, kompaktien 
koneiden tasaustyölaitteet

Takymetripohjainen järjestelmä erittäin tarkkaan 
noston ja kerroksen ohjaamiseen, materiaalin 

sijoittamiseen ja valvontaan tai töihin, joissa GNSS ei ole 
ihanteellinen ratkaisu yläpuolisten esteiden vuoksi

Yksi aktiivinen kohde koneessa,
keskusyksikkö, takymetri,  

Vankka koneradio ja SNM941

3D + ÄÄNIOHJAUS Tiehöylät, kompaktien 
koneiden tasaustyölaitteet

Käyttää terän toiseen päähän 3D-ohjausta ja toiseen 
päähän ääniohjausta kohdistamaan nykyiseen 

rakenteeseen, muotoon tai edelliseen ajokertaan

Aktiivinen kohde koneessa -tai- 
GNSS-älyantennit, Sonic tracer -ääniyksikkö, 
keskusyksikkö, Vankka koneradio ja SNM941

TÄYSIN SKAALAUTUVA
 

TRIMBLE
GCS900-KONEOHJAUS
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PÄÄLLYSTYSKONEIDEN KOMPONENTIT, 
JOTKA KESTÄVÄT KAIKISSA 
OLOSUHTEISSA

TRIMBLE HOT SWAP
Trimble Hot Swap -tekniikan avulla takymetrin vaihdot voidaan 
tehdä nopeammin ja käyttäjän manuaalisia toimenpiteitä 
tarvitaan vähemmän. Se ylläpitää automaattisesti saman 
toleranssin takymetrien välillä ja varmistaa tasaisemman pinnan 
vaihtokohdassa, jolloin ongelmakohtien käsittelytarve vähenee.

Päällystystyössä luotettavuus on ratkaisevan tärkeää, koska 
päällystämistä ei voida pysäyttää. Trimblen komponentit on suunniteltu 
kestämään kuumuutta, höyryä, iskuja ja tärinää, joita ilmenee yleisesti 
asfaltinlevittimissä, jyrsinkoneissa ja jyrissä. Samalla kun järjestelmän 
kestävyys ehkäisee keskeytykset, Trimblen kattava jälleenmyyjäverkosto 
varmistaa, että koulutus ja tuki on aina lähellä.

TRIMBLE BUSINESS CENTER -OHJELMISTO
HYVILLÄ MALLEILLA SAADAAN HYVÄT PINNAT
Trimble Business Centerin avulla 
tietojen valmistelu ja hallinta on 
helppoa.

Voit luoda ohjelmistolla 
3D-suunnittelumalleja ja tuottaa 
automaattisesti tiivistämättömiä 
pintamalleja Trimble 3D -päällystysjärjestelmälle.

Tiivistämättömät pintamallit ohjaavat levitintä levittämään 
automaattisesti enemmän materiaalia matalissa kohdissa ja vähemmän 
korkeissa kohdissa ja näin ennakoimaan ja ehkäisemään pituussuunaisen 
aaltoilun, jota voi ilmetä asfaltin jyräämisen jälkeen.

TRIMBLE SPS930 TAKYMETRI
Trimble SPS930 takymetri ohjaa koneen suuntaa ja antaa järjestelmälle 
millimetrintarkan ohjauksen vaunun suhteen. Se toimii virheettömästi 
tunneleissa ja alikuluissa, ahtaissa väylissä ja pitkien etäisyyksien yli. 
Lisäksi takymetri:
• Tarjoaa markkinoiden parhaan tarkkuuden. Jokainen säästetty 

millimetri vähentää jyrsintä- ja päällystyskustannuksia merkittävästi

• Ohjaa erittäin tarkasti jyrsinrumpua leikkaamaan 3D-mallin mukaisesti 
3–6 millimetrin tarkkuudella.

• On joustava ja luotettava – voit työskennellä kohteissa, joissa näkyvyys 
taivaalle on rajoitettu

• Seuraa 45 asteen kulmassa – voit asettaa sen ahtaissa väylissä hyvin 
lähelle jyrsintä tai kaistojen välistä vesikourua

• On nopea siirtää – Trimble Hot Swap -tekniikan avulla voidaan vaihtaa 
seuraavaan takymetriin konetta pysäyttämättä

• Maksimoi sijoituksen tuoton – samalla laitteella voidaan tehdä 
muutakin kartoitus- ja koneohjaustyötä

TD510-näyttö
• Moderni ja värikäs grafiikka

• Auringonvalossa luettava, optisesti sidottu LCD-näyttö 
kapasitiivisella kosketustoiminnolla

• Android-käyttöjärjestelmä ohjelmiston helppoa

• laajentamista varten

• Tehokas neliytiminen suoritin ja erillinen 
grafiikkasuoritin 

AS200-kulma-anturi
• Alan tarkimpia kaltevuusantureita

• Pystyy jopa 0,5 % kaltevuuteen

CS200-kosketusanturi 
• Seuraa mekaanisesti linjalangan pintaa

ST220 Sonic Tracer
• Sonic tracerin viisi anturia laskevat keskiarvon pinnan 

epätasaisuuksista

• Kosketukseton tunnistus alustaan, reunakiveen tai 
linjalankaan

• Yli 25 cm tunnistusalue sijoitettuna kohtisuoraan 
linjalankaan tai reunakiveen nähden

• Huoltovapaat keraamiset anturit

• Automaattinen lämpötilakompensointi

ÄLYKKÄÄMPÄÄ JYRSINTÄÄ 
PCS900:n käyttö jyrsinkoneessa tarjoaa useita etuja:
• Tasaisempi alusta – jyrsi pois nykyiset aaltoilut ja tuota sileämpi alusta 

päällystystä varten

• Lyhyemmät kaistojen sulkemiset – liikenne sujuu tehokkaammin, kun 
linjalankoja ja linjamerkkejä ei tarvita

• Koneiden kuluminen vähenee – jyrsimällä vain tarvittavaan syvyyteen 
kone kuluttaa vähemmän polttoainetta ja hampaat kuluvat vähemmän

• Vähemmän poistettavaa materiaalia – vähemmän kuorma-autoja ja 
kustannuksia jätemateriaalin poistossa

• Pienempi asfaltin määrä – jyrsi vähimmäissyvyyteen ja käytä 
lopulliseen pintaan vähemmän asfalttia

3D-JYRSINTÄ TRIMBLE PCS900 
-PÄÄLLYSTYKSENOHJAUSJÄRJESTELMÄN  
KANSSA
Jyrsintä kiinteään syvyyteen täyttää monesti uudelleenpäällystyksen 
vaatimukset, mutta se jättää epätasaisuuksien poistamisen 
päällystäjälle. Trimble PCS900 -päällystyksenohjausjärjestelmän avulla 
voitte jyrsiä vaihtelevaan syvyyteen ja kaltevuuteen, ja näin välttää 
aaltoilut ja tehdä tasaisemman alustan uudelle asfaltille. Käytettäessä 
Trimble Roadworksilla tai PCS900:lla varustetun levittimen kanssa 
lopputuloksena on huomattavasti tasaisempi tienpinta vähemmällä 
materiaalilla ja nopeammin valmiina.

TARKKA JYRSINTÄ, EI LINJALANKOJA
Tarkka jyrsintä alkaa laadukkaasta 3D-mallista, joka on luotu Trimble 
Business Center -ohjelmistolla. 3D-malli näkyy koneenkäyttäjälle 
esittäen alueet, jotka ovat ihanteellisen tason kohdalla, yläpuolella 
tai alapuolella. Vertaamalla rummun todellista asemaa ja kaltevuutta 
digitaaliseen malliin järjestelmä ohjaa jyrsinrummun automaattisesti 
leikkaamaan ihanteelliseen syvyyteen ja kaltevuuteen ilman linjalankoja 
tai manuaalista säätöä.

Kun jyrsimessä on PCS900, hallitset helposti vaihdot, kaltevat kaarteet, 
erilaiset valumaluiskat ja pituussuuntaisen aaltoilun. Lisäksi kaikki 
voidaan tehdä kerralla.

PRISMA:
Trimblen patentoitu aktiivisen seurannan 
tekniikka takaa, että takymetri lukittuu 
koneen kohteeseen ja varmistaa 
millimetrintarkan jyrsinrummun 
ohjauksen.

TRIMBLE CB460 
-KESKUSYKSIKKÖ:
Trimble CB460 -keskusyksikkö 
osoittaa rummun asennon verrattuna 
3D-malliin tai valmiiksi määritettyyn 
pystysuunnan poikkeamaan.

Tulos kiinteän syvyyden jyrsinnän jälkeen 
tiessä, jossa on pituussuuntaista aaltoilua

Tulos 3D-jyrsinnän jälkeen tiessä, jossa 
on pituussuuntaista aaltoilua

TRIMBLE-PÄÄLLYSTYSRATKAISUT 
3D-JYRSINTÄ

TRIMBLE-PÄÄLLYSTYSRATKAISUT
LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA JA TUKEA
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2D-PÄÄLLYSTYS TRIMBLE ROADWORKS 
PAVING CONTROL PLATFORM -ALUSTAN 
AVULLA
The Trimble® Roadworks 2D päällystyksenohjaus asfaltinlevittimiin sopii 
erinomaisesti projekteihin, joissa on täytettävä paksuusvaatimus. Kun 
jyrsintää tehdään mittojen mukaan Trimblen 3D-tekniikalla, Trimble 
2D -päällystystekniikka mahdollistaa helpon päällystyksen kiinteään 
paksuuteen.

Trimble Roadworks voi käyttää viitteenä pintaa, linjalankaa tai 
sivukaltevuutta. Tämä tekee laitteistosta erinomaisen ja edullisen 
vaihtoehdon teillä, jotka on tasattu tai jyrsitty Trimblen PCS900-päällysty
ksenohjausjärjestelmillä.

MONIA ETUJA YHDESTÄ 
JÄRJESTELMÄSTÄ 
Trimble Roadworks -järjestelmän avulla voit tehdä seuraavaa:
• levittää valmiin päällysteen 3 millimetrin tarkkuudella

• minimoida kalliin materiaalin käytön, päällystää pienemmällä 
toleranssilla ja päästä lähemmäksi asfaltin paksuuden 
vähimmäisvaatimusta

• pienentää työvoimakustannuksia, kun tasoitinta ohjaa vain yksi 
käyttäjä

• estää käyttäjän virheet ennalta helppokäyttöisen näyttöliittymän 
avulla

• saavuttaa parhaan mahdollisen sujuvuuden ja ajettavuuden

• saada työn valmiiksi ajallaan.

ROADWORKS TASOITUSPALKKI JA 
SONIC TRACER -YKSIKÖT 
Tasoituspalkkiin kiinnitetyt ST220 Sonic Tracerit ohittavat 
epäsäännöllisyydet, kuten ritilät ja kivet, jotka voisivat muutoin 
heikentää tarkkuutta. Palkki mittaa 9,1 metrin pituudelta joidenkin 
viranomaisten vaatimusten mukaisesti ja kääntyy levittimen taakse 
tarkkaillakseen sekä liittyvää pintaa että juuri levitettyä.

Trimble Result

3D-PÄÄLLYSTYS TRIMBLE 
ROADWORKS PÄÄLLYSTYKSEN 
OHJAUSJÄRJESTELMÄLLÄ
Trimble® Roadworks 3D -päällyksen ohjausjärjestelmä on erittäin tarkka, 
automaattinen 3D-tasoituksen ohjausjärjestelmä, joka voi parantaa 
merkittävästi päällystyksen tuottavuutta ja ajettavuutta. Pystyt suoraan 
suunnittelemaan työn ja näin minimoit asfaltin käytön ja jätteitä. Saa 
projektit päätökseen ajallaan ja pysy budjetissa.

Kun järjestelmää käytetään perinteisen asfalttikoneen kanssa traktorilla 
ja hydraulisesti ohjatulla 2D-järjestelmällä, Trimble Roadworks avulla 
voidaan päällystää käyttäen erilaisia   materiaaleja, mukaan lukien kuuma 
asfaltti, kylmä kierrätetty asfaltti, tienpohja, sora, betonilla käsitelty 
pohja , hiekkaa tai muuta päällystemateriaalia.

TARKKA PÄÄLLYSTYS VÄHEMMÄLLÄ 
MATERIAALILLA
Roadworks-järjestelmällä saadaan asfaltin paksuudeksi säännöllisesti  
3–6 mm, joten se sopii ihanteellisesti lentokenttien, suurten kaupallisten 
pinta-alojen ja moottoriteiden rakennushankkeisiin.

Tasoittimen tarkka 3D-ohjaus mahdollistaa seuraavat asiat:

• Korkeiden ja matalien alueiden käsittely prosessin varhaisessa vaiheessa 
edullisemmilla materiaaleilla

• Tien sileyden parantaminen käyttämällä vähemmän asfalttia kuin 
perinteisissä päällystysmenetelmissä

• Monimutkaisten kuvioiden, kuten siirtymien, korotettujen käännösten ja 
usein vaihtuvan sivukaltevuuden luonti

• Tarkkuus- ja tasaisuusvaatimusten täyttäminen, mikä voi merkitä lisätuloja

TRIMBLE-PÄÄLLYSTYSRATKAISUT 
2D-PÄÄLLYSTYS

TRIMBLE -PÄÄLLYSTYSRATKAISUT 
3D-ASFALTOINTI
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ENEMMÄN HALLINTAA,  
VÄHEMMÄN JÄTETTÄ 
Trimble PCS900 -päällystyksenohjausjärjestelmä liukuvalukoneille 
käyttää automaattista ohjausta ja vaunun 6-tiesäätöä, jotta 
liukuvalukone pysyy tarkalleen tavoitesuunnassa, tasolla ja 
kaltevuudessa. Tuloksena on entistä yhtenäisempi betonipinta ja 
parempi ajettavuus ja suuremmat bonukset – ilman linjalangan 
kustannuksia ja lisäaikaa. 

Tehokkuus paranee seuraavien avulla:
• Parantunut työmaan logistiikka ja turvallisuus 

• Massan ajantasaiset toimitukset

• Parantunut tuottavuus

• Parantunut sileys

EI LANKAA, EI VIIVEITÄ 

On aika päästä lankalinjoista eroon työmaalla... lopullisesti. 
Lankalinja viivyttää kaatamista ja tulee liian kalliiksi. Lisäksi kuorma-autojen on liian hankala ajaa sen ympäri. Aina kun se rikkoutuu, kone täytyy 
pysäyttää. Aina kun se löystyy, pinta ja tuottavuus kärsii.

Kun aloitat päällystystyön Trimble PCS900 -päällystyksenohjausjärjestelmällä, ihmettelet miksi olette koskaan käyttäneet lankaa. Työskentelet entistä 
nopeammin joka päivä. Kuorma-autot voivat ajaa paikalle ja tyhjentää kuorman joutumatta ajamaan langan ympäri. Pysähdyt harvemmin, käsittelet 
vähemmän ongelmakohtia ja lyöt tavoitelukusi laudalta. 

YKSI INTEGROITU TYÖNKULKU 
Betonin uudelleenkäsittelykustannukset ovat liian suuret, jotta voitaisiin 
käyttää useita valmistajia tai tiedostomuotoja. Käyttämällä Trimblen yhtä 
integroitua työnkulkua voit luottaa työnne laatuun ja tuloksiin.

Päällystä 3D-mallin mukaisesti, niin kaltevuuden tarkastaja voi mitata 
betonia Trimble-paikannusvastaanottimen avulla käyttäen samaa 
3D-mallia ja takymetreja valetun pinnan tarkistamiseen.

Lisäksi paikallisen SITECH®-jälleenmyyjän antaman koulutuksen ja tuen 
avulla ette koskaan jää yksin.

3D-TIIVISTÄMINEN TRIMBLE CCS900:LLA
Asfalttijyrä on viimeinen päällystysprojektin yli ajava kone, ja tässä 
vaiheessa tehdyt virheet voivat olla hyvin kalliita korjata. Voit vähentää 
merkittävästi uudelleenkäsittelyä asentamalla asfalttijyriin Trimble 
CCS900 tiivistyksen ohjausjärjestelmän.

CCS900-järjestelmä eliminoi suuren osan arvuuttelusta asfaltin 
tiivistämisessä ja auttaa saamaan yhdenmukaisemman tiivistyksen 
haluttuun tiheyteen. Voit myös jyrätä entistä tehokkaammalla kuviolla, 
lisätä tuottavuutta ja säästää polttoainetta.

KARTOITA JA TEE TYÖ OIKEIN
Ajokertojen kartoitus CCS900-järjestelmä mahdollistaa ajokertojen 
valvonnan tietyllä alueella ja auttaa välttämään liiallisen tai liian vähäisen 
tiivistämisen. Käyttämällä katolle asennettava GNSS-vastaanotinta tai 
koneen tähystä järjestelmä laskee koneen tarkan aseman ja näyttää 
värikartalla ajokertojen määrän sekä päällekkäisyydet tai raot. Kun 
asennetaan kaksi lisävarusteena saatavaa IS310-infrapuna-anturia, 
CCS900 kartoittaa levitetyn massan pintalämpötilan ja osoittaa 
tarkkaan, mihin on ajettava ihanteellista tiivistyksen ajoittamista varten.

KESKUSYKSIKKÖ CB460 TAI CB450
Keskusyksikkö kartoittaa graafisesti 
ajokerrat ja pintalämpötilalukemat 
ylä- ja alarajan varoituksin mahdollisten 
ongelmien osoittamiseksi reaaliajassa.

MS975 GNSS SMART ANTENNA
Trimblen MS975 GNSS-älyantenni mittaa jyrän 
paikan tukiaseman tai satelliittikorjauslähteen, 
kuten SBASin avulla.

IS310-INFRAPUNALÄMPÖTILA-ANTURIT
IS310-infrapunalämpötila-anturit mittaavat levitetyn 
massan lämpötilan työskentelysuunnassa

Koneenkäyttäjän näkymä 
ajokertojen kartoituksesta

Koneenkäyttäjän näkymä 
lämpötilan kartoituksesta

RAPORTOINTI JA DOKUMENTAATIO
Kenttäraportointi ja ohjaamotulostin mahdollistavat sen, että 
työmaan esimiehet ja laatupäälliköt voivat valvoa tiivistämistä ja 
korjata mahdolliset ongelmat heti. Tiivistämisen datalokit voidaan 
lähettää langattomasti koneesta toimistoon analysoitavaksi Trimblen 
verkkopohjaisen kaluston, koneiden ja tuottavuuden hallintaratkaisun 
VisionLink® sovelluksen avulla.

• 

TRIMBLE-PÄÄLLYSTYSRATKAISUT 
3D-LIUKUVALU

TRIMBLE-PÄÄLLYSTYSRATKAISUT
ASFALTIN JA MAAN TIIVISTÄMINEN
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TRIMBLE VERSO 12 -NÄYTTÖ

Pidä koneet käynnissä. Älä odottamassa.
Voit pitää koneet käynnissä 24/7 kestävän ja täysin yhdistettävän Trimble 
VERSO 12 -näytön ja Trimble Groundworksin  avulla. Helppolukuinen 
kosketusnäyttö tekee navigoinnista helppoa ja nopeaa.

• Kestävä VERSO 12 -näyttö

• Vältettävien vyöhykkeiden selkeä näkyvyys entistä turvallisempia 
työmaita varten

• Määritettävät näkymät

• Helppokäyttöinen, intuitiivinen käyttöliittymä

• Moderni ja värikäs ulkoasu

TRIMBLE BUSINESS CENTER

Optimoidut poraussuunnitelmat.  
Optimaaliset tulokset.
Luo optimoituja 3D-poraus- tai paalutussuunnitelmia nopeasti  
Trimble Business Centerilla sekä luo kattavia laatu- ja 
tuotantoraportteja. Trimble Business Centerin ja Trimble Groundworks 
-ohjelmiston ansiosta kättesi ulottuvilla on enemmän voittoja.

Trimble Connected Site® -valikoimaan kuuluva Trimble 
Groundworks on integroitu ratkaisu, joka yhdistää 
toimiston ja kenttätyön toisiinsa. Tämä vähentää 
uusintatöitä, lisää tuottavuutta ja mikä parasta, 
parantaa kannattavuutta.
• Trimble Business Center luo ja hallinnoi 

suunnittelutietoja kalliiden virheiden välttämiseksi

• Connected Community mahdollistaa 
suunnittelutietojen jakamisen pilvipalvelussa ja 
varmistaa, että käyttäjät työskentelevät aina 
uusimpien tietojen pohjalta

• Trimble Groundworks kerää toteutuneet tiedot 
talteen niin, että Trimble Business Center 
pystyy tuottamaan tarkkoja laatu-, tuotanto- ja 
käyttöraportteja

Trimble WorksManager ohjelmisto tekee 
suunnittelutietojen hallinnasta ja resurssien 
seuraamisesta helppoa projekteissa.

Trimble Groundworks parantaa 
työmaan turvallisuutta sekä poraus- 
ja paalutustoimintojen tarkkuutta ja 
tehokkuutta. Koko päivän, joka päivä, kaikissa 
sääolosuhteissa.

Saavuta suurin mahdollinen tuotanto ja tuotto Trimble® Groundworks 
-koneohjausjärjestelmällä. Se on jälkimarkkinoille tarkoitettu, maahan 
perustuva ja kolmiulotteinen poraus- ja paalutusjärjestelmä erikokoisia 
ajoneuvoja sisältävien kalustojen käyttäjille.

• Merkkisauvaton poraus tai paalutus ja vähäiset valmistelutyöt pienentävät 
työkuormaa ja kustannuksia

• Pidä henkilöstö turvassa vähentämällä tarvetta oleskeluun koneiden 
lähellä ja varoittamalla käyttäjiä, kun he ovat menossa vältettäville 
vyöhykkeille

• Vähennä käyttäjän väsymistä pienentämällä paperityön määrää

Edut:

• Merkkisauvaton navigointi ja vähäiset valmistelutyöt pienentävät 
työkuormaa, uusintatyön määrää ja virheitä

• Paranna työmaan turvallisuutta vähentämällä henkilöstön oleskelua 
koneiden lähellä ja käyttämällä vältettävien vyöhykkeiden hälytyksiä

• Porien automaattinen pysäytys vain määritetylle korkeudelle

• 2D-työnkulku pitää työt käynnissä myös GNSS-signaalikatkojen yhteydessä

• Kentällä toteutettava poraussuunnitelma ja laatu-/tuotantoraportit

• Erittäin suuri tarkkuus käyttämällä RTK-paikannusta

• Navigointi kalteviin tai pystysuoriin reikiin mistä tahansa suunnasta

• Toteutuneiden rakennustietojen kirjaus käytön aikana

GROUNDWORKS

KÄYTTÖSOVELLUKSET
• Poraus

• Paalutus

• Aurinkofarmin rakennus

• Kiviporaus

• Rakenteellinen paalutus

• Pystyviemärin asennus

• CFA (Continuous Flight Augering)  
/ ACIP (Auger Cast-In-Place) 
-paalutus

• Ankkurointiporaus/
junttapaaluporaus

• Dynaaminen tiivistäminen

TRIMBLE GROUNDWORKS
KONEOHJAUSJÄRJESTELMÄ PORAUS-, PAALUTUS- JA TIIVISTÄMISTOIMINTOIHIN

OPTIMOI TUOTANTO JA TUOTTO
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JOUSTAVA TEKNINEN RATKAISU
YRITYSTÄSI VARTEN

TRIMBLE WorksOS
REAALIAIKAISIA TUOTTAVUUSTIETOJA KOHTEISTA

Trimble WorksOS on pilvipohjainen käyttöjärjestelmä, joka tarjoaa 3D-tuottavuutta ja 
edistymistietoja reaaliaikaisesti kohteen esimiehille ja projektipäälliköille kohteen parasta 
mahdollista tehokkuutta ja sen suunnittelua varten.

WorksOS-järjestelmän jaettu data varmistaa, että kaikilla projektin osapuolilla on 
viimeisimmät tiedot käytössään päätöksentekoa ja parempaa tuottavuutta varten.

Edut:
•  Tarkastele projektikohtaista edistymistä suunnitelmaan nähden yhdessä koontinäytössä

•  Reaaliaikaiset leikkuun, täytön ja tiivistämisen tiedot parantavat koneiden ja kohteen tuottavuuden läpinäkyvyyttä

•  Ohjaa koneiden toimintaa kohteen pääsuunnitelman perusteella, jolloin saat reaaliaikaiset edistymistiedot suunnitelman päivitysten suhteen kentältä

•  Automatisoi kenttädatan kerääminen, jotta saat tarkkaa ja reaaliaikaista tietoa tehdystä työstä suhteessa kohteen suunnitelmaan.

WorksOS on SaaS (Software-As-A-Service) -alusta, jonka tarkoituksena on poistaa 
tietokatkokset toimiston ja kenttätyön väliltä. Lähes reaaliaikainen leikkuu-/täyttöraportointi, 
tiivistystietojen seuranta ja integrointi muihin Trimble Connected Site -tuotteisiin 
mahdollistavat sen, että kohteen esimiehet ja työnjohtaja voivat määrittää päivittäisen ja 
viikoittaisen edistymisen WorksOS:n avulla tarkasti.

•  Integroidut suunnitelmat Trimble Business Centerista – käyttäjät voivat yhdistää ja noutaa suunnitelmia helposti WorksOS:ään sekä vertailla 
suunniteltua ja toteutunutta työtä tarkasti

•  Integraatio Trimble WorksManageriin projektien, suunnitelmien ja koneiden hallintaa varten – projektin ja koneen liitosta WorksManagerissa 
noudatetaan automaattisesti WorksOS:ssä. Konetta ei tarvitse enää liittää erikseen projektiin 

•  Koneiden tuottavuustiedot ohjelmistoista Trimble Earthworks, CCS900, GCS900 ja PCS900 – raportointikoneet näkyvät samalla leikkuu-/täyttökartalla

3D-TUOTTAVUUDEN VALVONTA
• Reaaliaikaiset leikkuun, täytön ja tiivistämisen tiedot

• Päivittäiset tilavuustiedot ja tiivistämisen laatutiedot

• Säätämällä päivittäisiä työn tavoitteita pysyt 
aikataulussa

• Tiedot siitä, mitkä koneet ovat käytössä

• 2D leikkuu-/täyttökartat massojen siirtoon

• Tiivistämisen ajokertakartat

• Suodatusmahdollisuudet koneiden, toimintarajojen ja 
korkeuden perusteella

PAIKKATIETOSUUNNITTELUUN 
PERUSTUVA
• Tilavuuden ja tiivistämisen edistyminen suhteessa kohteen 

keskitettyyn suunnitelmaan

• Toimintojen määritys: alku/loppu, määrä ja suunnitelman 
tavoitteet

• Mitattujen pintojen ja suunnitelmien lähetysmahdollisuus

• Reaaliaikainen toteutunut edistyminen koneesta, 
pinnanmuotojen kartoitus ja lennokkimittaukset



w

WorksManager yhdistää toimiston ja työmaan saumattomasti toisiinsa parantaen monenlaisia työnkulkuja. Esimerkkejä:

• WorksManagerin avulla työnjohtajat voivat valvoa ja koordinoida useita henkilöstöryhmiä ja projekteja yhdestä sijainnista

• Kohteen esimiehet voivat luottaa siihen, että kentällä on käytössä oikea suunnitelma

• WorksManager varmistaa tietoja valmisteleville ammattilaisille, että heidän tekemänsä muutokset siirtyvät kohteeseen ja ne otetaan käyttöön siellä

• WorksManager voi laajentaa nykyisten tukiasemien korjausaluetta niin, että GPS:stä ja kyselyistä vastaavat esimiehet voivat lähettää henkilöstöä laajalle 
alueelle

AINA YHTEYDESSÄ JA AJAN TASALLA
• Helppokäyttöiset työnkulut pitävät ajantasaiset tiedot käden ulottuvilla

• Mobiilikäytön tuki, tiedot ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta

• Voidaan integroida Trimble Earthworks Grade Control Platform-, Trimble Siteworks Positioning System- ja Trimble Business Center -järjestelmien kanssa

• Täysin ajantasaiset, käyttökelpoiset tiedot mahdollistavat luotettavamman ja kannattavamman liiketoiminnan

• Rajoita viestintäkatkosten riskiä kentälle ja kentältä automaattisella tiedonsiirrolla

SAUMATON TIEDONSIIRTO
• Siirrä tietoja helposti laitteisiin ja laitteista internetin kautta

• Suoratoista korjaukset laitteisiin

KOHTEEN TARKASTELU
• Seuraa laitteiden ja koneiden sijainteja yksityiskohtaisten toimintatietojen avulla

• Intuitiivinen koontinäyttö antaa yhdellä silmäyksellä yleiskuvan digitaalisista laitteista ja suunnittelutiedoista olinpaikastasi riippumatta

• Valvo toimintoja sekä pidä työ aikataulussa ja kustannukset kurissa

ETÄTUKI
• Ratkaise kentällä ilmeneviä ongelmia toimistosta käsin

• Voit tukea kenttätiimiä tehokkaasti ja puuttua ongelmiin nopeasti olinpaikastasi riippumatta, jotta työt pääsevät jatkumaan viivytyksettä

Määritettävät näkymätLangaton tiedonsiirto ja 
kenttäviestintä

Android- ja iOS-
yhteensopiva

Moderni ja värikäs ulkoasu

Trimble® WorksManager -ohjelmiston avulla voit siirtää langattomasti tietoja, 
kuten rakennustyömaan 3D-malleja, mikä lisää tehokkuutta ja vähentää ajoaikaa 
ja kustannuksia. Näin työnjohtajilla ja työmaan valvojilla on aina uusin suunnitelma 
käytössään. Työmaan valvojat näkevät ohjauspaneelista työmaansa yleiskatsauksen. 
Urakoitsijat voivat välttää kalliita virheitä ja toistokäsittelyjä, sillä rakennustekniikan 
toimintaa kentällä voidaan tarkastella tosiajassa.
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TIETOJEN JA TEKNIIKAN HELPPO HALLINTA
POISTUMATTA TOIMISTOLTA

TRIMBLE WORKSMANAGER
NYT VOIT OLLA KAIKKIALLA SAMAAN AIKAAN



Trimble Business Center sisältää tehokkaita työkaluja, jotka auttavat nopeasti ja helposti luomaan tarkkoja, integroituja 3D-malleja työmaa-, maantie- 
ja merisovelluksiin. Tulos: parempia päätöksiä, kalliiden virheiden eliminointi ja tehokkuuden kasvu sekä toimistossa että työmaalla.
• Ajoaikaa säästyy, kun tiedonkulku toimiston sekä Trimblen maastomittaus- ja koneenohjausjärjestelmien välillä on tehokkaasti ja saumattomasti 

hallittavissa

• Nopea raporttien ja piirustusten luonti ja muokkaus sekä tietojen julkaisu

• Uudelleenkäsittelytarpeen väheneminen ja tietojen virheettömyyden, ajantasaisuuden ja oikean esitysformaatin varmistus

• Laajennettujen yksityiskohtatasojen avulla tapahtuva maansiirto- ja rakennustoimintojen nopea ja tarkka valmistelu auttaa menestymään 
tarjouskilpailuissa

• Työmaa- ja väyläkohtaisten maanrakennustöiden optimointi auttaa parantamaan tuottavuutta

• Toimii saumattomasti seuraavien ohjelmistojen ja järjestelmien kanssa: Trimble Siteworks Software, SCS900 Site Controller Software, Trimble 
Earthworks, Trimble GCS900 Grade Control System, Trimble PCS900 Paving Control System, Trimble CCS900 Compaction Control System,  
Cat® AccuGradeTM ja Cat GRADE Control Systems

Viewer Edition
• Perustoiminnot saatavilla maksutta

• Tietojen tuonti ja vienti Trimble-kenttälaitteisiin

• Tietojen tarkastelu ja ominaisuuksien kysely

Field Data Edition
• Kenttätietojen nopea, tarkka ja kustannustehokas 

hallinta

• GIS-moduulin lisäys GIS-tietojen (Geographic 
Information System) tarkastelua varten

• Perustason CAD-piirto- ja -muokkaustoiminnot

• Taso- ja asemakohtaisten tietojen käsittely

Surface Modeling Edition
• Pintamallien luonti, muokkaus ja hallinta

• Volyymien ja pinta-alojen laskenta ja raportointi

• Leikkuu-/täyttökarttojen luonti

• Kohdistusten luonti, muokkaus ja merkintä

• Drilling-, Piling- ja Dynamic Compaction 
-moduulien lisäys pohjatyösovellusten 
erikoisominaisuuksien hyödyntämiseksi

Survey Intermediate Edition
• Vektorien tuonti, georeferointi, muokkaus ja 

poiminta Adobe® PDF- ja kuvatiedostoista

• Verkkoasetusten laskenta

• Työmaakohtaiset kalibrointilaskelmat

• Dynaamisten merkkien ja taulukkojen luonti

Survey Advanced Edition
• TML-makrojen (Python-pohjaiset komentosarjat) 

luonti ja käyttö

• Väylämallien ja pintojen luonti ja muokkaus

• Kehittyneet ominaisuudet antavat esityksille, 
työsuunnitelmille ja visualisoinneille viimeistellyn 
ilmeen 

• Kehittyneet mittausominaisuudet 

• Lisätoimintoja Mobile Mapping -moduulin avulla 

• Tunneling-moduuli auttaa tehostamaan 
tunnelointihankkeiden tiedonhallintaa 

• Scanning- ja Aerial Photogrammetry -moduuli 
monipuolistavat mittaustoimintoja

Site Modeling Edition
• Data Prep -toiminto muuntaa 2D-tiedot tai väärin 

korotetut CAD-tiedot nopeasti oikein korotetuiksi 
kohteiksi, jotka voidaan lähettää kentälle 
rakennustoimenpiteitä varten

• Sisältää työkohteen mallintamistyökalut ja 
käyttöliittymän VisionLink-tuotantomalleihin

• Utility Modeling -moduuli yksinkertaistaa 
työkohteen ja infrastruktuurin rakentamista

Site Construction
• Data Prep -toiminto muuntaa 2D-tiedot tai väärin 

korotetut CAD-tiedot nopeasti oikein korotetuiksi 
kohteiksi, jotka voidaan lähettää kentälle 
rakennustoimenpiteitä varten

• Sisältää työkohteen mallintamistyökalut ja 
käyttöliittymän VisionLink-tuotantomalleihin

• Utility Modeling -moduuli yksinkertaistaa 
työkohteen ja infrastruktuurin rakentamista

Infrastructure Edition
• Lineaariset massojensiirtotoiminnot auttavat 

määrittämään, millaisia määriä on siirrettävä, 
mistä, mihin ja millaisia kustannuksia 
toimenpiteistä aiheutuu

• Risteyssuunnittelutyökalu vähentää monimutkaisen 
ja työvoimavaltaisen suunnittelutyön tarvetta 
luomalla väylärakenteisiin määritettyjen 
mallien avulla automaattisesti parametroidut 
malliristeykset

VERSIOT JA MODUULIT
Trimble Business Center on saatavissa eri versioina ja varustettuna lisämoduuleilla, joiden avulla toimintoja 
voidaan mukauttaa prosessikohtaisesti. 

TRIMBLE BUSINESS CENTER
TEHOKAS TYÖKALUN TIETOJEN HALLINTAAN JA SUUNNITELMIEN LAADINTAAN
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TYÖMAAVOLYYMIT
• Laske materiaalin kokonaistilavuudet, kun niitä lisätään tai 

poistetaan varastokasoista, kaivoksista tai leikkauksista.

SUUNNITTELUTARKASTUKSET
• Lataa suunnittelutiedosto, vertaa todellista pintaa 

suunniteltuun pintaan ja seuraa edistymistä

• Mittaa etäisyyksiä, kaltevuuksia ja korkeuksia helposti sekä 
vertaa niitä kohteen mittausarvoihin

ALIHANKKIJOIDEN HALLINTA
• Tee nopeita tilavuuslaskelmia kuljetettavasta materiaalista 

maksujen käsittelyä varten

• Tarkastele työmaan muutoksia visuaalisella aikajanalla

• Vähemmän ristiriitoja, kun portaali voidaan jakaa 
alihankkijoiden kanssa, jolloin kaikki pysyvät ajan tasalla

TEIDEN JA LIIKENTEEN HALLINTA
• Mittaa teiden pysty- ja sivukaltevuutta, teiden leveyksiä 

ja vallien korkeuksia yhdellä napsautuksella. Optimoi 
liikennesuunnitelmat täydellisellä ja ajantasaisella 
työmaakartalla sekä ohjaa henkilöstö helposti oikeaan 
paikkaan

• Lyhennä kiertoaikoja ja optimoi liikkuvan laitoksen 
suorituskyky seuraamalla maansiirtoteiden rakenteen 
vaatimustenmukaisuutta

TURVALLISUUS
• Vähennä ihmisten ja koneiden vuorovaikutusta kartoittamalla 

vaikeapääsyiset tai vaaralliset alueet turvallisesti droonin avulla

• Luo yleiskuvia työmaasta tarkastuksia varten joutumatta 
lähettämään henkilöstöä paikan päälle

• Seuraa kallistuskulmien muutoksia liukumisen tehokkaampaa 
hallintaa varten

YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT 
VASTUUALUEET
• Tuota lyhyin välein yksityiskohtaisia kuvia työmaan rajoista ja 

suojatuista alueista. Näin pystyt osoittamaan helposti, että 
toiminta vastaa määräyksiä

PROJEKTIEN TEHOKKUUS
• Integroituu Trimble Business Center- ja Trimblen työmaan 

maastonmittausjärjestelmiin yhdenmukaiseen paikalliseen 
koordinaattien määritykseen

• Tee omia kohdetutkimuksia entistä tarkempia arvioita varten

• Tiukemmat suunnitelmat ja budjetit yhä useammin 
tuotettavien ja tarkkojen tilavuustietojen avulla

• Vähemmän käyntejä kohteessa, kun henkilöt voivat seurata 
edistymistä ja tarkastaa työn etänä

• Ei enää tiedon pullonkauloja tai tarpeettomia viivytyksiä, kun 
jokainen voi käsitellä samoja, ajantasaisia kyselytietoja

Trimble Stratus -ohjelmisto auttaa 
rakennusurakoitsijoita käyttämään drooneja 
tarkkojen työmaa- ja resurssitietojen kartoitukseen, 
mittaukseen ja jakamiseen. Stratus-ohjelmiston 
avulla voidaan tehdä nopeampia päätöksiä, välttää 
virheitä ja lisätä tuottoja, kun oikeat tiedot ovat 
aina saatavilla

LUOTETTAVA SUUNNITTELU 
JA ARVIOINTI
Tiedosta, mitä tarjoat: Tee työmaalla omia 
kartoituksia ennen työn aloitusta ja aina muutosten 
yhteydessä.

TIHEÄMMÄT JA NOPEAMMAT 
KARTOITUKSET
Laadi tarkkoja ja ajantasaisia topografisia 
kartoituksia aina tarvittaessa

VIESTI TEHOKKAASTI
Visuaalinen aikajana pitää kaikki ajan tasalla 
Seuraa työmaan muutoksia, vältä johtojen 
sotkeutuminen ja ratkaise ristiriidat nopeasti

OTA TILANNE HALTUUN
Säästä rahaa ja vältä tietojen pullonkaulat. 
Hanki vastaukset kysymyksiin itse intuitiivisen, 
verkkopohjaisen työkalun avulla

TRIMBLE STRATUS
DROONIDATAJÄRJESTELMÄ RAKENNUSTYÖMAALLE

DROONIDATAN ANALYSOINTI
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Kiinnitettävä 
häikäisysuoja 
parantaa näytön 
näkyvyyttä

Visualisoi tiedot 
olinpaikkasi kontekstissa 
vaihtamalla helposti 
3D-näkymän ja 
2D-suunnitelman välillä, 
jotta saat kohteeseen 
lintuperspektiivin

Valvo satelliittien 
yhteyksiä, 
tarkkuutta ja 
suuntaa

Kevyt, kannettava kämmenlaite 
tietojen tarkasteluun 
kontekstissaan mistä 
tahansa kulmasta todellisen 
käyttöympäristön mittakaavassa

Tarkastele ympäristöä 
ja suunnitelmaa 
kontekstissaan eri 
läpinäkyvyyksillä 
käyttämällä liukusäädintä

Näytä/piilota 
mallin kerroksia 
näytettävien tietojen 
hallintaa varten

Integroitu 
elektroninen 
etäisyysmittari 
(EDM) tarkkoihin 
mittauksiin  
paikan päällä

Sovellukset 
georeferoituja kuvia 
ja tehtäviä varten sekä 
piste-, linja- ja leikkuu/
täyttömittaukset

Trimble® SiteVision™ on käyttäjäystävällinen lisätyn todellisuuden järjestelmä, joka herättää 
tiedot eloon todellisissa käyttöympäristöissä niin, että leikkuu-/täyttökartat, ajokertakartat, 
tiheys ja muut tiedot muuntuvat näkyvään muotoon suoraan mobiililaitteen näytössä.

LISÄÄ TEHOKKUUTTA, 
PIENENNÄ RISKEJÄ 
Fyysisen ja digitaalisen 
maailman risteyskohta 
SiteVisionissa antaa 
urakoitsijoiden herättää 
tiedot eloon. Kun 
suunnitelmille luodaan 
todellisen käyttöympäristön 
konteksti, käyttäjät 
pystyvät toimittamaan 
monimutkaisia 
suunnitelmia ja piirustuksia 
nopeasti, vahvistamaan 
suunnitelmia ja yksilöimään 
tarkasti piilossa olevien 
resurssien sijainnin. Näin 
minimoidaan kalliit virheet 
ja turvallisuuteen liittyvät 
riskit. Kun edistyminen 
on helppo hahmottaa 
kohteessa, työt pysyvät 
aikataulussa, eikä matkan 
varrella ilmene niin helposti 
odottamattomia tilanteita.

Tärkeimmät ominaisuudet 
• Sijoittaa ja näyttää 2D/3D-tiedot tarkasti 

todellisen elämän kontekstissa mistä 
tahansa kulmasta todenmukaisen 
mittakaavan mukaan

• Paikantaa ja paljastaa piilossa olevat 
resurssit tarkasti

• Muuntaa monimutkaiset 2D-suunnitelmat 
automaattisesti visuaalisiksi 3D-malleiksi

• Vaihtaa 2D- ja 3D-näkymien välillä

• Sisältää Trimblen pilvipohjaiset 
isännöintipalvelut ja raportointityökalut

• Mahdollistaa yhteistyön ja suunnitelmista 
tiedottamisen työmaalla

• Integroituu saumattomasti muun muassa 
ohjelmistojen Trimble Business Center, 
SketchUp, Trimble Novapoint ja AutoCAD 
tietoihin 

• Kevyt, kannettava kämmenlaite tai 
mittaus-sauvaan kiinnitettävä laite

Sovellukset 

• SiteVisionin avulla käyttäjät voivat helposti ymmärtää uusia malleja, nykyisiä maanalaisia rakenteita sekä nähdä, miltä maisema tulee näyttämään ajan 
mittaan, tarvitsematta tulkita monimutkaisia 2D-suunnitelmia. 

• Suunnittele ja visualisoi työmaan edistyminen, tarkasta valmiit työt, tee laadunvalvontaa ja tunnista ongelmat varhaisessa vaiheessa, jolloin säästät 
aikaa ja rahaa 

• Valmiiden työvaiheiden vertailu suunnitelmiin ja toleransseihin nähden 

• Vahvista suunnitelmat ja vältä ongelmat tunnistamalla kunnallistekniikan todellinen sijainti 

• Maansiirto- ja päällystystöiden laadunvalvonnan seuranta 

• Synkronoi suunnittelu- ja kenttätiedot 

• Jaa, viesti ja vuorovaikuta laajalti reaaliajassa helposti ymmärrettävillä visualisoinnilla, jotta voit tehokkaasti olla yhteistoiminnassa eri taitotasoisten 
henkilöiden kanssa 

• Tehokkaat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat työmaan ja toimiston välisen reaaliaikaisen yhteistyön työmaalla ja sen ulkopuolella 

• Ota kuvia, mittoja, muistinpanoja kentällä tarkkaa ja ajantasaista raportointia varten, ja luo ja osoita tehtäviä tiimin jäsenille 

• Paranna suunnitelmia käyttämällä maanalaisia tietoja ja visualisoi maanalaisten rakenteiden, kuten vesi-, sähkö-, kaasu ja tiedonsiirtolinjojen paikka,  
koko ja ominaisuudet
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Trimble TSC7- maastotietokoneessa on 7-tuuman näyttö, korkea prosessointiteho ja Microsoft® 
Windows® 10. kaikki kannettavan tietokoneen ominaisuudet ovat kirjaimellisesti kämmenelläsi. 
Kevyessä ja helppokäyttöisessä Trimble TSC5 -ohjaimessa on 5 tuuman näyttö ja Android ™ 
-pohjainen käyttöjärjestelmä.
• Auringonvalossakin helppolukuinen näyttö 

• Taustavalaistu näppäimistö

• Pitkäkestoiset akut

Android-laitteet
Siteworks-ohjelmisto tukee Android™-käyttöjärjestelmää joustavuuden ja edullisuuden maksimointia 
varten. 6-tuumainen Trimble TDC600 -kämmenlaite tuo käyttöön kaikki Siteworks-toiminnot pienessä 
laitteessa, joka mahtuu taskuusi.

Rakennusvalvojille
Rakennusvalvojille suunniteltu Trimble Siteworks 
-maastomittausjärjestelmä sisältää seuraavat osat: Siteworks-
ohjelmisto, SPS986 tai SPS785 GNSS -älyantenni ja joko Panasonic 
Toughpad FZ-M1, T7-tabletti tai T100-tabletti.

Tärkeimmät ominaisuudet

• Käytössä on kattavat toimisto-ohjelmistopaketit, muun muassa 
Trimble Business Center ja Microsoft Office

• Käsittele tietoja ja 3D-malleja helposti kentällä

• Jätä kannettava toimistolle

Komponentit

• Trimble Siteworks Software 

• Trimble T7, T100-tabletti tai Toughpad FZ-M1t

• Trimble SPS986 GNSS Smart Antenna

• Trimble SPS785 GNSS Smart Antenna 

Maanmittaajille 
Rakennusmittaajille suunniteltu Trimble Siteworks 
-maastomittausjärjestelmä sisältää seuraavat osat: Siteworks-
ohjelmisto, SPS986 tai SPS785 GNSS -älyantenni ja joko TDC600-
kämmenlaite, Panasonic® Toughpad® FZ-M1, T7-tabletti, TSC5 tai 
TSC7-maastotietokone.

Tärkeimmät ominaisuudet

• Monimutkaisten 3D-mallien käsittely

• Suurten tietojoukkojen entistä nopeampi keräys

• Monimutkaisten 3D-mallien entistä helpompi visualisointi ja muokkaus

• Tehokas työskentely sekä päivällä että yöllä

Komponentit

• Trimble Siteworks -ohjelmisto

• Trimble TSC7 -maastotietokone, T7-tabletti, TDC600-kämmenlaite tai 
Toughpad FZ-M1

• Trimble SPS986 GNSS Smart Antenna

• Trimble SPS785 GNSS Smart Antenna

Täysin integroidut Trimble Siteworks -maastomittausjärjestelmät on suunniteltu eliminoimaan seisokit ja lisäämään työnkulun tuottavuutta. Suuri 
prosessointiteho ja Microsoft® Windows® 10 mahdollistavat monimutkaisten tiedostojen ja 3D-tietosarjojen nopean käsittelyn, minkä ansiosta 
ongelmat pystytään paikallistamaan ja ratkaisemaan ennen kuin ne pääsevät hidastamaan toimintaa.

SITEWORKS-MAASTOMITTAUSJÄRJESTELMÄT

VERKOTETUT LAITEYKSIKÖT
Löydä vahvistettu laiteyksikkö, joka sopii tarpeisiisi ja budjettiisi parhaiten.

Trimble maastotietokoneet

TRIMBLE SITEWORKS OHJELMISTO
Trimble Siteworks ohjelmisto on helppokäyttöinen kenttäohjelmisto, jonka avulla tarkastajat, työnjohtajat, mittaajat ja muutesimiehet voivat tehdä 
työnsä tehokkaammin viemällä rakennettavan mallin kentälle. Trimble Siteworks tarjoaa tehokkaan tavan kerätä ja jakaa paikan mittauksia, suorittaa 
tehtäviä, hallita useita projekteja ja työmaita. Pystyt myös kätevästi seurata edistymistä ja raportoida tuloksista.

Siteworks on kattava ratkaisu työmaamittaukseen ja sen optiot perustuvat tarvittaviin työkaluihin:
• Ajomoduuli

• Edistynyt mittausmoduuli

• Siteworks SE Starter Edition

Trimble-tabletit
10-tuumaisella näytöllä varustettu Trimble T100 -tabletti takaa huippuluokan 
työskentelyominaisuudet kenttäoloissa. Tehokkaissa ja kevyissä, 7-tuumaisissa 
työmaatietokoneissa voit valita joko Trimble T7 -tabletin tai Panasonic Toughpad FZ-M1:n 
hinnan mukaan.   
• Pitkäkestoiset akut

• Auringonvalossakin helppolukuinen näyttö

• Microsoft® Windows® 10

Moderni käyttöliittymä

Määritettävät näkymät

Luonnolliset vuorovaikutukset ja eleet

3D-näkymät, värigrafiikka

Joustavat versio- ja moduulivaihtoehdot

TRIMBLE SITEWORKS SYSTEM -JÄRJESTELMÄT
RAKENNUSMITTAAJILLE JA -VALVOJILLE

MUKAUTUU TYÖSKENTELYTAPAASI
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TEE TYÖ OIKEIN OIKEILLA TYÖKALUILLA
Trimblen työmaan maastonmittausjärjestelmät sisältävät kohdennettuja 
työkaluja urakoitsijan kaikille työntekijöille kohteessa. Työ sujuu entistä 
nopeammin kaikissa vaiheissa, ja virheitä ja materiaalikuluja syntyy 
vähemmän.

Trimblen työmaan maastonmittausjärjestelmien 
ominaisuudet:
• Mittaus-, paalutus-, tarkistus-, hallinta- ja tarkastustoiminnot

• Ohjaus- ja tietoliikenneinfrastruktuuri

• Työkalut tiedonsiirtoon toimiston, koneiden ja työmaahenkilöstön välillä

• Varmuus projektien valmistumisesta ajallaan, budjetin puitteissa ja 
määritysten mukaan

Kentältä, kuorma-autosta tai toimistolta voidaan olla yhteydessä kaikkiin 
rakennustyömaan työntekijöihin, ja heidät voidaan varustaa tarkoilla 
paikannustiedoilla, yhdenmukaisilla digitaalisilla suunnittelutiedoilla sekä 
tietojen paikannus-, mittaus- ja tallennustoiminnoilla. Urakoitsijat voivat 
jakaa tietoja, seurata tuloksia ilman viiveitä, tehdä entistä järkevämpiä 
päätöksiä ja hallinnoida useita työmaita vaivattomasti. Useammat 
ammattilaiset voivat hyödyntää tietoja työmaalla, jolloin jokainen resurssi 
pystyy vaikuttamaan projektin onnistumiseen suoraan.

Trimble SPS855 
Modulaarinen GNSS-
vastaanotin 
Siitä riippumatta tarvitsetko 
luotettavan GNSS-
tukiaseman vai vankan 
paikannusvastaanottimen, 
Trimble SPS855 Modulaarinen 
GNSS-vastaanotin 
mahdollistaa joustavasti 
kaikkien työmaamittausten 
suorittamisen. Kiinteänä tai 
puolikiinteänä tukiasemana se 
tukee työmaamittausten GNSS-
korjauksia ja koneiden ohjausta. 
Paikannusvastaanottimena 
se voidaan helposti siirtää 
työmaapäällikön autosta ja 
kiinnittää pylvääseen kaltevuuden 
tarkastusta, työmaamittausta ja 
paalutusta varten.

Trimble takymetrit
Trimble tarjoaa täyden 
valikoiman erittäin tarkkoja 
takymetreja. Robotisoitujen 
takymetrien mukana toimitetaan 
alan nopeimmat servot, 
jotka varmistavat kohteen 
tarkan ja nopean seurannan. 
Tämän vuoksi ne sopivat 
erinomaisesti koneohjaukseen ja 
maastomittauksiin. Niissä on 3 
Hz:n skannauskyky, jolla voidaan 
skannata nopeasti sellaisia 
pintoja kuin syvät leikkaukset, 
kallioseinämät ja materiaalikasat 
vaarallisissa tai vaikeapääsyisissä 
paikoissa. Trimble tarjoaa 
myös lähtötason takymetreja, 
jotka ovat kustannustehokas 
vaihtoehto työmaamittauksille 
ja merkintämittauksille. 500 
metrin toiminta-alueen ansiosta 
ne sopivat erinomaisesti 
pienempien työmaiden käyttöön 
sekä työskentelyyn siltojen 
tai tierumpujen kaltaisten 
rakenteiden parissa.

TRIMBLE SPS986 GNSS SMART ANTENNA
Trimble SPS986 GNSS -älyantenni soveltuu korkean tason dynaamisuutta ja kestävyyttä vaativiin 
työmaamittaussovelluksiin.
• Erittäin kestävä

• Integroitu IMU for eBubble ja kallistuksenkorjaus

• Tukee kaikkia GNSS-kokoonpanoja tai paikannusvastaanottimia

• Käytä huipputarkkoja CenterPoint RTX -korjauksia satelliitin tai matkapuhelimen/IP-osoitteen kautta

TRIMBLE SPS785 GNSS SMART ANTENNA
Trimble SPS785 GNSS -älyantennia voidaan käyttää vertailu- tai paikannusvastaanottimena. Trimble-laatu ja 
tarkkuus varmistavat nopean tuoton investoinnille.
• GNSS-vastaanotin, antenni ja akku yhdessä yksikössä

• Varren sisäpuolinen UHF-antenni takaa maksimaalisen suojan ja luotettavuuden

• Pitkän kantaman Bluetooth®

KALLISTUKSENKORJAUS
Trimble SPS986 GNSS -älyantennin avulla rakennusmittaajat voivat 
mitata pisteet tarkasti ilman, että mittaussauvaa tarvitsee pitää 
suorassa. Täyden GNSS-kallistuksenkorjauksen ansiosta aloittelijoiden 
on helppo oppia Siteworksin käyttö. Lisäksi se säästää kokeneempien 
mittaajien aikaa huomattavasti.
• Vaikeapääsyisiä alueita (kulmia, liikennekaistoja, kunnallistekniikan 

syöttölinjoja) voidaan mitata helposti ja turvallisesti

• Entistä nopeammat mittaukset

• Entistä tehokkaampi paalutus

• Erittäin vähän magneettisia häiriöitä

Pisteiden tarkka tallennus seisten, kävellen tai mittauspaikalla 
ajoneuvolla ajaen. Kallistuksenkorjaus ajoneuvotilassa on suunniteltu 
tekemään tarkempia mittauksia jyrkissä rinteissä liikkuvasta ajoneuvosta 
sekä tarkempia tilavuusmittauksia ajan ja rahan säästämiseksi 
materiaalisuunnittelussa.

TRIMBLEN TAVALLISTA ÄLYKKÄÄMMÄT VASTAANOTTIMET
RAKENNUSMITTAUKSIIN TAI KONEOHJAUSSOVELLUKSIIN
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SPECTRA PRECISION LASERS

Trimble Insight on visualisointityökalu, jolla voidaan koota kaikki tuottavuustiedot 
helppokäyttöiseen koontinäyttöön. Tällöin tiimi voi seurata edistymistä tavoitteisiin nähden.

Tuotantotiedot ovat usein myöhässä tai epäluotettavia, tai niiden keräys voi vaatia 
manuaalista prosessia. Tällöin kohteen esimiesten, kalustopäälliköiden ja tehtaan  
johtajien on vaikea tehdä vuoron aikana perusteltuja päätöksiä, jotka vaikuttavat lopullisiin 
tuloksiin myönteisesti.

Insight kerää tuotanto- ja tehokkuustiedot yhteen lähteeseen niin, että koko

tiimillä on samat tiedot käytettävissään.

Optimoi resurssit 

seuraamalla tuottavuutta

ÄLYKÄS MAANSIIRTO JA KIVIAUTON 
VALVONTA (H225)
Lastaus- ja siirtotoiminnat tarjoavat todellisia mahdollisuuksia 
parannuksiin vuoron aikana siirretyn materiaalin määrässä, pienempiin 
tonnikohtaisiin kustannuksiin ja massojen siirron nopeuttamiseen. 
Seuraamalla tuottavuutta ja edistymistä varmistat, että olet tavoitteessa.
• Tarkka siirtojen läpinäkyvyys

• Optimoitu kuorma jokaisessa kuorma-autossa

• Entistä nopeammat ja yhdenmukaisemmat kiertoajat

KUORMANHALLINTAJÄRJESTELMÄN JA 
KUORMAAJAN VAAKAJÄRJESTELMÄT 
(LR360)
LOADRITE 360 for Loadout on Connected Quarry -ratkaisu, joka 
parantaa lastaustoimintoja tarkalla integroidulla punnituksella, 
tonnimäärän seurannalla, työn tietojen automaatiolla ja tosiaikaisella 
360º työn läpinäkyvyydellä. LOADRITE 360 yhdistää kuormaajan ja 
vaaitusaseman ja tarjoaa kuormaustyötietojen jakamisen, mikä lisää 
tehokkuutta, parantaa läpinäkyvyyttä ja lisää tuotteen myyntiä. 
• Tarkka integroitu punnitus (virhemarginaali +/- 1 %)

• POS-järjestelmä ja ohjaamon automaattinen liitos

• Reaaliaikainen työluettelo

• Aito taarattu kuorma-auton lastaus

PARANNA  
MASSOJENSIIRRON 

LEIKKAUKSEN  
JA TÄYTÖN  

TUOTTAVUUTTA

SEURAA 
VARASTOA 

JA ANALYSOI 
SEISOKKEJA

PARANNA  
KUORMAUSTEHOA

ESTÄ KUORMA-
AUTOJEN 

YLIKUORMITUS

MAH
DO

LL
INEN PARANNUS

20%
lisää tuottavuutta 

käyttämällä Trimble 
-tekniikkaa

MITÄ TOIMINNASSA TODELLA TAPAHTUU?

SITECH tarjoaa työkalut ja tuen kaivu-, käsittely, kuormaus-, kuljetus- ja rakennusvaiheisiin entistä tehokkaampaa toimintaa ja suurempia  
tuottoja varten.

ÄLYKÄS LOUHOS
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LASTAA KERRALLA OIKEIN
Trimble LOADRITE -kuormanhallintajärjestelmät 
tukevat Connected Quarry- ja Connected Site -tuotteita 
mittaamalla tarkasti materiaalin tuotannon ja siirrot. 
Kaikki LOADRITE-järjestelmät ovat yhteensopivat 
InsightHQ- ja LOADRITE-tulostimien kanssa.

Lisätietoja on osoitteessa loadritescales.com

Trimble LOADRITE integroidut vaa’at varmistavat optimaaliset lastauksen 
ja laadun tiedot tuottavuuden analysointiin. LOADRITE-järjestelmät 
voidaan asentaa pyöräkuormaajiin, kaivinkoneisiin, kuljettimille ja muihin 
laitteisiin eri aloilla – rakentaminen, kiviainekset, kaivokset, jätehuolto 
ja muut.

LOADRITE-punnitusjärjestelmän tarkkuuden osoittaa Legal for Trade 
-hyväksyntä monissa maissa.

KAIVINKONEEN VAAKAJÄRJESTELMÄ 
(X2350)
LOADRITE kaivinkoneen vaaka, joka auttaa 
parantamaan kuormien siirtoa louhoksessa tai 
mittaamaan reaaliaikaisesti edistymistä massojen 
siirrossa työmaan leikkuu- ja täyttötoiminnoissa.
• Tarkka punnitus, virhemarginaali ± 3 %

• Dynaaminen 2D- ja 3D-punnitus

• Valinnaisesti kaivoskoneisiin (X2650)

VAAKA PYÖRÄKUORMAAJIIN  
(L2180, L2150, FORCE)
LOADRITE L2180 on maailman eniten myyty vaaka 
kuormaajiin. Se, L2150 ja Force integroidut vaa’at 
tarjoavat tarkan kauhan kuorman mittauksen 
ja optimoidun kuorman suuriin kuormaajiin ja 
apukuormaajiin. 
• Tarkka punnitus, virhemarginaali ± 1 %

• Liitä tulostimeen ja InsightHQ-portaaliin selaimen tai 
mobiililaitteen kautta

• Legal for Trade -hyväksyntä saatavilla

KULJETTIMIEN VAAKAJÄRJESTELMÄT  
(C2880, C2850)
LOADRITE kuljettimien vaakajärjestelmät mittaavat ja 
raportoivat TPH-arvot, varastomäärät ja kuljettimen 
tyhjäkäyntiajan. Ihanteellinen työkalu varaston, 
tuotannon ja tuotteen kuormauksen valvontaan, 
ja se tarjoaa myös tärkeät tietojen hallintatyökalut 
tuottavuuden ohjaamiseen ja päätöksiin koneiden 
suorituskyvystä.
• Tarkka tuotannon ja suorituskyvyn mittaus (mukaan 

lukien keskeytykset/tyhjäkäyntiaika) 

• Soveltuu kiinteään laitokseen (C2880) sekä siirreltäviin murskaimiin, 
seulontalaitteisiin ja kuljetushihnoihin (C2850).

TRAKTORIEN JA KOMPAKTIEN 
KONEIDEN VAAKAJÄRJESTELMÄT 
(S1100)
Trimblen S1100 integroitu vaaka tarjoaa tarkan kuormanmittauksen 
kompakteissa koneissa. Järjestelmä soveltuu traktoreihin, trukkeihin 
ja liukuohjattuihin koneisiin laajaan valikoimaan eri kokoisia koneita, 
merkkejä ja malleja.
• Luotettavaa tarkkuutta, virhemarginaali +/-2 %

• Helppokäyttöinen ja kompakti käyttöliittymä

• Enintään 9 lisälaitteen tuki

VAAKA KUROTTAJAAN (L2180)
Varmista SOLAS-vaatimustenmukaisuus ja seuraa ja paranna konttien 
käsittelyä tarkalla painotiedolla. L2180-punnitusjärjestelmä tarkistaa 
jokaisen siirretyn kontin painon, joten saat tarkat tiedot logistiikan 
vaatimustenmukaisuutta ja raportointia varten.
• Ylivoimainen keskeyttämätön punnitus

• Legal for Trade -hyväksyntä saatavilla

• Usean tietokentän keräys ja raportointi

Fill       2 
11.540
CUSTOMER: ABC Co
DOCKET:   2415
TRUCK:    CAM178

12:06 PM      tonne

A+  t  12.59 PM
GAP 40 FB446 116 t/h Loads 53

8.520 1

6.480 15.000

ÄLYVAAKA 
PYÖRÄKUORMAAJIIN (L3180)
SmartScale on uuden sukupolven pyöräkuormaajien 
integroitu vaaka, jonka älykäs punnitustoiminto tarjoaa 
tarkemman ja nopeamman lastaamisen. Se myös 
liittää koneet ja laitteet lastausdatan keräämistä ja 
synkronointia varten. Muita ominaisuuksia:
• Älykäs punnitus (~40 % tarkempi)

• Connected Quarry -liitettävyys sisältäen 

• yhdysrakenteiset WiFi ja GPS

• Luokkansa paras liitettävyys ja käyttöliittymä

• Uusi paperiton eTicket-työnkulku

KUORMANHALLINTAJÄRJESTELMÄT
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HUOLETONTA LAITTEISTOTURVAA
Trimble Protected Plus -huoltosopimus kattaa kaiken, mikä sisältyy 
alkuperäiseen Trimble-laitteiston tehdastakuuseen.  Jos jotain 
odottamatonta tapahtuu ja laite täytyy korjata, ei huolta! Huoltosopimus 
varmistaa, että ette maksa mitään takuun piiriin kuuluvista varaosista 
tai työstä. Takuun piiriin kuuluviin korjauksiin ei myöskään liity mitään 
osavastuuta tai veloitusta. Korjaukset saadaan yleensä nopeasti 
valmiiksi, koska jälleenmyyjän ei tarvitse laatia arviota ja saada 
hyväksyntäänne ennen työn aloitusta. Huoltosopimukset säästävät 
rahaa ja aikaa.

Lisäarvoa tuottavat ominaisuudet
Huoltosopimuksemme tarjoavat lisää ominaisuuksia ja etuja niin 
kauan kuin se on voimassa. Huoltosopimuksemme lisäarvoa tuottavat 
ominaisuudet sisältävät:
• Takymetrien vuotuisen tarkastuksen ja puhdistuksen sekä 

kalibrointihuollon

• Suojan kulumiselta toistuvassa käytössä, joka aiheuttaa laitteiden 
toimimattomuuden ilmoitettujen tietojen mukaisesti, esimerkiksi:  

• Jos osa ei enää toimi suunnitellusti pelkästään sen kunnon takia 
(käytön vuoksi) se sisältyy kulumiseen  

• Kosmeettiset vauriot, jotka eivät vaikuta yksikön toimintaan, eivät 
sisälly suojaa kulumiselta

• Suoja jännitepiikeiltä 

• Suoja ympäristön aiheuttamilta vaurioilta pölystä, lämmöstä, 
kosteudesta ja suolaisesta ilmasta käytettäessä soveltuvia laitteita 

LAITTEISTOEDUT
• Trimble Protected Plus -huoltosopimukset ovat ainoat, jotka on 

suunnattu erityisesti uusien Trimble Civil Engineering and Construction 
-laitteiden ja -ohjelmistojen ostajille. Sopimukset parantavat ja 
ylläpitävät koko omistajuuden kokemusta huolettomalla kattavuudella

• Vuosittainen huoltosopimus tulee edullisemmaksi kuin keskimääräiset 
korjauskustannukset

• Trimble Protected -kattavuus oikeuttaa uuteen ominaisuuksiltaan 
vastaavaan laitteeseen, jos laitettanne ei voi korjata tai sen 
vaihtaminen on muutoin järkevämpää 

• Tukijana Trimble Inc. 

• Voit jakaa sopimukset niin, että kaikki laitteet päivitetään 
vuosittaisena vanhentumispäivänä. Tällöin ei tarvitse muistaa useita 
maksupäivämääriä kattavuuden jatkumisen varmistamiseksi 

• Lukitsee tuleville korjauksille tämän päivän hinnat

• Huoltosopimuksen ansiosta voidaan jatkaa toimintaa, minimoida 
tarpeettomat seisokit ja parantaa yleistä tehokkuutta

MIKSI OHJELMISTOLLE PITÄISI OLLA 
HUOLTOSOPIMUS?
Kun lisäät Trimble Protected Plus -huoltosopimuksen SCS900- 
ja Siteworks-ohjelmistoille, suojaat ohjelmistoa ja sijoitustasi 
tehdastakuun jälkeen sekä varmistat, että projektit tuottavat jatkuvasti 
tuloja.

Kun alkuperäisen ohjelmiston tehdastakuu raukeaa, 
huoltosopimuksemme kattavat seuraavat asiat:
• Yhteensopivuus lisättävän laitteiston kanssa

• Ohjelmistopäivitysten ja -parannusten jatkuva saatavuus 

• Ratkaisuja tunnettuihin ongelmiin

• Mahdollisuus luopua ohjelmistolisenssistä tai siirtää se

Tämä merkitsee entistä ennustettavampaa suorituskykyä ja 
tuottavuutta sekä ohjelmiston pitempää käyttöaikaa.

OHJELMISTOEDUT
• Huoltosopimus auttaa pitämään tietojen käsittelytyönkulut 

käynnissä mahdollisimman suurella suorituskyvyllä 

• Voit sujuvoittaa ohjelmiston hallintaa yhdistämällä kaikki 
sopimuksesi yhteen maksuun

• Huoltosopimus antaa mahdollisuuden luopua lisenssistä ja siirtää se 
toiseen laitteeseen

• Ohjelmistosopimuksesta tulee yrityksellesi arvokkaampi, kun lisäät 
siihen Trimble Protected Plus -huoltosopimuksen. Se on ainoa 
tapa saada jatkuvia ohjelmistopäivityksiä Trimbleltä muutoin kuin 
ostamalla uusi ohjelmisto

• Huoltosuunnitelma ehkäisee ennalta ohjelmiston ja laitteiston  
välisiä yhteensopivuusongelmia kentällä sekä säästää useimmiten 
aikaa ja rahaa

Trimblen rakennuslaitteita ja -ohjelmistoja hankitaan, koska tiedetään, että Trimblen ratkaisuilla työt saadaan tehtyä. Trimble-laitteissa on tehdastakuu, 
joka on lupauksemme siitä, että luotamme Trimble-tuotteisiin. Ymmärrämme, että haluatte ehkä käyttää Trimble-laitteita ja -ohjelmistoja takuuajan 
jälkeenkin, joten Trimble tarjoaa lisäturvaa Trimble Protected Plus -huoltosopimuksella. Trimble Protected Plus -huoltosopimukset ovat järkeviä 
liiketoiminnan kannalta ja erinomainen tapa suojata kassavirtaa ja minimoida liiketoiminnan riskit.

TRIMBLE PROTECTED -LUPAUS
Trimble haluaa pitää sinut aina tyytyväisenä huoltosopimusasiakkaana, joten lupaamme tukea sinua ja laitteisto-/ohjelmistosopimuksiasi niin kauan 
kuin sopimuksesi on voimassa.

Trimble Protected Plus -huoltosopimuksen täydelliset ehdot ovat käytettävissä seuraavassa osoitteessa: 
Trimble.com/TrimbleProtected/Protection_Plans_Overview

TRIMBLE PROTECTED PLUS
 

HUOLTOSOPIMUKSET
RAKENNUSALAN TRIMBLE-LAITTEISTOLLE JA -OHJELMISTOLLE
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HUOLTO
Valtuutettuna Trimble®-palveluntarjoajana 
tarjoamme laajan valikoiman teknisiä palveluita, 
joita antavat pätevät teknikot käyttämällä 
ammattimaisia työkaluja ja erittäin tarkkoja 
laitteita. Odottamattomia korjaus- ja huoltokustannuksia sekä seisokkeja 
voidaan vähentää huomattavasti säännöllisellä kalibroinnilla ja 
ennakoivalla huollolla. Lisäksi pääset hyötymään aina huippukunnossa 
olevasta laitteistosta. Laaja palveluvalikoima kattaa sertifiointipalvelut, 
korjaukset ja tuotepäivitykset.

KOULUTUS
Trimble-rakennustekniikka muuttaa kaiken. Sen 
koko teho kannattaa hyödyntää osallistumalla 
SITECH:n asiantuntevaan ammatilliseen 
koulutukseen.

Riippumatta siitä, onko koneautomaatio uutta sinulle ja ryhmällesi, 
tarvitsetteko päivitystä tai onko mukaan tullut äskettäin uusia jäseniä, on 
hyvä keskustella oikean koulutuksen löytämiseksi.

SITECH-TUKI
Tukitiimimme on sitoutunut minimoimaan 
seisokkien määrän. Monet ongelmat voidaan 
ratkaista puhelimessa tai Trimble Remote 
Connectin avulla.

VUOKRAUS
Saat mitä ja milloin tarvitset. Hyödynnä erilaisia 
vuokrausohjelmiamme kokeilua varten. Saat 
tehtyä työn hyvin ja koet uusimman teknologian 
edut. Samalla voit pohtia lopullista päätöstä 
rauhassa. 

Jos huomaat vuokrausaikana, ettet halua luopua löytämästäsi arvosta, 
voit valita vuokrauksen kätevän muunnon.

SITECH-PALVELUT
PAIKALLINEN KUMPPANISI Ihmisiä ja tekniikkaa, joihin 

voi luottaa.
SITECH® on johtava helppokäyttöisen, hyväksi 
todetun Trimble-tekniikan jakelija ja palvelee 
kaikenkokoisia rakennusyrityksiä. Trimblen 
koneohjausjärjestelmistä aina työmaan 
maastonmittausjärjestelmiin ja rakennusalan 
toimisto-ohjelmistoihin SITECH auttaa löytämään 
oikean tuen, tietämyksen ja kokemuksen. Niiden 
avulla voidaan lisätä tuottavuutta ja kannattavuutta 
käyttämällä tehokasta ja yhdistettyä tekniikkaa.
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