ESITE

Trimble TDC600
HANDHELD

KESTÄVÄ, TALOUDELLINEN JA KOMPAKTI
TYÖMAATIETOKONE
Trimble® TDC600 Handheld on kevyt, lujarakenteinen työmaatietokone GNSS-toimintoja
varten. Helppokäyttöinen TDC600 Handheld mahdollistaa tehokkaan kenttätyöskentelyn
monimutkaisilla 3D-datapaketeilla, yhteydenotot toimistoon paikan päällä tehtäviä hyväksyntöjä
varten ja muutostietojen välityksen työmaahenkilöstölle. Työmaalta kuljettajille ja toimistoon:
tiimit pysyvät yhteydessä ja pystyvät toimimaan nopeammin käyttämällä yhdistettyä
tiedonkeruulaitetta ja älypuhelinta.

6-tuumainen, auringonvalossa
luettava teräväpiirtonäyttö

Android™ 8.0 -käyttöjärjestelmä

Ergonominen ja kevyt
Tehokas 2,2 GHz:n prosessori, 4
GB RAM-muistia ja 64 GB sisäistä
tallennustilaa

Optimoitu Siteworksohjelmistoa varten

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Ominaisuudet
Työmaaoloihin suunnitellussa TDC600
Handheld on sisäänrakennettu Wi-Fi®- ja
Bluetooth®-yhteys, etu- ja takakamera
sekä GNSS. Laitekokonaisuus on
kevyt, iskunkestävä ja vedenpitävä ja
se soveltuu erinomaisesti rakennusja varastomittauksiin ja erilaisiin
tarkistuksiin.
►

Kaivu- ja täyttötietojen
reaaliaikainen seuranta

►

Muutosten teko suoraan työmaalla

►

Pääsy ajantasaisiin tietoihin
päätöksenteon tueksi

►

Kevyt, kompakti rakenne takaa
käyttömukavuuden

►

Koko päivän kestävä käyttäjän
vaihdettavissa oleva akku

►

Tietojen tallennus ja
visualisointi työmaalla

►

Reaaliaikainen yhteistyö ja kaikkien
älypuhelimen ominaisuudet

►

Tehokkaat tietoliikenneyhteydet
mahdollistavat työmaan ja toimiston
välisen reaaliaikaisen yhteistyön

►

Sisäänrakennettu suuriresoluutioinen
etu- ja takakamera mahdollistaa
videoneuvottelut ja video- ja
kuvalähetykset suoraan työmaalta

►

Trimble Siteworks
-maastomittausjärjestelmän
ja laitteiden avulla kaikki
työmaatoimintoihin osallistuvat voivat
käyttää samoja tietoja ja työskennellä
samalla alustalla

ESITE

Trimble TDC600 HANDHELD
KESTÄVÄ TYÖMAATIETOKONE
Kestävä Trimble TDC600 Handheld on kotonaan kaikissa
rakennustyömaaympäristöissä, missä tahansa säässä. Selkeä, työmaakäyttöä
kestävä näyttö on tehokkaasti valaistu ja sen luettavuus on erinomainen myös
kirkkaassa auringonvalossa. Pitkäkestoinen, koko päivän kestävä akku takaa usean
tunnin käyttöajan helposti taskuun sopivalle, ergonomiselle laitteelle.

SOVELLUKSET
TDC600 Handheld kaikki työmaatoiminnot ovat käden ulottuvilla.

SITECH FINLAND
Tikkurilantie 10
01380 Vantaa
Puh. 020 111 5900
www.sitech.fi

►

Alkuperäisten maastotasojen ja työmaaerittelyjen mittaus ja tarkistus

►

Kaivu- ja täyttötietojen reaaliaikainen seuranta

►

Valmiiden työvaiheiden vertailu suunnitelmiin ja toleransseihin nähden

►

Projektin edistymisen ja materiaalivarastovolyymien laskenta

►

Maansiirto- ja päällystystöiden laadunvalvonnan seuranta

►

Mittausten arviointi ja kuvitettujen, laadukkaiden raporttien laadinta arkistointia,
hyväksyntöjä ja kustannuslaskentaa varten

►

Suunnittelu- ja kenttätietojen synkronointi internetin välityksellä

TUKI
020 111 5977
huolto@sitech.fi

MYYNTI
020 111 5900
myynti@sitech.fi

TRIMBLE CIVIL CONSTRUCTION
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