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APPLIKATIONSÖVERSIKT TRIMBLE X7

TRIMBLE X7 3D LASERSKANNER

Trimble® X7 3D Laserskanner är ett kompakt system med låg vikt, fullspäckad 

med nya innovationer som gör att du snabbt känner dig säker på tekniken ute i fält. 

Med Trimble X7 och fältmjukvaran Trimble Perspective får du ett effektivt och 

pålitligt instrument, med två års garanti och lättbegripliga arbetsflöden för att 

registrera och kontrollera dina skanningprojekt direkt ute i fält.
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Industriell mätning
Skapa ”as-built” modeller för CAD-modellering, design och ändringar på befintliga 
anläggningar. Resultatet kan användas för att upptäcka fel i ett tidigt skede eller verifiera 
tillverkade komponenter. Trimble X7 har en högkänslig längdmätare som säkerställer  
exakt data i komplexa miljöer samt på mörka eller högreflekterande ytor. Den skräddar- 
sydda ryggsäcken gör det enkelt att transportera utrustningen upp för stegar eller i 
trånga utrymmen. Den snabba insamlingen och möjligheten till registrering ute i fält 
medför att man kan vara säker på att området har skannats in i sin helhet när man  
lämnar arbetsplatsen. Tack vare detta slipper man dyra återbesök där anläggningar  
temporärt behöver stängas ner. Använd laserpekaren för att georeferera ditt skanning- 
projekt mot fasta punkter alternativt koordinatsatta CAD-modeller. Det skannade 
projektet kan exporteras i en mängd olika format som enkelt kan läsas in av de flesta 
moderna CAD-mjukvaror.

Infrastruktur
Skapa ”as-built” modeller av konstruktioner som t ex broar, tunnlar, dammar etc. Använd
informationen från skanningen vid kontroll av frihöjd, modellering, inspektioner, reno-
veringar och utbyggnadsarbeten. Den snabba datainsamlingen minimerar driftstopp 
för kritiska infrastrukturprojekt. Registreringen i fält gör det möjligt för användarna att 
verifiera att hela området har skannats in innan man lämnar arbetsplatsen, vilket minskar 
spilltiden och man undviker kostsamma återbesök i fält. Använd laserpekaren för att 
enkelt geofererera ditt skanningprojekt direkt ute i fält.

Topografisk mätning
Topografisk inmätning av tex tomtgränser, byggnader, servitut, platsförbättringar, led-
ningsrätter och komplexa strukturer. Gruppera och organisera med hjälp av etiketter av 
specifika områden. Man kan även lägga till kommentarer tillsammans med en bild för att 
dokumentera intressanta objekt så som brunnar, skyltar m.m. Insamlingen sker snabbt, 
enkelt och registreringen sker automatiskt direkt i fält. Du kan också använda laserpekaren 
för att utföra enklare inmätningar eller georeferera ditt skanningprojekt. Resultatet blir 
en detaljerad 3D representation av verkligheten där insamlingen tar en bråkdel av tiden  
i jämförelse med traditionella mätmetoder.

Byggnation/anläggningshantering
Trimble X7 är säker och effektiv som redskap för byggbranschen. Skapa relationshand-
lingar samt skanna för BIM, renoveringar och ombyggnationer. Använd den vid tillbygg-
nationer, ändringshantering, inspektion av fasader och höjdskillnader. Hantera design- 
optimering och tillgänglighetsplanering. Säkerställ att golvytor blir plana och analysera 
deformationer på exempelvis balkar och pelare. Den automatiska registreringen sker 
direkt ute i fält, vilket innebär att du kan kvalitetssäkra dina skanningar innan du lämnar 
projektet för att i sin tur undvika återbesök för komplettering. Använd den inbyggda 
laserpekaren för inmätning och georeferering. Överför sedan punktmolnen till Trimble 
RealWorks, Trimble Business Center eller andra CAD-verktyg för analys och design.
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Mätning i vägmiljöer
Skapa ”as-builts” av vägmiljöer, korsningar, vägytor, väglinjemarkeringar, flödeslinjer, gatubrunnar,
skyltar, luftledningar m.m. Snabb datainsamling på ett säkert avstånd gör att man minskar behovet 
för att stänga av körfiler eller vägar. Registrering i fält gör att man direkt kan verifiera att hela
mätområdet har samlats in och på så sätt undviker man återbesök och extra kostnader för tillstånd, 
TMA m.m. Använd den inbyggda laserpekaren för att georeferera skanningarna direkt ute i fält.

Kriminalteknik
Samla snabbt in information på brottsplatser och trafikolyckor. Minimera trafikavstängningar 
genom att snabbt skapa en detaljerad 3D representation av verkligheten i form av punktmoln och 
panorama. Till skillnad från många andra skanningsutrustningar så fungerar Trimble X7 utan problem 
i de mest extrema väder och temperaturer. Mörka fordon eller vägbanor är inte heller ett problem.
Lägg till kommentarer och bilder vid intressanta objekt och mät avstånd direkt ute i fält. Den 
kompakta, lätta designen gör den enkel att transportera och sätta upp där utrymmet är begränsat. 
Registrering i fält garanterar att man fått ett komplett underlag innan man lämnar platsen.

Ledningsnät
Genomför inmätningar för vatten, avlopp, gas, kraftstationer, kraftledningar, telekom och mobil-
master. Snabb datainsamling i fält minskar driftstoppen för kritiska projekt och säkerställer att 
nödvändiga data har samlats in för inspektioner, frihöjdsberäkningar och reparationer. Importera 
smidigt datan till kontorsmjukvaran Trimble Buisness Center eller Trimble RealWorks för att vidare 
analysera och bearbeta insamlad data.

Hamnar och marina konstruktioner
Skapa ”as-builts” för nya konstruktioner, renoveringar och optimeringar. Den självkalibrerande
funktionen säkerställer att man kan lita på insamlad data även i de svåraste miljöer. Systemet 
hanterar temperaturskiftningar och vibrationer automatiskt för att garantera den bästa möjliga 
noggrannheten och varnar användaren om rörelser utanför tröskelvärden upptäcks.

Tankkalibrering- och inspektion
Samla snabbt och exakt in detaljerad mätdata från cisterner och deras omgivning.
Självnivelleringsfunktionen säkerställer att du på ett precist sätt kan verifiera att en cistern inte 
avviker från design eller tidigare mätningar. Den kompakta och lätta designen gör det enkelt att 
komma in i en tank och sätta upp instrumentet. Samla snabbt in och verifiera inskannad data ute 
i fält för att säkerställa att allt är med. Importera sedan resultatet till Trimble RealWorks för analys 
med den avancerade tankmodulen. Beräkna cisternens volym, genomför deformationsanalyser  
för tankreparationer och skapa rapporter enligt rAPI 653-standard.

Gruvmätning
Skanna i gruvor (underjord och dagbrott) för t. ex deformationsövervakning(kontroll), och beräk-
ning av volymer (malmupplag, gråbergsuttag). Trimble X7 har en högkänslig laser som samlar in 
exakt data från både mörka och ljusa material. X7:ans kompakta, lätta design och den skräddar-
sydda ryggsäcken gör den enkel att transportera och sätta upp, även i gruvor under jord. Skanning 
i hög hastighet minskar driftstopp och Ip55-klassningen säkerställer ett pålitligt arbete i tuffa, 
dammiga miljöer. Importera insamlad data direkt till TBC eller RealWorks för omfattande analys.

Kulturarv
Kulturarvsprojekt kräver en hög detaljeringsgrad för att möjliggöra inspektion och övervakning av
nedbrytning och slitage av ytor. X7:ans har den noggrannhet, upplösning, räckvidd och bildteknik
som krävs för att klara uppgiften. Den ger dig möjlighet att snabbt samla in punktmoln och bilder 
av fasta fornlämningar samt lägga in digitala anteckningar och etiketter direkt i materialet för att 
öka dokumentationsgraden direkt på plats. Trimble X7 är lätt att transportera genom besvärlig 
terräng, och den omedelbara registreringen av laserskanningen ger dig chans att validera och 
säkerställa dokumentationen innan du lämnar fält. Arbetsmetoden ger chans att planera restaure-
ringsarbete, eller helt enkelt fånga ett kulturarv.


