JÄMFÖRELSEGUIDE

Trimble Skanning

3D-LASERSKANNRAR

INSTRUMENT

X7

TX6

TX8

SX12

PROGRAMVARA

Trimble Perspective

Trimble RealWorks

Trimble Business Center

Många branscher är beroende av 3D-skanning för att kunna slutföra projekt snabbt
och korrekt.
Varje projekt kräver sina verktyg – vare sig du ska leverera en topografisk mätning, skanna
slutmätningsdata, göra omfattande dataanalyser eller skapa en fullständig renoveringsmodell baserad
på en befintlig struktur. Trimble® har utvecklat lösningar för 3D-skanning som du tryggt kan luta
dig mot för att klara av dessa utmaningar och snabbt fånga in, analysera, modellera och producera
noggranna resultat.
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För att hjälpa dig att avgöra vilken skanningslösning som är den rätta för dig finns en funktionsjämförelse mellan
X7, TX6, TX8 och SX12 i tabellen nedan.

TX6

X7

SX12

TX8

Jämför
Räckvidd

80 m

120 m

340 m

600 m

3D Point Acc
@ 20 m

3,5 mm

3 mm

3 mm

2 mm

Noggrannhet vid
nivellering

3"

1"

1"

0,5"

Normal
tidsåtgång,
skanning

4 mns

3 mns

2 mns

6 mns

10 MP

10 MP

10 MP

8,1 MP

Imaging (foto)

1 minut för hel kupol

1 minut för hel kupol

1 minut för hel kupol

2,5 minut för hel kupol

Vikt
(inkl. batteri)

5,8 kg

11,2 kg

11,2 kg

7,8 kg

Kalibrering

Automatisk kalibrering

Årlig service

Årlig service

Manuell kalibrering i fält
Service vartannat år

Normal
arbetsprocess

Fullständig registrering ute
i fält

Målbaserad eller
molnbaserad registrering

Målbaserad eller
molnbaserad registrering

Mätning

Fältprogramvara

Trimble Perspective

Inbyggd fjärrkontroll

Inbyggd fjärrkontroll

Trimble Access

Standardgaranti

2 år

1 år

1 år

2 år

* Se produktblad och FAQ för mer information och begränsningar.

Trimble Perspective

Trimble RealWorks

Trimble Business Center

Fält- och kontorsprogram för Trimble X7

Trimbles ledande skanningsprogramvara

Branschens ledande programvara för
positionering och mätning

Skannerkontroll

►

Skanning och bildbearbetning

Automatisk registrering i fält

►

Automatiserade registreringsverktyg

►

Dynamisk visning i 2D och 3D

►

2D CAD / 3D-modeller

►

Etiketter, anteckningar, mätningar

►

Inspektion/klassificering

►

Förfining av registrerade data
samt rapporter

►

3D-animeringar

►
►

►

Mätprogram från fältarbete till
färdigställande

►

Tvärsnitt av vägbana / korridor

►

Mängdning och jordarbeten

►

Klassificering av punktmoln / ritning

►

Objektkodning

Vill du veta mer? Besök: https://geospatial.trimble.com/products-and-solutions/laser-scanning-solutions
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