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ROBUST, EFICIENT ȘI PRECIS 

ORIUNDE AI NEVOIE. 

Stația totală mecanică Trimble® C3 

oferă o gamă de caracteristici de care  

aveți nevoie indiferent de proiect sau 

de condițiile din teren. 

Acest instrument durabil și ușor de 

utilizat reduce oboseala operatorului 

chiar și atunci când înfruntă cele mai 

dificile condiții de lucru. Specialiștii din 

toată lumea îl folosesc întrucât pe lângă 

faptul că sporește productivitatea și 

economisește timpul de lucru face 

munca de teren mai ușoară. 

Puteți să vă bazați pe stația totală 

Trimble C3 pentru obținerea de 

măsurări precise si corecte. Vă ajută să 

eliminați timpii morți permițându-vă 

totodată să încheiați orice lucrare rapid 

si eficient. 

Performanță ridicată într-un 

pachet ușor de utilizat. 

Cu Trimble C3 vă puteți mișca rapid, 

rămânând productiv cât timp este 

nevoie.  

Trimble C3 este construit pentru a oferi 

rezultate excepționale indiferent de 

condițiile de lucru. Este ușor și compact, 

simplificând depozitarea, transportul și 

manipularea. 

Configurarea este ușoară exact așa cum 

v-ați fi așteptat de la o stație totală 

Trimble. Software-ul intuitiv de 

colectare a datelor asigură fluxuri de 

lucru eficiente. 

Puteți conta pe Trimble C3 pentru 

obținerea de rezultate excepționale 

pentru o perioadă îndelungată. 

Designul superior și durabilitatea  

asigură fiabilitatea, proiect după 

proiect. Codul PIN de securitate ajută  la 

protecția continuă a instrumentul. 

 

Fiabilitate Trimble. Optică Nikon. 

Rezultate Superioare. 

Cu ajutorul caracteristicii Autofocus și 

cu optica superioară produsă de Nikon, 

Trimble C3 face ca fiecare zi de lucru în 

teren să fie productivă. Se focalizează 

precis și oferă claritate chiar și în 

condiții de luminozitate scăzută. 

Măsurările sunt exacte fapt ce asigură 

obținerea de rezultate corecte la birou. 

Dacă utilizați stația totală Trimble C3 nu 

mai este nevoie să vă întoarceți în situ 

să remăsurați întrucât reușiți să 

colectați toate datele corect la prima 

ieșire în teren. 

Caracteristicile de care ai nevoie 

pentru finalizarea lucrărilor din 

teren. 

Trimble C3 este proiectat pentru a vă 

face munca mai ușoară. Bateriile au 

suficientă putere pentru alimentarea 

stației pe perioada unei întregi zile de 

lucru. Sunt interschimbabile la cald 

(swappable) având posibilitatea de a 

încărca o baterie în timp ce lucrați cu 

cealaltă. 

Noul Trimble C3 este disponibil in patru 

modele de precizie de 1", 2", 3" și 5". Cu 

un software de operare intuitiv, acesta 

este gata întotdeauna să vă ofere un 

nivel ridicat de eficiență, productivitate 

și fluxuri de lucru îmbunătățite. 

Extindeți-vă perioada  de 

măsurători 

Pentru utilizatorii care lucrează la 

temperaturi scăzute stațiile totale 

Trimble C3 de 2” și de 5” sunt 

disponibile într-o versiune specializată, 

Winterized, proiectată și construită 

pentru operarea în medii cu 

temperaturi scăzute, fiind prevăzute cu 

un încălzitor intern pentru display. 

 

 

Caracteristici cheie:   :  
► Autofocus – Dispozitiv de 

focalizare automată produs 

de Nikon 

► EDM puternic cu rază lungă 

de acțiune 

► Design compact și robust 

► Display pe ambele poziții ale 

lunetei 

► Software intuitiv 

► Modelele de 2” și 5” sunt 

disponibile și în varianta 

Winterized. 

 

 

http://www.trimble.com/
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MĂSURAREA DISTANȚELOR 
Domeniul de măsurare cu prismele specificate 

Condiții bune1 

   Cu folie reflectorizantă 5 cm x 5 cm ............................... de la 1,5 m până la 300 m 

   Cu o singură prismă de 6,25 cm ................................. de la 1,5 cm până la 5.000 m 

 

Cu Laser fără prismă 

 Bun1 Normal
2 Dificil

3 

KGC (18%) 400 m 300 m 235 m 

KGC (90%) 800 m 500 m 250 m 

Acuratețea în modul de măsurare precisă7,8 

Cu prisma4 ...................................................................... ± (2 + 2 ppm x D) mm 

Cu laserul ....................................................................... ± (3 + 2 ppm x D) mm 

Intervalul de măsurare
5
 

C5 Modul 
standard 

Modul rapid 
standard 

Modul 
tracking 

Cu prisma 1.0 s 0.5 s 0.3 s 

Cu laser 1,0 s 0,5 s 0,3 s 

Ultima mărime 
luată în calcul 

0,1 mm sau 1 
mm 

10 mm 10 mm 

 

MĂSURAREA UNGHIURILOR 
Acuratețe (Deviația standard în funcție de ISO 17123-3) ...................... 1” (0,3 mgon) 

                                                                              2” (0,6 mgon), 3” (1,0 mgon) sau 5” (1,5 mgon) 

Sistem de citire ......................................................................... Codat absolut 

Diametrul cercului  .............................................................................. 62 mm                                                                                                                                   

Unghi Orizontal/Vertical ........................................................ Diametral/Singular  

Incrementare minimă (grade centesimale, goni) 

Modelul de 1”  ....................................................................................... 0.5” 

Modelele de 2”, 3”, 5” ............................................................................. 1.0” 

LUNETĂ 

Lungime ......................................................................................... 125 mm 

Imagine ........................................................................................... Dreaptă 

Factor de mărire ..................................... 30x (19x/38x cu oculare optice opționale) 

Diametrul efectiv al obiectivului ............................................................. 45 mm 

Diametrul EDM .................................................................................. 50 mm 

Câmpul de vizualizare ............................................................................ 10 25’  

Puterea de rezoluție .................................................................................. 3” 

Distanța minimă focusată ....................................................................... 1,5 m 

Punctare laser .................................................................. Lumină roșie coaxială 

Lumină de trasare .................................................................................... Nu 

 

SENZOR DE ÎNCLINARE 
 

Tip ............................................................................................ pe două axe 

Metoda .............................................................. Detectare electronică cu lichid 

Domeniul compensatorului ........................................................................ ±3’  

   

COMUNICAȚII                                                                                                              

Porturi de comunicații...................................... 1 x Serial (RS-232C), 1 x USB (gazdă)  

Comunicare wireless ........................................................... Bluetooth® integrat  

 

PUTERE 
Baterii interne Li-Ion (x2) 

Voltaj de ieșire ................................................................................. 3,6 V 

Timp de operare6 

Măsurători continue de unghiuri ........................................................... 22 h 

Măsurători continue de unghiuri și distanțe la fiecare 30 de secunde  ............  18 h  

Măsurători continue de de unghiuri și distanțe ........................................  10 h 

Timp de încărcare, încărcare completă ........................................................ 6 h 

SPECIFICAȚII GENERALE 
Autofocus5 ............................................................................................ Da 

Nivela de calare                                                                                            

Sensibilitatea nivelei sferice de pe ambază ........................................ 10’/2 mm 

Șuruburi tangente .................................................................................. Da 

Display în poziția 1 ......................................... LCD grafic iluminat (128 x 64 pixeli) 

Display în poziția 2 ......................................... LCD grafic iluminat (128 x 64 pixeli) 

Memorie de stocare ............................................................. 50.000 de puncte 

Centrarea în aparat ...................................................... Optică sau Laser Clasa 2 

Centrare optică: 

  Mărire ............................................................................................. 3x 

  Câmpul de vizualizare .......................................................................... 5° 

  Distanța minimă focusată  ................................................................ 0,5 m  

Dimensiuni (W x D x H) ........................................ (206 mm x 169 mm x 318 mm) 

Greutate (aprox.)  

Unitate principală 1”, 2”, 3”, 5” .............................................................. 4,3 kg 

Baterie............................................................................................. 0,1 kg 

Cutie de transport .............................................................................. 3,3 kg 

SPECIFICAȚII DE MEDIU 
Temperatură de funcționare ............................................... de la –20 °C la 50 °C 

Winterized  .................................................................. de la –30 °C la 50 °C 

Temperatură de stocare ..................................................... de la –25 °C la 60 °C 

Winterized  .................................................................. de la –30 °C la 60 °C 

Corecții atmosferice 

Intervalul de temperatură ............................................... de la –40 °C la 60 °C 

Presiunea .......................................... de la 400 mmHg până la 999 mmHg sau  

                                         de la 533 hPa până la 1,332 hPa  

Protecție împotriva prafului și a apei ...................................................... IP66 

 

CERTIFICĂRI 
Clasa B Partea 15 FCC, aprobare CE Mark. RCM Mark.  

IEC60825-1 am 2007, IEC60825-1 am 2014, FDA notificarea 50 

Modul prismă / Modul laser: Laser clasa 1 

Laser ambază / Indicator laser: Laser clasa 2 

 

1 Condiții bune (vizibilitate bună, înnorat, crepuscul, lumină ambientală scăzută). 

2 Condiții normale (vizibilitate normală, obiect în umbră, lumină ambientală moderată). 

3 Condiții dificile (ceață, obiect în lumina directă a soarelui, lumină ambientală ridicată). 

4 Abaterea standard bazată pe ISO 17123-4. 

5 Timpul de măsurare poate varia în funcție de distanță și condițiile de măsurare. Specificație bazată 

pe media măsurătorilor repetate. 

6 Specificația de viață a bateriei la 25 °C. Timpul de funcționare poate varia în funcție de starea și 

gradul de deteriorare al bateriei. 

7 Pentru modul prismă și modul laser, acuratețea EDM-ului în modul normal este ± (10 + 5 ppm x D) 

mm și pentru modul rapid este de ± (20 + 5 ppm x D). 

8 ± (2 + 2 ppm x D) mm între -20 °C și -10 °C, 40 °C și 50 °C 

 

Aprobările tipului de Bluetooth sunt specifice fiecărei țării.  

Specificațiile se pot schimba fără notificare. 
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