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Huvudegenskaper
STIG IN I VÄRLDEN FÖR 
MOBILE MAPPING
Det mobila bildhanteringssystemet 
Trimble® MX7 är ett fordonsmonterat 
fotogrammetriskt system som gör 
det snabbt och enkelt att samla in 
information om infrastrukturen kring 
en väg eller arbetsplats. 360-graders 
georefererade 30-megapixelsbilder samlas 
in motorvägssnabbt, vilket märkbart 
förkortar tiden som behöver tillbringas i fält. 
Använd sedan Trimble MX-lösningen för 
att extrahera och analysera din insamlade 
information. Trimble MX7 är den perfekta 
lösningen för organisationer som vill börja 
med mobil bildhantering.

Snabb insamling av 
georefererade bilder

Med Trimble MX7 tar du en 30 megapixels 
pamoramabild av omgivningen statiskt 
eller i rörelse. Trimble MX7 är utrustad 
med en panoramakamera bestående av 
sex individuella CMOS-sensorer med 5 
megapixel och ett Trimble Applanix GNSS-
Inertial georeferenssystem, vilket gör det 
möjligt för dig att hantera tillgångar - såsom 
broar, byggnader, vägar, motorvägar 
och kraftstationer - och dokumentera 
arbetsplatsen med geo-refererade 
bilder. Detta kompakta, lätta och robusta 
instrument kan installeras på alla fordon. 

Systemet och datainsamlingen hanteras 
trådlöst via WiFi med en PC eller tablet. 
Systemet inkluderar Trimble Mobile 
Imaging –programvaran som erbjuder 
ett klart och intuitivt användargränssnitt, 
som gör användningen lätt och ger 
användaren ett verktyg för att snabbt 
ange systemets parametrar och hantera 
datainsamlingen. Operatören kan göra sin 
projektplanering på kontoret och ladda 
upp en kml-fil för mer effektiv insamling 
av data. Under förutsättning att tableten 
är ansluten till internet, kan operatören 
använda en bakgrundskarta från Open 
Street Map för att maximera effektiviteten i 
informationsinsamlingen.

Samla in data nu, analysera senare

Undvik omarbete och dra nytta av ökad 
kvalitetskontroll och datavalidering 
genom att samla data nu och mäta 
senare. Lösningen Trimble MX7 för mobil 
bildhantering gör det möjligt för dig att 
besöka och inspektera en hel arbetsplats 
eller ett projektområde, samla in all den 
information som krävs, producera leverabler 
och driva på beslut från kontorsstolen med 
hjälp av ett urval av de kontorsprogram som 
finns tillgängliga.

Programmet Trimble MX kompletterar MX7-
lösningen och gör det möjligt för dig att på 
ett enkelt sätt organisera, visualisera och 
tolka data och på ett effektivt sätt extrahera 
information som kan integreras med en GIS, 
eller distribueras inom en organisation eller 
via internet. 

Trimble MX7 

 ► Ett mångsidigt system som kan 
användas väldigt flexibelt

 ► Sex 5-megapixelskameror ger en 
snabb 360-graders dokumentation 
i bildform

 ► Noggrann positionering med 
högklassigt GNSS-Intertial-
positioneringssystem

 ► Kan monteras på alla storlekar av 
bilar för vägbruk

 ► Använd Trimble MX7 med enkelhet 
och tillit på din egen tablet med 
programmet Trimble Mobile Imaging

 ► Visa och analysera panoramabilder, 
mät och extrahera information 
och publicera bilder via internet 
i programvarusviten Trimble MX

MOBILE IMAGING SYSTEM



PRODUKTBLAD

Trimble MX7 MOBILE IMAGING SYSTEM

PRESTANDA OCH SPECIFIKATIONER

SYSTEMSPECIFIKATIONER

Upplösning 30 MP (5 MP x 6 CMOS-sensor)

Synfält 90 % av en full sfär

Sfäriskt avstånd Kalibrerat från 2 m till oändligheten

Användningstemperatur 0 °C till +35 °C

Strömanvändning 12 V till 24 VDC (Vanligtvis 100 W)

Vikt 11,3 kg

IP-klassificering IP65 (MX7-sensorhuvud)
IP20 (MX7-strömlåda)

Vid förvaring 2 TB SSD

POSITIONERINGSSYSTEM (RMS-FEL)1

Typ Trimble AP15 GNSS-Inertial System

Teknik Advanced Applanix IN-Fusion™ 
GNSS-Inertial integrationsteknik

Antal GNSS-kanaler 220

Inertial-instrument Applanix IMU-69 (non ITAR) med 
200 Hz datahastighet

Position (m):
Inget GNSS-avbrott2,4

1 km eller 1 minut GNSS-avbrott2,4
0,02–0,05 (efterberäknat)2

0,2–0,8 (efterberäknat)2

True Heading (grader):
Inget GNSS-avbrott2,4

1 km eller 1 minut GNSS-avbrott2,4
0,08 (efterberäknat)3

0,2 (efterberäknat)3

OPTIONS

Positionering Avståndsmätare (DMI)

Riktning GNSS Azimuth Measurement System 
(GAMS)

1 Typisk prestanda för installation på standardfordon med lämplig initialisering och dynamik. De verkliga resultaten är 
beroende av satellitkonfiguration, atmosfäriska förhållanden och andra miljöeffekter.

2 Typisk projektprofil, max RMS fel.
3 POSPac MMS
4 Med DMI

Specifikationerna kan komma att ändras utan meddelande.

PROGRAMVARA
Programmet Applanix® POSPac MMS™

 ► Behandla GNSS/INS-banor

Trimble Business Center
 ► Förbered data från Trimble MX7 för användning 

i Trimble MX

Programmet Trimble MX

TMX Content Manager
 ► Organisera och arkivera projektdata
 ► Korrigera data
 ► Leverera innehåll 

TMX Asset Modeler Standard
 ► Visa och navigera i data
 ► Effektiva funktioner för extrahering
 ► Skapa fotogrammetriska mätningar som skrivs 

direkt till ett GIS-lager
 ► Åtkomst till data för flera användare med hjälp av 

klient/server-teknik finns tillgänglig 

TMX Blur och Erase QC
 ► Sudda och radera delar av bildmaterialet 

TMX Publisher
 ► Publicera bilder via webben
 ► Använd insticksprogam för AutoCAD Map, QGIS och 

ArcGIS för att dela data med GIS- och CAD-miljöer
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