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Belangrijkste kenmerken

Toughpad FZ-M1
ROBUUSTE, KOSTENBESPARENDE EN VERBONDEN 
COMPACTE VELDTABLET
De Panasonic® Toughpad® FZ-M1 is een zeer robuuste tablet voor de bouwlocatie, die zichzelf 
razendsnel terugverdient. Hij draait op Windows® 10 Pro en aannemers zullen genieten van de 
eenvoudig te gebruiken interface van het Trimble Siteworks Positioning System met de power 
van een robuust besturingssysteem. 
 
De FZ-M1 stelt aannemers in staat in het veld effectiever met grotere, meer complexe 
3D datasets te werken. Hij heeft een verwisselbare batterij met lange gebruiksduur en 
een, in daglicht afleesbare, multi-touch display met hoge gevoeligheid voor gebruik met 
dikke handschoenen.

PANASONIC

De Toughpad FZ-M1 is ontwikkeld voor 
gebruik op bouwlocaties en biedt GNSS 
in een lichtgewicht, schok-, stof- en 
waterbestendige behuizing - ideaal voor 
inmeten in de bouw, voorraden inmeten en 
maatvoering controleren.

 ► Uitgraaf-/ophooginformatie in real time 
monitoren, zodat u alles onder controle 
heeft

 ► Efficiëntie verhogen, door 
ontwerpwijzigingen in het veld door te 
voeren

 ► Toegang tot actuele data om 
besluitvorming te ondersteunen

 ► Multi-touchscreen werkt met stift, vingers 
of capacitieve handschoenen

 ► Lichtgewicht en compact ontwerp, maakt 
het werken minder vermoeiend

 ► Werkt naadloos samen met Trimble 
Siteworks software en hardware, zodat 
iedereen op de locatie met dezelfde data 
en op hetzelfde platform kan werken

 ► Batterij met hoge capaciteit, in het veld 
verwisselbaar

 ► Wi-Fi®, Bluetooth® en optioneel 4G LTE 
Multi Carrier mobiel breedband

7” in daglicht 
afleesbare display 
met hoge resolutie

Batterij met lange 
gebruiksduur die in het  
veld de verwisselen is

Geoptimaliseerd voor 
Siteworks software

Microsoft® Windows® 
10 Professional 

besturingssysteem

Solide en  
lichtgewicht, 0,5 kg
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PANASONIC Toughpad FZ-M1

SOLIDE VELDTABLET
De Toughpad FZ-M1 is extra solide uitgevoerd voor gebruik op bouwlocaties in weer 
en wind. Het haarscherpe beeldscherm heeft een krachtige verlichting, zodat elke 
taak snel kan worden uitgevoerd, ook met fel zonlicht. De batterijen, met lange 
gebruiksduur, zijn in het veld te verwisselen en verzekeren urenlang werken in 
het veld.

TOEPASSINGEN
De Toughpad FZ-M1 biedt volledige controle over al uw taken op locatie.

 ► Oorspronkelijke grondniveaus en kenmerken van de locatie meten en 
controleren

 ► Uitgraaf-/ophooginformatie in real-time monitoren
 ► Voltooide niveaus en aangebrachte materiaaldiktes controleren t.o.v. 

ontwerphoogten en toleranties
 ► Voortgang en volume van materiaalvoorraden berekenen
 ► Monitoren van en kwaliteitscontrole uitvoeren op grondverzet- en 

verhardingswerkzaamheden
 ► Beoordelen van revisiemetingen en genereren van rapporten van hoge kwaliteit 

voor administratie, goedkeuring en facturering
 ► Ontwerp- en velddata via het Internet synchroniseren
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