WALCOWANIE

ROZKŁADANIE ASFALTU

FREZOWANIE

ROZWIĄZANIA TRIMBLE
DO KSZTAŁTOWANIA
NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

wyższa jakość już od pierwszej warstwy

W obecnych czasach wykonawcy projektów drogowych muszą pracować szybciej,
z większą precyzją i bardziej oszczędnie. Oznacza to, że nie mogą oni pozwolić sobie
na nieplanowane przestoje, wysokie zużycie materiałów czy poprawki.
Rozwiązania Trimble® do rozkładania nawierzchni powstają z myślą o współczesnym,
konkurencyjnym rynku. Nieważne czy budujesz nową drogę czy odnawiasz nawierzchnię
starej – rozwiązania Trimble ułatwiają uzyskanie nawierzchni lepszej jakości przy
mniejszym zużyciu materiałów. Im częściej korzystasz z rozwiązań Trimble do
rozkładania nawierzchni, tym bardziej produktywnie pracujesz.

Odnawianie starej nawierzchni:
Topografia

Projektowanie i
tworzenie kosztorysów

Frezowanie

Systemy pozycjonowania

Oprogramowanie Business Center – HCE

System sterowania do frezarki PCS900

Systemy poz

Nadzór i

Budowanie nowej drogi:
Topografia

Projektowanie i
tworzenie kosztorysów

Profilowanie i zagęszczanie

Nadzór i

Systemy pozycjonowania

Oprogramowanie Business Center – HCE

System sterowania maszynami GCS900

Systemy po

Trimble oferuje rozwiązania obejmujące wszystkie etapy budowy

System sterowania maszynami Trimble 3D zainstalowany w

drogi – od koncepcji po wykonanie, od projektu po ostatni przejazd

równiarkach i walcach do gleby pozwoli Ci równomiernie zagęścić i

walca. Stosując oprogramowanie Business Center - Heavy Construction

doskonale wyprofilować powierzchnię.

Edition wraz z technologią 3D Trimble oraz rozwiązaniem VisionLink
przeznaczonym do zarządzania flotą, osiągniesz znacznie lepszą

Jeśli odnawiasz istniejącą drogę, zainstaluj we frezarkach system

powierzchnię końcową - precyzyjniej nawiążesz się do powierzchni

sterowania maszynami Trimble 3D, aby wyrównać pofalowaną

podbudowy lub istniejących warstw asfaltu.

powierzchnię i usunąć z niej niedoskonałości.

Najlepsze projekty drogowe zaczynają się od wysokiej jakości
warstwy podbudowy jeszcze zanim uruchomisz rozściełacz.
Zacznij projekt drogowy od wykonania wysokiej jakości projektu
3D w oprogramowaniu Business Center – HCE opartym na
technologii Trimble.
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lepsze frezowanie to precyzyjne rozkładanie asfaltu

Frezowanie 3D z systemem
Trimble PCS900

INTELIGENTNE FREZOWANIE

Frezowanie do ustalonej głębokości zwykle wystarcza, aby

• Gładsze podłoże – wyrównaj pofalowaną powierzchnię, tworząc gładsze

osiągnąć specyfikację projektu odnowienia nawierzchni. Jednak
wykończenie powierzchni drogi wymaga zastosowania rozściełacza.
Z zainstalowanym na frezarce systemem Trimble PCS900 Paving
Control System możesz frezować ze zmienną głębokością i nachyleniem, wyrównując jednocześnie pofalowane powierzchnie i
przygotowując gładszą warstwę pod nowy asfalt. W połączeniu
z rozściełaczem wyposażonym w system PCS400 lub PCS900
gwarantuje to znacznie gładszą powierzchnię drogi oraz mniejsze
zużycie materiału i krótszy czas wykonania.

Instalując PCS900 na frezarce możesz liczyć na następujące korzyści:
podłoże pod rozkładanie nawierzchni
• Krótszy okres wyłączenia pasa z ruchu – pojazdy poruszają się
swobodniej, ponieważ nie są ograniczone linkami ani kołkami
• Mniejsze zużycie maszyn – ponieważ frezujesz tylko do wymaganej
głębokości, maszyna zużywa mniej paliwa i wolniej ściera frezy
• Mniej materiału do usunięcia — usunięcie gruzu wymaga mniejszej
liczby ciężarówek i mniejszych nakładów finansowych
• Mniejsze zużycie asfaltu — frezuj do minimalnej głębokości, a zużyjesz
mniej asfaltu na powierzchnię końcową

Lustro maszynowe:
Dzięki opatentowanej przez Trimble
technologii tachimetr zawsze śledzi
lustro zamontowane na maszynie.

Wyświetlacz Trimble CB460:

Umożliwia to kontrolowanie bębna

Wyświetlacz Trimble CB460

frezarki z milimetrową dokładnością.

wskazuje pozycję bębna w
odniesieniu do projektu 3D lub
zadanego przesunięcia pionowego.

Rezultaty po frezowaniu do ustalonej
głębokości drogi z koleinami

Rezultaty po frezowaniu drogi z koleinami
z zastosowaniem systemu 3D

PRECYZYJNE FREZOWANIE BEZ UŻYWANIA LINEK
Precyzyjne frezowanie zaczyna się od wysokiej jakości modelu 3D
przygotowanego w oprogramowaniu Business Center – HCE. Projekt 3D
zostaje wczytany do urządzenia sterującego i wyświetlony operatorowi
maszyny z uwzględnieniem obszarów o właściwym, zbyt dużym lub zbyt
małym nachyleniu. System porównuje rzeczywistą pozycję bębna frezarki
oraz jego nachylenie z cyfrowym projektem. Bęben frezarki jest
automatycznie naprowadzany zapewniając idealną głębokość i
nachylenie bez stosowania linek i bez ręcznych korekt.
Instalując PCS900 na frezarce z łatwością poradzisz sobie z przejściami,
profilami zakrętów, zmiennym nachyleniem oraz koleinami - a wszystko
to bez konieczności poprawiania.
Model 3D wykonany w
Business Center – HCE

Funkcja płynnego przełączania Hot Swap
między tachimetrami

TACHIMETR TRIMBLE SPS930 JEST
IDEALNY PONIEWAŻ:
• Oferuje najwyższą precyzję na rynku—
każdy zaoszczędzony milimetr oznacza znaczne
zmniejszenie kosztów frezowania i rozkładania
nawierzchni. SPS930 bardzo precyzyjnie prowadzi
bęben frezarki, umożliwiając frezowanie 		
na podstawie trójwymiarowego modelu z 		
dokładnością do 3–6 milimetrów.
• Jest elastyczny i niezawodny—możesz
pracować w miejscach z zasłoniętym
widokiem nieba.
• Kąt śledzenia wynosi 45 stopni—możesz
rozstawić urządzenie bardzo blisko frezarki w
wąskich korytarzach lub poniżej jej poziomu
w obszarach drenażowych dzielących drogi
dwujezdniowe.
• Jest szybszy—technologia Trimble Hot
Swap zapewnia płynne przełączanie między
tachimetrami umożliwiając zachowanie
ciągłości i dokładności frezowania bez
zatrzymywania maszyny.
• Maksymalizuje zwrot z inwestycji—jeden
instrument może służyć do wykonywania rozmaitych
pomiarów oraz sterowania różnymi maszynami.

doskonała powierzchnia

Rozkładanie nawierzchni z
systemem 2D PCS400

JEDEN SYSTEM – WIELE ZALET

System Trimble PCS400 doskonale nadaje się do projektów

• Układanie powierzchni końcowej z dokładnością do trzech milimetrów

wymagających osiągnięcia żądanej grubości. Jeśli frezowanie na

• Minimalizowanie zużycia kosztownego materiału – rozkładaj

System Trimble PCS400 ułatwia:

podstawie danych projektowych wykonujesz z użyciem technologii

nawierzchnię przy mniejszym marginesie błędu i osiągnij grubość asfaltu

Trimble 3D, rozkładanie nawierzchni o stałej grubości możesz bez

zgodną ze specyfikacją

obaw powierzyć technologii Trimble 2D.
System Trimble PCS400 odwzorowuje powierzchnie referencyjne,
jak np linki lub krawężniki.. Dzięki temu PCS400 jest doskonałym
i niedrogim rozwiązaniem w przypadku dróg profilowanych lub
frezowanych z użyciem systemu Trimble PCS900.

• Redukowanie kosztów pracy przez powierzenie kontroli nad stołem
rozściełacza jednemu operatorowi
• Eliminowanie błędów operatora dzięki łatwemu w obsłudze
wyświetlaczowi z intuicyjnym interfejsem
• Osiąganie maksymalnej gładkości i jakości drogi
• Terminowe realizowanie projektów

Wyświetlacz Trimble CB440:
Wyświetlacz CB440 równocześnie
wyświetla wartości zmierzone i
docelowe pochylenia poprzecznego
oraz grubości warstwy.

Czujnik ultradźwiękowy ST200:
Listwa uśredniająca PCS400
wykorzystuje trzy czujniki
ultradźwiękowe ST200 rozmieszczone
w równej odległości do uśredniania
nierównych powierzchni odniesienia.

NAWIĄZYWANIE SIĘ DO POWIERZCHNI REFERENCYJNYCH
Każda strona rozściełacza jest zwykle wyposażona w jeden czujnik ultradźwiękowy. Czujniki
mogą też być zamontowane na listwie uśredniającej. Czujniki wysyłają liczne sygnały dźwiękowe
w celu sporządzania wirtualnych powierzchni odwzorowujących istniejące powierzchnie oraz
obliczania średniej wysokości, co umożliwia układanie gładkich nawierzchni.

NAWIĄZYWANIE SIĘ DO LINEK REFERENCYJNYCH
Czujnik ultradźwiękowy ST200 można skonfigurować w taki sposób, aby umożliwić korzystanie
z linek jako linii odniesienia dla sterowania rozściełaczem. W tym trybie czujnik ultradźwiękowy
mierzy ruch poprzeczny maszyny względem linki. Kiedy środek czujnika oddala się od linki,
wyświetlacz emituje ostrzeżenie i podaje informacje niezbędne do skorygowania toru jazdy.

UŻYWANIE CZUJNIKA NACHYLENIA
System PCS400 można również wyposażyć w czujnik nachylenia Trimble AS200, umożliwiający
uzyskanie żądanego pochylenia poprzecznego drogi. Czujnik został zaprojektowany specjalnie
dla rozściełaczy asfaltu, dlatego nie wymaga częstej kalibracji i umożliwia precyzyjne oraz
równomierne wykonywanie pochyleń poprzecznych z dokładnością do 0,5%.

Trimble Result
LISTWA UŚREDNIAJĄCA PCS400 I CZUJNIKI
ULTRADŹWIĘKOWE

Trzy czujniki ultradźwiękowe ST200
zamontowane na listwie uśredniającej ignorują
takie nieprawidłowości jak kratki czy kamienie,
które mogłyby zmniejszać precyzję. Listwę można
odchylić do tyłu, za rozkładarkę, aby umożliwić
odnoszenie zarówno do powierzchni stycznej,
jak i świeżo rozłożonej warstwy.

WYŚWIETLACZ TRIMBLE CB440
System PCS400 jest wyposażony w duży wyświetlacz
o czytelnym układzie, który ułatwia kontrolowanie
nachylenia poprzecznego i grubości materiału.
Opcjonalnie dzielony ekran wyświetlacza CB440
umożliwia jednemu operatorowi równoczesne
sterowanie oraz monitorowanie lewej i prawej strony
stołu rozściełacza. Możliwe jest także równoczesne
monitorowanie wartości zmierzonej i docelowej
pochylenia poprzecznego oraz grubości warstwy.

praca bez użycia linek

System 3D do rozściełacza
Trimble PCS900

ŻADNYCH PROBLEMÓW Z LINKAMI

System sterowania do rozściełacza Trimble PCS900 Paving Control

linek, ponieważ:

System oferuje precyzję i elastyczność jednocześnie zapewniając

• Eliminuje potrzebę ich czasochłonnego i kosztownego ręcznego

możliwość pracy w trybie 2D lub 3D w zależności od wymogów
projektu. Jako uzupełnienie systemu PCS400 do układania
nawierzchni ze stałą głębokością i pochyleniem poprzecznym,
PCS900 umożliwia pracowanie ze zmienną głębokością i
pochyleniem poprzecznym na podstawie projektu 3D.

Technologia 3D Trimble rozwiązuje problemy wynikające z korzystania z

rozstawiania, jak również prawdopodobieństwo popełnienia błędu
• Eliminuje ryzyko przesunięcia lub uszkodzenia linki
• Poprawia produktywność pojazdu poprzez ograniczenie liczby przejazdów i
wyeliminowanie potrzeby manewrowania wokół linek

Jeśli równiarka lub frezarka jest wyposażona w system sterowania
do frezarki PCS900, możesz wykorzystać ten sam wyświetlacz, lustro
maszynowe oraz tachimetr także do Twojego rozściełacza.
Lustro maszynowe:
Dzięki opatentowanej przez Trimble technologii
aktywnego śledzenia tachimetr zawsze namierza
lustro zamontowane na maszynie. Umożliwia to
kontrolowanie stołu równającego z dokładnością
do milimetra.

Wyświetlacz CB460:
CB460 oferuje siedmiocalowy (18 cm)
wyświetlacz graficzny oraz regulowane
ustawienie podświetlenia do pracy w
dzień i w nocy.

PRECYZYJNE ROZKŁADANIE NAWIERZCHNI PRZY
MNIEJSZYM ZUŻYCIU MATERIAŁU

DOBRY PROJEKT TO GWARANCJA
DOBREJ NAWIERZCHNI

System PCS900 utrzymuje odpowiednią grubość warstwy asfaltu z dokładnością 3–6

Sporządzanie projektów niezbędnych do
rozkładania nawierzchni asfaltowych oraz
zarządzanie nimi jest łatwe, gdy pracujesz z
oprogramowaniem Business Center - HCE.

milimetrów, dzięki czemu doskonale nadaje się do takich projektów jak lotniska, duże
powierzchnie komercyjne, drogi czy autostrady.
Precyzyjna trójwymiarowa kontrola stołu równającego umożliwia:
• Usunięcie nierówności już na etapie początkowych warstw
• Zwiększenie gładkości drogi przy mniejszym zużyciu asfaltu w porównaniu z tradycyjnymi
metodami rozkładania nawierzchni
• Realizowanie skomplikowanych projektów, takich jak przejścia, profile i zmienne
pochylenia poprzeczne
• Osiąganie specyfikacji dokładności i gładkości, co w wielu przypadkach oznacza
dodatkowy zysk finansowy

Dzięki Business Center – HCE możesz
przygotowywać modele 3D i automatycznie
generować projekty powierzchni niezagęszczonych
dla systemu Trimble PCS900. Projekty powierzchni
niezagęszczonych umożliwiają automatyczne
prowadzenie rozściełacza, który układa więcej
materiału nad obniżeniami oraz mniej materiału
nad wzniesieniami, zapobiegając powstawaniu
wybrzuszeń po zagęszczeniu asfaltu oraz eliminując
wybrzuszenia już istniejące.

Wyświetlacz CB440:
Wyświetlacz CB440 równocześnie
wyświetla wartości zmierzone i
docelowe pochylenia poprzecznego
oraz grubości warstwy.

Funkcja HOT SWAP:
Unikalna technologia Trimble umożliwia
płynne przełączanie lub automatyczną,
natychmiastową zmianę tachimetru bez
zatrzymywania maszyny.

wymagane zagęszczenie przy
mniejszej liczbie przejazdów
System 3D do walców Trimble CCS900

GRAFICZNA PREZENTACJA PRZEJAZDÓW

Walec do asfaltu jest ostatnią maszyną formułującą

Liczba przejazdów może być graficznie prezentowana na wyświetlaczu,

nawierzchnię drogi, a poprawianie błędów powstałych na tym

co pozwala na wprowadzanie korekt w celu uniknięcia zbyt silnego lub

etapie może być bardzo kosztowne. Instalując w walcach do

niedostatecznego zgęszczenia.

asfaltu system zagęszczenia Trimble CCS900 Compaction Control
System, ograniczysz potrzebę wprowadzania poprawek.

Korzystając z zamontowanego na dachu maszyny odbiornika GNSS lub
lustra, system oblicza dokładną pozycję maszyny i wyświetla mapę z

Dzięki systemowi CCS900 jesteś pewien osiągnięcia żądanego

liczbą wykonanych przejazdów z uwzględnieniem luk i przejazdami

zagęszczania asfaltu. System zapewnia też wydajniejsze

zachodzącymi na siebie. Po zainstalowaniu dwóch opcjonalnych czujników

trasy przejazdu walca, większą produktywność oraz

temperatury IS310 system CCS900 generuje mapę rozkładu temperatury

oszczędność paliwa.

powierzchni i dokładnie wskazuje miejsca wymagające dodatkowego
zagęszczenia.

Wyświetlacz CB460 lub CB450:
Wyświatlacz prezentuje graficzną
mapę liczby przejazdów, odczytów
temperatury powierzchni i ostrzega o
niskiej oraz wysokiej temperaturze na
bieżąco wskazując ewentualne problemy.

Monitorowanie stopnia zagęszczenia

RAPORTOWANIE I DOKUMENTACJA
System raportowania w terenie oraz drukarka kabinowa umożliwiają kierownikowi
projektu monitorowanie zagęszczania i natychmiastowe korygowanie ewentualnych
błędów. Informacje o zagęszczeniu można bezprzewodowo przesyłać z maszyn do biura w
celu ich analizy w oprogramowaniu VisionLink służącym do zarządzania flotą maszyn.

dzięki Vision Link
Vision Link 3D umożliwia analizę stopnia
zagęszczenia na budowie, co zapewnia ocenę
produktywności Twoich maszyn. Rozwiązanie
VisionLink pozwala na:
• Ciągłe śledzenie ilości przejazdów i stopnia
kompakcji materiału, co ogranicza poprawki i
zmniejsza koszty bieżące
• Ograniczenie nadmiernej kompakcji, co

Widok mapy liczby przejazdów
na wyświetlaczu

Widok mapy temperatury
na wyświetlaczu

zmniejsza zużycie paliwa i skraca czas pracy
maszyn
• Pomiar aktualnej temperatury masy, co
umożliwia pracę w optymalnym przedziale

Odbiornik GNSS Trimble MS972:
Odbiornik GNSS Trimble MS972 określa położenie
walca korzystając z korekt przesyłanych ze stacji
bazowej lub z systemu ASG-EUPOS.
Czujniki temperatury IS310:
Czujniki temperatury IS310 są
instalowane na przednim i tylnym
bębnie, aby umożliwić pomiar
temperatury powierzchni warstwy
w kierunku przejazdu.

temperatur

atrakcyjne cenowo. łatwe w obsłudze

Tworzenie mapy liczby przejazdów
przy użyciu systemu CCSFlex

SZYBKI START

System kontroli zagęszczenia Trimble CCSFlex™ jest łatwy w obsłudze

bazowej GPS i bez przygotowywania projektów 3D. Wyjątkowo wygodne

i atrakcyjny cenowo, co pozwala zwiększyć wydajność zagęszczania w

w obsłudze oprogramowanie CCSFlex podpowiada dokładną liczbę

najbardziej ekonomiczny sposób.

przejazdów niezbędną do prawidłowego wykonania pracy i błyskawicznie

System CCSFlex nadaje się do pracy zaraz po zamontowaniu - bez stacji

dostarcza informacje zwrotne na temat liczby przejazdów oraz jakości
W przeciwieństwie do CCS900, który wymaga bardziej trwałej instalacji

zagęszczenia. System Flex jest po prostu bezbłędny.

w maszynie, system CCSFlex można dowolnie przenosić między walcami.
Ponadto system nie wymaga żadnego spawania ani wiercenia w
maszynie. System CCSFlex został zaprojektowany specjalnie z myślą
o walcach i nie nadaje się do montażu w innych maszynach do robót
ziemnych i układania nawierzchni.

Wyświatlacz CB450:
Wyświetlacz kabinowy prezentuje liczbę
przejazdów oraz zagęszczenie tworząc w czasie
rzeczywistym mapę, na której liczba przejazdów
jest oznaczona przy użyciu skali kolorów.

PRZENOŚNY SYSTEM W WALIZCE
Instalacja systemu CCSFlex trwa tylko kilka godzin. Przenośny system
sprawdza się doskonale, jeśli wynajmujesz walce lub jeśli korzystasz z
własnej floty maszyn. System może być instalowany w każdym walcu do
asfaltu z kabiną zamkniętą lub otwartą.

Odbiornik GNSS MS972:
MS972 umożliwia pozycjonowanie walca z dokładnością poniżej

System Flex jest systemem zapewniającym

jednego metra. Informacje o pozycji umożliwiają wyświetlanie na

zliczanie przejazdów. System Trimble CCSFlex

bieżąco mapy liczby przejazdów na ekranie wyświetlacza kabinowego.

w standardzie zawiera odbiornik MS972 GNSS,
wyświetlacz CB450, przenośne uchwyty montażowe
i okablowanie. Opcjonalne akcesoria umożliwiają
dostosowanie funkcjonalności i dokładności systemu
do aktualnych potrzeb.
Oprogramowanie VisionLink
Rozwiązanie VisionLink umożliwia
monitorowanie liczby przejazdów oraz
zarządzanie procesem zagęszczania
bezpośrednio z biura budowy.

WYŚWIETLACZ KABINOWY CB450
W systemie CCSFlex wyświetlacz Trimble CB450
informuje operatora o licznie przejazdów oraz
optymalnej temperaturze powierzchni.

niezawodność zawsze kiedy jej potrzebujesz

NIEZAWODNA TECHNOLOGIA. NIEZAWODNE WSPARCIE.
Niezawodność jest niezwykle ważna w systemach rozkładania nawierzchni, ponieważ każdy przestój oznacza straty
finansowe. Nieważne, czy wolisz opcje niedrogie i łatwe w obsłudze, czy rozwiązania o zwiększonej wydajności. Wszystkie
komponenty Trimble są odporne na wysokie temperatury, parę, uderzenia i drgania - warunki pracy typowe dla frezarek,
rozściełaczy i walców. Podczas gdy wytrzymałość systemu zapobiega przestojom, SITECH – lokalny dystrybutor produktów
Trimble zapewnia łatwy dostęp do szkoleń i wsparcia technicznego.
SITECH jest wiodącym dystrybutorem najbardziej niezawodnych, odpornych i kompleksowych systemów dla
branży ciężkiego budownictwa i budowy autostrad. Doświadczeni przedstawiciele branży budowlanej zatrudnieni w
SITECH chętnie udzielają porad w zakresie doboru właściwego rozwiązania, a także oferują lokalną obsługę klienta,
spersonalizowane szkolenia i wsparcie techniczne.
Kompleksowe rozwiązania Trimble zapewniają dużą przewagę i konkurencyjność w branży budowlanej. Nasze produkty
oferują niespotykaną dotąd produktywność, umożliwiającą zwiększenie zysków i dochodowości każdego projektu.

Rekomendowana technologia dla Twojej budowy
Frezowanie

Opis zastosowania

Projekty drogowe z nawiązywaniem
się do linki lub krawężnika

Układanie asfaltu

Zagęszczanie asfaltu

3D

Profilowanie i
nachylenie

Profilowanie i
nachylenie

3D

Tworzenie
mapy liczby
przejazdów
/ rozkładu
temperatury

PCS900

PCS400

PCS400
z listwą
uśredniającą

PCS900

CCSFlex /
CCS900
z GNSS

Drogi, parkingi

Opcjonalnie

Zalecane

Autostrady, lotniska

Opcjonalnie

Przykłady

Tworzenie
mapy
zagęszczenia
CCS900 z
tachimetrem

Zalecane

Projekty drogowe z nawiązywaniem
się do linki lub krawężnika i

Zalecane

Zalecane

wymogiem zwiększonej dokładności
Układanie asfaltu bez linek lub

Lotniska, układanie betonu

innej powierzchni odniesienia,

z zagęszczaniem walcem,

ale z wysokimi wymogami co do

układanie materiału bazowego,

nachylenia, pochylenia podłużnego i

baza asfaltowa pod drogi

poprzecznego oraz gładkości

betonowe

Układanie asfaltu z częstymi

Zjazdy z autostrad i zakręty,

zmianami pochylenia poprzecznego

parkingi, powierzchnie sportowe

Zalecane

Zalecane

Zalecane

Zalecane

Zalecane

Zalecane

Opcjonalnie

Dokładność pionowa

Dokładność pozioma

DOKŁADNOŚĆ SYSTEMU DLA KAŻDEJ ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII

Dokładność tachimetru
Trimble wynosi 1 mm
w poziomie i 1 mm
w pionie na 100 m

Dokładność systemu Trimble
z precyzyjnym odbiornikiem
GNSS wynosi 8 mm w
poziomie i 15 mm w pionie

Dokładność systemu Trimble z
odbiornikiem GNSS pracującym w
trybie Location RTK wynosi 8 mm
w poziomie i 100 mm w pionie

Dokładność systemu
SBAS wynosi 500 mm
w pionie i
w poziomie

TRIMBLE: Standard technologii budowlanej
Trimble oferuje narzędzia i wsparcie pozwalające na integrację danych dotyczących planowania, projektowania, pozycjonowania
na budowie, sterowania maszynami i zarządzania aktywami przez cały cykl trwania projektu, co zwiększa wydajność pracy
i rentowność. Już dzisiaj odwiedź SITECH – dystrybutora technologii Trimble dla inżynierii lądowej, aby dowiedzieć się, jak
wykorzystać technologię, która zwiększy wydajność, poprawi dokładność i obniży koszty Twoich robót budowlanych.

AMERYKA PÓŁNOCNA
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