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VYŠŠÍ PRODUKTIVITA 
RYCHLEJI A SNADNO

Našich sedm totálních stanic C3, C5, S5, S7, S9, S9 HP 
a SX10 poskytuje ještě větší výkon a více funkcí než 
kdykoliv dříve. Společně nabízejí jasnou volbu – mezi stanicí 
„vše v jednom“ zaručující maximální flexibilitu, která je 
každodenním dříčem určeným pro základní zaměřování, 
a extrémně přesným modelem pro zvláštní potřeby. 
Samozřejmou součástí je profesionální zaškolení, servis  
a podpora.

Naše nové totální stanice S5, S7, S9 a S9 HP přinášejí 
vyšší výkon a více funkcí než kdykoliv předtím. Trimble 
nabízí kompletní řadu, ze které si vybere každý. Ať už 
sháníte každodenního parťáka pro standardní měření nebo 
nejpřesnější přístroj pro speciální použití. Samozřejmou 
součástí je profesionální zaškolení, servis a podpora. 

Naše EDM technologie umožňuje rychlejší měření terénu 
s menším počtem stanovisek a zároveň zvyšuje výkon 
skeneru. Technologie SurePoint™ kompenzuje náhodné 
i systematické chyby, čímž redukuje nákladná přeměřování. 
Náš ověřený terénní software Trimble® Access™ zaručuje 
rychlé pořizování dat v terénu. Technologie Trimble 
SureScan zvyšuje přesnost, zajišťuje kontrolu měření a tím 
Vám šetří čas, který byste strávili návratem do terénu kvůli 
doměřování. 

Ale tím ještě nekončíme. Pomocí kancelářského softwaru 
Trimble Business Center pro integraci všech pořízených 
geoprostorových dat je zpracování dat snadnější a rychlejší.

Závěr je jasný: Totální stanice Trimble nabízejí maximální 
efektivní a spolehlivý výkon. 

Nejmodernější stanice. 
Maximální efektivita.
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 ► Mapování, snímkování a 3D skenování v jednom 
výkonném řešení

 ► Rychlejší a přesnější pořizování dat

 ► Získejte výhody technologie Trimble VISION™ pro video 
ovládání při robotickém měření, dokumentaci a měření

 ► Zlepšená přesnost i na dlouhé vzdálenosti s dálkoměry 
Trimble DR Plus a Lightning 3DM

 ► Zlepšená tvorba 3D modelů

 ► Rychlé zpracování dat v kancelářském softwaru Trimble 
Business Center 

 ► Lokalizace zařízení v reálném čase pomocí L2P a správa 
správce zařízení Trimble InSphere™ 

Spolehněte se na totální stanice Trimble:

Totální stanice Trimble: důvěryhodné dnes, 
určeny pro budoucnost.

Již více než deset let na mnoha pracovních místech po celém světě vynikají 

totální stanice Trimble Surveyor výkonem, spolehlivostí a efektivitou. 

Ale Trimble přesto pokračuje v inovacích a zlepšování.

Totální stanice 
Trimble S5

Mechanická totální stanice 
Trimble C3

Mechanická totální stanice 
Trimble C5

Totální stanice 
Trimble S7

Totální stanice 
Trimble S9

Totální stanice 
Trimble SX10
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Totální skenovací stanice SX10

ZAPOJTE VŠECHNY 
GEOPROSTOROVÉ DOVEDNOSTI 
DO VAŠÍ PRÁCE

Trimble SX10 je celosvětově první totální stanicí 
se skenovacím modulem, která skutečně spojuje 
vysokorychlostní 3D skenování, zdokonalené snímkování 
Trimble VISION a vysoce přesná měření totální stanice 
v jediném nástroji.

Tato totální stanice se skenovacím modulem, od základu 
konstruovaná s cílem zajistit maximální přesnost, efektivitu 
a detail, disponuje prověřenými technologiemi MagDrive™ 
a Autolock® společnosti Trimble pro odolnost a spolehlivost, 
která nemá na trhu konkurenci. A nový výkonný dálkoměr 
Lightning 3DM SX10 má schopnosti, které potřebujete pro 
zpracování každého průzkumu.

Zvyšte produktivitu, ušetřete peníze 
a získejte větší flexibilitu

Trimble SX10 pořizuje cloudové mračno bodů při 26 600 Hz 
a do vzdálenosti až 600 metrů. 

Když se vrátíte zpět do kanceláře, naskenovaná data 
se automaticky zaregistrují, takže strávíte méně času 
přípravou dat a více času produkcí výsledků. A protože 

Trimble Access a Trimble Business Center umožňují provoz 
SX10 v rámci běžných postupů průzkumu, neexistuje zde 
nutnost specializovaného školení věnovaného 3D skenerům 
a personálu. 

Trimble SX10 zajišťuje snížení nákladů a větší flexibilitu pro 
rozšíření na nová využití, a to vše díky jediné investici. 

Základna nejvyspělejšího 3D skenování

V srdci Trimble SX10 jsou plně integrovány možnosti 3D 
skenování. Technologie Lightning společnosti Trimble 
umožňuje Trimble SX10 získávat hustě naskenované 3D 
bodové údaje rychle a zároveň zachovat vysokou přesnost 
v rozsahu celého měření. 

Na základě Vašeho projektu si můžete navolit úroveň 
hustoty skenování. Protože je registrace automatická, 
data, která získáte, se ihned nahrají do systému souřadnic 
Vašeho měření.
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Totální stanice se skenovacím modulem Trimble SX10 
umožňuje běžný, snadný a efektivní způsob měření, od 
terénu po kancelář. A to takto: 

 ► Kombinuje průzkum, snímkování a vysokorychlostní 3D 
skenování v jedné revoluční totální skenovací stanici 

 ► Nový dálkoměr Lightning 3DM kombinuje vysoce přesná 
průzkumná měření s vysokorychlostním skenováním 

 ► Využívá technologii skenování Trimble Lightning, která 
naskenuje až 26 600 bodů za vteřinu – pořídí fulldome 
sken za méně než 12 minut 

 ► Zvyšuje přesnost, flexibilnost a efektivnost s vylepšenou 
technologií VISION. Umožňuje uživatelům ovládat totální 
stanici, snímkování a 3D naskenovaná data efektivně 
pomocí softwaru Trimble Business a tím usnadňuje 
získávání výsledků

 ► Nabízí bezkonkurenční rozsah 3D skenování do 600 
metrů a zároveň se pyšní nejmenší velikostí bodu  
v oboru – pouhých 14 mm na 100 m 

 ► Poskytuje horizontální 360° x svislé 300° pole náhledu 
se skenováním a snímkováním pro pokrytí Vašeho 
celého nastavení

Klíčové funkce totální stanice SX10:
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Totální skenovací stanice SX10

POKROČILÁ TECHNOLOGIE 
VISION, KTERÁ VÁM 
POMÁHÁ DOSAHOVAT 
BEZKONKURENČNÍCH VÝSLEDKŮ

Technologie VISION, kterou využívá Trimble SX10, 
usnadňuje přímé průzkumy přes živé video na ovladači. 

VISION nabízí různé úrovně možností a rozlišení snímkování, 
takže můžete shromažďovat přiměřené množství dat 
pro Vaše potřeby, ať už dokumentujete své pracoviště 
nebo pořizujete doplňkové vizuální detaily k Vašim 
DR pozorováním. 

Po návratu do kanceláře Vám Trimble VISION nabízí 
možnost provést doplňková měření nebo zpracovat 
360° panoramata. 

Jedinečná přesnost To je Trimble SX10

Totální stanice Trimble SX10 se skenovacím modulem 
stanovuje nový standard pro přesnost, schopnost a výkon. 
Ať už vykonáváte běžnou práci nebo ta nejnáročnější 
měření, SX10 Vám dodá jistotu, že to uděláte všechno 
a dobře.

OBVYKLÉ POSTUPY 
TRIMBLE ACCESS A TRIMBLE 
BUSINESS CENTER

SX10 v kombinaci se softwarem Trimble Access efektivně 
a spolehlivě shromáždí nejkompletnější sadu dat z terénu. 
V terénu máte možnost:

 ► měření požadované úrovně podrobně

 ► integrovaných postupů skenování

 ► efektivní správy dat

V kanceláři Trimble Business Center plynule integruje 
Vaše projektová data a zajistí virtuální prostředí měření 
umožňující: 

 ► efektivní vytváření 2D a 3D topografických 
a návrhových map

 ► zemní práce, volumetrické a koridorní postupy 

 ► rychlé měření jakýchkoli opomenutých nebo komplexních 
terénních informací
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Totální skenovací stanice SX10

Maximální přesnost, 
univerzálnost a efektivita.

 ► Topografický průzkum/obecný průzkum
 ► Průzkum cest/koridorů
 ► Volumetrický průzkum
 ► Infrastruktura jako skutečné provedení
 ► Stavby jako skutečné provedení
 ► Průzkum pomocných konstrukcí
 ► Kontrola/vzdálenost elektrického vedení
 ► Posudky
 ► Průzkum dolu/lomu
 ► Kalibrace/kontrola nádrže
 ► Kontrola rozměrů

Použití SX10
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Totální stanice S9 a S9 HP

ZÍSKEJTE VÝKON A PŘESNOST, 
JAKÉ POTŘEBUJETE PRO 
SPECIALIZOVANÉ APLIKACE

Spojili jsme naše nejlepší technologie s nejvyšší úrovní 
přesnosti a přidali všechny naše specializované inženýrské 
funkce. Výsledkem je Trimble S9 a S9 HP, naše prémiové 
totální stanice navržené pro speciální a nejnáročnější 
projekty.

Ať už se jedná o monitoring, měření v tunelech, dolech, nebo 
jiné obtížné měření, můžete se spolehnout na totální stanici 
S9, která kombinuje skenování, snímkování a mapování do 
jednoho komplexního řešení.
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Konstruováno pro Vaše nejnáročnější projekty.

Získejte pokročilé řešení pro obtížné projekty

Toto jsou jen některé vlastnosti a funkce, které nabízí 
Trimble S9:

 ► Přesnost 0,5” nebo 1”

 ► Speciální moduly a pracovní postupy pro tunely, doly 
a monitoring

 ► Volitelná technologie Trimble SureScan a VISION

 ► Trimble SurePoint

 ► DR HP EDM v Trimble S9 HP

 ► Monitoring v reálném čase nebo postprocesně, který 
odhalí kritické strukturální pohyby, se softwarem Trimble 
4D Control™

 ► Další funkce pro speciální aplikace jako je Trimble 
FineLock™ a náš laser 3R třídy. Trimble FineLock vyhledá 
cíle bez rušení od okolních hranolů a LongRange FineLock 
tuto funkcionalitu ještě prodlužuje. Oba poskytují zásadní 
podporu při vysoce přesných aplikacích, kde jsou hranoly 
v těsné blízkosti, jako jsou liniové stavby, monitoring 
deformací a měření v tunelech. Laser třídy 3R vizuálně 
označí body v tunelech nebo podzemních dolech ve 
větším rozsahu
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Totální stanice S7

PLNĚ VYBAVENÝ PŘÍSTROJ PRO 
MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITU A VÝKON

Představte si, že Vám na jakékoliv měření v terénu bude 
stačit jen jedna totální stanice. Totální stanice, která zvládne 
skenování, snímkování a mapování, tvorbu 3D modelů, 
pořídí vysoce kvalitní fotodokumentaci, mračno bodů a ještě 
mnohem více. Toto vše zvládne totální stanice Trimble S7.

Pracujte rychleji s integrovaným 
skenováním a VISION

S Trimble SureScan provedete sběr dat a jejich zpracování 
rychleji, díky výběru konkrétní lokality. Nebudete tak měřit 
nepotřebná data. Patentovaná technologie SureScan je 
uživatelsky nastavitelná s homogenní hustotou bodů, takže 
nebudete mít přehuštěné body v blízkosti stroje a naopak 
příliš málo bodů ve větší vzdálenosti.

Stanice S7 je vybavena technologií Trimble VISION. 
Používejte ji pro řízení svého průzkumu přes živé video 
snímky na ovladači. Po návratu do kanceláře můžete 
Trimble VISION data použít pro odměřování, vytvoření 360° 
panoramat nebo HDR (vysoký dynamický rozsah) snímků 
pro ještě kvalitnější výstupy.

Zvyšte přesnost pomocí Trimble DR Plus

S7 je vybavená dálkoměrem DR Plus, který přináší vyšší 
skenovací výkon a snížení počtu stanovisek. Funkce 
DR Plus dramaticky zvyšuje rozsah měření a výrazně 
posunuje rozsah bezhranolového měření Direct Reflex. 
Trimble DR Plus umožňuje rychlé a jednoduché měření bez 
kompromisů v přesnosti.
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NEJVYSPĚLEJŠÍ TOTÁLNÍ STANICE

Trimble S7 je výkonná totální stanice se všemi funkcemi 
a nástroji, které potřebujete pro maximální efektivitu jak 
v terénu, tak v kanceláři. Tyto technologie jsou ve standardu:

 ► MagDrive, pro výjimečnou rychlost a přesnost, snížení 
opotřebení a hladký a tichý provoz

 ► FineLock, vyhledá cíle bez rušení od okolních hranolů, 
uzamkne na cíl i na velmi dlouhé vzdálenosti a eliminuje 
chyby způsobené rušením

 ► SurePoint, zajišťuje precizní cílení a měření při prakticky 
jakékoliv situaci. Od větrného počasí, až po vibrace

 ► Technologie Locate2Protect a InSphere Equipment

 ► Špičkový polní a kancelářský software pro sběr 
a zpracování dat ze všech zařízení Trimble

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY 
S TRIMBLE SURESCAN

Trimble SureScan je nová, produktivitu zvyšující 
technologie, která Vám ušetří čas v terénu 
i v kanceláři. Umožní Vám rychle a jednoduše 
nastavit zájmové území a jednotné rozlišení, díky 
čemuž získáte čistší a lépe použitelný soubor dat, 
minimalizujete počet bodových údajů a stanovisek. 
Zároveň se zjednoduší i kancelářské zpracování dat.

Se SureScan můžete efektivně zachytit vše potřebné k 
vytvoření digitálního modelu terénu (DMT) a výpočtu 
objemů. Topografická měření tak můžete provádět 
rychleji, než klasickými geodetickými metodami.

Maximalizujte efektivnost 
v terénu i v kanceláři.

Standardní skenované plochy Skenované plochy se SureScana
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Totální stanice S5

SPOLEHLIVÁ, EFEKTIVNÍ 
A VÝKONNÁ

Trimble S5 nabízí ideální soubor exkluzivních funkcí Trimble 
a osvědčené technologie, které Vám pomohou pracovat 
efektivně a přesně, projekt po projektu, po celý rok.

Je to ekonomické a ověřené zařízení, které Vám usnadní 
práci jak v terénu, tak v kanceláři. Můžete se spolehnout na 
špičkovou podporu od společnosti Trimble, včetně servisu 
a školení.

Měřte dále a rychleji s S5

S5 obsahuje kompletní balíček technologie Trimble pro 
dosažení ucelených a spolehlivých výsledků na celé řadě 
typů projektů:

 ► DR Plus EDM pro měření na delší vzdálenosti s menším 
počtem stanovisek a zvětšeným výkonem

 ► Možnost výběru přesnosti 1”, 2”, 3” a 5”

 ► Standardní servo technologie MagDrive™, SurePoint, L2P 
a správce zařízení InSphere
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ZŮSTAŇTE ZACÍLENI

Trimble MultiTrack

Hranol Trimble MultiTrack™ je univerzální jak pro aktivní, 
tak pasivní sledování cíle. V téže lokalitě může být až osm 

aktivních hranolů bez rizika sledování 
špatného cíle, díky čemuž máte jistotu 
přesnosti a kompletnosti měření 
bez ztráty produktivity zaměřením 
nesprávných hranolů.

Ideální spojení mimořádných 
funkcí a prověřené technologie.

SPRAVUJTE SVOJE 
ZAŘÍZENÍ NONSTOP

Sledujte umístění svých totálních stanic 24 hodin 
denně pomocí technologie Trimble L2P. Můžete 
sledovat, jak se Vaše zařízení pohybuje a případně 
dostat upozornění, pokud opustí místo pracoviště, 
dojde k jeho pádu nebo s ním bude zacházeno 
nevhodným způsobem.

Šetřete čas správou všech požadavků na firmware, 
software a údržbu přístrojů pomocí naší webové 
cloudové aplikace Trimble AllTrak™. Nyní můžete vidět 
používání, případně možnost aktualizace všech Vašich 
totálních stanic na jednom místě.
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NOVÁ TŘÍDA MECHANICKÝCH 
TOTÁLNÍCH STANIC

Mechanické totální stanice Trimble řady C jsou odolné, 
efektivní, vysoce přesné přístroje, které pracují stejně 
usilovně jako vy. Díky spojení vynikající optiky a 
automatického zaostřování s odolným, lehkým a uživatelsky 
přívětivým designem poskytují stanice řady C mimořádný 
výkon, díky kterému je práce v terénu rychlejší a 
produktivnější. 

Nainstalovaný software na pořizování dat zaručuje 
u těchto mechanických totálních stanic bezproblémovou 
a efektivní práci. 

Pracujete v náročných 
prostředích a potřebujete 

spolehlivé a efektivní 
zařízení, které bude 

pracovat stejně 
usilovně jako vy.

Trimble řady C

Mechanická totální stanice
Trimble C3

Mechanická totální stanice
Trimble C5
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Mechanická totální stanice C3

USNADŇUJE KAŽDODENNÍ PRÁCI

Mechanická totální stanice Trimble C3 je lehká a kompaktní. 
Snadno se skladuje, přepravuje i obsluhuje. Nastavení je 
rovněž snadné – přesně, jak byste u totální stanice Trimble 
očekávali. Nainstalovaný software pro pořizování dat 
zaručuje bezproblémovou a efektivní práci. 

Ať vás práce zavede kamkoliv,  
vezměte Trimble C3 s sebou

Stanice Trimble C3 je lehká a kompaktní, což usnadňuje 
skladování, přepravu i nastavení. Uživatelé mohou pracovat, 
jak dlouho potřebují, bez pocitu únavy. A je robustní. 
Poskytuje výjimečné výsledky nehledě na podmínky 
a kamkoliv ji vezmete. 

Získejte z ní maximum.  
Protože my jsme do ní vložili hodně.

Když pracujete se stanicí Trimble C3, vaše výsledky jsou 
vždy přesné a věrné, což zajišťuje větší produktivitu po 

návratu do kanceláře. Už se nebudete muset vracet do 
terénu, protože vše pořídíte hned napoprvé. Hlavní funkce: 

 ► Autofokus, který umožňuje přesné a rychlé zaostřování 

 ► Vynikající optika pro ostré a jasné pozorování i za 
sníženého osvětlení

 ► Zabezpečení kódem PIN 

 ► Dva úplné přední displeje pro použití se zabudovaným 
softwarem

 ► Přesnost 1", 2", 3" a 5"

 ► Baterie s možností výměny za provozu (hot swap), které 
vydrží celý den a umožňují nabíjení jedné baterie, zatímco 
pracujete s druhou
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Důvěryhodná a spolehlivá mechanická technologie

Mechanická totální stanice C5

EFEKTIVNÍ A PŘESNÝ 
ZPŮSOB PRÁCE

Mechanická totální stanice Trimble C5 doplňuje špičkové 
portfolio v tomto oboru funkcemi, které zvyšují produktivitu 
a šetří čas, a současně usnadňují a zrychlují práci v terénu. 

Stanice Trimble C5 je robustní a spolehliví, s uživatelsky 
přívětivým designem, který snižuje únavu uživatele, i když 
je vystavena těm nejnáročnějším podmínkám pracoviště. 
Rychle prování přesná měření a doslova eliminuje prostoje, 
čímž poskytuje klid a zabezpečení, které přináší lokalizační 
technologie L2P-ready. 

Dokončete práci hned napoprvé. Vždy.

Stanice Trimble C5 zvyšuje produktivitu a rychlost práce 
v terénu díky prověřenému a rychlému procesu nastavení 
a množství funkcí, mezi které patří:

 ► Nový autofokus, který zajišťuje rychlé a přesné zaostření 
na předpokládanou vzdálenost 

 ► Vynikající optika pro ostré a jasné pozorování i za 
sníženého osvětlení 

Robustní a snadno použitelná 
v jakémkoliv prostředí.

Stanice C5 je lehká a kompaktní, což usnadňuje skladování, 
přepravu i nastavení. Snadno se s ní manipuluje, takže 
uživatelé mohou pracovat, jak dlouho potřebují, bez pocitu 
únavy. Poskytuje výjimečné výsledky nehledě na podmínky 
a kamkoliv ji vezmete. 

Pracujte rychle. Zůstaňte 
produktivní. Zůstaňte přesní.

Při plném nabití mají baterie stanice Trimble C5 dostatek 
energie k tomu, aby vydržely celý den. Navíc je lze 
vyměňovat za provozu, čímž se snižují prostoje. Dva nové 
dotykové displeje C5 s vysokým rozlišením umožňují 
používat nainstalovaný software Trimble Access. Stanice 
C5 je navíc dostupná s přesnostmi na 1”, 2”, 3” a 5”. Takže 
nehledě na to, jaké je zadání, je vybavena a připravena 
poskytovat vysokou efektivitu a produktivitu – lepší pracovní 
toky – které od přístroje Trimble očekáváte.
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Důvěryhodná a spolehlivá mechanická technologie

 ► Kompaktní, lehký a robustní design systému

 ► Autofokus umožňující přesné a rychlé zaostření

 ► Zabezpečení kódem PIN

 ► Lokalizační technologie L2P

 ► Výkonná technologie EDM s dalekým dosahem

 ► Dva barevné dotykové displeje s vysokým rozlišením

Klíčové vlastnosti stanice C5
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OPTIMALIZUJTE SVOU 
KAŽDODENNÍ PRÁCI

Software Trimble® Access™, který je určen na podporu 
každodenní práce, včetně topografických průzkumů, 
vytyčování, kontroly atd., nabízí snadno ovladatelné 
rozhraní, které zvyšuje produktivitu a šetří Vaše peníze.

Trimble Access pro obecný průzkum

Zlepšete efektivitu na pracovišti pomocí funkce v softwaru 
Trimble Access pro obecný průzkum:

 ► Určen pro podporu vašich každodenních 
průzkumných prací

 ► Snadné kódování funkce jedním klepnutím

 ► Výkonné postupy COGO

 ► Grafické vytyčování bodů, čar, oblouků a zarovnání 
z aktivních map

 ► Integrovaná zeměměřičská technologie spojuje optická, 
snímací a GNSS data se snímky do stejného úkolu

Software Trimble Access

Specializované aplikace pro 
vyšší produktivitu

SDK pro individualizovaný vývoj

Více na stránkách apps.
trimbleaccess.com
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USNADNĚTE SI PRÁCI S 
TRIMBLE BUSINESS CENTER

Trimble Business Center spojuje všechna data v prostředí 
pracovní plochy. V jediném softwarovém balíku můžete 
efektivně pracovat s daty GNSS, totální stanice, libely, 
skenování, pozemními daty a daty ze vzduchu. Trimble Business 
Centre nabízí postup vytvoření topografické mapy, postupy 
zemních prací, koridorní operace, čímž přenáší terénní prostředí 
do kanceláře.

 ► Postupy nastavení Network a Traverse pro přesnost a jistotu

 ► CAD prostředí pro mapování pro komplexní dodávky

 ► Bodové cloudové nástroje pro vizualizaci, registraci, čištění  
a automatickou klasifikaci

 ► Topografické a povrchové modelování s přesným výpočtem 
objemu a vytvářením kontur

 ► Sledovatelnost dat s viditelností hrubého měření 
a chronologickou historií

 ► GIS integrace a kompatibilita pro plynulou integraci

Software Trimble Business Center

Silnější software pro silnější data.



Konfigurace Totálních Stanic Trimble

Nástroj
Angular 

Accuracy
EDM 

Technology
EDM Accuracy Servo

Trimble 
Vision

Prisma 
Tracking 

Technology

Scanning 
Technology | 

Speed
FineLock

Doplňkové 
funkce

Trimble C3
1", 2", 3“ 
nebo 5"

DR
2,0 mm + 2 ppm Prisma 

3,0 mm + 2 ppm DR
Autofokus

Trimble C5
1", 2", 3“ 
nebo 5"

DR
2,0 mm + 2 ppm Prisma 

3,0 mm + 2 ppm DR
Tracklight/
Autofokus

Totální stanice 
Trimble S5

1", 2", 3", 
nebo 5"

DR PLUS
1,0 mm + 2 ppm Prisma 

2,0 mm + 2 ppm DR
Robotic nebo 

Autolock
Autolock Tracklight

1", 2", 3", 
nebo 5"

DR PLUS
1,0 mm + 2 ppm Prisma 

2,0 mm + 2 ppm DR
Robotic nebo 

Autolock
Autolock nebo 

MultiTrack
Tracklight

Trimble S7
Totální stanice

1", 2", 3“ 
nebo 5"

DR PLUS
1,0 mm + 2 ppm Prisma 

2,0 mm + 2 ppm DR
Robotic nebo 

Autolock
Single 

Camera
Autolock nebo 

MultiTrack
SureScan | 

15pps
 ✓

Trimble S9
Totální stanice 0,5" DR PLUS

1,0 mm + 2 ppm Prisma 
2,0 mm + 2 ppm DR

Robotic 
Single 

Camera
Autolock nebo 

MultiTrack
SureScan | 

15pps
 ✓

0,5" DR PLUS
1,0 mm + 2 ppm Prisma 

2,0 mm + 2 ppm DR
Robotic 

Autolock nebo 
MultiTrack

 ✓
Long Range 

FineLock

1" DR PLUS
1,0 mm + 2 ppm Prisma 

2,0 mm + 2 ppm DR
Robotic nebo 

Autolock
Autolock nebo 

MultiTrack
 ✓

Long Range 
FineLock

Totální stanice 
Trimble S9 HP 0,5" DR HP

0,8 mm + 1 ppm Prisma 
3,0 mm + 2 ppm DR

Robotic 
Autolock nebo 

MultiTrack
 ✓

Long Range 
FineLock

0,5" DR HP
0,8 mm + 1 ppm Prisma 

3,0 mm + 2 ppm DR
Robotic nebo 

Autolock
Autolock nebo 

MultiTrack
 ✓ Tracklight

0,5" DR HP
0,8 mm + 1 ppm Prisma 

3,0 mm + 2 ppm DR
Robotic

Single 
Camera

Autolock nebo 
MultiTrack

 ✓

1" DR HP
0,8 mm + 1 ppm Prisma 

3,0 mm + 2 ppm DR
Robotic nebo 

Autolock
Single 

Camera
Autolock nebo 

MultiTrack
 ✓

1" DR HP
0,8 mm + 1 ppm Prisma 

3,0 mm + 2 ppm DR
Robotic nebo 

Autolock
Autolock nebo 

MultiTrack
 ✓ Tracklight

1" DR HP
0,8 mm + 1 ppm Prisma 

3,0 mm + 2 ppm DR
Robotic nebo 

Autolock
Autolock nebo 

MultiTrack
 ✓

Long Range 
FineLock

Nástroj
Angular 

Accuracy
EDM 

Technology
EDM Accuracy Servo

Trimble 
Vision

Prism 
Tracking 

Technology

Scanning 
Technology | 

Speed

Skenování 
Rozsah

Range Noise

Totální stanice 
Trimble SX10 1"

Lightning 
3DM

1,0 mm + 1.5 ppm Prisma 
2,0 mm + 1.5 ppm DR

Robotic
Multi-

Camera
Advanced 
Autolock

BandScanning | 
26,6 kHz

600 m
1,5 mm při 50 m 
1,5 mm při 120 m
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SEVERNÍ AMERIKA
Trimble Inc.
10368 Westmoor Drive
Westminster CO  80021  
USA

EVROPA
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim 
NĚMECKO
+49-6142-2100-0 Phone
+49-6142-2100-550 Fax

ASIE - TICHOMOŘÍ
Trimble Navigation  
Singapore PTE Limited
3 HarbourFront Place
#13-02 HarbourFront Tower Two
Singapore 099254
SINGAPUR
+65-6871-5878 Phone
+65-6871-5879 Fax


