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Viktiga fördelar
Fältdatorn Trimble TSC5 är utformad för att 
vara en verklig arbetshäst för de praktiska, 
vardagliga uppgifterna. Den kombinerar 
enastående prestanda med hög tillförlitlighet 
så att du kan slutföra dina arbetsuppgifter 
effektivt och exakt.

Byggd för bygget 
Trimble TSC5 är en robust handdator med 
trådlös uppkoppling för hantering av uppgifter 
med GNSS eller totalstation. TSC5 är utformad 
för byggarbetsplatser och har både inbyggd 
kamera och GNSS i en och samma lätta, 
stötsäkra, dammsäkra och vattentåliga enhet. 

 ► Lätt att greppa och bära med sig – 
ergonomisk design som minskar risken för 
belastningsskador 

 ► Ljusstark, antireflexbehandlad touchskärm 
som kan användas med fingret, en 
pekpenna eller med handskar på, gör att du 
får mer gjort såväl i solljus som i mörker 

 ► Det bakgrundsbelysta QWERTY-
tangentbordet med väl separerade 
tangenter gör det enkelt att mata in data 
i fält 

Orkar hela dagen
Med TSC5 kan du känna dig helt trygg med att 
få jobbet gjort. Batterierna räcker länge och 
låter dig arbeta hela dagen.

Uppkopplad byggarbetsplats
TSC5 är en del av Trimble Connected Site® och 
levereras som standard med inbyggt Wi-Fi®, 
Bluetooth och mobilkapacitet för omedelbar 
nätverksåtkomst.

 ► TSC5 ansluter trådlöst till internet för att ta 
emot GNSS-korrektioner 

 ► Håll alla som medverkar i projektet 
uppdaterade, både i fält och på kontoret, 
genom att skicka ritningar och mätdata 
trådlöst. Detta ökar också produktiviteten 
och minskar kostnaderna.

Android™ 10 
operativsystem

5-tums skärm, fullt 
läsbar i dagsljus

Bakgrundsbelyst
knappsats med
anpassningsbara 
knappar

Optimerad för programvaran 
Trimble Siteworks

Kraftfull 
databearbetning i 
ett lätt och smidigt 
format

Trimble TSC5
FÄLTDATOR

ROBUST OCH UPPKOPPLAD FÄLTDATOR
Fältdatorn Trimble® TSC5 är den pålitliga, moderna, nya generationens mätenhet som låter 
dig och ditt team jobba effektivt och med hög noggrannhet – varje dag, hela dagarna. Den 
här Android™-baserade fältdatorn för mätarbeten består av en skärm på fem tum och ett 
komplett tangentbord som ger en snabb och effektiv hantering, även med handskar på. TSC5 
är enkel att bära med sig och enkel att använda till uppgifter som behöver utföras i fält. Den är 
slitstark och har ändå låg vikt, och batteriet räcker hela dagen. Kombinera med programvaran 
Trimble Siteworks för att få den idealiska balans mellan hög prestanda och tillförlitlighet som 
du kan förvänta dig från Trimble.
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TILLÄMPNINGAR
Oavsett om du använder en totalstation eller en GNSS-rover får du full kontroll 
över uppgifterna i fält med TSC5. Den är särskilt användbar för:

 ► Mättekniker inom bygg och anläggning
 ► Utsättare som ska stämma av nivåer och kontrollera slutresultatet med en 

GNSS-rover
 ► Lokalisering av rör- och ledningsnät

ROBUST UTFORMNING
Trimble TSC5 är vatten- och dammtålig för att klara de tuffaste väder och 
förhållandena på en byggarbetsplats. Den är konstruerad enligt militära 
specifikationer, IP65-klassad och kan hantera extrema miljöer och förhållanden 
på arbetsplatsen. En enhet som du kan lita på att den fungerar som den ska, var 
du än behöver den.

TEKNISK INFORMATION
Funktionerna och specifikationerna inkluderar:

 ► Högupplöst kamera med 13 MP på baksidan
 ► Tolv fysiska funktionstangenter, plus kombinationerna med Shift- och AGr-

tangenterna, som ger dig ännu större möjligheter att snabba upp vanliga 
arbetsuppgifter

 ► Snabb och kraftfull processor: Qualcomm SDA660
 ► 4 GB minne och 64 GB lagringsutrymme
 ► Världsomspännande WWAN med hotspots-möjlighet; 
 ► AT&T- och Verizon-certifierat
 ► Google Mobile Services-certifierad med åtkomst till appar på Google Play™

FLEXIBILITET
Fältdatorn TSC5 har utformats för att köras med hårdvaran i Trimble Site 
Positioning Systems, inklusive de smarta GNSS-antennerna SPS986 och 
SPS785, den modulära GNSS-mottagaren SPS855 och totalstationerna 
 i SPS-serien. 

 ► Integrerad trådlös Bluetooth®-teknik ger kabelfri kommunikation mellan 
TSC5 och Trimbles GNSS-mottagare

 ► Lägg till ytterligare funktioner – till exempel långdistansradio eller GNSS-
mottagare med en precision på under en meter – med hjälp av en extra 
Trimble EMPOWER-modul som kan bytas av användaren
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