
 

  
     

Trimble MX50 
SOLUȚIE DE CARTARE MOBILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trimble® MX50 este o soluție practică și completă 
de culegere și prelucrare a datelor pentru 
managmentul activelor, mapare sau întreținerea 
drumurilor. 

► Sistem practic de mapare mobilă, care 

combină date LiDAR precise și imagini 

panoramice de rezoluție ridicată 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

► Tehnologia LiDAR Trimble® de ultimă 
generație, fiabilă, integrată pe o platformă 

mobilă 

► Nor de puncte precis pentru aplicații 

precum suprafețele drumurilor, 

întreținerea autostrăzii sau gestionarea 
activelor 

► Instalarea simplă a sistemului și 

funcționare intuitivă bazată pe browser 

► Soluție care acoperă integral fluxul de lucru 
teren - birou, oferit de Trimble — capturare, 

procesare, extragere și distribuire a datelor 

► Folosește fluxul de lucru al suitei software 

pentru mapare mobile Trimble 



 

CAPTURARE 

Utilizați Trimble MX50 pentru a 
obține rapid date despre active: 

► Funcționare simplă de pe 

orice dispozitiv inteligent 

► Nor de puncte de înaltă calitate 

► Imagini 360° imersive 

► Conexiune cu un singur 

cablu de la senzor la 

unitatea de comandă 

 
 

 

PROCESARE 

Procesați traiectoria vehiculului 

utilizând datele GNSS și inerțiale: 

► Prelucrarea traiectoriei 

încorporată în Trimble 

Business Center 

► Datele pot fi blurr-ate pentru 

a răspunde problemelor 

legate de confidențialitate 

► Registrarea norului de puncte 

pentru o precizie optimă 

► Licențe software temporare, 

pentru a răspunde cererii din 

varful proiectului 

 
 

EXTRAGERE 

Produceți livrabile de înaltă calitate 

pentru clienți: 

► Realizați livrabile pentru 

topografie, inginerie, CAD și GIS 

► Utilizați scheme de date 

existente 

► Oferiți nor de puncte color și 

imagini 

► Conectați-vă la bazele de date 

existente 

 
 
 

 
PARTAJARE 

Publicarea datelor pentru 

partajarea pe internet: 

► Partajați norul de puncte 

și imaginile 

► Colaborați cu ceilalți “actori” 

implicați în proiect  

► Partajați și suprapuneți datele 

existente despre active 

► Evitați revizitările în teren 

 
 
 
 
 
 
 

ADUCE PRODUCTIVITATEA 

LA UN ALT NIVEL 

Sistemul oferă un nor de puncte foarte 

precis al mediului, împreună cu imagini 

complementare imersive, oferind 

productivitate ridicată. 

MX50 se montează de obicei pe 

plafonul vehicolului și captează date 

LiDAR și imagini panoramice la viteze 

de autostradă. Sistemul utilizează 

tehnologia LiDAR precisă dezvoltată 

de către Trimble. 

Sistemul MX50 utilizează fluxurile de 

lucru și software pentru mapare 

mobilădezvoltate de Trimble. În urma 

culegerii datelor, software-urile de birou 

generează livrabile care pot fi publicate 

către persoane din interiorul sau din 

afara organizației dvs. 

 
 
 
 
 
 
 

 

PENTRU O PLAJĂ LARGĂ DE 

APLICAȚII 

Indiferent dacă utilizați pentru prima data un 

sistem de mapare mobilă în căutarea unei 

schimbări în productivitatea companiei sau 

un profesionist cu experiență în maparea 

mobilă, luând în considerare adăugarea 

unor capacități suplimentare flotei dvs., 

Trimble MX50 va genera rezultate viabile 

pentru multe aplicații, cum ar fi: 

► Active ale autostrăzilor 

► Active de utilități 

► Active ale orașelor 

► Modele precise ale terenului 

► Profile și secțiuni pentru inginerie 

► Informații despre suprafața drumului 

 
Soluția MX50 de la Trimble extinde 

capacitățile de culegere a datelor pentru a 

include proiecte foarte mari posibile 

anterior numai prin folosirea unui mare 

număr de persoane. Se evită astfel 

închiderea unor drumurilor, reduând nu 

doar costurile, dar și atenuând 

preocupările siguranță asociate cu 

echipalor de teren care lucrează de-a 

lungul autostrăzilor aglomerate. 

 
 
 
 
 
 
 

GESTIONAREA ACTIVELOR — 

AUTOSTRĂZI, UTILITĂȚI, ORAȘE 
Sistemul practic de mapare mobilă Trimble 

MX50, cu combinația sa de nor de puncte și 

imagini imersive, reprezintă soluția ideală pentru 

multe aplicații de gestionare a activelor sau 

pentru GIS. Indiferent dacă este vorba de 

administrarea autostrăzilor, utilităților sau 

administrației locale, MX50 vă pune în control 

proiectul dvs. de captare a datelor. Sistemul este 

simplu de instalat și operat și nu necesită 

expertiză specifică. Norul de puncte și imagini 

complementare vă oferă tot ce aveți nevoie 

pentru a extrage locația activului, dimensiunea, 

starea și alte informații de inspecție și attribute 

ale acestuia. Norul de puncte precis al MX50 stă 

la baza abilității dvs. de a localiza și măsura 

activele dvs., în timp ce imaginile la 360° o 

permit efectuarea inspecției și 

extragerea atributelor. Revizitările site-ului pot fi 

reduse la minimum, deoarece, odată capturate, 

veți avea toate datele brute la îndemână. 

Prin adaugarea extensiei Trimble MX Publisher, 

datele pot fi partajate cu utilizatori non-experți din 

întreaga organizație prin simpla trimitere a unei 

adrese URL care poate fi vizualizată într-un 

browser web. 

 
 
 
 
 
 
 

ÎNTREȚINEREA 

DRUMURILOR 

Pentru departamentele agențiilor de 

transport și autostrăzi, Trimble MX50 

oferă capabilități flexibile. Această 

soluție nu este doar o metodă 

cuprinzătoare de întreținere a bazelor 

de date, ci oferă un norul de puncte 

foarte curat, precis, cu zgomot redus 

pe suprafeța drumului fiind o 

modalitate rapidă de construire a 

modelelor de sol pentru pavajului rutier 

existent din care pot fi derivate secțiuni 

transversale și profile. Indiferent dacă 

este vorba de măsurători legate de 

refacerea suprafețelor rutiere, 

întreținerea de rutină sau pur și simplu 

măsurători de recunoaștere pentru a 

determina costurile estimative de 

reabilitare a drumului - Trimble MX50 

vă oferă controlul colectării datelor 

pentru a determina următorii pași în 

menținerea acestui activ valoros. 

Capabilitățile complementare de 

drumuri ale Trimble Business Center ™ 

oferă instrumentele necesare pentru a 

analiza terenul existent împreună cu 

viitoarele desene de proiectare sau 

reabilitare. 

 
 
 
 
 
 
 

CARTARE MOBILĂ LA 

ÎNDEMÂNĂ 

Pentru ușurință și consistență, Trimble 

MX50 utilizează același software de teren 

și birou ca și celelalte sisteme din 

portofoliului de mapare mobilă Trimble. 

Captarea datelor este simplă folosind o 

tabletă și o conexiune Wi-Fi la senzorul 

MX50. Instalarea sistemului este simplă, cu 

conexiuni de cablu minime. Cu doar 23 kg, 

senzorul poate fi ușor montat și demontat, 

după cum este necesar, pe sistemul de 

montare a acoperișului. 

 

 

ALTE APLICAȚII 

► Aeroporturi 

► Telecomunicații 

► Mediu & Dezastre Naturale 



BROȘURĂ 
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1 Valori rotunjite. 

2 Valori tipice pentru condițiile medii. 

3 Precizia este gradul de conformitate a unei cantități măsurate cu valoarea reală (adevărată). 

4 Precizia este măsura în care observațiile suplimentare arată aceleași rezultate. 

5 Sistemul cu două capete laser oferă un camp de vizare de 360°. Fiecare laser acoperă 346°. 
6 Cu opțiunea DMI. 

7 Cu opțiunea GAMS, cu lungimea bazei de 2 m. 

8 O valoare sigma, cu opțiunea DMI, este post-procesată utilizând datele stației de bază. Performanță tipică. 

Rezultatele efective depind de configurația prin satelit, de condițiile atmosferice și de alte efecte asupra 

mediului. 

 

Aceste specificații pot fi modificate fără o notificare prealabilă..       
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DATE ELECTRICE 

Tensiunea de intrare a sursei de 
alimentare 

12 V-DC (12 V–16 V) 

CONSUM DE CURENT 

Tipic 150 W (max 350 W @ startup) 

 

COMPONENTELE SISTEMULUI 

Unitatea cu senzori Inclusă 

Unitatea de control Inclusă 

Unitatea de alimentare Inclusă 

Sistemul de măsurare 

GNSS al Azimuth-ului 

Inclusă 

Sistem de montare pe mașină Inclusă, standard cross 

bars not included 

Cutie de transport Inclusă 

Software de culegere date TMI, nu necesită instalare și se 
bazează pe browser 

Cablu, baterie cu unitatea de 
alimentare 

5 m 

Cablu, unitatea de alimentare la 
unitatea de control 

3 m 

Cablu, unitate de control la unitate 
cu senzori 

5 m 

Mediu de stocare date 1 set (1 x 2 TBytes 

SSD, Înlocuibile) 

Interfața de control Tabletă sau Laptop, Wi-Fi 

sau cablu LAN, BYOD 

SCANNER LASER MX50 

Numărul scannerelor laser 2 

Clasa laser 1, sigură pentru ochi 

RATA EFECTIVĂ DE MĂSURĂTORI1
 320 kHz și 960 kHz 

Viteză de scanare Sistem cu două 
capete laser) 

240 scanări/sec 

Rază maximă pe țintă cu 

reflexivitatea > 80%2
 

80 m 

Raza minimă 0.6 m 

Numărul maxim de 

ținte pe o fază 
1 

Acuratețe3 / precizie4
 2 mm / 2.5 mm @ 30 m 

Câmp de vizare  360°5
 

 

SISTEMUL INTEGRAT INERȚIAL-GNSS TRIMBLE 

ACURATEȚE - FĂRĂ ÎNTRERUPERI GNSS(CU POST PROCESARE)6
 

Poziționare X, Y (m) 0.020 

Poziționare Z (m) 0.050 

Viteză (m/s) 0.005 

Rotire (deg) 0.015 

Orientare (deg)7
 0.025 

ACURATEȚE - CU ÎNTRERUPERI GNSS DE PÂNĂ LA 60 DE 
SECUNDE (CU POST PROCESARE)6

 

Poziționare X, Y (m) 0.320 

Poziționare Z (m) 0.130 

Rotire (deg) 0.020 

Orientare (deg)7
 0.030 

ACCESORII 

DMI6, 8 Da, opțional 

 CAMERE 

Tipul Camerei Nr Tip de 
montaj 

FoV 
Dista

nța 

focală 

Cameră sferică  

 30 MP (6 x 5 MP) 
1 Fixă 

90% of full 

sphere 
4.4 mm 

Moduri de captare La un interval de distanță sau timp, la maxim 10 
fps 

OPȚIUNI DE INTEGRARE HARDWARE 3RD PARTY 

Sincronizare de ieșiere 

a unității cu senzori 
1 (NMEA + PPS) 

CARACTERISTICI DE MEDIU 

Viteza maximă a vehicolului pentru 

achiziția datelor 
110 km/h (68 mph) 

Factor IP IP64 (unitatea cu senzori) 

Temperatura de operare a 
sistemului 

0 °C to +40 °C 

Temperatura de stocare –20 °C to +50 °C 

Umiditate relativă (în operare) 20 % to 80 % 

Umiditate relativă (stocare) 20 % to 95 % 

CARACTERISTICI FIZICE 

Dimensiunile unității cu senzori 0.54 m x 0.55 m x 0.57 m 

Greutatea unității cu senzori 23 kg 

Dimensiunile sistemului de 
montare pe mașină 

1.13 m x 0.60 m x 0.31 m 

Greutatea sistemului de montare 
pe mașină 

18 kg 
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