Równanie

Roboty podstawowe

Systemy sterowania
maszynami Trimble GCS900

roboty ziemne bez zgadywania

Trimble wyznacza standardy w dziedzinie technologii

WYKONAJ ZADANIE BEZ POPRAWIANIA

budowlanych, opracowując wyjątkowo produktywne,

System Trimble GCS900 nadaje się doskonale do podstawowych

zintegrowane i innowacyjne rozwiązania dla kompleksowej

robót ziemnych, zagęszczania i równania końcowego. Nawet mniej

obsługi placu budowy. Systemy sterowania maszynami

wykwalifikowanym operatorom umożliwia szybszą i dokładniejszą

Trimble® GCS900 Grade Control Systems przyspieszają realizację

pracę bez niepotrzebnych korekt.

projektów dzięki zminimalizowaniu konieczności poprawiania,
tyczenia i kontroli, a także zredukowaniu kosztów i lepszemu
wykorzystaniu materiału. Dodatkowym atutem jest szybki
zwrot z inwestycji — często jeszcze przed ukończeniem
pierwszego projektu!
Warunkiem odniesienia sukcesu na dzisiejszym wyjątkowo

Wykonując zadanie za pierwszym razem, nie musisz się martwić
poprawkami. Mając łatwy dostęp do danych projektowych, nie
potrzebujesz tyczek, palików ani linek geodezyjnych. Wyższa
produktywność oznacza również redukcję kosztów związanych z
personelem i maszynami, a także możliwość dokładnego kontrolowania
zużycia materiałów.

konkurencyjnym rynku budowlanym jest prowadzenie robót ziemnych

Spędzaj więcej czasu pracując, a mniej czekając na geodetów. Ponieważ

w sposób przemyślany, szybki i opłacalny. Poszczególne etapy projektu

informacje są wyświetlane wewnątrz kabiny, operatorzy mogą

muszą być realizowane szybciej i dokładniej niż kiedykolwiek. System

wykonywać zadania szybciej i przy minimalnym nadzorze – nawet w

sterowania maszynami Trimble GCS900 Grade Control Systems to

ekstremalnych warunkach.

prawdziwa rewolucja w dziedzinie całego procesu budowy – od
szacowania aż po wykonanie.

Trimble Ready

Trimble oferuje najbardziej kompleksowe portfolio systemów

Trimble współpracuje z

sterowania maszynami odznaczających się łatwą obsługą, możliwością

największymi producentami

pełnej modernizacji oraz elastycznością w zakresie rozmaitych

maszyn, aby możliwie najbardziej ułatwić instalację komponentów

wymogów i zastosowań na placu budowy. Żadne inne rozwiązanie nie

systemów sterowania. Maszyny z oznaczeniem Trimble Ready™ są

sprosta wyzwaniom nowoczesnego placu budowy lepiej.

wyposażone w okablowanie i mocowania niezbędne do montażu

Zdobądź przewagę nad konkurencją, podnieś wydajność i zwiększ zyski

najpopularniejszych konfiguracji systemów. Takie rozwiązanie upraszcza

dzięki systemom sterowania maszynami Trimble - firmy, która wynalazła

instalację systemów GCS900 i ułatwia przenoszenie poszczególnych

systemy sterowania.

komponentów między maszynami.

ŁĄCZNOŚĆ Z MASZYNAMI

NIEZAWODNA TECHNOLOGIA. NIEZAWODNE WSPARCIE.

Wszystkie systemy GCS900 Grade Control Systems są przygotowane do

SITECH to wiodąca globalna sieć

współpracy z Trimble Connected Site , łącznie z technologią Connected

dystrybucji najbardziej niezawodnych,

Machine zapewniającą pracę bez opóźnień i przestojów.

solidnych i kompletnych systemów

Łączność bezprzewodowa umożliwia swobodne przesyłanie

technologii budowlanej dostępnych dla wykonawców robót

®

aktualizacji projektów oraz raportów z postępu robót w czasie

budowlanych.

rzeczywistym między ekipami pracującymi w terenie a biurem,

Doświadczeni przedstawiciele branży budowlanej, których

co pozwala zmaksymalizować wydajność maszyn i operatorów.

znajdziesz u lokalnego dystrybutora rozwiązań Trimble dla

Wykonawcy mogą korzystać ze zdalnego wsparcia technicznego

inżynierii lądowej, służą radami w zakresie doboru technologii do

Trimble Remore Assistant, aby niezwłocznie zdiagnozować problem.

indywidualnych potrzeb, a także oferują lokalną obsługę klienta,

Redukcji ulegają tym samym koszty związane z dojazdem ekipy

spersonalizowane szkolenia i wsparcie techniczne. Jeśli stawiasz

serwisowej na plac budowy. Korzystają na tym także inwestorzy -

pierwsze kroki w dziedzinie technologii budowlanych, Twój

precyzyjne informacje dostępne na czas, niższe oferty, kontrolowanie

lokalny dystrybutor udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji i

wydatków i redukcja ryzyka to czynniki, które zdobywają kontrakty na

poprowadzi przez kolejne etapy implementacji.

konkurencyjnym rynku.

Technologie Trimble i wsparcie lokalnego dystrybutora na placu

Systemy Trimble GCS900 obejmują teraz wszystko, co niezbędne do

budowy to silniejsza i bardziej konkurencyjna pozycja na rynku.

podłączenia maszyny. Aby zapewnić idealną łączność, Twój lokalny

Doświadczysz nowego poziomu wydajności i zwiększysz zyski z

dystrybutor poprowadzi Cię przez każdy etap wdrażania systemu.

projektu na projekt.

Systemy oferujące funkcjonalność Connected Machine lub
będące komponentami Connected Machine rozpoznasz po
tym symbolu.

rozbudowywalny system sterowania

SYSTEMY STEROWANIA
MASZYNAMI 2D TRIMBLE DLA
MNIEJSZYCH PLACÓW BUDOWY
Wydajne systemy Trimble Grade Control są w pełni
rozbudowywalne i mogą zostać skonfigurowane pod kątem
większości maszyn lub zadań. Wszystkie komponenty systemów
zostały zaprojektowane z myślą o łatwej obsłudze, szybkiej
konfiguracji i wyjątkowej odporności, aby zagwarantować
najdłuższy czas zdatności i okres eksploatacyjny.
Funkcjonalność Connected Machine jest dostępna we
wszystkich systemach sterowania 2D marki Trimble.
Rozwiązania Connected Machine ograniczają przestoje

Równanie
Doskonała pierwsza inwestycja dla wykonawców bez doświadczenia w
dziedzinie nowoczesnych technologii budowlanych.
Pojedynczy laser i odbiornik laserowy służą do pomiaru wysokości
lemiesza. Aby mierzyć nachylenie poprzeczne lemiesza, wystarczy
dodać dodatkowy odbiornik laserowy lub czujnik pochylenia. Jednostka
sterująca Trimble CB450 lub CB460 Control Box podpowiada prawidłowe
ustawienia wysokości i pochylenia, umożliwiając dokładniejsze i szybsze
równanie.
Systemy sterowania 2D można w prosty sposób zmodernizować do
wersji 3D.
TYPY MASZYN: Spycharki i równiarki

maszyn, a dzięki bezprzewodowej transmisji danych między

TYPOWE ZASTOSOWANIA: Budowa domów i płyt betonowych,

maszyną a biurem pomagają zapobiegać błędom w wykonaniu

naprawa dróg, rowy, place budowy i boiska sportowe.

i komunikacji. Pracując jednocześnie z wykorzystaniem
oprogramowania Trimble VisionLink™, przeznaczonego do
zarządzania zasobami i flotą maszyn, zyskujesz większą
kontrolę nad flotą i placem budowy.

PRECYZYJNE RÓWNANIE

WYKOPY

Technologia 2D oferuje precyzyjne prowadzenie w płaszczyźnie

Idealne dla wykonawców robót ziemnych, którzy szukają sposobu

pionowej, co umożliwia uzyskanie gładkiego profilu.

podniesienia wydajności i dochodowości robót.

Dwa czujniki pochylenia i jeden czujnik obrotu są stosowane w

System sterowania Trimble 2D wykorzystuje czujnik nachylenia,

systemach przeznaczonych do końcowego równania w celu obliczania

dwuosiowy czujnik nachylenia oraz odbiornik laserowy do mierzenia

nachylenia lemiesza. Dodanie odbiornika laserowego lub czujnika

relacji między położeniem korpusu maszyny, wysięgnika, ramienia

ultradźwiękowego umożliwia pomiar wysokości. Ponadto czujnik

i łyżki. W ten sposób określana jest bieżąca pozycja łyżki, a także

ultradźwiękowy umożliwia nawiązanie wysokościowe do linki,

pozycja docelowa, co umożliwia naprowadzanie operatora na żądane

poprzedniego przejazdu lub krawężników.

nachylenie i głębokość.

TYPY MASZYN: Spycharki i równiarki

System oferuje także możliwość modernizacji do wersji 3D.

TYPOWE ZASTOSOWANIA: Budowa dróg, boisk sportowych,

TYPY MASZYN: Koparki

nasypów, domów i płyt betonowych.

TYPOWE ZASTOSOWANIA: Budownictwo komercyjne i mieszkalne,
budowa dróg, rowy, końcowe wyrównywanie zboczy, pogłębianie i
drogi wodne.

niezrównana wydajność

SYSTEMY STEROWANIA
MASZYNAMI 3D TRIMBLE

PODSTAWOWE PRACE ZIEMNE

Od podstawowych prac ziemnych przez równanie aż po

eliminuje konieczność tyczenia, dzięki czemu praca przebiega szybciej i

zagęszczanie materiału – Trimble dysponuje rozwiązaniem 3D

bardziej bezpiecznie.

idealnym dla Twoich maszyn i zastosowań. Zapytaj Twojego
lokalnego dystrybutora o właściwą opcję czujnika 3D — dla
systemu opartego na odbiornikach GNSS lub tachimetrze — i
stosuj te same komponenty w całej flocie i przez cały okres
trwania projektu.
Wszystkie systemy sterowania maszynami 3D Trimble
oferują w standardzie funkcjonalność Connected
Machine. Przesyłaj dane bezprzewodowo między
biurem a maszyną i zarządzaj aktywami, flotą oraz wydajnością
placu budowy dzięki oprogramowaniu VisionLink marki Trimble.

Projekt oraz aktualne wartości wymaganych wykopów i nasypów są
wyświetlane w czasie rzeczywistym wewnątrz kabiny operatora. System

System dostarcza na bieżąco informacje o niebezpiecznych strefach na
budowie, a także gromadzi dane o aktualnym postępie pracy maszyny.
Dzięki temu operator ma lepszą kontrolę nad bezpieczeństwem robót i
dokładnie widzi, gdzie przewożony jest materiał na placu budowy.
TYPY MASZYN: Spycharki, koparki lub zrywarki
TYPOWE ZASTOSOWANIA: Rekultywacja terenu, budowa tam i
zbiorników, projekty nowej infrastruktury, składowiska odpadów.

RÓWNANIE
Równaj szybciej i dokładniej niż kiedykolwiek – nawet w
skomplikowanych projektach.
Jednostka sterująca w kabinie operatora określa położenie każdego
końca lemiesza i porównuje je z wysokością projektową. Informacja ta
jest przekazywana do zaworów w celu automatycznego sterowania
lemieszem lub do wyświetlaczy diodowych wewnątrz kabiny operatora
jako podpowiedź podczas sterowania ręcznego.
TYPY MASZYN: Spycharki, równiarki, koparki lub zrywarki
TYPOWE ZASTOSOWANIA: Budowa autostrad lub kolei,
budownictwo komercyjne i mieszkalne.

ZAGĘSZCZANIE

WYKAŃCZANIE POZIOMU

System Trimble CCS900 Compaction Control umożliwia precyzyjne

Wyprofilowanie docelowe z dokładnością do milimetra i bez

sterowanie procesem zagęszczania, jednocześnie minimalizując

zbędnych przejazdów.

niepotrzebne przejazdy prowadzące do nadmiernego zagęszczenia.

Ponieważ system GCS900 nie wykracza poza ustaloną tolerancję, klient

System osiąga zagęszczenie docelowe szybciej, dokładniej i bez

za każdym razem otrzymuje produkt najwyższej jakości. Materiały są

poprawek. Wczesne wykrycie niejednorodności warstwy materiału

układane szybciej i precyzyjniej, co przekłada się na mniejsze koszty

czy ukrytych przeszkód umożliwia ich usunięcie i ponowne równanie

i większe zyski.

lub zagęszczanie przed przejściem do bardziej kosztownych etapów

Przy większej kontroli kosztów pracy i szybszym jej wykonaniu

procesu budowy. Wyniki zagęszczania są zapisywane i przechowywane
w celu analizowania i sporządzania wymaganej dokumentacji na
zakończenie projektu.
TYPY MASZYN: Walce
TYPOWE ZASTOSOWANIA: Budowa autostrad lub kolei,
budownictwo komercyjne i mieszkalne, parkingi i boiska sportowe.

właściciel maszyn może obniżać oferty przetargowe i zdobywać więcej
zleceń na każdym etapie projektu.
TYPY MASZYN: Spycharki i równiarki
TYPOWE ZASTOSOWANIA: Budowa autostrad lub kolei, budowa
portów lotniczych, wylewanie betonu i układanie płyt, budownictwo
komercyjne i mieszkalne.

odpowiednie wyposażenie do każdego zadania
KOMPONENTY CONNECTED MACHINE
JEDNOSTKA STERUJĄCA TRIMBLE CB450 CONTROL BOX

JEDNOSTKA STERUJĄCA TRIMBLE CB460

Zaprojektowana z myślą o pracy w ciężkich warunkach
jednostka sterująca CB450 oferuje czytelny kolorowy
wyświetlacz graficzny ułatwiający precyzyjne profilowanie.
Cechy:

CONTROL BOX

• Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3” (10,9 cm) z regulacją podświetlenia
• Podpowiedzi, ostrzeżenia i alarmy dźwiękowe
• Cztery wskaźniki z diodami LED zapewniające wyraźne podpowiedzi podczas
profilowania

Modem komunikacji bezprzewodowej
TRIMBLE SNM940 cONNECTED SITE GATEWAY

CB460 to jednostka sterująca najwyższej
klasy dla wszystkich typów maszyn w portfolio
systemów sterowania maszynami Trimble.
CB460 oferuje wszystkie kluczowe funkcje CB450, a dodatkowo:
• Duży, czytelny kolorowy wyświetlacz LED 7” (17,78 cm)
• Możliwość stosowania zewnętrznych wskaźników
• Szybszy transfer danych za pośrednictwem połączenia Ethernet

Połącz maszyny z solidnym sprzętem firmy Trimble. SNM940
oferuje łączność Wi-Fi i komórkową, dzięki czemu umożliwia
bezprzewodowy transfer plików projektowych i poprawek, a
także zarządzanie flotą, aktywami i wydajnością.

KOMPONENTY 2D
ODBIORNIK LASEROWY TRIMBLE LR410

ODBIORNIK LASEROWY TRIMBLE SR300

LR410 jest mocowany na maszcie elektrycznym na lemieszu i
podłączany do układu hydraulicznego maszyny w celu sterowania
podnoszeniem lemiesza z dokładnością do 3–6 milimetrów.

Montowany na lemieszu maszt z wbudowanym odbiornikiem
laserowym SR300 pracuje z laserami obrotowymi serii Grade Laser.
Na maszcie można dodatkowo zamontować odbiornik Trimble
GNSS Smart Antenna, zapewniając sterowanie lemieszem z
dokładnością do 3–6 milimetrów.

CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY TRIMBLE ST400
Montowany na lemieszu czujnik ST400 wykorzystuje jako odniesienie
wysokościowe krawężniki, kanały ściekowe, linki lub wcześniejsze
przejazdy.

KOMPONENTY 3D
ODBIORNIK TRIMBLE GNSS MS992 SMART ANTENNA

TACHIMETRY TRIMBLE

MS992 zawiera zintegrowany odbiornik GPS+GNSS, antenę i
system izolacji w jednej odpornej obudowie. Odbiornik
wykorzystuje zaawansowany procesor Trimble RTK skracający
czas inicjalizacji oraz zwiększający wydajność w pobliżu przeszkód.

Tachimetry Trimble z serii SPS oferują jeszcze większą dokładność
podczas profilowania precyzyjnego lub końcowego dzięki
prowadzeniu lemiesza z dokładnością do 2–5 milimetrów.

Odbiornik Trimble GNSS MS972 SMART ANTENNA

ODBIORNIK LASEROWY TRIMBLE SR300

MS972 jest tańszą alternatywą dla wykonawców szukających
precyzyjnego odbiornika GNSS w mniejszym przedziale cenowym.
Jego działanie zostało zoptymalizowane pod kątem montażu na
kabinie lub specjalnym uchwycie na maszynie.

Aby zagwarantować wyższą precyzję pionową, system GNSS można
wyposażyć w maszt z wbudowanym odbiornikiem laserowym
Trimble SR300, umożliwiającym sterowanie wysokością lemiesza z
dokładnością do 3–6 milimetrów.

RADIOODBIORNIKI MASZYNOWE TRIMBLE SNRX20
Odporne radioodbiorniki Trimble do montażu na maszynach stanowią
nowoczesną platformę komunikacji z tachimetrami Trimble lub stacją
bazową GNSS. Dostępne w wersjach:
• Jednopasmowej 450 MHz, 900 MHz i 2,4 GHz
• Dwupasmowej 900 MHz + 2,4 GHz i 450 MHz + 2,4 GHz

SYSTEMY STEROWANIA MASZYNAMI TRIMBLE GCS900 2D
Zalecana konfiguracja

Przeznaczenie

Opis

Kluczowe komponenty

KONTROLA POCHYLENIA
POPRZECZNEGO

Spycharki,
równiarki

System sterowania pochyleniem poprzecznym dla
równiarek do profilowania precyzyjnego podczas
naprawy dróg, rowów i wyrównywania zboczy

2 czujniki nachylenia, czujnik obrotu,
jednostka sterująca, modem SNM940

POJEDYNCZA
KONTROLA WYSOKOŚCI
ORAZ POCHYLENIA
POPRZECZNEGO

Spycharki,
równiarki

Pojedynczy system sterowania wykorzystuje jeden odbiornik laserowy
lub czujnik ultradźwiękowy do sterowania wysokością lemiesza maszyny
oraz kontroli pochylenia poprzecznego podczas wyrównywania płaskich,
jak i nachylonych powierzchni oraz profilowania końcowego

Laser, odbiornik laserowy –lub– czujnik
ultradźwiękowy, czujnik obrotu,
2 czujniki nachylenia, jednostka
sterująca, modem SNM940

PODWÓJNA KONTROLA
WYSOKOŚCI

Spycharki,
równiarki

Podwójny system sterowania wykorzystuje dwa odbiorniki laserowe lub dwa
czujniki ultradźwiękowe dla większej precyzji sterowania podnoszeniem.
Krawędziami lemiesza można sterować niezależnie lub łącznie

Laser, 2 odbiorniki laserowe –lub– 2
czujniki ultradźwiękowe, jednostka
sterująca, modem SNM940

STEROWANIE
GŁĘBOKOŚCIĄ,
NACHYLENIEM I
WYSOKOŚCIĄ

Koparki

Wyjątkowo elastyczny system do prowadzenia
wykopów, kopania rowów i profilowania

Czujniki nachylenia, odbiornik laserowy,
jednostka sterująca, modem SNM940

SYSTEMY STEROWANIA MASZYNAMI TRIMBLE GCS900 3D
Zalecana konfiguracja

Przeznaczenie

Opis

Kluczowe komponenty

POJEDYNCZY GNSS

Spycharki,
równiarki, koparki
lub zrywarki

Mierzy pozycję i pochylenie lemiesza i porównuje je z danymi
projektowymi. Stosowane przy zgrubnym równaniu oraz
wykopach na skomplikowanych projektach

Czujniki pochylenia i czujnik obrotu,
pojedyncza antena GNSS, jednostka
sterująca, odporne radio do montażu
na maszynach oraz modem SNM940

PODWÓJNY GNSS

Spycharki,
równiarki, koparki
lub zrywarki

Mierzy dokładną pozycję, pochylenie poprzeczne i kierunek
lemiesza, czerpaka lub bębna dla profilowania wstępnego oraz
wykopów na stromych zboczach i skomplikowanych projektach

Dwie anteny GNSS Smart Antenna,
jednostka sterująca, odporne
radio do montażu na maszynach
oraz modem SNM940

POJEDYNCZY LUB
PODWÓJNY GNSS

Walce

Ciągła kontrola zagęszczenia materiału i dokumentowanie
poziomu zagęszczenia przy pomocy tworzonej w
czasie rzeczywistym mapy zagęszczenia

Jedna lub dwie anteny GNSS Smart
Antenna, czujnik zagęszczenia,
jednostka sterująca, odporne
radio do montażu na maszynach
oraz modem SNM940

POJEDYNCZY LUB
PODWÓJNY GNSS ZE
WSPOMAGANIEM
LASEROWYM

Spycharki,
równiarki

Systemy oparte o jeden lub dwa odbiorniki GNSS ze
wspomaganiem laserowym poprawiającym dokładność pionową
zapewniają precyzyjne sterowanie na skomplikowanych
powierzchniach, np. podczas profilowania przechyłek

Jedna lub dwie anteny GNSS Smart
Antenna, odnośnik laserowy, jednostka
sterująca, odporne radio do montażu
na maszynach oraz modem SNM940

TACHIMETR

Spycharki,
równiarki,
zrywarki, walce

Oparty na tachimetrze system do precyzyjnego sterowania znajduje
zastosowanie przy kontroli warstw, rozmieszczenia materiału, a
także w pracach, w których rozwiązania GNSS nie sprawdzają się ze
względu na przeszkody ograniczające widoczność satelitów

Aktywne lustro maszynowe,
jednostka sterująca, tachimetr,
odporne radio do montażu na
maszynach oraz modem SNM940

łączność dla lepszej kontroli

KOMPONENTY ROZWIĄZANIA
TRIMBLE CONNECTED SITE
Connected Machine
Rozwiązanie Trimble Connected Machine, będące obecnie
standardem we wszystkich systemach sterowania maszynami
Trimble, ułatwia wykonawcom zarządzanie aktywami i
monitorowanie wykorzystania maszyn. Maszyny mogą zapisywać
dane pomiarowe i przesyłać je do biura oraz mogą otrzymywać
poprawki GNSS przez Internet. Trójwymiarowy projekt utworzony
w biurze może zostać wysłany do operatora maszyny, aby
zapewnić szybsze i dokładniejsze profilowanie terenu. Wsparcie
techniczne może być udzielane zdalnie, bez wychodzenia z biura.
Maszyny można też wykorzystywać do pomiarów objętościowych,
aby ograniczyć częstotliwość korzystania z kosztownych usług
geodezyjnych. Ponieważ zarówno biuro, jak i maszyny mają dostęp
do najbardziej aktualnych danych, redukcji ulegają również czas
jazdy i poprawki.
Connected Office
Rozwiązanie Trimble Connected Office umożliwia wykonawcom
tworzenie trójwymiarowych modeli terenu, przygotowywanie
danych, synchronizowanie danych, monitorowanie wydajności
robót oraz zarządzanie flotą i aktywami. Trójwymiarowy model
utworzony w biurze można przesłać do maszyn i kontrolerów w
terenie, co pozwala na oszczędzanie pieniędzy przez zwiększenie
wydajności i zapobieganie błędom. Dodatkowo system ułatwia
błyskawiczne podejmowanie decyzji i usprawnia komunikację
poprzez przesyłanie danych wydajnościowych, w tym danych na
temat ilości i ruchu materiałów oraz objętości i zagęszczenia, a
także informacji związanych z zarządzaniem flotą i aktywami do
wszystkich szczebli organizacji.
Connected Controller
Rozwiązanie Trimble Connected Controller bezprzewodowo
synchronizuje pracujące w terenie Systemy Pozycjonowania Trimble
z biurem i umożliwia przesyłanie poprawek GNSS do kontrolera
Trimble za pośrednictwem Internetu. Geodeta może odebrać
projekt, wykonać nowe pomiary i wysłać wyniki pomiarów oraz
tyczenia z powrotem do biura. Zmiany projektowe wprowadzane
w biurze można przesyłać do kontrolera, dzięki czemu ekipy
pracujące w terenie mają natychmiastowy dostęp do aktualnych
danych. Wszystko to jest możliwe bez konieczności opuszczania
placu budowy czy odchodzenia od biurka, co znacząco podnosi
wydajność i redukuje koszty.

POŁĄCZONY PLAC BUDOWY - TRIMBLE CONNECTED SITE
Używane razem rozwiązania Connected Office, Connected Controller i Connected Machine rewolucjonizują sposób prowadzenia robót
budowlanych i tworzą Trimble Connected Site. Trimble Connected Site nadaje nowy wymiar branży budowlanej dzięki wykorzystaniu
technologii podnoszącej wydajność i produktywność przy jednoczesnym minimalizowaniu strat i wydatków. Trimble Connected Site daje
możliwość oszczędzania czasu i kosztów na każdym etapie projektu, a także eliminowania niektórych czynności procesu planowania,
budowy i obsługi, co przekłada się na zwiększoną wydajność i ciągłość projektów budowlanych, a w konsekwencji ich wcześniejsze
ukończenie i wyższą jakość wykonania oraz niższe koszty.

ODWIEDŹ WWW.CONNECTEDSITE.COM ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

TRIMBLE: STANDARD TECHNOLOGII BUDOWLANEJ
Trimble zapewnia narzędzia i wsparcie niezbędne do integracji danych planowania, projektowania,
pozycjonowania, sterowania maszynami i zarządzania aktywami na każdym etapie budowy, co
przekłada się na większą wydajność i wyższe zyski. Odwiedź Twojego lokalnego dystrybutora rozwiązań
Trimble dla inżynierii lądowej i przekonaj się, jak łatwo jest korzystać z technologii, które znacząco
podnoszą produktywność i dokładność oraz obniżają koszty operacyjne.
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