
Geo7x handheld
Nauwkeurigheid vs productiviteit



GeoExplorer historisch overzicht

Geo II
(1997)

Geo III
(2000)

Geo ‘03
(2003)

Geo ‘05
(2005)

Geo ‘08
(2008)

Geo 6000
(2011)



Geo7x
(2014)





Geo II
< 5m

Geo III
< 2m

GeoXT
< 1m

GeoXH ‘05
< 30cm

GeoXH ‘08
10cm

GeoXH 6000
10 cm



Productiviteit…



“In staat zijn om al mijn objecten
te kunnen inmeten wat de 

omstandigheden ook zijn…”





De klus kunnen klaren. Hoe dan
ook…











De praktijk kent veel obstakels

Vaak weet je vooraf niet wat je kan verwachten£

£



£ Snel en zonder gedoe

£ Met de kwaliteit die nodig is

Echte productiviteit betekent:

£ Kunnen meten waar u ook aan het werk bent



• Trimble Flightwave™ technologie
• Trimble Floodlight™ technologie
• Toekomst gerichte GNSS ondersteuning
• Eén model, volledig upgradable
• Krachtig, ergonomisch & robuust

De meest veelzijdige, GIS data collectie handheld
op de markt.

Trimble Geo 7X handheld



Trimble Flightwave workflow integratie
Geïntegreerde workflow voor offset metingen



Overal kunnen meten…









1. Benader het object
2. Mik
3. Meet
4. En weer door







Gemakkelijk instellen
Gemakkelijk in gebruik





Trimble Floodlight satelliet schaduw reductie
Betere positionerings productiviteit in uitdagende GNSS 

omstandigheden







Kunnen meten op meer plekken
Met betere nauwkeurigheid





Complete GNSS ondersteuning
Voldoet aan de wensen van vandaag, maar ook die van morgen



Eén model, volledig upgradable
Kan worden ingericht naar de wensen van de gebruiker



Krachtig, ergonomisch & robuust
Toonaangevend ontwerp en prestaties



§ Rangefinder utility version 1.0
§ TerraFlex™ software 
§ TerraSync™ software version 5.60
§ Geomeet software
§ Trimble extensies voor Esri
§ GPS Controller version 2.70

Trimble veldsoftware voor de Geo 7X



GIS Product hardware garantie

§ Alle Trimble producten worden geleverd met 
standaard 12 maanden hardware garantie
(inclusief de meegeleverde accessoires);
§ Trimble biedt hardware garantie verlening zoals

een extra 1, 2  of 4 jaar. Extra zekerheid voor de 
lange termijn



Trimble Geo 7X handheld

+ Flightwave workflow integratie

+ Floodlight technology

+ Trimble veldsoftware

KLAAR VOOR OPTIMALE PRODUCTIVITEIT



Vragen?


