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Egenskaber

Toughpad FZ-M1
ROBUST OG PRISVENLIG   
HÅNDHOLDT COMPUTER
Panasonic® Toughpad® FZ-M1 er en meget hårdfør tablet designet til brug på byggepladsen. En 
prisvenlig investering gør, at den hurtigt tjener sig hjem. Tabletten kører med Windows® 10 Pro og 
entreprenøren vil opleve et brugervenligt interface med Trimble Siteworks Positioning System 
sammen med det kraftfulde operativsystem. 

Med FZ-M1 kan entreprenøren arbejde mere effektivt i felten med større og mere komplekse 
3D-datasæt. Batteriet har en lang levetid og kan nemt udskiftes af brugeren. Skærmen er fuldt 
læsbar i dagslys og har en højfølsom berøringsskærm, der understøtter multi-touch og kan 
endda anvendes, når du bærer kraftige handsker. 

PANASONIC

Toughpad FZ-M1 er udviklet til at 
kunne tåle barske miljøer og giver dig 
positionsbestemmelse med GNSS 
i en stød-, støv- og vandafvisende 
letvægtsenhed, der er perfekt til opmåling, 
volumenberegninger og niveaukontroller 
på byggepladser. 

 ► Visning i realtid af cut/fill så du altid har 
fuld kontrol

 ► Arbejd mere effektivt – foretag 
designændringer ude i felten

 ► Få adgang til opdateret information 
som basis for dine beslutninger

 ► Multi-touchskærmen fungerer 
med pen, fingertryk eller kapacitive 
handsker

 ► Med det lette og kompakte design kan 
du arbejde hele dagen uden at trættes

 ► Arbejder problemfrit med software og 
hardware fra Trimble Siteworks, så alle 
på arbejdspladsen kan anvende samme 
data og arbejde fra samme platform

 ► Batteri med høj kapacitet, der varer 
hele dagen og kan udskiftes under drift

 ► Wi-Fi®, Bluetooth® og valgfri 4G LTE 
Multi Carrier mobilt bredbånd

7 “ skærm med høj opløsning, 
fuldt læsbar i dagslys

Langtidsholdbare batterier, 
der kan udskiftes i felten

Optimeret til Trimble 
Siteworks software

Microsoft® Windows® 10 
Professional OS

Robust, letvægtsmodel 
på 0,5 kg
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HÅRDFØR HÅNDHOLDT COMPUTER
Toughpad FZ-M1 er hårdfør og klarer forholdene på en byggeplads i alt slags vejr. 
Det tydelige display er stærkt oplyst, så du hurtigt kan få arbejdet gjort, selv i klart 
solskinsvejr. De langtidsholdbare batterier kan udskiftes under drift og lader dig 
således arbejde mange timer i felten.

ANVENDELSE
Toughpad FZ-M1 giver dig fuldstændig kontrol over opgaverne på arbejdspladsen.

 ► Opmåling og verificering af de oprindelige koter og objekter på byggepladsen
 ► Visning i realtid af cut/fill information
 ► Kontrol af det færdige niveau og tykkelse på det udlagte materiale op mod 

designtolerancer
 ► Kontrol af projektstatus og mængdeberegninger
 ► Planlægning og gennemførelse af kvalitetskontroller for planerings- og 

belægningsarbejde
 ► Bedømmelse af slutmålingerne og generering af rapporter af høj kvalitet med 

henblik på dokumentation, godkendelse og fakturering
 ► Synkronisering af design og feltdata via internettet
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