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Transforming the way the world works.



Pidä työt käynnissä
Minimoi odottaminen.

Työmaalla sana ”odota” on kirosana. Täysin integroidut Trimble® 
Siteworks maastomittausjärjestelmät on suunniteltu 
eliminoimaan odotus ja lisäämän työn tuottavuutta. Suuri 
prosessointiteho ja Windows 10 mahdollistavat monimutkaisten 
tiedostojen ja 3D-aineistojen nopean käsittelyn suurella 
näytöllä, minkä ansiosta ongelmat pystytään paikallistamaan ja 
ratkaisemaan ennen kuin ne pääsevät hidastamaan toimintaa.
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Tehoa toimintoihin Trimble Connected 
Site®- ja Siteworks -teknologioilla

Moderni käyttöliittymä

Konfiguroitavat 
näkymät

ILuontevat toiminnot

3D-näkymät, 
värigrafiikka



MUKAUTUU TYÖSKENTELYTAPAASI
Trimble Siteworks -ohjelmisto tehostaa ja nopeuttaa työskentelyä. Moderni käyttöliittymä on optimoitu 
helppokäyttöisyyttä ja tuottavuutta silmällä pitäen. VCL tiedostot tukevat ja mahdollistavat suunnitteludatan 
lähettämisen ja vastaanottamisen muissa Trimblen koneohjausjärjestelmissä.

KALLISTUSMITTAUS 
OMINAISUUS
Trimble SPS986:n avulla mittaat tarkasti, 
vaikka sauva on vinossa. Täyden GNSS 
kallistuksen kompensoinnin ansiosta 
Siteworks on helpompi oppia ja säästää 
merkittävästi aikaa.

• Mittaa helposti ja turvallisesti vaikeatkin 
paikat (kulmat, liikenneväylät, putkistot / 
montut)

• Nopeammat mittaukset
• Tehokkaampi merkintämittaus
• Ei magneettista interferenssiä
• Mittaa pisteet tarkasti seisten, kävellen tai 

ajoneuvolla
Kallistuksen kompensointi ajoneuvotilassa 
on suunniteltu tarkkaan mittaukseen 
jyrkilläkin luiskilla liikkeessä. Näin säästät 
aikaa ja materiaaleja.

TIETOKONEET YHTEYKSILLÄ
Valitse tarpeisiisi ja budjettiisi sopiva kestävä maastotietokone. 

Trimble TSC7 -maastotietokone
Suuri 7-tuuman näyttö, korkea prosessointiteho ja 
Microsoft® Windows® 10 tarkoittavat, että kaikki 
kannettavan tietokoneen ominaisuudet ovat 
kirjaimellisesti kämmenelläsi.

• Taustavalaistu näppäimistö
• Lennosta vaihdettavat, pitkäkestoiset litiumioniakut

Trimble-tabletit
10,1-tuumaisella näytöllä varustettu, Trimble T10 Tablet 
takaa huippuluokan työskentelyominaisuudet kenttäoloissa. 

Lisäksi vaihtoehtoina on kevyet ja 
tehokkaat Trimblen T7 7-tuuman 
kevyet maastotietokoneet tai 
Panasonic® FZ-M1 tabletit. 

• Auringonvalossakin 
helppolukuinen näyttö

• Microsoft® Windows® 10
• Pitkäikäiset akut

Android laitteet
Siteworks Software tukee Android ™ -käyttöjärjestelmää maksimaalisen 
joustavuuden ja edullisuuden takaamiseksi. 
6-tuumainen Trimble TDC600 -kämmenlaite tarjoaa
täyden Siteworks-toiminnon laitteesta, joka on tarpeeksi
pieni taskuusi.

ÄLYKKÄÄMMÄT VASTAANOTTIMET
Trimble SPS986 GNSS -älyantenni soveltuu 
korkean tason dynaamisuutta ja kestävyyttä vaativiin 
työmaamittaussovelluksiin. 

• Integroitu IMU eBubble – toimintoa ja kallistuksen 
kompensointia varten 

• Tukee kaikkia GNSS-konstellaatioita 
• Tukiasema tai Rover
• CenterPoint RTX korjaus tarjoaa RTK-tason tarkkuuden 

maailmanlaajuisesti satelliitista/IP
Trimble SPS785 GNSS -älyantennia voidaan käyttää 
tukiasemana tai roverina. 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®



Trimble Siteworks: 
Konfiguraatiot
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Siteworks rakennusmittaajille Siteworks työnjohdolle

Työmaamittaajat voivat työskennellä monimutkaisten 
3D-mallien kanssa, kerätä nopeasti suuria data määriä, 
visualisoida monimutkaisia 3D-malleja helpommin ja 
pystyvät työskennellä ympäri vuorokauden tehokkaasti. 

Trimble Siteworks -paikannusjärjestelmä 
Työmaamittaajille sisältää Siteworks-ohjelmiston, 
SPS986- tai SPS785-älyantennin ja joko TDC600-
kämmenlaitteen, TSC7-ohjaimen, FZ-M1-tabletin tai 
T7-tabletin.

Tarvittaessa käytössä on kattavat toimisto-
ohjelmistopaketit, minkä ansiosta he voivat hyödyntää 
vaivattomasti 3D-malleja ilman kannettavaa tietokonetta. 

Trimble Siteworks -paikannusjärjestelmä
Työmaamittaajille sisältää Siteworks-ohjelmiston, SPS986- 
tai SPS785-älyantennin ja joko TDC600-kämmenlaitteen, 
TSC7-ohjaimen, FZ-M1-tabletin tai T7-tabletin.

Transforming the way the world works.
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