DATABLAD

Trimble T7

TABLET

GÅ ONLINE I MARKEN MED ROBUST,
HÅNDHOLDT COMPUTER

Egenskaber

Trimble® T7 Tablet er en robust håndholdt letvægtscontroller til brug sammen med en GNSSmodtager eller totalstation. Med den brugervenlige T7 tablet får entreprenøreren mulighed for at
arbejde mere effektivt med større og mere komplekse opsætninger af 3D-data, og ved at tilslutte
sig online med kontoret, umiddelbar godkendelse og formidling af ændringer, der måtte være i
marken . Personalet, uanset om det er på kontoret, i marken eller i førerkabinen, kan være online
og få arbejdet til at glide hurtigere.

7 “ display med høj
opløsning, fuldt
læsbar i dagslys

Operativsystem: Microsoft®
Windows® 10 Professional

Glaspanelet af mærket Gorilla®
beskytter displayet mod ridser
og stødmærker

Optimeret til
Siteworks-software

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Lithium-ion-batterierne holder
længe og kan udskiftes under drift,
så der kan arbejdes i længere tid
i marken. Batterierne kan også
anvendes i Trimble TSC7 controller

Robust, men let, 1,2 kg
inkl. batterier

T7 Tablet er udviklet til at kunne tåle
barske miljøer og har indbygget Wi-Fi® og
Bluetooth®, kameraer og GPS i et stød-,
støv- og vandafvisende letvægtshylster.
Perfekt til opmåling, volumenberegning og
niveaukontrol på byggepladsen.
►►

Visning i realtid, hvor meget der
afgraves/påfyldes, så der altid er
fuld kontrol

►►

Der kan arbejdes mere effektivt ved
at foretage ændringer til designet ude
i marken

►►

Beslutningstagning på basis af
opdateret information

►►

Touch-skærmen kan betjenes med
touchpen, finger eller handsker

►►

Det lette og kompakte design gør det
lettere at arbejde i længere tid

►►

Forbedret kommunikation mellem
personalet i marken og på kontoret

►►

Med kameraer placeret fremad og
bagud kan du holde videokonferencer,
få support, hvor du er, og optage film
og billeder i høj opløsning

►►

EMPOWER-modulerne kan anvendes
med 2,4 GHz-radio og Trimbles
universal-totalstationer

►►

Arbejder problemfrit med software
og hardware fra Trimble Siteworks
Positioning Systems, så alle på
arbejdspladsen kan anvende samme
data og arbejde på samme platform
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Trimble T7 TABLET
Robust håndholdt computer
Trimble T7 tablet er robust nok til at tåle livet på en byggeplads i al slags vejr. Det
tydelige display er stærkt oplyst, så du hurtigt kan få arbejdet gjort, selv i klart
solskinsvejr. Lithium-ion-batterierne kan udskiftes under drift og lader dig således
arbejde mange timer i marken.

Anvendelse
Uanset om du anvender en totalstation eller GNSS,-rover, har du fuld kontrol over
opgaverne i marken med T7-tabletten.
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Opmål og verificér de oprindelige koter og objekter på byggepladsen
Kontrollér i realtid cut/fill information
Kontrollér det færdige niveau og tykkelsen på det udlagte materiale op
mod designet
Følg projektets status og udfør volumenberegninger af materialet
Planlæg og gennemfør kvalitetskontrol af planerings- og belægningsarbejde
Tilgå slutmålingerne og generér rapporter af høj kvalitet til dokumentation,
godkendelse og fakturering
Synkronisér design og feltdata via internettet

Kompatibel med EMPOWER
Trimbles platform EMPOWER er et
modulopbygget system, der kan udvides og
skræddersys dit behov for en håndholdt og
bærbar controllerløsning, så den passer dine
arbejdsprocesser. Samtidig kan du være sikker
på, at din investering kan tilpasses dine fremtidige behov. EMPOWER-modulerne
kan flyttes mellem flere controllere, hvilket giver dig større fleksibilitet, færre
driftsafbrydelser og et hurtigere afkast af din investering.
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