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Trimble Scanoplossingen

Hardware

 Terrestrial scanners
 Totaal station met scanner 

functionaliteit
 Mobile Mapping systemen

Software

 Trimble Business Center
 Trimble Realworks
 Trimble MX



Terrestrial Scanners: Trimble TX6 / TX8



Trimble TX6 and TX8 scanners

• Interne HDR-camera
• WiFi voor afstandsbediening
• Lightning ™ EDM-technologie
• Een compleet portfolio:

• Trimble TX6
• Trimble TX8
• Extended Range Upgrades
• Trimble SX10

EFFECTIEVE SCANNING MET HOGE 
SNELHEID



Trimble Lightning Technology

 Consistente nauwkeurigheid over het volledige scanbereik
 TX6 en TX8 standaard scanmodus

– <2 mm standaardafwijking tot 120 m op 18-90% reflectiviteit
 TX8 hoge precisie scanmodus

– <1 mm standaardafwijking tot 80 m op 18-90% reflectiviteit

HOGE SNELHEID ZONDER COMPROMIS OVER BEREIK OF NAUWKEURIGHEID



Trimble TX6 and TX8

 Snelle, nauwkeurige data over de hele scene, sneller dan ooit tevoren
 Werk in de meest veeleisende omgevingen
 Weet zeker dat je de gegevens krijgt die je nodig hebt van elke 

standplaats
 Voltooi projecten sneller met minder opstellingen

WAAROM EEN COMPROMIS?
MAXIMALE SNELHEID, BEREIK EN NAUWKEURIGHEID WANNEER U HET NODIG HEBT



Trimble TX6

Supersnelle 3D-laserscanner met 
de beste prijskwaliteitsverhouding 
voor vereiste prestaties en 
scankwaliteit

 Trimble Lightning-technologie voor 
hoge snelheid en precisie over het 
volledige scanbereik
 Standard range met optie voor

extended range
 Ideale prestaties voor kleine tot 

middelgrote projecten



Trimble TX8

Ultra-high-speed 3D-
laserscanner zonder 
compromis over bereik en 
nauwkeurigheid voor 
ongeëvenaarde prestaties en 
veelzijdigheid

 Trimble Lightning-technologie voor ultrahoge 
snelheid en hoge precisie over het volledige 
scanbereik
 Beste prijskwaliteitsverhouding voor high-end 

prestaties
 Standard range met optie voor extended range
 Flexibiliteit om een breder scala aan projecten 

aan te pakken



Trimble TX6 Trimble TX8
Scansnelheid 500,000 punten/seconde 1,000,000 punten/seconde

Bereik Standaard   80m
Extended  120m

Standaard 120m
Extended  340m

Range noise Standaard   2mm Standaard          2mm
High precision mode 1mm

Overig Ondersteund basis survey workflow

Upgrades Van standaard naar extended range
No upgrade to TX8

Van standard naar extended range

Belangrijkste verschillen



Toepassingen

 Trimble TX6
– Gebouwen As-builts
– Gebouwen MEP, BIM, VCM
– Openbare veiligheid en forensisch 

onderzoek

 Trimble TX8
– Alle bovenstaande
– Civiele infrastructuur

– Wegen, snelwegen, bruggen, tunnels, 
dammen

– landmeetkundige
– Volumes, topos, deformatie

– Stedelijke omgevingen
– Industriële voorzieningen
– Terrein, mijnen en steengroeven



Scanning en total stations gaan integreren

Uitdagingen met hybride oplossingen vandaag

▪ Scannen niet snel genoeg
▪ Veld- en kantoorworkflows niet goed geïntegreerd
▪ Vereist gespecialiseerde expertise
▪ Risicovolle ROI



Moeilijk te combineren?

 Traditionele Total-stations vereisen stabiliteit, 
nauwkeurigheid en een groot aantal coaxiale 
sensoren
– Moeilijk om het instrument snel genoeg te bewegen 

om een goede scanner te worden

 Traditionele 3D-laserscanners moeten snel zijn
– Moeilijk om meerdere sensoren tegelijkertijd te 

combineren
– Moeilijk om de nauwkeurigheid en stabiliteit van het 

Total Station-niveau te bereiken



Kan de S-serie een scaninstrument worden?

 Onze MagDrives zijn snel ... 
– Moeilijk de stabiliteit te behouden met grote 

massa roterend op volle snelheid
– Gevaarlijk !!!

 <1 mRad tussenafstand vereist voor true
scanning (afstand van 10 cm op 100 m)

 Volledige koepel zou >2 uur duren
 Niet praktisch! Te traag!



Trimble SX10 Scanning Totaal Station



Trimble SX10 Scanning Total Station

 Innovatief
– Echte samenvoeging van supersnel scannen, 

verbeterde beeldverwerking en 
nauwkeurige metingen 

 Vertrouwd
– Volledig geïntegreerd in traditionele 

landmeetkundige workflows in het veld en 
kantoor

 Veelzijdig
– Meer mogelijkheden met slechts één 

investering

EN TOEN WAS ER EEN !!



Vertrouwde bediening en workflows

 Bekende landmeet
workflows

 Gemakkelijk te bedienen
met de Trimble Access 
veldsoftware

 Werk naadloos met alle 
gegevens in Trimble 
Business Center en / of 
Trimble RealWorks



Scanning
– Band Scanning technology
– 26.6kHz
– Spacing 

▪ 6.25mm to 50mm @ 
50m

– Range 600m
– Range Noise

▪ 1.5mm @ 50m
▪ 1.5mm @ 120m

VISION
– 5 integrated cameras all with 

2 pixel or better calibration
– Overview and Primary 

cameras
– Coaxial telescope camera
– Video plummet
– Camera tracker

Angle Measurement
– Accuracy 1”

Distance Measurement
– Prism Mode  

▪ 1mm +1.5ppm
– DR Mode 

▪ 2mm + 1.5ppm

Spot Size
– 8mm @ 50m
– 14mm @ 100m 

Range
– Prism = 5,500m
– DR =  800m
– Autolock 300m-800m

Communications
– WiFi
– Long Range

Specificaties



▪ Zeer nauwkeurig metingen
– Kleinste EDM-spotgrootte op de markt
– Volledig prisma en DR-capabel

▪ Echt scannen met hoge snelheid en groot 
bereik
– Specifieke 3D-scanhardware 

▪ Deflection prisma

– Scans worden automatisch geregistreerd

▪ Volledige integratie met verbeterd VISION-
systeem
– Vijf geïntegreerde camera’s

▪ Overview, Primary en Tele camera, Optisch lood, 
Tracker

Trimble Lightning 3DM Highlights



Trimble S7 (30x) SX10 - Telescope camera zoom niveau 6 van 8 

Zelfde standplaats gebruikt voor beide opnames

Mogelijkheden van de Telescope Camera



Gebasseeerd op bewezen Trimble-technologieën

▪ Combineer de SX10 met uw 
Trimble R-Series GNSS-ontvangers

▪ Start uw SX10-scan en verzamel 
GNSS-punten tegelijkertijd in 
dezelfde job

▪ Voer uw station setup uit zonder 
vooraf ingestelde controlepunten

▪ Schakelen tussen beide sensoren 
in het veld

▪ Enorme toename van 
veldproductiviteit en flexibiliteit

De kracht van Integrated Surveying



Trimble SX10 scanmogelijkheden



EEN INVESTERING – VELE MOGELIJKHEDEN

• Topografisch / Algemene metingen
• Architectuur
• Volumemetingen, Inspecties
• Infrastructuur As-Built (bruggen, dammen, tunnels, wegen..)

En nog veel meer - Gebouwen As-Builts, Utility design surveys, Inspectie van 
hoogspanningslijnen, Forensisch, Mijnbouw, Tank calibratie & Tank inspectie, 
Maatvoering, …

Trimble SX10 toepassingen





Trimble Mobile Mapping Systemen



Mobile Mapping

Mobile Mapping is het proces waarbij geospatiale gegevens 
worden verzameld van een mobiel voertuig, meestal uitgerust 
met een reeks sensoren, meestal lidar- en / of 
camerasystemen.



Mobile Mapping

Putdeksels



Mobile Mapping



Trimble Mobile Mapping systemen

•Grote projecten
• Landmeten, ontwerp, engineering, corridors
•Planning, Utilities

Trimble MX9
High-end laser system

•Kleinere projecten
•Kleine maar complete gebieden
• Survey and mapping

Trimble MX2
Laser scanning system

•Asset management & documentatie
•GIS-inventaris en onderhoud
• Logboeken van digitale afbeeldingen

Trimble MX7
Mobile imaging system

GESCHIKTE OPLOSSINGEN VOOR IEDER MARKTSEGMENT



Trimble MX9 systeem hardware 

Panorama camera

Lasers

Zijwaartse camera’s

Neerwaartse camera

GNSS antenne

IMU



Trimble MX9 Systeemspecificaties
▪ 2 x Riegl VUX-1HA 

– Tot 2 MHz
– 500 scanlijnen per seconde
– Max bereik (Reflectivity >80%)

– 235 m bij 2 MHz
– 420 m nij 600 KHz

– 5 mm nauwkeurgheid / 3 mm precisie
– Verstelbare lasers

▪ 1 x  panorma camera
▪ 2 x zijwaarts, 1 x neerwaarts 

kijkende camera’s (5MP)
▪ Verstelbare richting voor zijwaartse 

camera’s

▪ Applanix IMU AP60 of AP40 
▪ Gewicht ongeveer 37kg






Trimble MX9 data
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 Achtergrondkaart voor het volgen van de route en het 
toezicht houden op het geplande gebied

 Missie-instellingsopties
 Toezicht op gegevensverwerving

Trimble Mobile Imaging (TMI) software



Trimble MX9 workflow 

TMI
Veldsoftware
(in de auto)

POSPac & TBC
For pre-

processing and 
trajectory 
correction

(Base Station, 
GCPs)

TBC

Trimble MX PublisherTrimble MX As
se

t M
an

ag
em

en
t

Inwinning Verwerking Model & Analyze

3rd Party Software



Hoge dichtheid en zeer nauwkeurige data

 Tot 2 mil. punten 
per seconde

 Zeer nauwkeurige 
Applanix AP60 
GNSS / IMU

 Panoramische 
camera, extra naar 
de zijkant kijkende, 
naar achteren / 
naar beneden 
kijkende camera's








Trimble MX Software

Trimble office-software voor 
mobile mapping

▪ Makkelijk in gebruiken / te leren
▪ Online delen en CAD- en GIS 

plug-in opties



3 Modules

Content Manager
Desktop product

Asset Modeler
Serie van desktop producten

Publisher
web, mobile, integrated

Trimble MX Software



Trimble Business Center v5.x



Krachtig “veld naar eindproduct” softwarepakket

Field Data

CAD and 
Drafting

Takeoff and 
Mass Haul

Corridors

Data PrepSpecialty 
Solutions

Surfaces 
Volumes

Adjustment 
and COGO



High Speed Scanning Support

▪ Importeer TX6 + TX8 (*.tzf) + 
FARO (*.fls) bestanden met 
drag-and-drop

▪ Net al SX10 scan stations in 
TBC v5.00 (Station View)

▪ Nieuwe vlakken gebasseerde
registratie zonder targets 
(zoals in Trimble RealWorks)






Automated Feature Extraction from Point Clouds

▪ Automatische of 
handmatige 
puntgebaseerde bomen, 
verkeersborden en palen 
extractie

▪ Attributen in bestaande 
bibliotheek met feature 
codes opslaan

▪ Verkort de tijd in het veld 
+ kantoor

▪ Converteer puntenwolken 
sneller naar informatie






MX9 Mobile Mapping Support

▪ Ondersteuning
voor de nieuwe
Trimble MX9

▪ Gericht op survey 
service providers

▪ Naadloze
integratie met 
landmeetdata en 
TBC-omgeving



Trimble Realworks



Trimble RealWorks

 Scans automatisch verwerken, registreren en kleuren
 Analyseren, inspecteren en modelleren
 Genereer gedetaileerde rapporten
 Koppel met SketchUp en EdgeWise voor modellering van 

puntwolken
 Deel, collaboreer en lever met Publisher
 Gegevens exporteren naar populaire CAD-programma's

LEVERAGE THE POWER OF TRIMBLE SOFTWARE TO DELIVER THE RESULTS



Trimble RealWorks v11

Nieuwe mogelijkheden
–Trimble SX10, TX6 ondersteuning

toegevoegd
–Trimble Business Center 

Interoperability (TDX)
–Nieuwe verbeterde weergave om 

achtergrondpunten te verbergen
–Voorzieningen voor vloer extractie
–Nieuwe registratie verificatie tools
–Draai inspectiemaps voor 

opslagtanks



Hoge dichtheid en grote datasets



Registratie

Automatische targetherkenning en 
zonder targets



Inspectie van bouwwerken



Orientatie en metingen



Modeling and Clearances*



Planning and Safety



Facilities and Modeling



Facilities Modeling



Inspection and Analysis
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