
Trimble Siteworks  
positioneringssystemer
Til landmålere og tilsynsførende

Transforming the way the world works.



Vi foretrækker oppetider
Uden stop og ventetid.

På byggepladsen er ordet ”vente” fremskridtets 
fjende.  Det er derfor, de fuldt integrerede  Trimble® 
Siteworks positioneringssystemer er udviklet 
til at eliminere nedetid ved at gøre hvert eneste 
minut mere produktivt. Med øget processorkraft og 
Windows 10 kan systemerne håndtere komplekse 
filer og 3D-datasæt hurtigere og på en meget større 
skærm − hvilket betyder, at du kan se fejl og løse 
problemer, før de forårsager forsinkelse.

Flyt udstyr med Siteworks, den nyeste 
teknologi fra Trimble Connected Site®
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Vi foretrækker oppetider

UDVIKLET TIL DINE ARBEJDSOPGAVER
Arbejd hurtigere og bedre med Trimble Siteworks-software. 
Det moderne interface er optimeret til nem brug og produktivitet. 
Farverig grafik, naturlige kommandoer og arbejdsmåder gør 
Siteworks intuitivt og brugervenligt. Tilpas interfacet, så det 
matcher din arbejdsgang og konfigurér visningerne, så de passer til 
dine behov.

HÅNDHOLDTE CONTROLLERE
Trimble TSC7-controller - stor skærm, enorme muligheder  
En større skærm, kraftig processor og Windows 10 betyder, at du har 
alle muligheder med dig på din bærbare computer - lige ved hånden. 

•  7-tommer skærm, der kan læses i dagslys  
•  Øget processorkraft 
•  Microsoft Windows 10
•  Optimeret til Siteworks-software 
• Oplyst tastatur

Trimble T10 Tablet 
Trimble T10-tabletten i militærkvalitet 
giver dig en kraftig processor med stor 
kapacitet i felten.

• Robust militærkvalitet 
• Microsoft Windows 10
• 10,1-tommer display, der kan læses 

i sollys 
• Langtidsholdbare lithium-ion-batterier

EN SMART(ERE) MODTAGER
Trimble SPS986 GNSS Smart Antenne er konstrueret til at klare 
de mest varierede og krævende opmålingsopgaver på byggepladsen. 
Udformningen med den integrerede smartantenne og ekspres 
tilkobling gør den nem at transportere og opsætte.

• Ultra-robust 
• Integreret IMU til eBubble-funktion 
• Støtter alle GNSS-konstellationer 
• Base eller rover

Moderne brugerflade

Konfigurerbare 
visninger

Naturlige kommandoer 
og arbejdsmåder

Farverig grafik



Trimble Siteworks: 
Konfigurationer
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Siteworks til landmålere Siteworks til tilsynsførende

Trimble Siteworks positioneringsystem til 
landmålere består af Trimble SPS986 GNSS 
smartantenne, TSC7 håndholdt controller og 
Siteworks-software. Landmålere kan nu arbejde 
med komplekse 3D-modeller, indsamle store 
datasæt hurtigere, nemmere visualisere komplekse 
3D-modeller og arbejde mere effektivt dag eller nat.

Trimble Siteworks positioneringsystem 
til tilsynsførende består af SPS986 GNSS 
smartantenne, Trimble T10-tablet og Siteworks-
software. Tilsynsførende på byggepladser kan nu 
arbejde med komplette kontorsoftwarepakker, 
herunder Business Center - HCE og Microsoft Office 
og nemt arbejde med data og 3D-modeller i felten 
uden at skulle medbringe en bærbar computer.

Transforming the way the world works.
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