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Toughpad FZ-M1
ROBUST, KOSTNADSEFFEKTIV OG TILKOBLET 
BÆRBAR FELT-PC
Panasonic® Toughpad® FZ-M1 er et svært robust nettbrett som er bygget for arbeidsplasser, og en 
investering som raskt vil lønne seg. Utrustet med Windows® 10 Pro vil entreprenører oppleve det 
brukervennlige grensesnittet i Trimble Siteworks Positioning System sammen med kraften i et 
robust operativsystem. 

FZ-M1 lar entreprenører jobbe med store og komplekse 3D-datasett mer effektivt i felt. Det 
har et batteri som varer lenge og som brukeren kan bytte ut. Den følsomme multitouch-
berøringsskjermen kan leses i dagslys og kan brukes også med grove hansker. 

PANASONIC

Toughpad FZ-M1 er konstruert for bruk på 
byggeplasser og tilbyr GNSS i en lett, støt-, 
støv- og vannbestandig pakke som er ideell 
for stikking, landmåling, volummålinger og 
nivåkontroll.

 ► Følg med på hvor mye som er gravd 
ut/fylt i sanntid for å for å holde deg 
oppdatert

 ► Forbedre effektiviteten ved å gjøre 
designendringer i felt

 ► Tilgang til oppdatert informasjon som 
grunnlag for å ta beslutninger

 ► Berøringsskjermen fungerer med penn, 
fingre eller kapasitive hansker

 ► Lett og kompakt design, som gjør at du 
kan jobbe hele dagen uten å bli sliten

 ► Fungerer sømløst sammen med Trimble 
Siteworks-programvare og -maskinvare, 
slik at alle på arbeidsplassen kan 
bruke de samme dataene og jobbe på 
samme plattform

 ► Batteri med stor kapasitet som varer 
hele dagen, og som kan byttes i felt

 ► Wi-Fi, Bluetooth® og (valgfritt) 4G LTE 
Multi Carrier mobilt bredbånd

7-tommers høyoppløselig 
skjerm som er lesbar i dagslys

Batterier med lang levetid 
som kan byttes ut i felt

Optimalisert for 
Siteworks-programvare

Microsoft® Windows® 10 
Professional operativsystem

Robust, men lett 
enhet: 0,5 kg
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PANASONIC Toughpad FZ-M1

ROBUST FELT-PC
Toughpad FZ-M1 er robust nok til å tåle alle slags byggeplasser og alt slags vær. 
Skjermen, som har klare, tydelige farger, er kraftig opplyst, slik at du kan fullføre alle 
jobber raskt, selv under sterke sollysforhold. Batteriene med lang levetid kan byttes 
ut i felt og dermed sikre flere timer med databruk.

BRUKSOMRÅDER
Toughpad FZ-M1 gir deg full kontroll over oppgaver på arbeidsplassen.

 ► Mål opp og verifiser opprinnelige bakkenivåer og objekter på arbeidsplassen
 ► Følg med på hvor mye som er gravd ut/fylt i sanntid
 ► Kontroller ferdig nivå og tykkelsen på lagt materiale mot designets nivåer 

og toleranser
 ► Beregn fremdrift og beregn volumet i materialdepoter
 ► Planlegg og gjennomfør kvalitetskontroll på gravearbeid og avrettingsarbeid
 ► Vurder sluttmålinger og lag rapporter av høy kvalitet for dokumentasjon, 

godkjenninger og betalinger
 ► Synkroniser design og feltdata via Internett
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