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TECHNISCHE GEGEVENS

Belangrijkste voordelen

Het Trimble TSC5 inmeetveldboek is 
gemaakt voor praktische dagelijkse 
taken en combineert hoge prestaties met 
betrouwbaarheid, zodat u uw werk efficiënt en 
accuraat kunt uitvoeren.

Constructie voor bouwlocaties 
Het  robuuste Trimble TSC5 veldboek is 
draadloos verbonden en kan gebruikt worden 
met GNSS of een total station. Hij is ontworpen 
voor bouwlocaties en heeft een ingebouwde 
camera en GNSS in een lichtgewicht, 
schokvaste, water- en stofdichte behuizing. 

 ► Handzame, ergonomische vormgeving voor 
comfortabel gebruik

 ► Helder, anti-schittering touchscreen voor 
vingers,pen of handschoenen, zodat u 
beter werkt in fel zonlicht of bij duisternis

 ► Eenvoudig data in het veld invoeren via het 
verlichte QWERTY toetsenbord met veel 
ruimte tussen de toetsen

Werkt de hele dag door
Met de TSC5 kunt u erop vertrouwen dat 
het werk af komt. De batterijen met lange 
gebruiksduur leveren voeding voor de hele dag.

‘Connected’ bouwprojecten
Als onderdeel van de Trimble Connected 
Site® wordt de TSC5 standaard geleverd met 
geïntegreerd Wi-Fi®, Bluetooth en mobiele 
capaciteit voor directe toegang tot netwerken.

 ► De TSC5 maakt draadloos verbinding 
met het Internet om GNSS-correcties 
te ontvangen.

 ► Houd iedereen op kantoor en in het veld up-
to-date, door ontwerp- en meetdata via de 
ether te verzenden, de productiviteit enorm 
te verhogen en kosten te verlagen

Android™ 10 
besturingssysteem

5” in daglicht 
afleesbaar scherm

Verlicht 
toetsenbord met 
aan te passen 
toetsfuncties

Geoptimaliseerd voor 
Trimble Siteworks software

Krachtige verwerking 
in een lichtgewicht 
vormgeving

Trimble TSC5
VELDBOEK

SOLIDE, VERBONDEN VELDCOMPUTER
Het Trimble® TSC5 veldboek is een betrouwbaar, modern, inmeetveldboek dat u en uw team 
in staat stelt het werk efficiënter en accurater uit te voeren, elke dag opnieuw, de hele dag 
door. Het op Android™ gebaseerde veldboek heeft een 5” scherm en compleet toetsenbord, 
zodat u altijd snel en efficiënt kunt werken - ook met handschoenen aan. De TSC5 is solide 
en toch heel licht, met een batterijcapaciteit voor de hele dag. Daarnaast is deze makkelijk te 
dragen en op locatie te gebruiken. In combinatie met de Trimble Siteworks software biedt de 
TSC5 de ideale mix van hoge prestaties en betrouwbaarheid die u van Trimble gewend bent.



TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSINGEN
Ongeacht of u een total station of GNSS gebruikt - met het TSC5 veldboek hebt 
u alle taken op locatie onder controle. Hij is speciaal geschikt voor:

 ► Meetspecialisten in de bouw
 ► Maatvoerders die niveaus controleren met een GNSS-rover
 ► Opsporen van kabels en leidingen

SOLIDE GEBOUWD
De Trimble TSC5 is water- en stofdicht, zodat hij bestand is tegen de ruwste 
weer- en bouwplaatsomstandigheden. Hij is gebouwd volgens militaire 
specificaties en heeft een IP65 rating. Is bestand tegen de meest extreme 
weersomstandigheden, dus betrouwbaar, waar u ook bent.

TECHNISCHE GEGEVENS
FFuncties en specificaties zijn o.a.:

 ► 13 MP camera met hoge resolutie aan de achterzijde
 ► 12 vaste functietoetsen plus Shift en AGr toetsencombinaties bieden nog 

meer opties voor snel uitvoeren van taken
 ► Snelle, krachtige Qualcomm SDA660 processor
 ► 4 GB geheugen en 64 GB opslagruimte
 ► Wereldwijd WWAN met hot spot capaciteit, AT&T en Verizon gecertificeerd
 ► Google Mobile Services gecertificeerd met toegang tot Google Play™ 

store apps

FLEXIBILITEIT
Het TSC5 veldboek is ontwikkeld voor gebruik met Trimble Site Positioning 
Systems hardware, zoals de Trimble SPS986 en SPS785 GNSS Smart 
antennes, SPS855 Modulaire GNSS-ontvanger en SPS-serie total stations. 

 ► Dankzij de geïntegreerde Bluetooth® draadloze techniek is kabelvrije 
communicatie mogelijk tussen de TSC5 en Trimble GNSS-ontvangers

 ► Extra functionaliteit toevoegen met optionele, door de gebruiker te 
verwisselen Trimble EMPOWER modules, zoals een lange-afstand radio of 
submeter GNSS-ontvanger
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