
TRANSFORMANDO O MODO COMO O MUNDO TRABALHA

Trimble MX7
SOLUÇÃO DE MAPEAMENTO MÓVEL

O Trimble® MX7 é um sistema de imagem montado 
no veículo que permite a captura rápida e produtiva de 
dados ambientais de estradas, infraestrutura e cidades.

Capture imagens georreferenciadas de 360 graus em velocidades de 
estrada para reduzir enormemente o custo operacional do projeto 
enquanto melhora a segurança pública. Em seguida, use o software Trimble 
MX para organizar, visualizar, interpretar e extrair com eficiência dados 
estruturados que podem ser integrados em um GIS e compartilhados em 
sua organização ou via Internet.

A vantagem do MX7

 ► Sistema de mapeamento móvel 
altamente portátil, capaz de ser 
implementado em veículos de todos 
os tamanhos

 ► Instalação simples e operação 
baseada em navegador de um 
dispositivo inteligente

 ► Tecnologia GNSS e inercial de ponta 
da Trimble

 ► Um sistema dedicado à 
documentação de imagens em 
360 graus

 ► Extraia dados GIS topológicos e 
compartilhe resultados usando os 
produtos de software da Trimble

Capture agora, meça depois 
Equipado com uma câmera panorâmica métrica e um sistema de 
georreferenciamento direto, o MX7 permite que os gestores de ativos construam 
um inventário completo para redes viárias municipais, pontes, edifícios, rodovias 
e infraestrutura aeroportuária. A solução de imagem móvel Trimble MX7 permite 
que você capture dados ambientais para um local de trabalho completo ou área 
de projeto em uma única visita ao local. Os tomadores de decisão podem, então, 
usar os dados capturados para realizar análises e conduzir decisões com base nas 
informações extraídas, em seus escritórios.

O Trimble MX7 é a solução ideal para organizações que buscam obter 
resultados como:

 ► Imagens panorâmicas imersivas e geolocalizadas
 ► Captura, extração e manutenção de dados GIS
 ► Mapas e modelos da cidade
 ► Análises de mudança ao longo do tempo
 ► Inventários de ativos rodoviários
 ► Avaliação visual das condições do pavimento

Entre no mundo da obtenção de imagem móvel
O MX7 é um sistema compacto, leve e robusto que pode ser montado em veículos de 
todos os tamanhos. O software de campo fornece um fluxo de trabalho de captura 
de dados intuitivo, permitindo ao operador definir rapidamente os parâmetros do 
sistema e gerenciar uma missão de captura de dados.

Os mapas de fundo online podem ser utilizados para uma visualização aprimorada 
dos dados adquiridos, fornecendo uma visão geral completa da área do projeto.



Outras aplicações
 ► Infraestrutura de trilhos
 ► Monitoramento de 
construções

 ► Monitoramento ambiental
 ► Vigilância e segurança
 ► Documentação de locais
 ► Tributação e disputas

APLICAÇÕES

Infraestrutura urbana
Adquirir, possuir e compartilhar dados do 
Trimble MX7 permite que as autoridades 
locais localizem efetivamente os ativos 
ao longo de um corredor de transporte e 
avaliem suas condições. Possuir e controlar 
seu próprio sistema de mapeamento móvel 
permite, sempre que houver necessidade, 
a coleta de dados atualizados e oportunos 
e a atualização rápida de seu banco de 
dados geodésico. Os dados de inspeção 
podem ser armazenados como informações 
de atributos e transferidos para um GIS 
para posterior análise espacial. Os bancos 
de dados geodésicos estabelecidos 
podem ser atualizados e os esquemas 
existentes utilizados.

 ► Capture, gerencie e inspecione estoques 
de mobiliário urbano — sinais de trânsito, 
postes da rede elétrica, armários, câmaras

 ► Inspecione o estado de barreiras 
rodoviárias, sinalização rodoviária e 
marcações do pavimento rodoviário

 ► Acompanhe projetos concluídos por 
contratados para garantir que as obras de 
reparação tenham sido concluídas dentro 
do escopo

Administração de bens na estrada
Para inspeção de rodovias, o uso do Trimble 
MX7 alivia a necessidade de inspeções de 
campo perigosas com pedestres — evitando 
a necessidade potencial de fechamento 
de estradas. Grandes volumes de dados 
de inventário de mobiliário urbano podem 
ser capturados durante um único dia e 
extraídos no escritório. Os metadados podem 
ser armazenados em tabelas de atributos 
compatíveis com muitos sistemas GIS. 

 ► Inspecione as superfícies das estradas em 
busca de buracos, rachaduras e condições 
das marcações da estrada

 ► Capture com eficiência todo o mobiliário 
urbano ao longo de um corredor rodoviário

 ► Use esquemas de dados existentes ou crie 
novos

 ► Faça análises de mudanças ao longo do 
tempo

Operações de fibra óptica doméstica
Muitas operadoras de fibra óptica doméstica 
recorreram ao mapeamento móvel para 
melhorar a visibilidade que têm do ambiente 
de uma área do projeto. A velocidade de 
captura de dados permite que locais de 
projetos simultâneos sejam capturados, 
enquanto os fluxos de trabalho de extração 
de dados e inspeção visual fornecem a 
visibilidade necessária para o planejamento 
do projeto e verificação da reabilitação  
pós-projeto.

 ► Identifique os materiais da superfície 
do solo

 ► Localize a infraestrutura de serviços 
públicos existente

 ► Use dados métricos para uma 
estimativa de custo confiável da nova 
infraestrutura proposta

 ► Meça os offsets para limites de 
propriedade

 ► Compreenda a localização dos postes e 
os tipos de instalações existentes
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 ► Leve e altamente portátil
 ► Imagens posicionadas com precisão no nível da rua
 ► Instalação fácil e operação simples
 ► Solução completa do campo ao acabamento

Use o Trimble MX7 para 
obter rapidamente imagens 
georreferenciadas:

 ► Controle a aquisição de 
dados com um dispositivo 
inteligente

 ► Mapas de segundo plano 
para rastreamento e 
supervisão de rotas

 ► Importação de arquivo .kml 
para fácil planejamento 
de missão e aquisição 
de dados

Localize os ativos extraídos 
e adicione dados de 
atributos:

 ► Referência geográfica 
direta líder do setor para 
determinar a melhor 
trajetória

 ► Inspecione a condição 
dos ativos e utilitários

 ► Integração com fluxos 
de trabalho de inspeção 
com computador de mão

Produza resultados de alta 
qualidade para seus clientes e 
partes interessadas:

 ► Exporte dados GIS e CAD
 ► Imagens imersivas do nível 

da rua
 ► Conecte-se a sistemas 

host

Publique dados para 
compartilhamento na 
internet:

 ► Compartilhe imagens 
e recursos de dados 
extraídos

 ► Colabore com partes 
interessadas do projeto

 ► Use plugins para extrair 
para ambientes host

 ► Evite revisitar o local

COLETAR PROCESSAR ENTREGAR PUBLICAR

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



SOLUÇÃO DE MAPEAMENTO MÓVEL Trimble MX7

1 Desempenho típico em um veículo de estrada padrão com inicialização e dinâmica adequadas. Os 
resultados reais dependem da configuração do satélite, condições atmosféricas e outros efeitos 
ambientais.

2 Perfil de missão típico, erro RMS máximo.
3 POSPac MMS.
4 Com opção de DMI.
5 Dependente da temperatura.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

SISTEMA MX7
Resolução 30 MP (sensor 5 MP x 6 CMOS)
Campo de visão 90% da esfera completa
Distância esférica Calibrada de 2 m até o infinito
Armazenamento SSD de 2 TByte

SUBSISTEMA DE POSICIONAMENTO (ERRO RMS)1

Tipo Sistema GNSS-inercial Trimble AP15

Tecnologia
Advanced Applanix IN-Fusion™

Tecnologia de integração 
GNSS-inercial

Nº de canais GNSS 220

Unidade inercial de medida Applanix IMU-69 (não ITAR) com
taxa de dados de 200 Hz

Posição (m):
Sem interrupções de GNSS2,4

Interrupção de GNSS de 1 km ou 
1 minuto2,4

0,02 a 0,05 (pós-processado)2

0,2 a 0,8 (pós-processado)2

Rumo real (grau):
Sem interrupções de GNSS2,4

Interrupção de GNSS de 1 km ou 
1 minuto2,4

0,08 (pós-processado)3

0,2 (pós-processado)3

DESEMPENHO E ESPECIFICAÇÕES
DADOS ELÉTRICOS

Energia 12 V a 24 VCC (100 W típicos)
CONSUMO DE ENERGIA
Durante a inicialização Até 10 A a 12 V (120 W)
Durante a operação 8 A a 12 V (96 W)5

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
Temperatura da operação 0 °C a +35 °C

Classificação IP IP65 (cabeça de sensor MX7)
IP20 (caixa de energia MX7)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso 11,3 kg

OPÇÕES

Posicionamento Indicador de medição de distância 
(DMI)

Orientação GNSS Azimuth Measurement 
System (GAMS)
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Entre em contato com seu distribuidor autorizado local 
da Trimble para obter mais informações

AMÉRICA DO NORTE
Trimble Inc.
10368 Westmoor Dr
Westminster CO 80021
EUA

EUROPA
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim 
ALEMANHA

ÁSIA-PACÍFICO
Trimble Navigation  
Singapore PTE Limited
3 HarbourFront Place
#13-02 HarbourFront Tower Two
Singapura 099254
SINGAPURA
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