
KenmerkenHOOG PROCESSORVERMOGEN IN HET VELD
Met de Trimble® T10 tablet brengt Trimble de voordelen van een hoog processorvermogen en 
groot scherm naar het veld. De geïntegreerde GNSS-functie sluit de kloof tussen kantoorontwerp 
en bouwlocatie. Wijzigingen in het ontwerp en goedkeuring worden snel naar veldploegen 
gecommuniceerd. In het veld, de cabine en het kantoor blijven gebruikers verbonden – meer aan 
het werk en minder in de auto.

Veldcomputer van  
militaire kwaliteit
De Trimble T10 tablet is gebouwd 
om bestand te zijn tegen de zware 
beproevingen van een bouwlocatie. In 
tegenstelling tot consumenten tablets is 
de Trimble T10 met IP65 bescherming 
en militaire robuustheid bestand tegen 
alles wat de elementen u naar het 
hoofd slingeren.  

Zien is geloven
Het grote scherm van 10,1 inch is in fel 
zonlicht afleesbaar voor eenvoudige 
positionering taken, monitoring van 
uitgraven/ophogen tot en met het 
berekenen van materiaalvolumes. Dankzij 
de hoge resolutie zijn meer kaartdetails 
zichtbaar en kunnen betere beslissingen 
worden genomen.

De hele dag door verbonden
De direct verwisselbare batterijen met 
lange gebruiksduur houden u de hele dag 
aan het werk en verbonden.

Krachtige processor
De snelle en krachtige processor 
engine van de Trimble T10 laat u 
moeilijke veldtoepassingen met gemak 
uitvoeren. Snelle verwerking van kaarten, 
satellietbeelden en afbeeldingen 
verzekert dat de T10 u niet ophoudt.

Universeel inzetbare tablet
De Trimble T10 Tablet werkt naadloos 
met Trimble Siteworks Software en 
hardware, iedereen kan gebruik maken 
van dezelfde data en werkt in hetzelfde 
platform. Gecombineerd met Trimble 
Siteworks is de T10 zeer geschikt voor 
inmeten in de bouw, voorraadbergen 
inmeten en maatvoering controleren. 
Locatiemanagers kunnen de T10 
gebruiken voor planning, navigatie 
op de bouwlocatie en rapportage.
reporting tasks.

10,1 inch in zonlicht afleesbaar 
scherm voor het lezen 
van tekst, afbeeldingen en 
complexe kaarten onder alle 
omstandigheden in het veld

Robuustheid van 
militaire kwaliteit

Lithium-ion batterijen 
voor lange gebruiksduur, 
kunnen direct worden 
gewisseld en verzekeren 
langdurige inzet

Microsoft®  
Windows® 10  
Professional 
besturingssysteem

Solide en 
lichtgewicht tablet, 
weegt maar 1,4 kg 
met alleen-Wi-Fi 
optie en standaard 
batterij

Compatibel met Trimble 
Siteworks Software 

Multi-touchscreen 
met stift, vingers, 
of touchscreen 
handschoenen  
te bedienen
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TECHNISCHE GEGEVENS

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS



GEBRUIK DE TRIMBLE T10 
TABLET EN SCS900 VOOR:

 ► Meten en controleren van originele grondniveaus en objecten ter plaatse
 ► Controleren van real-time uitgraaf/ophoog informatie
 ► Voltooide oppervlakken en aangebrachte materiaaldiktes controleren a.d.h.v. 

ontwerphoogten en -toleranties
 ► Berekenen van voortgang en materiaalvolumes
 ► Monitoren en kwaliteitscontrole uitvoeren van grondverzet en asfalteerwerk
 ► Beoordelen van revisiemetingen en produceren van rapporten van hoge 

kwaliteit voor administratie, goedkeuring en betaling
 ► Synchroniseren van ontwerp- en velddata via het Internet

MET DE TRIMBLE T10 TABLET  
KUNNEN LOCATIEMANAGERS:

 ► Sneller beslissingen nemen, ondersteund door accurate documentatie
 ► Afhankelijkheid van een landmeter verminderen, door zelf eenvoudige 

positioneringtaken uit te voeren
 ► Toegang krijgen tot actuele data ter ondersteuning van besluitvorming
 ► Productiviteit verhogen, extra werk voorkomen en werkkwaliteit documenteren
 ► Communicatie tussen veld en kantoor verbeteren door meer mensen op locatie 

te verbinden
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