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Trimble TDC600
HÅNDHOLDT

ROBUST OG PRISVENLIG
HÅNDHOLDT FELTCOMPUTER

Egenskaber

Trimble® TDC600 er en lille og robust håndholdt GNSS controller. TDC600 er utrolig
brugervenlig. Entreprenøren kan arbejde mere effektivt ude i felten, selv med et mere komplekt
setup af 3D-data. Med tovejsdatakommunikation til kontoret er det nemt at bruge til umiddelbar
godkendelse, såvel som til formidling af ændringer fra byggepladsen. Uanset hvor personalet
befinder; på pladsen, i førerkabinen eller på kontoret er de online og kan gøre arbejdet hurtigere
med TDC600 enheden.

6 “ skærm med høj
opløsning, fuldt læsbar
i dagslys

TDC600 er udviklet til brug på
byggepladser, har integreret Wi-Fi® og
Bluetooth®, indbyggede kameraer og
GNSS i en let, stød- og vandafvisende
enhed, der er perfekt til afsætning,
opmålinger af materialevolumen og
niveaukontrol.
►

Følg med i realtid, hvor meget der
graves/påfyldes, så du altid har
fuld kontrol.

►

Arbejd mere effektivt ved at kunne
gennemføre ændringer af designet
i felten,

►

Få adgang til opdateret information
som basis for dine beslutninger.

►

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

►

Batteri med høj kapacitet, der varer
hele dagen og kan udskiftes i felten

►

Indsamling og visualisering af data
i felten

►

Samarbejde i realtid med
smarttelefonens muligheder

►

Forbedring af kommunikationen
mellem personalet i felten og på
kontoret ved at flere personer er
tilkoblede samtidigt

►

Med kameraer placeret både foran og
bagtil kan du holde videokonference
fra arbejdspladsen eller få support,
hvor du er, og tage højopløslige film og
billeder af byggepladsen

►

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

Android™ 8.0 OS

Ergonomisk og let
Hurtig og kraftfuld 2,2 GHz
processor med 4 GB RAM
og 64 GB hukommelse

Optimeret til
Siteworks-software
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Trimble TDC600 HÅNDHOLDT
ROBUST FELTCOMPUTER
Trimble TDC600 er hårdfør og klarer forholdene på en byggeplads i alt slags vejr.
Det tydelige og robuste display er stærkt oplyst, så du hurtigt kan få arbejdet
gjort, selv i klart solskinsvejr. Batteriet varer hele dagen og kan klare mange timers
datahåndtering i felten. Enheden er ergonomisk og passer lige ned i lommen.

ANVENDELSE
TDC600 giver dig fuldstændig kontrol over opgaverne på arbejdspladsen.
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►

Opmåling og verificering af de oprindelige koter og objekter på byggepladsen

►

Kontrol i realtid af cut/fill

►

Kontrol af det færdige niveau og tykkelsen på det udlagte materiale op
mod designet

►

Få vist projektstatus og volumenberegninger

►

Planlægning og kvalitetskontrol af planerings- og belægningsarbejde

►

Bedømmelse af slutmålinger og generering af rapporter af høj kvalitet inkl.
billeder med henblik på dokumentation, godkendelse og fakturering

►

Synkronisering af design og feltdata via internettet
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