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ASSUMA O CONTROLE DA  
MANEIRA COMO VOCÊ TRABALHA

Assuma o controle 
da maneira como 
você trabalha.
Agrimensores de todo o mundo confiam nas 
soluções de levantamento topográfico de 
estação total de alto desempenho da Trimble 
para maximizar a produtividade, ao mesmo 
tempo em que oferecem escalabilidade para 
se adaptarem a desafios e oportunidades 
futuros. Simplifique seus fluxos de trabalho 
e ofereça qualidade máxima com óptica e 
robótica de precisão.
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Mecânica

Servo com Autolock

Robótica

Estação total de digitalização



Portfólio de estações totais da Trimble

TRANSFORMANDO O MODO COMO O MUNDO TRABALHA

MECÂNICA SERVO com AUTOLOCK ACTIVETRACK ROBÓTICA ESTAÇÃO TOTAL DE DIGITALIZAÇÃO

Estações totais mecânicas 
Trimble série C Estações totais Trimble série S Trimble SX12  

Estação total de digitalização

Telas integradas de duas 
faces ou conexão remota 

com o controlador de 
computador de mão

Controlador TCU5 
(integrado)

Faça o pareamento do Trimble 
MT1000 ou alvo AT360 com 
uma estação total da série S

Controlador TCU5 
(Suporte robótico ou integrado)

Controlador de computador 
de mão TSC7, T10, T7

Controlador de computador 
de mão TSC7, T10, T7

Trimble C3, C5 e C5 HP:
Estações totais mecânicas

Estações totais Trimble 
S5, S7, S9 e S9HP: 

Servo com Autolock padrão 
em todos os modelos

Estações totais Trimble 
S7, S9 e S9HP:

Activetrack padrão em todos 
os modelos. Padrão ou upgrade 
para instrumentos Trimble S5.

Estações totais Trimble 
S5, S7, S9 e S9HP: 

Robótica padrão em todos 
os modelos, ou como 
upgrade de serviço. 

Estação total de digitalização 
Trimble SX12:  

VISION e robótica padrão. 
Apontador de laser padrão 

ou como upgrade. 

As estações totais mecânicas ® 
série C são instrumentos duráveis, 
eficientes e altamente precisos 
que trabalham tão duro quanto 
você. Ao combinarem óptica e foco 
automático superiores com um 
projeto robusto, leve e fácil de usar, 
as estações da série C oferecem 
um desempenho excepcional, 
tornando o trabalho de campo mais 
rápido e mais produtivo.

As estações totais Autolock® Trimble 
série S estão prontas para trabalhar 
com você. Escolha você mesmo a 
tecnologia Tracklight®, VISION™ ou 
Long Range Finelock™ (dependendo do 
modelo). Combine com o controlador 
Trimble TCU5 e experimente a 
liberdade do controle total.

A tecnologia de rastreamento 
ativo da Trimble garante que você 
permaneça bloqueado no seu alvo e 
nada mais. Alvos com classificação 
IP55 são adequados para todas as 
condições climáticas e permitem 
que você permaneça bloqueado 
com confiança.

A Estação Total Robótica Trimble série 
S oferece liberdade e flexibilidade 
total para todos os trabalhos. Mova 
o controlador para fora da haste e 
tenha controle sobre seu local de 
trabalho. Auxilia com a inserção de 
dados corretos, facilita a codificação de 
pontos e agiliza a orientação de ajustes.

A versátil solução SX12 pode 
coletar qualquer combinação de 
dados de digitalização 3D de alta 
densidade, imagens do Trimble 
VISION e dados da estação total de 
alta exatidão, permitindo capturar 
exatamente o que você precisa, o 
que economiza tempo e dinheiro 
em cada trabalho. 

Software Trimble Access™

Software Trimble Business Center™


