
Łatwa komunikacja 
• Pamięć USB 
• Szybki i łatwy transfer danych
• Technologia Plug & Play 

Wydajność, Wytrzymałość
• Zasięg 250 m bez lustra 
• Współosiowy, widzialny 

czerwony laser
• Szczelna wytrzymała obudowa

Wielofunkcyjna klawiatura 
• Bezpośredni dostęp do 

aplikacji 
• Szybka nawigacja
• Wysoki kontrast 

Tachimetr Manualny
Seria Zipp10 Pro 
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Seria Zipp10 Pro

GeoMax AG 
www.geomax-positioning.com
info@geomax-positioning.com

Zipp10 Pro to ekonomiczny wybór, kiedy liczy się nie tylko cena ale i wydajność. 
Tachimetr zapewnia szybki przepływ danych przy użyciu USB, współosiowy bezlustrowy pomiar 
i pełen zestaw aplikacji. Te korzyści zapewniają jak najlepszy stosunek wydajności do ceny. 
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Pomiar kątów
Dokładność 2”, 5”
Dokładność wyświe-
tlania

1”, 5”, 10”

Metoda Absolutna, ciągła, diametryczna
Kompensacja Dwuosiowa

Pomiar odległości
Pomiar na lustro 3000 m / 2 mm + 2 ppm
Bez lustrowy 250 m / 3 mm + 2 ppm
Rozmiar plamki 
lasera

8 x 20 mm**

Interfejs
Klawiatura Klawiatura alfanumeryczna 
Ekran Wysoka rozdzielczość 

(160 x 96 pikseli) 
6 linii x 20 znaków, podświetlany

Pamięć  wewnętrzna, 64 MB
Interfejs USB
Pamięć wymienna Pamięć USB

Zasilanie
Bateria wewnetrzna wyjmowalna, Li-Ion 4.4 Ah
Czas pracy 9 godzin

Cechy fizyczne
Waga 5.3 kg***
Zakres temperatur – 20°C do 50°C***
Klasa odporności Ip54 pyło- i wodoszczelny
Wilgotność 95%, bez kondensacji

Zipp10 Pro Pomiar odległości na 
lustro

Zipp10 R Pro Pomiar odległości na 
lustro i 250 m bez lustra

Kompletny Tachimetr
Zasięg 250m pomiaru bez lustrowego, 2 "i 5" 
dokładności kąta, duży jasny wyświetlacz i proste 
w użyciu aplikacje, Zipp10 Pro jest idealnym 
narzędziem dla wszystkich prac geodezyjnych i 
budowlanych.
Zipp10 Pro to pierwszy na świecie tachimetr w 
swojej klasie, wyposażony w łatwą wymianę 
wszystkich danych i plików za pośrednictwem 
pamięci USB. Przenoszenie danych jest teraz 
łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej i uwalnia 
Cię od konieczności korzystania z komputera 
Tachimetr, który procuje w każdych warunkach - 
gdzie chcesz i kiedy chcesz.
Zipp10 Pro – “works when you do.”

System operacyjny
Windows® Embedded CE

Pionownik laserowy
Typ Plamka widoczna.
Dokładność 1,5 mm dla 1,5 m wysokości 

instrumentu

* Optymalne warunki, na szarą kartę Kodak (odbijalność 90%)
** W odległości 50 m 
*** bez baterii i spodarki

Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Długi zasięg bez 
lustra do 250m

Kompensator 
dwoosiowy 
zapewnia 
najwyższe 
dokładności 
pomiaru kątów

Daleki zasięg 
na lustro 3000 m

Alfanumeryczna 
klawiatura do 

szybkiego 
wprowadzania 

danych

Zintegrowany 
pion laserowy 
do łatwego 
centrowania 
instrumentu

Removable 
Bateria Li-Ion

Pamięć USB

Zdejmowany 
uchwyt

Współosiowy 
widzialny 
promień lasera

Ip54 pyło i 
wodoszczelny

Diametralny 
odczyt kąta

Dalmierz (tryb na lustro): Laser klasy 1 zgodnie z normami IEC 
60825-1 oraz EN 60825-1;  Pion laserowy: Laser klasy 2 zgodnie z 
normami IEC 60825-1 oraz EN 60825-1 
Dalmierz (tryb bezlustrowy): Laser klasy 3R zgodnie z normami 
IEC 60825-1 oraz EN 60825-1

Copyright GeoMax AG. 

Ilustracje, opisy i dane techniczne 
nie są wiążące i mogą ulec zmianie. 
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