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PREVEZMITE KONTROLU 
NAD SVOJOU PRÁCOU

Prevezmite kontrolu 
nad svojou prácou.
Geodeti po celom svete dôverujú vysoko 
výkonným riešeniam na meranie s totálnymi 
stanicami od spoločnosti Trimble, aby 
maximalizovali dnešnú produktivitu a zároveň 
ponúkali možnosť výberu a prípadným 
vylepšeniam v budúcnosti v prípade potreby. 
Zjednodušte svoje pracovné postupy 
a poskytujte maximálnu kvalitu s presnou 
optikou a motorizáciou, spolu s našim 
profesionálnym zaškolením a podporou 
v teréne.

© 2021, Trimble Inc. Všetky práva vyhradené. Názov Trimble, logo Glóbus & Trojuholník, Autolock 
a Tracklight sú obchodnými značkami spoločnosti Trimble Inc., registrovanej patentovým úradom 
Spojených štátov amerických a iných krajinách. Access, Finelock a Trimble Business Center sú 
ochranné známky spoločnosti Trimble Inc. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvo príslušných 
majiteľov. PN 022516-529B-sk-SK (04/21)

Mechanické

Servo s Autolock

Robotic

Skenovacia totálna stanica



Portfólio totálnych staníc Trimble

MENÍ SPÔSOB, AKÝM SVET FUNGUJE

MECHANICKÉ SERVO S AUTOLOCK AKTÍVNE CIELENIE JEDNOMUŽNÉ SKENOVACIA TOTÁLNA STANICA

Mechanické totálne stanice 
Trimble série C Motorizované totálne stanice Trimble série S Skenovacia totálna stanica  

Trimble SX12

Displej v dvoch polohách 
s možnosťou bezdrôtového 

pripojenia k ručnému ovládaču

Kontrolná jednotka TCU5  
(na zariadení)

Využite aktívne ciele Trimble 
MT1000 alebo AT360 

s totálnymi stanicami série S

Kontrolná jednotka TCU5  
(V držiaku pre jednomužné 
meranie alebo na zariadení)

Ručné kontrolné jednotky 
TSC7, T100, T10, T7

Ručné kontrolné jednotky 
TSC7, T100, T10, T7

Trimble C3, C5 a C5 HP 
Mechanické totálne stanice

Totálne stanice Trimble  
S5, S7, S9 a S9HP  

Servo s Autolock vo všetkých 
modeloch ako štandard

Totálne stanice Trimble  
S7, S9 a S9HP:  

Aktívne cielenie vo všetkých 
modeloch ako štandard.  Alebo 

ako možnosť v Trimble S5.

Totálne stanice Trimble  
S5, S7, S9 a S9HP:  

Jednomužné meranie možné 
pri všetkých modeloch. 

Skenovacia totálna stanica 
Trimble SX12:  

VISION a Robotic ako 
štandard. Laserové cielenie ako 

štandard alebo rozšírenie.

Mechanické totálne stanice Trimble® 
série C sú odolné, efektívne a veľmi 
presné prístroje, ktoré pracujú 
rovnako tvrdo ako vy. Kombináciou 
vynikajúcej optiky a automatického 
zaostrovania s robustným, ľahkým 
a užívateľsky prívetivým dizajnom 
poskytujú výnimočný výkon, 
vďaka ktorému pracujete v teréne 
rýchlejšie a produktívnejšie.

Totálne stanice Trimble série S 
Autolock® sú pripravené na prácu 
s vami. V ponuke je možnosť výberu 
technológie Tracklight®, VISION™, alebo 
Long Range Finelock™ (v závislosti od 
modelu). V kombinácii s kontrolnou 
jednotkou Trimble TCU5 budete vaše 
meranie prehľadné a bez obmedzení.

Technológia aktívneho cielenia 
zabezpečuje, že sa vaše zariadenie 
nechytí na falošné odrazy ale 
na správny cieľ. Odolnosť IP55 
zaručuje, že pri akýchkoľvek 
poveternostných podmienkach 
môžete bezpečne merať.

Jednomužná totálna stanica Trimble 
série S vám dáva úplnú slobodu 
a flexibilitu pre každodennú prácu. 
Ovládač máte na výtyčke, takže máte 
maximálnu kontrolu svojho merania. 
Správnosť zadávania údajov, kódovania 
či vytyčovania tak máte vo vlastných 
rukách.

Všestranné riešenie SX12 je 
schopné zhromažďovať ľubovoľnú 
kombináciu údajov z 3D skenovania 
s vysokou hustotou, snímok Trimble 
VISION a veľmi presných údajov 
z totálnej stanice, čo vám umožní 
zachytiť presne to, čo potrebujete, 
čím šetríte čas a peniaze pri 
akejkoľvek práci.

Poľný softvér Trimble Access™

Kancelársky softvér Trimble Business Center™


