
TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS 

DATABLAD 

Huvudegensaper: 
 Lätt spårmätande vagn, som samlar 

in data om spårets läge, spårvidd och 
rälsförhöjning samtidigt 

 Mät in långa sträckor spår, utan att 
störa den vanliga trafiken 

 Flexibel lösning som lätt kan byggas på med 
andra sensorer för att utföra arbetet på det    
mest effektiva sättet 

 Tidskrävande stationsetableringar med  
relaterade restriktioner behövs inte 

 Kort initieringstid och lätt montering tillåter   
snabb igångsättning av inmätning 

 Lättanvänd och tydlig visning av resultat 

 Kontinuerlig högupplöst datauppsamling för 
flexibel analys 

 Intern kvalitetskontroll vid inmätningen I fält. 

Trimbles GEDO CE-system är ett snabbt 
och effektivt verktyg för att mäta, samla in 
och dokumentera detaljerad information om 
existerande spår och spår under 
konstruktion. Genom att lägga till ytterligare 
sensorer, så kan systemet användas för att 
mäta in objekt i spårområdet och för kontroll 
av minsta fritt utrymme. 
Datainsamling med GEDO CE-systemet kan 
användas i GIS syfte, omprojektering, under 
byggfasen och för kvalitetskontroll.  

TRIMBLE GEDO CE-SYSTEM 

Trimble GEDO CE är en uppsättning av 
verktyg för spårmätning, datainsamling och 
analys, under järnvägens alla faser, 
projektering, konstruktion och underhåll. 
Trimble GEDO CE är speciellt skräddarsydd 
för spårprocesser, och effektiviserar allt 
arbete, i både fält och på kontoret. Systemet 
använder sig av etablerade teknikstandarder 
och format, inom spårprojektering och 
underhållsarbete.  

SYSTEMFUNKTIONER 

Trimble GEDO IMS består i grunden av en 
spårmätande vagn Trimble GEDO CE 2.0 och 
en högprecisions IMU(Tröghetsmätningsenhet), 
vilka   tillsammans möjliggör en effektiv 
spårinmätning och datainsamling.        
Ytterligare komponenter och sensorer kan 
läggas till systemet, för att kunna möjliggöra 
ytterligare användningsområden och garantera 
det bästa möjliga utförandet. 

Trimble GEDO Profiler 

Tillsammans med Trimble GEDO IMS kan 
Trimble GEDO Profiler användas, för att mäta 
in referenspunkter längs med spåret. Baserat 
på dessa inmätningar, så blir spåret som 
genereras av Trimble GEDO IMS satt i ett 
referenssystem. Profilern kan även användas 
för att mäta in objekt i spårområdet. 

Trimble GEDO Scan 

Kombinationen av Trimble GEDO Scan och 
Trimble GEDO IMS resulterar i en högproduktiv 
lösning för inmätning av spår och objekt i 
spårområdet. Tillsammans skapar de ett tätt 
punktmoln med en absolut referens.                 
Ur punktmolnet kan data samlas in och analyser 
på det fria utrymmet kan utföras. Datat kan även 
användas som projekteringsinmätning, och 
användas innan, under och efter konstruktion 
inom ett BIM-projekt. 

Trimble GEDO GNSS 

Med en kombination av Trimble GEDO IMS 
och Trimble GNSS teknologi, så kan man mäta 
in spår utan att ha några referenspunkter längs 
med spåret. Det insamlade datat kan 
användas till att skapa en ny spårprojektering, 
eller modifiera den nuvarande. Det går även att 
skapa referenspunkter samtidigt som man 
mäter in spåret, för fortsatt spårinmätning 
under konstruktionsarbetet. 

GEDO IMS
FÖR HÖGPRODUKTIV DATAINSAMLING 
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TRIMBLE T10
Operativsystem .......................................................................... Microsoft Windows® 10 
Inmatning  ........................................................................................................ Pekskärm
Gränssnitt ................................. HDMI,4G, USB 3.0, Bluetooth® v 4.0 LE, WLAN(b/g/h)
Kapslingsklass  .............................................................................. IP65; MIL-STD-810G
Tempraturspann .................................................................................... -20 °C to +60 °C
Vikt ………………………………………………………………………………………..1.4 kg

DATABLAD 

FÖR HÖGPRODUKTIV DATAINSAMLING 
GENERELLT 
Användningsområde .................... Spårmätning och inmätning av objekt i spårområdet. 
Relativ noggrannhet ............................................................... <+/- 1 mm för standardlina 
Absolut noggrannhet ........................................ +/- 1 mm i vertikal and horisontell möjlig 

                                           baserat på extern referens, linjelängd och spårets tillstånd   
Mätningsfrekvens ..................................................................................................200 Hz 
Mätningshastighet ................................................................................ upp till 5,000 m/h 

TRIMBLE TX8 LASERSKANNER 
Skanningsräckvidd……………………………………….. 0.6 m till 120 m på de flesta ytor 

0.6 m till 340 m med uppgradering 
Skanningshastighet.............................................. Upp till 1,000,000 punkter per sekund 
Noggrannhet ............. <2 mm från 2 m till 120 m på 18–90% reflektivitet i Standardläge 
                                <1 mm från 2 m till 80 m på 18–90% reflektivitet i Högupplöst läge 

Skanningstid per batteri .................................................................................. ~ 2 timmar 

TRIMBLE GEDO CE 2.0 SPÅRMÄTNING MED TRIMBLE GEDO IMU 
Beskrivning ...................................................................  Spårgående mätvagn med IMU 
Spårvidd  .... 1000 mm, 1067 mm, 1435 mm, 1520 mm, 1600 mm, 1668 mm, 1676 mm 

(andra spårvidder på förfrågan) 
Vikt ........................................................................................................................ 24.5 kg  
Spårviddsmätning
Omfång ............................................................................................  –20 mm till +60 mm 
Noggrannhet ...................................................................................................... ±0.3 mm 
Rälsförhöjningsmätning 
Omfång ............................................................................................... ±9° eller ±237 mm 
Noggrannhet ......................................................................................... ±0.5 mm (statisk) 

Batteri 
Typ .......................................................................  Trimble S-Series Li-Ion, laddningsbar 
Batteritid ....................................................................................................  6 till 8 timmar 

TRIMBLE PROFILER GEDO CE 2.0 

Vikt ………………………………………………………………………………………. 3.5 kg 
Räckvidd  ..................................................................................................  0.3 m to 30 m 
Typsik noggrannhet på avståndsmätning .......................................................... ±1.5 mm 

TRIMBLE R10 GNSS-SYSTEM 
Gränssnitt ...................................................................................  USB, Bluetooth®, WiFi 
Kapslingsklass  ..............................................................................  IP67; MIL-STD-810F 
Tempraturspann ...................................................................................... -40°C to +60°C 
Vikt ........................................................................................................................1.12 kg 
Batteri 
Typ ………………………………………………………………………...3.7 Ah Li-Ion smart 
Batteritid  ........................................................................................................... 5 timmar 

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Trimtec Stockholm
Finlandsgatan 48
164 74 Kista
info@trimtec.se
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