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TA KONTROLL ÖVER  
HUR DU ARBETAR

Ta kontroll över hur 
du arbetar
Mättekniker och mätningsingenjörer 
över hela världen förlitar sig på Trimbles 
högpresterande totalstationer. De ger en 
omedelbar maximering av produktiveten 
samtidigt som systemen kan byggas ut 
och anpassas för framtida utmaningar och 
möjligheter. Effektivisera era arbetsflöden 
och leverera högsta kvalitet med hjälp av 
precisionsoptik och robotics.
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Mekaniska

Servo med Autolock

Robotic

Totalstation med skanner



Trimbles Totalstationer

FÖRÄNDRAR DITT ARBETE – OCH VÄRLDEN

MEKANISKA SERVO med AUTOLOCK ACTIVETRACK ROBOTIC TOTALSTATION MED SKANNER

Mekaniska Totalstationer 
i Trimble C-serien Totalstationer i Trimble S-serien Trimble SX12  

Totalstation med skanner

Dubbla displayer (en på varje 
sida) eller fjärranslutning till 
en handhållen kontrollenhet

TCU5 kontrollenhet  
(på totalstationen)

Använd mål av typen Trimble 
MT1000 eller AT360 tillsammans 

med en Totalstation Serie S

TCU5 kontrollenhet 
(robotic-hållare eller på totalstationen)

TSC7, T10, T7  
handhållen kontrollenhet

TSC7, T10, T7  
handhållen kontrollenhet

Trimble C3, C5 och C5 HP:
Mekaniska totalstationer

Trimble S5, S7, S9 och 
S9HP totalstationer: 

Servo med Autolock som 
standard på alla modeller

Trimble S7, S9 och S9HP 
totalstationer:

Activetrack som standard 
på alla modeller. Standard 
eller som uppgradering på 
Trimble S5-instrumenten.

Trimble S5, S7, S9 och S9HP 
totalstationer:  Robotic som 

standard på alla modeller, eller 
som serviceuppgradering. 

Trimble SX12 Totalstation med 
skanner: Med VISION och  

Robotic som standard. 
Laserpekare som standard 

eller uppgraderingsbart. 

Trimbles® mekaniska totalstationer 
i C-serien är hållbara, effektiva 
instrument med hög precision som 
jobbar lika hårt som du. C-serien 
kombinerar högklassig optik och 
autofokus med en robust, lätt, 
användarvänlig design och har 
en exceptionell prestanda som 
gör arbetet i fält snabbare och 
mer produktivt.

Trimbles totalstationer i S-serien 
med Autolock® är redo att arbeta 
med dig. Välj mellan Tracklight®, 
VISION™ eller LongRange Finelock™ 
för extra funktionalitet efter behov 
(modellberoende). Kombinera med 
kontrollenheten TCU5 och upplev 
friheten med att ha total kontroll.

Trimbles teknik för aktiv följning ser 
till att du alltid låser mot målet och 
inget annat. Mål med IP55-klassning 
lämpar sig för alla väderförhållanden 
och gör att du kan vara säker på att 
alltid behålla låsningen mot målet.

Trimbles totalstationer i S-serien med 
robotic ger dig full frihet och flexibilitet 
för alla typer av uppdrag. Flytta med 
dig kontrollenheten på stången, ut till 
arbetsplatsen. Du får hjälp med korrekt 
datainmatning, enklare punktkodning 
och snabbare guidning vid utsättning.

Den mångsidiga SX12 kan samla 
in valfri kombination av skannade 
högupplösta data i 3D, Trimble 
VISION-bilder och totalstationsdata 
med hög noggrannhet. Du kan 
samla in precis den information du 
behöver, och spara tid och pengar 
på varje jobb. 

Programvaran Trimble Access™

Trimble Business Center™


