KATALOG

pracuje gdy Ty pracujesz

O Nas
Dzięki rozwojowi produkcji i
dystrybucji oraz zarządzaniem jakością
projektowania, GeoMax oferuje szeroką
gamę zintegrowanych rozwiązań
pomiarowych oraz oprogramowania.
Nasza kompleksowa oferta
produktów zawiera łatwe w obsłudze,
a jednocześnie bardzo wydajne
tachimetry, instrumenty GPS/GNSS,
skanery laserowe, systemy pomiarowe
3D, oprogramowanie, lasery, niwelatory,
systemy sterowania maszynami i
lokalizacji kabli oraz akcesoria.

Nasze produkty znane są z niezawodności,
łatwości obsługi i znakomitego stosunku
ceny do wydajności. Z głównej siedziby
w Europie, nasza technologia przez
szeroką sieć sprzedaży i serwisu jest
dostępna na wszystkich kontynentach
w ponad 100 oddziałach.
GeoMax jest częścią Hexagon (Nasdaq
Sztokholm: HEXA B; hexagon.com),
wiodącego globalnego dostawcy
technologii informatycznych, które
ulepszają jakości i napędzają
produktywności w szerokich
zastosowaniach geoprzestrzennych,
korporacyjnych i przemysłowych.
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GEOMAX TACHIMETRY
Zwiększ swoją codzienną wydajność dzięki łatwym w użyciu
i bardzo wydajnym tachimetrom o szerokiem zakresie
zastosowań geodezyjnych, inżynieryjnych i budownlanych.

GeoMax Seria Zoom90
Najwyższy system jednoosobowy

STReAM360: W PEŁNI
ROBOTYCZN

X-MOTION™ SILNIKI
HYBRYDOWE

Scout: W ciągu kilku sekund
skanuje cały obszar roboczy, aby
szybko znaleźć cel.

Zoom90 zawiera wysoce
innowacyjne napędy hybrydowe
X-Motion, promujące działanie
automatyki w porównaniu z
konwencjonalnymi napędami.

TRack: Ciągłe śledzenie celów. Po
zlokalizowaniu celu instrument
pozostaje dokładnie skierowany
na ruchomą tarczę.
AiM: Celuje dokładnie na dowolny
pryzmat, bez konieczności
patrzenia przez lunetę. Pomiary
są wykonywane automatycznie
przy niezmiennie wysokiej i
powtarzalnej precyzji.

Będzie śledził cel poruszający
się z prędkością 90 km/h przy
odległości 100 m.

NavLight™
Teleskop wyposażony jest
standardowo w NavLight,
który skutecznie pomaga i
przyspieszenia tyczenie.

Jego migające czerwone i żółte
światła poprowadzi Cię szybko
i dokładnie do celowej.
accXess™ TECHNOLOGIA
DALMIERZA
Technologia GeoMax accXess
EDM zapewnia wyjątkowe
pomiary bez lustra do 1000 m.
Bardzo małe rozmiary plamki
lasera oraz zaawansowana
technologia przetwarzania
sygnału, zapewniają dokładność
- niezależnie od odległości
i warunków.

Dane techniczne
Dokładność
Pomiar na lustro (zasięg, dokładność)
Pomiar na lustro daleki zasięg (zasięg, dokładność)
Pomiar bez lustra (zasięg, dokładność)
Zasięg Scout
Zasięg TRack
Zasięg AiM

5 ”, 2 ”, 1 ”
3500 m, 1 mm + 1.5 ppm
10000 m, 5 mm + 2 ppm
1000 m / 500 mm, 2 mm + 2 ppm*
300 m na lustro okrągłe
800 m na lustro okrągłe
1000 m na lustro okrągłe

> 500 m: 4 mm + 2 ppm
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50°c
-20°c

OTWARTA ŁĄCZNOŚĆ
Połącz swoje ulubione oprogramowania
i rejestrator danych w celu zdalnej kontroli
o zwiększonej wydajności. Zoom90 korzysta
z systemu operacyjnego Windows CE, który
umożliwia korzystanie z różnorodnego
i potężnego oprogramowania w terenie, oferując
swobodę wyboru narzędzi pracy, które najlepiej
odpowiada Twoim potrzebom. Kolorowy ekran
dotykowy full VGA zapewni także najwyższą
wydajności i pełnię możliwości graficznych.

Robotic (R)
Servo (S)

Scout

TRack

AiM

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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GeoMax Seria Zoom35 Pro
Najwyższa wydajność na każdym poziomie.

Zaawansowany EDM
accXess10
Dzięki sprawdzonej technologii
accXess10, Zoom35 Pro jest
wyposażony w inteligentny
system przeznaczony do
pomiarów, znakomitą szybkość
i najwyższą dokładność, nawet
przy ekstremalnie długich
celowych. Oznacza to szerszy
zasięg operacyjny i znacznie
mniej czasu utraconego na
przełączanie konfiguracji.

Łatwa komunikacja

Kolorowy Ekran dotykowy

Tachimetr GeoMax Zoom35
Pro zawiera chroniony przed
wpływem środowiska port USB,
wewnętrzny Bluetooth ® oraz
gniazdo do podłączenia kabla,
które pozwalają na szybki,
prosty i niezawodny transfer
danych pomiędzy instrumentem
a komputerem lub
rejestratorem przy użyciu łatwo
nawiązujących podłączenia
technologii Plug and Play.

Wyjątkowo duży 3,5" kolorowy
ekran dotykowy Q-VGA
zapewnia wyśmienitą czytelność
nawet w silnym świetle
słonecznym. W połączeniu
z bardzo dużym ekranem
o wysokiej rozdzielczości oraz
łatwym w użyciu graficznym
interfejsem sprawia, że prace
geodezyjne w terenie stają
się prostsze niż kiedykolwiek
wcześniej.

Dane techniczne
Hz, V Odchylenie standardowe (ISO 17123-3)
Kompensator
Zasięg dalmierza na lustro
Dokładność pomiaru na lustro (Fine/Tracking)
Zasięg dalmierza bez lustra  accXess10
Dokładność pomiaru bez lustra
Wymiana danych

1 ”, 2 ”, 3 ”, 5 ”
System cztero-osiowy
10,000 m
2 mm + 2 ppm / 3 mm + 2 ppm
>1,000 m
2 mm + 2 ppm (>500 m 4 mm + 2 ppm)
USB, Bluetooth, USB Host, RS232
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GeoMax Zoom35 Pro accXess10
Pomiar odległości na lustro i pomiar
bez lustra 1000 m

APLIKACJE
Każdy tachimetr Zoom35
Pro posiada pełną gamę
zaawansowanych aplikacji:
• Pomiary i kodowanie
• Wcięcie kombinowane
• Tyczenie
• Powierzchnia 3D i objętość
• Przeniesienie wysokości
• Pomiary budowlane
• Linia referencyjna
• Łuk referencyjny
• Tyczenie siatki
• Zaawansowany mimośród
celu
• Obliczenia
• Pomiar linii niedostępnej
• Domiary dwu-lustrowe
• Droga 2D
• Droga 3D
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GeoMax Seria Zoom30 Pro

Tachimetr dla wszystkich wymagających wysokiej wydajności
i łatwości obsługi.

ŁATWA KOMUNIKACJA
Tachimetr GeoMax Zoom30
Pro zawiera chroniony przed
wpływem środowiska port USB,
wewnętrzny Bluetooth® oraz
gniazdo do podłączenia kabla,
które pozwalają na szybki,
prosty i niezawodny transfer
danych pomiędzy instrumentem
a komputerem lub
rejestratorem przy użyciu łatwo
nawiązujących podłączenia
technologii Plug and Play.

KOLOROWY EKRAN
DOTYKOWY
Wyjątkowo duży 3,5" kolorowy
ekran dotykowy Q-VGA
zapewnia wyśmienitą czytelność
nawet w silnym świetle
słonecznym. W połączeniu
z bardzo dużym ekranem
o wysokiej rozdzielczości oraz
łatwym w użyciu graficznym
interfejsem sprawia, że prace
geodezyjne w terenie stają
się prostsze niż kiedykolwiek
wcześniej.

LEPSZA FUNKCJONALNOŚĆ
Zoom30 Pro łączy w sobie
szybsze tyczenie z NavLight™
oraz wyjątkowy pomiar bez
lustra powyżej 600 m. Przy
pomocy wspomagającego
tyczenie NavLight™, pomiarowy
może szybko i samodzielnie
wtyczyć się w oś lunety bez
konieczności kierowania go.
GeoMax Zoom30 Pro accXess6
Pomiar odległości na lustro i pomiar
bez lustra 600 m

GeoMax Zoom30 Pro accXess4
Dane techniczne
Hz, V Odchylenie standardowe (ISO 17123-3)
Kompensator
Zasięg dalmierza na lustro
Dokładność pomiaru na lustro (Fine/Tracking)
Zasięg dalmierza bez lustra accXess 6 / accXess 4
Dokładność pomiaru bez lustra
Wymiana danych

2 ”, 3 ”, 5 ”, 7 ”
System cztero-osiowy
3,500 m
2 mm + 2 ppm / 3 mm + 2 ppm
600 / 400 m (na biały cel)
2 mm + 2 ppm (>500 m 4 mm + 2 ppm)
USB, Bluetooth, USB host, RS232
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Pomiar odległości na lustro i pomiar
bez lustra 400 m

WYDAJNE OPROGRAMOWANIE
Każdy instrument z serii Zoom30
Pro posiada pełny zestaw
zaawansowanych aplikacji:
• Pomiary i kodowanie
• Wcięcie kombinowane
• Tyczenie
• Powierzchnia 3D i objętości
• Przeniesienie wysokości
• Pomiary budowlane
• Linia odniesienia
• Łuk odniesienia
• Tyczenie siatki
• Zaawansowany mimośród celu
• Obliczenia
• Pomiar linii niedostępnej
• Domiary dwu-lustrowe
• Droga 2D
• Droga 3D
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GeoMax Seria Zoom20 accXess
Najwyższa klasa pomiarów bez lustra.

TECHNOLOGIA accXess™ EDM

ŁATWA KOMUNIKACJA

Technologia GeoMax accXess
EDM zapewnia wyjątkową
niezawodność i dokładność
w najwyższej klasie pomiarów
z lustrem i bez, nawet
w najtrudniejszych warunkach.

GeoMax Zoom20 accXess
zawiera chroniony przed
wpływem środowiska port USB
i gniazdo do podłączenia kabla,
które pozwalają na szybki,
prosty i niezawodny transfer
danych pomiędzy instrumentem
a komputerem lub
rejestratorem przy użyciu łatwo
nawiązujących podłączenia
technologii Plug and Play.

GeoMax Zoom20 accXess4
Pomiar odległości na lustro i pomiar bez lustra 400 m

Dane techniczne
Dokładność
System kompensacji
Zasięg na lustro / dokładność
Tryb dalekiego zasięgu / dokładność
Dokładność bez lustra
Wymiana danych

1 ”, 2 ”, 3 ”, 5 ”
Cztero-osiowy
3,500 m / 2mm + 2ppm
10,000 m / 5mm + 2ppm
2 mm + 2 ppm
USB, RS232
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CZTERO-OSIOWA
KOMPENSACJA
Z zaawansowanymi
elektronicznie kompensatorami,
instrumenty GeoMax są zawsze
spoziomowane a błędy kolimacji
są skorygowane. Cztero-osiowa
kompensacja jest standardem
we wszystkich tachimetrach
GeoMax co oznacza, że można
mieć pewność maksymalnej
niezawodności pomiarów obu
kątów, poziomych i pionowych.

KOMPLETNY SYSTEM
GeoMax  dostarcza nie tylko
wysoce wydajne instrumenty,
ale także  komplet akcesoriów,
aby spełnić Twoje wymagające
oczekiwania. Wszystko
w jednym pudełku.

WYDAJNE OPROGRAMOWANIE
Zaprojektowany do wielu
codziennych prac, Zoom20
accXess oferuje szeroki wachlarz
bardzo wydajnych programów
od ustawiania stanowisk
i nawiązywania instrumentu,
pomiarów, tyczenia
i sprawdzania, tak żebyś miał  
pewność, że GeoMax "pracuje
tak jak Ty".
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GeoMax Seria Zoom20 Pro

Wytrzymuje najtrudniejsze warunki.

OPROGRAMOWANIE
WEWNĘTRZNE
W prosty sposób kontroluj swoje dane w elastycznym i łatwym
w obsłudze oprogramowaniu
wewnętrznym. Powierzchnie,
objętości, elementy odniesienia, obliczenia i inne funkcje są dostępne na dużym
wyświetlaczu graficznym. Import
i eksport danych w formacie jaki
chcesz, zapewnia Ci całkowitą
kontrolę i elastyczność.

TECHNOLOGIA accXess™ EDM
Technologia GeoMax accXess
EDM zapewnia wyjątkową
niezawodność i dokładność
w swojej klasie pomiarów
z lustrem i bez, nawet
w najtrudniejszych warunkach.
W instrumentach GeoMax
serii Zoom20 Pro technologia
pomiaru bez lustra accXess
EDM jest dostępna w dwóch
wariantach accXess2 (250 m)
i accXess4 (400 m).

Zoom Pro wytrzymuje
najtrudniejsze warunki.
Opcjonalnie Zoom Pro może być
przetestowany w temperaturze
-30 ° C a wynik badań
potwierdza certyfikat polarny.
Nasze rozbudowane testy
fabryczne zapewniają, że
GeoMax "pracuje tak jak tego
oczekujesz".

GeoMax Zoom20 Pro accXess4

Dane techniczne
Hz, V Odchylenie standardowe (ISO 17123-3)
Kompensator
Zasięg dalmierza na lustro
Dokładność pomiaru na lustr (Fine/Tracking)
Zasięg pomiaru bez lustra accXess 4 / accXess 2
Dokładność pomiaru bez lustra
Wymiana danych

ZBUDOWANY DLA
WSZYSTKICH ŚRODOWISK

2 ”, 3 ”, 5 ”,
System cztero-osiowy
3,500 m
2 mm + 2 ppm / 3 mm + 2 ppm
400 / 250 m (na biały cel)
2 mm + 2 ppm (>500 m 4 mm + 2 ppm)
USB, RS232
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Pomiar odległości na lustro i pomiar
bez lustra 400 m

GeoMax Zoom20 Pro accXess2
Pomiar odległości na lustro i pomiar
bez lustra 200 m

WYDAJNE OPROGRAMOWANIE
Każdy instrument serii Zoom30
Pro wyposażony jest w pełną
gamę zaawansowanych aplikacji:
• Pomiary i kodowanie
• Wcięcie kombinowane
• Tyczenie
• Powierzchnia 3D i objętość
• Przeniesienie wysokości
• Pomiary budowlane
• Linia odniesienia
• Łuk odniesienia
• Tyczenie siatki
• Zaawansowany mimośród celu
• Obliczenia
• Pomiar linii niedostępnej
• Domiary dwu-lustrowe
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GeoMax Seria Zipp20 Open WinCE®
Całkowicie otwarty Windows® CE, możliwość wyboru oprogramowania
terenowego.

CAŁKOWICIE OTWARTY WinCE®
Zipp20 jest tachimetrem
z całkowicie otwartym systemem
operacyjnym WinCE®.
Wyposażony w oprogramowanie
GeoMax FieldGenius, GeoMax
Layout Pro, X·PAD, Carlson
SurvCE lub jakiekolwiek lokalne
oprogramowanie geodezyjne,
Zipp20 pozwala na pracę w
sposób który najlepiej odpowiada
Twoim potrzebom. WinCE®
pozwala nawet na uruchamianie
własnych programów oraz
personalizację systemu.

KOMPLETNIE POŁĄCZONY
Ze zintegrowanym Bluetooth®
i możliwością podłączenia
do dowolnego tabletu
lub rejestratora danych,
Zipp20 zapewnia najwyższą
elastyczność. Wymiana danych
i plików za pomocą pamięci USB
sprawia, że praca z Zipp20 jest
wyjątkowo prosta i łatwa.

GeoMax Zipp20 R2
Pomiar odległości na lustro
i pomiar bez lustra 250 m

Dane techniczne
Dokładność (ISO 17123-3)
Zasięg na lustro
Zasięg bez lustra (Zipp10 R Pro)
Dokładność pomiaru na lustro
Dokładność pomiaru bez lustra
Czas pomiaru (Tracking/Quick/Fine)
Czas pomiaru bez lustra

KOMPLETNIE WYPOSAŻONY
Wszystkie zalety otwartości i
łączności systemu w zestawieniu
z kolorowym i dotykowym
wyświetlaczem, pomiar
odległości bez lustra i wszystkie
ulubione cechy Windows®
CE oraz oprogramowanie
wewnętrzne tachimetru Zipp20
sprawia, że instrument "pracuje
tak jak Ty tego oczekujesz".

2”, 5”
3,000 m
250 m / 400m (na biały cel)
2 mm + 2 ppm
3 mm + 2 ppm
0.33 sek / 2.0 sek / 2.4 sek
3.0 – 6.0 sek
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GeoMax Zipp20 R4
Pomiar odległości na lustro
i pomiar bez lustra 400 m

Seria Zipp20 - Open WinCE®
Wyposażony w oprogramowanie
GeoMax FieldGenius, X·Pad,
Carlson SurvCE lub jakiekolwiek
lokalne oprogramowanie
geodezyjne, Zipp20 pozwala na
pracę w sposób który najlepiej
odpowiada Twoim potrzebom.
Ze zintegrowanym Bluetooth®
i możliwością podłączenia
do dowolnego tabletu
lub rejestratora danych,
Zipp20 zapewnia najwyższą
elastyczność. Wszystkie zalety
otwartości i łączności systemu
w połączeniu z kolorowym
i dotykowym wyświetlaczem,
pomiar odległości bez
lustra i wszystkie ulubione
cechy Windows® CE oraz
oprogramowanie wewnętrzne
tachimetru Zipp20 sprawia, że
instrument "pracuje tak jak Ty
tego oczekujesz".
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GeoMax Seria Zipp10 Pro

Ekonomiczny wybór, gdy cena liczy się tak samo jak wydajność.

Łatwa komunikacja
Zipp10 Pro pozwala na łatwy
transfer za pośrednictwem
pamięci USB wszystkich swoich
danych i plików. Przenoszenie
danych jest teraz łatwiejsze niż
kiedykolwiek wcześniej i uwalnia
Cię od konieczności korzystania
z komputera.

Wydajność, wytrzymałość
Zapewniając pomiar bez
lustra do 250 m, duży zasięg
pomiaru na lustro do 3,000
m, koncentryczną widoczną
wiązkę lasera w połączeniu z
wytrzymałą, pyło i wodoszczelną
obudową sprawia, że Zipp10
Pro jest najwyżej notowanym
instrumentem w swojej klasie.

Wielofunkcyjna klawiatura
Ergonomiczna, pełna klawiatura
numeryczna, intuicyjna
nawigacja i łatwe wprowadzanie
danych zapewnia szybką
nawigację i bezpośredni dostęp
do aplikacji. Duży kolorowy
ekran o wysokiej rozdzielczości
zapewnia wyjątkową czytelność
nawet w silnym świetle
słonecznym.
GeoMax Zipp10 Pro
Pomiar odległości na lustro

GeoMax Zipp10 R2

Dane techniczne
Dokładność (ISO 17123-3)
Zasięg pomiaru na lustro
Zasięg pomiaru bez lustra
Dokładność pomiaru na lustro
Dokładność pomiaru bez lustra
Czas pomiaru (tracking/quick/fine)
Czas pomiaru bez lustra

2”, 5”
3,000 m
250 m
2 mm + 2 ppm
3 mm + 2 ppm
0.33 sek / 2.0 sek / 2.4 sek
3.0 – 6.0 sec
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Pomiar odległości na lustro
i pomiar bez lustra 250 m

Kompletny Tachimetr
Zasięg 250 m 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 jest pierwszym na
świecie tachimetr w swojej
klasie, wyposażonym w łatwy
transfer za pośrednictwem
pamięci USB wszystkich swoich
danych i plików. 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.”

PROGRAMY
• Rejestrowanie danych i kodowanie
• Tyczenia
• Wcięcie
• Powierzchnia i objętość
• Przeniesienie wysokości
• Pomiar linii niedostępnej
• Droga
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GEOMAX GNSS
Zapewnij sobie najwyższą niezawodność w najcięższych warunkach
z systemami GeoMax GNSS. Wyposażone w najnowszą technologię GPS,
systemy te są bardzo opłacalne a dzięki produktywność i wydajność,
podnoszą wyniki pracy na wyższy poziom.

GeoMax Seria Zenith35 Pro

Pełne spektrum sygnałów satelitarnych, nieograniczonej łączności i funkcji Tilt&Go.

WYGODNA FUNKCJA TILT & GO

PEŁNA ŁĄCZNOŚĆ

MAKSIMUM POZYCJONOWANIA

Mierzysz narożniki budynku lub
krawężnik pod zaparkowanym
samochodem? Mierzysz punkty, gdzie
sygnały satelitarne są zablokowane
przez liście i zadaszenia? Z
odbiornikiem Zenith 35 PRO TAG
nie stanowi to żadnego problemu wystarczy przechylić tyczkę, wykonać
pomiar i iść dalej - Tilt & Go! Uwolnij
się od pracy z precyzyjnie ustawioną
w pionie tyczką, pochyl odbiornik  w
zakresie do 30 stopni i nadal uzyskasz
precyzyjne pomiary GNSS.

Usuń problemy dzięki dostępowi
do sprzętu z dowolnego urządzenia
podłączonego do Internetu, niezależnie od Twojego położenia.

Wyposażony w najnowszą technologię
odbioru i przetwarzania sygnałów satelitarnych NovAtel, odbiorniki Zenith
35 Pro zapewniają maksymalną wydajność. Technologia AdVance® RTK
opracowana przez Novatel zapewnia
maksymalną dostępność pozycjonowania w trudnych warunkach.

Jednocześnie możesz podłączyć
do 10 odbiorników ruchomych ze
stacją Zenith 35 Pro w technologii
DynDNS.

GSM - UHF Tilt&Go

Dane techniczne
Technologia AdVance®

Wysoka dostępność + niezawodność FIX

Tryby dokładności pomiarów

Ekstra bezpieczny, Standardowy

Kanały

555

Śledzone sygnały

GPS L1, L2, L2C, L5; GLONASS L1, L2, L3*;
BeiDou B1, B2, B3**(opcja); Galileo E1, E5a, E5b,
AltBOC, E6** (opcja); SBAS

Częstotliwość odświeżania pozycji

20Hz standard

Dokładność pomiaru statycznego H / V

3 mm ± 0.5 ppm (rms) / 5 mm ± 0.5 ppm (rms)

Dokładność pomiaru kinematycznego H / V 8 mm ± 1 ppm (rms) / 15 mm ± 1 ppm (rms)
Dokładność pomiaru statycznego długiego
3 mm + 0.1 ppm (rms) / 3.5 mm + 0.4 ppm (rms)
H/V
Dokładność sensora wychylenia

0.1° - 3.4 mm przy wysokości tyczki 2 m
22

Zenith35 Pro

ü

Zenith35 Pro
TAG

ü

ü
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GeoMax Seria Zenith25 Pro
Niezwykła wydajność, nawet w ekstremalnych warunkach.

EKSTREMALNIE WYTRZYMAŁY

NAPRAWDĘ PRZYSZŁOŚCIOWY

WYDAJNY REJESTRATOR

Seria odbiorników GNSS
Zenith25 Pro zapewnia pyło
i wodoszczelności na poziomie
IP68, umożliwiając stosowanie
ich nawet w ekstremalnych
warunkach. Urządzenie jest
na tyle mocne, że wytrzymuje
upadek z tyczki 2m i kompletne
zanurzenie pod wodą.

Dzięki wewnętrznemu
modemowi UHF i GSM 3,75G
Penta oraz pełnej obsługi
systemów GPS, GLONASS,
Galileo, Beidou i SBAS, seria
odbiorników Zenith25 Pro
jest rzeczywiście bardzo
przyszłościowym rozwiązaniem
i nadaje się do każdego
zastosowania.

PS336 to seria wysokiej jakości,
solidnych ręcznych rejestratorów
komunikujących się w czasie
rzeczywistym, nawet w trudnych
warunkach. Dzięki wbudowanemu systemowi operacyjnemu
Windows® embedded, rejestrator
danych jest otwarty na dowolne,
kompatybilne oprogramowanie,
w tym GeoMax FieldGenius,
GeoMax Layout Pro i X·PAD.

Dane techniczne
Technologia AdVance®

Wysoka dostępność + niezawodność FIX

Kanały

120, na dwóch częstotliwościach

Śledzone sygnały

GPS L1, L2, L2C; GLONASS L1, L2;
BeiDou B1, B2 (opcja z25 pro-4); Galileo* (opcja
z25 pro-4); SBAS

Częstotliwość odświeżania pozycji

5 Hz, 20Hz (opcja)

Dokładność pomiaru statycznego H / V

3 mm ± 0.5 ppm (rms) / 5 mm ± 0.5 ppm (rms)

Dokładność pomiaru kinematycznego H / V 8 mm ± 1 ppm (rms) / 15 mm ± 1 ppm (rms)
Dokładność pomiaru statycznego długiego 3 mm + 0.1 ppm (rms) / 3.5 mm + 0.4 ppm (rms)
H/V
Dokładność i niezawodność pomiaru zależą od wielu czynników, takich jak ilość śledzonych satelitów, ich geometrii,
przeszkody terenowe, czasu obserwacji, stanu jonosfery, wielodrożności sygnałów itp. Podane wartości odnoszą się
do pomiar w warunkach normalnych lub sprzyjających.
* Opcjonalne śledzenie sygnałów Galileo zostanie udostępniona przy wystarczającej ilości satelitów tego systemu.
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Technologia Q-Lock™
Technologia Q-Lock™ śledzi
wszystkie satelity z najwyższą
dostępną siłą sygnału, wykonuje
regularne niezależne kontrole
i zapewnia pracę nawet
w trudnych warunkach, takich
jak bliskość wysokich budynków
lub pod gęstymi drzewami.
Wszystkie elementy odbiornika
zostały na tyle silne połączone,
że wytrzymuje on upadek
z tyczki 2m i kompletne
zanurzenie pod wodą.
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GeoMax Serie Zenith10 i Zenith20

Bardzo elastyczne systemy ze wszystkimi zintegrowany urządzeniami
komunikacyjnymi.

CAŁKOWICIE ZINTERGOMANY
GNSS
Zenith10 i Zenith20 są
kompletnymi i w pełni
zintegrowanymi systemami
pozycjonowania satelitarnego.
Składają się one tylko z dwóch
głównych składników: anteny
GNSS i kontrolera, które mogą
być zamocowane do tyczki lub
statywu.
Zintegrowana technologia
bezprzewodowa, zapewnia
całkowicie wolne od kabli i
lekkie rozwiązanie, gotowe na
cały dzień pracy.

JAKOŚĆ GNSS

PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ

Wyposażony w najnowszą
technologię odbioru
satelitarnego firmy Novatel,
Zenith10 i Zenith20 zapewniają
maksymalną wydajność.
Zaawansowana technologia
AdVance® RTK, opracowana
przez Novatel, zapewnia
maksymalną dostępność
pozycjonowania w trudnych
warunkach.
Oba odbiorniki mogą śledzić
sygnały z satelitów GPS i
GLONASS. Zenith20 dodatkowo
wspiera odbiór sygnałów
satelitarnych z Beidou i Galileo.

Zenith10 i Zenith20 to całkowicie
elastyczne systemy ze wszystkimi
urządzeniami komunikacyjnymi
zintegrowanymi z anteną. Bardzo
łatwo można przełączyć się
pomiędzy radiem UHF do odbioru
danych korekcyjnych z lokalnej
stacji referencyjnej a modemem
GSM do pobierania korekt z sieci
regionalnej. W chwilach, gdy
nie są dostępne żadne korekty,
surowe dane mogą być łatwo
rejestrowane do post-processing
w biurze. Zarówno Zenith10
jak i Zenith20 mogą pracować
jako lokalne stacje referencyjne
transmitując dane zarówno przez
wewnętrzny radiomodem lub
zewnętrzny radiomodem dużej
mocy.

Dane techniczne
Technologia AdVance®

Wysoka dostępność + niezawodność FIX

Kanały
Zenith10
Zenith20

72
120

Śledzone sygnały

GPS L1, L2, L2C;
GLONASS L1, L2; Galileo*; BeiDou B1, B2 (opcja)

Częstotliwość odświeżania pozycji

20Hz (opcja), 5 Hz

Dokładność pomiaru statycznego H / V

5 mm ± 0.5 ppm (rms) / 10 mm ± 0.5 ppm (rms)

Dokładność pomiaru kinematycznego
H/V

10 mm ± 1 ppm (rms) / 20 mm ± 1 ppm (rms)

* Opcjonalne śledzenie sygnałów Galileo zostanie udostępnione przy wystarczającej ilości satelitów tego systemu.
** Dokładność i niezawodność pomiaru zależą od wielu czynników, takich jak ilość śledzonych satelitów, ich geometrii,
przeszkody terenowe, czasu obserwacji, stanu jonosfery, wielodrożności sygnałów itp.
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GEOMAX SKANER LASEROWY
Solidny i niezawodny skaner laserowy
zalecane do pracy we wszystkich
środowiskach.

28

GEOMAX MIKRO ROBOT
Łatwy w obsłudze i szybki instrument do
pomiarów 3D. Instrumenty serii Zoom3D są
idealne do prac wewnątrz jak i na zewnętrz.
Może być uaktualniony do innowacyjnego i
przyjaznego dla użytkownika mikro robota.
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GeoMax Zoom300

Wytrzymały i niezawodny skaner laserowy (TfT)

SOLIDNY I ŁATWY W
OBSŁUDZE
Prosty w użyciu i gotowy do
skanowania, po naciśnięciu
przycisku, Zoom300
można kontrolować
i obsługiwać bezpośrednio
z dowolnego urządzenia
mobilnego połączonego do
bezprzewodowej sieci WLAN.
Skaner laserowy GeoMax
działa nawet w ekstremalnych
warunkach pogodowych i jest
odporny na wodę i kurz.

OSIĄGI
Zoom300 obsługuje cztery
tryby skanowania przy
różnych rozdzielczościach.
W zależności od obiektu
i obszar do skanowania
można zdefiniować
najlepszą rozdzielczość,
aby zoptymalizować czas
skanowania i rozmiar danych
wyjściowych.

Dane techniczne
Zasięg Max / Min
Warunki pracy
Pole widzenia Pionowo / Poziomo
Szybkość skanowania
Rozbieżność wiązki lasera
Rozdzielczość
Dokładność

300m 100% współczynnik odbicia
(na biały cel) / 2.5m
250m
90° (-25° +65°) / 360°
40.000 punktów/sek
0.37mrad
37mm x 37mm  100m
6mm 50m / <10mm 100m
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POMIARY GEOREFERENCYJNE
Z GPS/GNSS
Teraz możliwe jest
wykorzystanie odbiornika
GPS/GNSS do wyznaczenia
położenia skanowania i do
georeferencyjnego wpasowania
danych z chmury punktów.
Zamontuj antenę GPS/GNSS
na Zoom300 a orientacja
zostanie obliczona na podstawie
nawiązania do drugiego
odbiornika GPS/GNSS.
Sprzęt zapewnia precyzję
i dokładność dla wszystkich
projektów 3D za pomocą
systemu jednolitego odniesienia
3D.

PODSTAWA
Ten skaner laserowy jest
szczególnie użyteczne w
zamkniętych środowiskach,
takich jak jaskinie, konstrukcje
architektoniczne i tunele,
gdzie są szczególnie wysokie
sufity. Pozwala wykonać pełne
skanowanie powierzchni
poprzez obrót skanera o 240°.

240°
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GeoMax Seria Zoom3D
Łatwy w obsłudze i szybki mikro robot.

ROZWIĄZANIE TYPU PLUG
AND PLAY

UAKTUALNIJ GO DO WERSJI
MIKRO ROBOT

Pomiary 3D nigdy nie były tak łatwe
i szybkie. Dzięki bardzo prostej
konfiguracji i wyposażeniu w funkcję
Automatycznego poziomowania,
Zoom3D pozwali przyspieszyć
codzienną pracę wewnątrz jak i na
zewnątrz.

Oszczędź czas i zasoby uaktualniając
swój Zoom3D do mikro robota dla
dowolnych prac jednoosobowych.
Jego potężne oprogramowanie
jest wyposażone w technologię
rozpoznawania i automatycznego
śledzenia celu zamontowanego na
standardowej tyczce TPS. Zoom3D
jest idealnym partnerem we
wszystkich codziennych pracach na
każdej małej budowie do wszystkich
codziennych prac - od pomiarów
powykonawczych do tyczeń.

ROZPOCZNIJ PRACĘ
WCISKAJĄC DWA PRZYCISKI
1.

Ustaw instrument na podłodze
lub przykręć do statywu

2.

Włącz go. Zoom3D
automatyczne spoziomuje się

3.

Podłącz rejestrator i rozpocznij
pracę!

TWÓJ IDEALNY PARTNER
W POMIARACH OBIEKTÓW
ZAKRYTYCH
Łatwe poziomowanie i tyczenie unikalne i przyjazne dla użytkownika
wewnętrzne oprogramowanie
Zoom3D jest dostarczane
z pełnym zestawem funkcji, które
przyspieszają wewnętrzne pomiary.
Szybkie i dokładne wyniki mogą
być łatwo wyeksportowane w
najbardziej powszechnym formacie
danych a to wszystko otrzymasz
w najlepszym stosunku ceny do
wydajności.

Dane techniczne
Kątomierz cyfrowy dokładność i zakres (Hz/V)

Poziomo 360°; Pionowo 250; °5˝, odpowiada 1.2 mm przy 50 m

Dalmierz laserowy

Współosiowy, widzialny czerwony laser; Klasa2; 650 nm; < 1 mW

Zasieg

0.5 - 50 m

Dokładność pomiarów (3D)

Kombinacja kąta i odległości przy 10m/1mm; przy 30m/2mm; przy 50m/4mm

Zakres samo poziomowania czujnika pochylenia

± 3°
32
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GEOMAX KONTROLERY
I REJESTRATORY GIS
Dzięki zastosowaniu otwartej platformy,
wystarczy użyć oprogramowania, które
najlepiej pasuje do Twoich wymagań a
solidne i dokładne urządzenia będą łatwe
w obsłudze.

GeoMax Seria Zenith04

Ręczny odbiornik GIS i rejestrator danych GNSS.

W PEŁNI WYPOSAŻONY
Zenith04 jest wyposażony we
wszystkie funkcje, których
możesz potrzebować: 50
kanałowy odbiornik GPS+SBAS,
cztero-zakresowy modem GSM/
GPRS, Wi-Fi, Bluetooth®, aparat
cyfrowy z matrycą 5 MP, pełną
klawiaturę numeryczną i wiele
innych.

WSZECHSTRONNY ZESTAW
FUNKCJI WYMIANY DANYCH
Jego wszechstronny zestaw
funkcji wymiany danych jest
uzupełniony przez możliwość
uruchamiania własnych
programów w środowisku
Windows Mobile® i pakietu
Office Mobile w codziennej
pracy.

Dane techniczne
Ilość kanałów
Śledzone sygnały
Dokładność różnicowa
Dokładność autonomiczna
SBAS
System operacyjny
Pamięć
USB
Komunikacja
Bluetooth®
Wi-Fi
Kamera

50, L1
GPS L1, kod C/A
1.5 m
1-3 m
WAAS / EGNOS / MSAS / GAGAN
Microsoft Windows Mobile® 6.5
TF rozszerzalna do 32 GB
wodoodporne złącze mini USB
zintegrowany, czterozakresowy moduł GSM/GPRS,
funkcje telefonu
Bluetooth® V2.0 wsparcie EDR
802.11 b/g Wireless LAN
5 MP z auto-fokusem

36

W PEŁNI ELASTYCZNY
Czy używasz ergonomicznego
Zenith04 z jego wbudowanym,
czułym odbiornikiem GPS
w zastosowaniach GIS lub
łączysz się poprzez Bluetooth®
z zintegrowanym odbiornikiem
GNSS i tachimetrem , Zenith04
oferuje wyjątkową elastyczność
której potrzebujesz
w rejestratorze terenowym.

50 kanałów GPS
Cztero-zakresowy
GSM/GPRS
Bluetooth® i
Wi-Fi  

Dotykowy
ekran 3.7”

Kamera
5 MP
Pasek

Windows
Mobile® 6.5
Pełna
klawiatura
numeryczna

Rysik
Wytrzymała
obudowa
Grubość
33 mm
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GeoMax Seria PS336

Wytrzymała rejestrator z Windows Mobile® gotowy do pracy w terenie.

W PEŁNI WYPOSAŻONY

EKSTREMALNIE WYTRZYMAŁY

W PEŁNI ELASTYCZNY

Model PS336-E zawiera
technologię szybkiej komunikacji
z Internetem we wszystkich
typach sieci. Wbudowany odbiornik GPS, kompas elektroniczny,
wysokościomierz, aparat fotograficzny z matrycą 5M pikseli
i funkcją automatycznego
ogniskowania są starannie zintegrowane w jedno urządzenie.

Seria PS336 to wysokiej klasy
solidny rejestrator polowy z
możliwością pełnej  komunikacji
w czasie rzeczywistym, nawet
w trudnych warunkach. Spełnia
normy pyło i wodoszczelności
IP68 oraz spełnia standardy
wojskowe.

Funkcjonalny Windows Mobile®
jest system operacyjnym
otwartym dla kompatybilnego
oprogramowania, takiego jak
GeoMax FieldGenius, X·PAD,
SurvCE, itp. dla pełnej łączność
ze wszystkimi urządzeniami
GeoMax.

PS336

PS336-E

Bezprzewodowy LAN

Dane techniczne

•

•

Wewnętrzny Bluetooth®

•

•

Gniazdo kart SD

•

•

Do 32 GB *

•

•

29 klawiszy

•

•

Podświetlane klawisze

•

•

Cyfrowy aparat z matrycą 5M pikseli i funkcją
autofocus

•

48 kanałowy odbiornik GPS

•

Kompas elektroniczny

•

Wysokościomierz

•

Long-range Bluetooth®

•

* Opcjonalne, ** Wymaga opcjonalnego modułu Bluetooth® dalekiego zasięgu
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PS336-E to wersja rozszerzona
wyposażona w złącze rozszerzeń
umożliwiające zainstalowanie
modułu Bluetooth® dalekiego
zasięgu, który może służyć
jako pilot zdalnego sterowania
tachimetru robotycznego
Zoom80.

PS336

Standard

PS336-E

Rozszerzony

Cechy fizyczne
Ciężar: 0.53 kg (PS336)
Temperatura pracy: – 30°C do 60°C
Klasa ochrony: IP68 pyło i wodo
odporny / MIL-STD-810G
Wilgotność: 95%, bez kondensacji

Platforma obliczeniowa
System operacyjny:
Windows® Embedded Handheld 6.5
Procesor: Texas Instruments 1 GHz
Pamięć: Do 32 GB
Interfejs
Klawiatura: 29 podświetlanych klawiszy
Wyświetlacz: 3,5" technologia Full-VGA
Quadra-Clear™ kolorowy z ekranem dotykowym Komunikacja: Port szeregowy,
USB On-The-Go, zasilanie

Zasilanie
Bateria wewnętrzna: Wymienialna
Li-Ion 5.6 Ah, 3.7 V
Czas pracy: Do 15** godzin
LifeSupport™: Podtrzymanie
pracy w czasie wymiany baterii
* Opcjonalne, **Nowa bateria przy 20°C
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GeoMax FZ-M1 i FZ-B2

W pełni wytrzymałe tablety do pracy w najcięższych warunkach pogodowych.

ŁĄCZNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ
Odporny na wpływ trudnych
warunków pracy i ekstremalnie
wydajny dzięki elastycznej
konfiguracjach, wymiana
danych BluetoothTM i WiFi TM
oraz potężny procesor.

Dane techniczne

Mobilna platforma obliczeniowa
System operacyjny

W PEŁNI WYTRZYMAŁE

ZAPROJEKTOWANY DLA
PROFESJONALISTÓW

W terenie nic się nie ukryje
przed tymi tabletami. Ich
wielodotykowe i czytelne
w silnym świetle słonecznym
ekrany pozwalają na pracę bez
zdejmowania rękawiczek. A
ponieważ wypadki w terenie
mogą się zdarzyć, tablety są
również odporne na wstrząsy,
wodę i kurz.

Ergonomiczna i lekka
konstrukcja tabletów
w naturalny sposób dopasuje
się do Twoich dłoni, a systemy
operacyjne  WindowsTM 8.1
w FZ-M1 lub Android® 4.4
w FZ-B2 zwiększą Twoją
wydajność bez względu jak
ważne napotkasz w terenie
wyzwanie.  
FZ-M1

FZ-B2

Procesor Intel Celeron® Procesor Intel® Celeron
N2807 1.58 GHz, 1 MB L2
1.83 GHz
Cache
N2930
WindowsTM 8.1 Pro

Android® 4.4

2 GB

2 GB

Kamera 2 MP przód / 5 MP tył

•

•

Dwu zakresowy moduł bezprzewodowy WLAN
Intel® AC7260

•

•

Bluetooth® 4.0 + EDR Klasa 1

•

•

Czytelna w świetle słonecznym 7” aktywna
matryca WXGA (TFT)
Wyświetlacz IPS LCD z polaryzacją kołową (o
jasności do 500cd/m2)  

•

•

RAM
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GeoMax Z710

Tablet z 7” ekranem dotykowy dla X·PAD Android

KONTROLER?
TO ZALEŻY OD CIEBIE

RZECZYWISTOŚĆ
ROZSZERZONA, PEŁNY OBRAZ

X•PAD Android może być
dostarczany z wytrzymałym
tabletem wyposażony
w 7-calowy jasny ekran
dotykowy dzięki czemu dane
można wyświetlić szybko i przy
minimalnym wysiłku w każdych
warunkach. Ewentualnie
możesz również zdecydować się
na używanie X•PAD na własnym
tablecie lub smartfonie. To
wszystko daje użytkownikowi
maksymalną elastyczność.

Jak rzeczywistość rozszerzona
może być użytecznym
narzędziem w pomiarach i
tyczeniu? Oto jak. Po prostu
skieruj aparat na obszar pracy
i możesz od razu zobaczyć,
gdzie są punkty i elementy do
wytyczanie. X•PAD będzie Cię
prowadził w pobliże punktu, a
następnie wskaże Ci dokładną
lokalizację. Rozszerzona
rzeczywistość umożliwia
także oglądanie tego, co jest
niewidoczne np. podziemne
rury, kable i ich połączenia.
X•PAD pozwala integrować
rzeczywistość z danymi.
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TWOJE DANE NA MAPACH
GOOGLE.
Dzięki X•PAD możesz zobaczyć
swoją pomiary i projekty za
pośrednictwem Google
nałożone na mapę satelitarną
w dowolnym etapie realizacji.
Zobacz swoją pozycję na mapie,
sprawdzić położenie punktów
odniesienia lub zmierz odległości
i powierzchnie bezpośrednio
z rysunku CAD. Funkcja ta oferuje
rewolucyjny sposób pracy.

GEOMAX Z710
X·PAD na tablecie Z710 może
być używany ze wszystkimi
odbiornikami GeoMax Zenith
GNSS ale także z ręcznymi
i zmotoryzowanymi
tachimetrami serii Zoom.
KOMPAKTOWA OBUDOWA
Lekki, ważący tylko 800 g
tablet Z710 ma wbudowany
doskonały 7'' wyświetlacz i jest
na tyle poręczny, że można go
utrzymać w jednej ręce i jest
wystarczająco duży, aby łatwo
z nim pracować.
Z710 został specjalnie zaprojektowany i wytrzymuje upadek
z 2 m, jest amortyzowany
i szczelny. Wyposażony w szkło
hartowane i może pracować
w temperaturach od – 20° C
do 50° C.
Wbudowany odbiornik GPS,
w połączeniu z kompasem
elektronicznym i 3-osiowy
akcelerometrem sprawia,
że tablet Z710 to idealne
urządzenie dla każdego
używającego danych
przestrzennych w terenie.
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OPROGRAMOWANIE
GEOMAX
Dobrze zaprojektowane oprogramowanie
GeoMax ułatwia i przyśpiesza codzienną
pracę. Innowacyjna funkcjonalność i
intuicyjna współpraca z systemem.

44

45

GeoMax FieldGenius Premium

Wydajne rejestrowanie danych we wszystkich codziennych pomiarach
terenowych.

MODELOWANIE NUMERYCZNE
TERENU, OBJĘTOŚCI
I WARSTWICOWANIE
FieldGenius posiada możliwość
tworzenia i używania
powierzchni DTM z wykonanych
pomiarów oraz tworzenia DTM
na bieżąco w czasie pomiarów
Model TIN i warstwice będą
automatycznie uaktualniane
z każdym nowym pomiarem.

WYDAJNA OBSŁUGA TRAS
DROGOWYCH
Obsługa tras drogowych
w FieldGenius pozwala
wprowadzić ręcznie lub
zaimportować poziome
i pionowe parametry trasy oraz
wzorniki przekrojów. Wytycz
punkty trasy drogowej bez
problemów.

USTAWIENIA
INSTRUMENTU
W ZASIĘGU RĘKI
Funkcje pomiarowe
tachimetru i odbiornika GNSS są
dostępne we wspólnym i prostym pasku
narzędzi. Dostęp do
opcji pomiarów po
wciśnięciu przycisku.

Wszystko czego potrzebujesz znajdziesz w jednym oprogramowaniu
Tachimetr

Pełne wsparcie

GNSS/GPS

Obsługa odbiorników RTK
GNSS

Zaawansowanie

Trasy drogowe, pomiary
powierzchni tyczenie spadków
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Tachimetry robotyczne

Współpraca z instrumentami
zmotoryzowanymi

GeoMax Layout Pro

Prosty w obsłudze program do wynoszenia projektów budowlanych.

ZAAWANSOWANE
WYŚWIETLACZE I PLATFORMY
• Ekran mapy do wyniesienia
danych i  pomiarów
powykonawczych
• Łatwa w obsłudze struktura
menu
• Obsługa urządzeń
z pionowym i poziomym
układem ekranu

ŁATWY W OBSŁUDZE
• Praca bez kodowania
• Projekt jest tworzony
automatycznie
• Nie ma potrzeby
łączenia punktów
w biurze
PRZEJRZYSTY UKŁAD
• Wytycz punkty/linie
wybierając ekran mapy.
• Wybierz punkty do
tyczenia, Layout
Pro automatycznie
pokieruje procesem
wyznaczania pozycji
• Wytycz dane z pliku
DXF przez wskazanie
elementu CAD

NARZĘDZIA DO POMIARÓW
POWYKONAWCZYCH
I TOPOGRAFICZNYCH
• Procedury pomiarów
aktualnej sytuacji z
możliwością tworzenia
raportów i rysunków
powykonawczych
• Eksport do innych
programów
• Analiza mas ziemnych,
obliczenia objętości
i tworzenie DTM

ŁATWE USTAWIENIE
• Szybko rozpocznij pracę
• Procedura pomiaru
punktów nawiązania
umożliwia wyznaczenia
stanowiska tachimetru
• Kontrola stanowiska na
punktach nawiązania

47

TYCZENIE TRAS DROGOWYCH
• Wprowadź parametry
trasy drogowej z rysunku
technicznego
• Wprowadź parametry
poziome trasy, definicję
niwelety i wzorniki
przekrojów

GeoMax X·PAD MPS

Multi Positioning Software - nowa koncepcja przetwarzania danych
topograficznych.

WSZYSTKO W JEDNYM
Jeden program przyśpieszający i zwiększający
wydajność pracy. X·PAD integruje dane
z tachimetrów, odbiorników GNSS i skanerów
laserowych, łącznie przetwarza je, wizualizuje
i zarządza nimi bez konieczności wymiany danych
pomiędzy różnymi programami. Możesz połączyć
razem pomiary tachimetryczne lub GNSS z każdą
sceną skaningu laserowego i razem wszystko
przeglądać. To jest prawdziwa integracja!

lat.
long.

lat.
long.

ORGANIZACJA DANYCH
X-PAD z łatwością obsługuje wiele różnych typów
danych: pomiary, współrzędne, rysunki i chmury
punktów. Menadżer Projektów w uporządkowany
i logiczny sposób przechowuje dane w jednym
pliku roboczym. Zarządzanie wieloma sesjami
pomiarowymi i różnymi grupami danych
wektorowych jest proste, bo odpowiednie dane
mogą być szybko przeglądane w dowolnej chwili.  

WIZUALIZAJA DANYCH
Opracowaliśmy potężny silnik graficzny
pozwalający użytkownikowi na pracę zarówno w
trybie 2D lub 3D. Można łatwo przeglądać
i zarządzać danymi, nawet gdy są wyświetlane
w postaci arkusza kalkulacyjnego.  Funkcje do
wyszukiwania, filtrowania i obróbki sprawiają, że
przeglądanie i zarządzanie danymi jest proste.
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GeoMax X·PAD Android

Pierwsze na świecie profesjonalne oprogramowanie dla geodezji
i budownictwa na Android.

Prezentuje nowe podejście oparte na najbardziej rozwiniętej i technologicznie zaawansowanej platformie dla
urządzeń przenośnych. X·PAD Android oferuje wszystkie znane funkcje z Windows a nawet więcej. W połączeniu
z tachimetrami mechanicznymi i zrobotyzowanymi GeoMax jak również sensorami GNSS, X·PAD Android zmieni
sposób Twojej pracy.

RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA - PEŁNY OBRAZ ŚWIATA
Wystarczy skierować aparat w obszar zainteresowania, aby
zobaczyć elementy do wytyczenia.

ODNALEZIENIE PROJEKTU - TO TAKIE PROSTE
Nie pamiętasz nazwy projektu, ale wiesz gdzie i kiedy
był używany? Po prostu wybierz projekt poprzez
lokalizację na mapach Google lub datę w kalendarzu.

TWOJE DANE NA MAPACH GOOGLE
Na każdym etapie projektu możesz nałożyć
i wyświetlać swoje dane na zdjęciach
satelitarnych Google, sprawdzając punkty
odniesienia lub zmierzyć bezpośrednio na
rysunku.
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GeoMax X·PAD Survey & Construction

Wydajność i elastyczność.

X·PAD Survey
Doskonałe połączenie kompletnego rozwiązanie dla wszystkich zadań geodezyjnych z łatwym do opanowania
interfejsem użytkownika. Obejmując wszystkie zadania od prostego tyczenia przez modele terenu, objętości,
tyczenie tras drogowych do obliczeń geodezyjnych, X·PAD zwiększa wydajność i elastyczność pracy w terenie.
X·PAD Construction
X·PAD Construction umożliwia również nie geodetom - majstrom niezależnie tyczenie iwykonanie wszystkich
codziennych pomiarów. Ściśle według procedur i terminologii budowlanej,  X·PAD Construction "mówi" językiem
budowy.
Oparty na platformie Windows X·PAD Survey jak również X·PAD Construction mogą być używane w połączeniu
ze wszystkimi tachimetrami ręcznymi i robotyzowanymi, jak również z sensorami GNSS GeoMax.
TYCZENIE Z ZAMKNIĘTYMI
OCZAMI
Niech komunikaty głosowe
nawigują cię do celu, nawet bez
patrzenia na wyświetlacz. Jeżeli
wolisz użyj czytelnego kompasu
ułatwiającego nawigację
wizualną. Tycz bezpośrednio z
zaimportowanego rysunku CAD
bez czasochłonnej konwersji

ZAREJESTRUJ WIĘCEJ NIŻ
TYLKO WSPÓŁRZĘDNE
X·PAD pozwala na więcej
niż tylko pomiar położenia
punktów, możesz zintegrować
pozycję zdjęcia, notatki i
komentarze głosowe. Szybkie
kody pozwalają tworzyć
własne skróty do najczęściej
stosowanych kodów.

danych.
... i jeszcze więcej
• COGO
• Modele terenu i objętości
• Tyczenie tras drogowych
• CAD
• Odchylki od prostej (L&P)
• Monitoring
• Batymetria ...

JEDNOCZESNY POMIAR
I WIZUALIZACJA
Innowacyjny system
automatycznego rysowania
obsługujący kody, pozwala
zobaczyć tworzenie mapy, punkt
po punkcie, bez konieczności
długiego i złożonego kodowania
w biurze.
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GeoMax Geo Office (GGO)

Idealny towarzysz dla Twojego sprzętu GeoMax.

WYRÓWNANIE

ŁĄTWY W OBSŁUDZE
Zachowując standardy Microsoft
Windows, GGO jest łatwe w
obsłudze, nawet dla początkujących
użytkowników komputerów PC.
Poprzez korzystanie z ikon i graficznej pracy z danymi, GGO jest tak
proste jak "wskaż i kliknij".

IMPORT/EKSPORT DANYCH
RINEX
Wsparcie przetwarzania pomiarów
GNSS z wykorzystaniem wielu
odbiorników różnych marek jest
zapewnione dzięki opcji w GGO
Import / Export RINEX. Korzystając
z branżowego standardu wymiany
danych w formacie RINEX
można importować obserwacje
z odbiorników osób trzecich i
przetwarzać je w GGO.

PRZYGOTUJ, WIZUALIZUJ
I EDYTUJ
GGO posiada pełny zestaw narzędzi,
które pozwalają uzyskać Ci jak

najwięcej ze twojego sprzętu jeszcze
przed udaniem się w teren. Po
zakończeniu pomiarów i bezproblemowym przesłaniu danych
polowych do GGO, wszystkie obserwacje są natychmiast dostępne do
wizualnego sprawdzenia przebiegu
pomiarów. W przypadku stwierdzenia błędów lub zmian dane mogą
być łatwo edytowane dostarczając
doskonałych rezultatów.

PRZETWARZANIE DANYCH I
RAPORTOWANIE
Gdy wymagany jest postprocessing danych GNSS (GPS
+ GLONASS), GGO zapewnia
najlepszą technologię gwarantująca
otrzymanie zawsze optymalnych
rezultatów. Wystarczy zaimportować
dane a GGO automatycznie obliczy
wszystkie możliwe wektory GNSS.
Gdy wyniki są już dostępne, można
je przedstawiać w dowolnych,
niestandardowych, definiowanych
przez użytkownika raportach.
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Dostępny jest pakiet ścisłego
wyrównania 3D metodą
najmniejszych kwadratów. Opcja ta
pozwala na wyrównanie dowolnej
kombinacji obserwacji GNSS i
pomiarów tachimetrycznych
używając wielu różnych parametrów
i układów współrzędnych. Wyniki są
zapisywane i przedstawiane
w dobrze zaprojektowanych i
obszernych raportach HTML.

GEOMAX TE
I NIWELATO

Systemy niwelacji Ge
zakończenie codzien
czas z najwyższą dok
trudnych warunkach
polegać na ich komf
podczas pracy wewn

EODOLITY
ORY

eoMax ułatwiają
nnej niwelacji na
kładnością. Nawet w
h pogodowych możesz
forcie i wytrzymałość
nątrz jak i na zewnątrz.

GeoMax Zipp02

Teodolit cyfrowy do wszystkich zadań budowlanych.

ZNIWELOWAĆ RÓŻNICE
Dzięki kompensacji pionowej
i 2" dokładności Zipp02
zapewnia prostotę obsługi
i precyzję niezbędną w
najbardziej wymagających
pracach w przystępnej cenie.
Różne tryby wyświetlania,
ustawienie i zatrzymywanie
zera kąta poziomego, wybór
różnych jednostek, prosty
pomiar odległość za pomocą
kresek dalmierczych zapewnia

prostą obsługę przy pomocy
zaledwie sześciu klawiszy.
Widoczny pion laserowy
umożliwia szybkie i łatwiejsze
niż kiedykolwiek ustawienie
instrumentu nad punktem.
Zipp02 jest narzędziem,
które możesz wybrać, gdy
potrzebujesz sprawdzać kąty,
liniowość, spadki i wykonywać
niwelację krótkiego zasięgu.

Dane techniczne
Precyzja
Powiększenie
Kompensator
Wyświetlacz
6 klawiszy szybkiego dostępu
Czas pracy (bez pionu laserowego)
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2”
30 x
Pionowy automatyczny
włączany i wyłączany przez użytkownika
Dwustronny, czytelny
podświetlany
36 godzin

GeoMax Seria ZDL700

Niwelator cyfrowy oferuje dokładne wyniki i szybkość działania.

SZYBKO, DOGODNIE
I BEZBŁĘDNIE
Szybki pomiar w 3 sekundy,
w połączeniu z prostotą obsługi
jednym przyciskiem i pamięć
wewnętrzna, zapewnia sprawną
i bardziej wydajną pracę.
ZOSTAW KALKULATOR
W KIESZENI
Wbudowany program do wyrównania, obliczenie różnicy
wysokości, tryb pracy z odwróconą
łatą w połączeniu z różnymi konfiguracjami pomiarowych pozwalają
wykonać wszystkie obliczenia w
ZDL700. Zastosowanie cyfrowego

odczytu i automatycznych
obliczeń sprawia, że nigdy
nie będziesz spowalniany
przez czasochłonne używanie
kalkulatora.
DOKŁADNY
Obszerne badania terenowe
zweryfikowały doskonałą
dokładność ZDL700 na poziomie
0,7 mm na 1 km niwelacji
dwustronnej. To sprawia,
że ZDL700 jest idealnym
niwelatorem nie tylko do
niwelacji wysokiego rzędu, ale
także pomiarów odkształceń,
pomiarów precyzyjnych, jak
również ogólnobudowlanych.

Dane techniczne
Dokładność wysokości
Dokładność odległości
Zasięg maksymalny
Czas pojedynczego pomiaru
Pamięć wewnętrzna

± 0.7 mm/km
D < 10 m, 10 mm
D ≥ 10 m, 0.001 x D
105 m
<3 sekundy
2000 pomiarów
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GeoMax Seria ZAL

Niwelatory automatyczne o szerokim zakresie zastosowań

Zwiększ swoją wydajność
i uzyskaj bezbłędne wyniki
w najlepszym stosunku ceny do
wydajności.
Seria niwelatorów automatycznych GeoMax ZAL to narzędzia
niezawodne i trwałe. Dostępne
dla użytkowników o różnych
poziomach zaawansowania,
niwelatory GeoMax umożliwiają
wszystkim budowlańcom działać
sprawnie i ekonomicznie.
Z różnymi powiększeniami
lunet, nową ergonomiczną
i solidną konstrukcją oraz   
pełną gamą akcesoriów i usług,
niwelatory automatyczne
zapewniają doskonałą jakość
w przystępnej cenie.

GeoMax Seria ZAL300
Dla profesjonalistów /
wysoka precyzja

Dane techniczne

ZAL330

ZAL328

Dokladność
Odchylenie standardowe na 1km podwójnej niwelacji

1,2 mm

1,5 mm

Obraz

Prosty

Prosty

Powiększenie
Minimalna odległość od osi instrumentu

30 x

28 x

0,8 m

0,8 m

100

100

Zakres pracy kompensatora / dokładność poziomowania

± 15’ / 0,3’’

± 15’ / 0,3’’

Przewaga libelli pudełkowej

10' / 2 mm

10' / 2 mm

IP57

IP57

Stała mnożenia

Zabezpieczenie
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GeoMax Seria ZAL100

GeoMax Seria ZAL200

Wybór ekonomiczny /
okazjonalne używanie

Dla profesjonalistów / pomiary
standardowe

ZAL324

ZAL320

ZAL232

ZAL224

ZAL220

ZAL132

ZAL124

ZAL120

2,0 mm

2,5 mm

1,9 mm

2,0 mm

2,5 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,5 mm

Prosty

Prosty

Prosty

Prosty

Prosty

Prosty

Prosty

Prosty

24  x

20 x

32 x

24 x

20 x

32 x

24 x

20 x

0,6 m

0,6 m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

100

100

100

100

100

100

100

100

± 15’ / 0,5’’

± 15’ / 0,5’’

± 15’ / 0,5’’

± 15’ / 0,5’’

± 15’ / 0,5’’

± 15’ / 0,5’’

± 15’ / 0,5’’

± 15’ / 0,5’’

10' / 2 mm

10' / 2 mm

8' / 2 mm

8' / 2 mm

8' / 2 mm

8' / 2 mm

8' / 2 mm

8' / 2 mm

IP57

IP57

IP56

IP56

IP56

IP54

IP54

IP54
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GEOMAX LASERY
ROTACYJNE
Lasery rotacyjne GeoMax
nadają się do wszechstronnych
zastosowań i są prawdziwymi
narzędziami wielofunkcyjnymi
w rozsądnej cenie.
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GEOMAX LASERY
RUROWE
Wszechstronne i w pełni
funkcjonalne lasery rurowe GeoMax
usprawnią sposób Twojej pracy.
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GeoMax Seria Zone

Od początku do końca zaspokoją każdą potrzebę.

Place budowy mogą znacznie się różnić począwszy od skromnych do złożonych projektów. Specjaliści budowlani
potrzebują różnorodnych narzędzi o szerokiej gamie możliwości, aby poprawnie i oszczędnie wykonać i zakończyć
pracę. Nowe i bogate portfolio laserów rotacyjnych GeoMax oferuje odpowiednie narzędzia budowlane dla
wszystkich branż i zastosowań.
Solidnie zbudowane i niezawodne w każdym calu lasery GeoMax zapewnić Ci długotrwałą pracę dzięki elastycznym
opcjom ładowania, pełnej gamie wymiennych akcesoriów i możliwości dostosowania do Twoich indywidualnych
preferencji a wszystko to w najlepszym stosunku ceny do wydajności.

GWARANCJA 3 LATA

ZNAKOMITA RELACJA CENY
DO WYDAJNOŚCI

BEZBŁĘDNE
WYNIKI

NIEZAWODNY W
KAŻDYM CALU

IP68/67
ZABEZPIECZENIE

WYMIENNE AKCESORIA
DŁUGOTRWAŁE
DZIAŁANIE

SOLIDNA KONSTRUKCJA
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GeoMax Zone70 DG

Wysokiej klasy laser dwuosiowy o bezkonkurencyjnej wydajność.

Posiadający bardzo
wytrzymałą konstrukcję,
wysokiej klasy laser
rotacyjny zapewnia
bezkonkurencyjną
wydajność i jest specjalnie
przystosowany do pracy na
dużych odległościach, gdzie
wymagana jest wysoka
precyzja i niezawodność
w każdych warunkach
środowiskowych.

Dane techniczne

Funkcjonalność

Samopoziomujący
z cyfrowo sterowanym
pochyleniem wiązki lasera w
dwóch kierunkach-osiach (w
pełni automatyczny).

Ochrona głowicy

Całkowicie zamknięta

Zasięg pracy (średnica)

900 m / 3000 ft

Dokładność samo-poziomowania

± 1.5 mm na 30 m
(±1/16” na 100 ft)

Zakres samo-poziomowania

± 6°

Zakres spadku

Do 25%

Szybkość obrotowa

300, 600, 900, 1200 obr/min

Tryby skanowania

-

Dioda laserowa typ / klasa

635 nm (widzialna) / klasa 1

Typ baterii

4-8 D alkaliczne / NiMH

Czas pracy na baterii

> 40 godz.

Temperatura pracy

-20°C do 50°C

Zabezpieczenie

IP68

61

GeoMax Zone60 DG

W pełni automatyczny laser dwu nachyleniowy.

W pełni automatyczne, przeznaczone
dla pracowników budowlanych, którzy
potrzebują niezawodność i dokładność,
profesjonalnego lasera do codziennej
pracy. Prosty interfejs lasera i pilota
zdalnego sterowania zawsze zapewniają
pełną kontrolę.

Dane techniczne

Funkcjonalność

Samopoziomujący
w zakresie płaszczyzny
poziomej i pionu, cyfrowo
ustawiane nachylenie w
dwóch osiach (w pełni
automatyczny)

Ochrona głowicy

Całkowicie zamknięta

Zasięg pracy (średnica)

900 m / 3000 ft

Dokładność samo-poziomowania

62

± 1.5 mm na 30 m
(±1/16” na 100 ft)

Zakres samo-poziomowania

± 6°

Zakres spadku

Do 15%

Prędkość obrotowa

300, 600 obr / min

Tryby skanowania

-

Typ diody lasera / klasa

635 nm / klasa 1

Typ baterii

4 D-cell alkaliczna / Li-Ion

Czas pracy na baterii

> 40 godz.

Temperatura pracy

-20°C do 50°C

Zabezpieczenie

IP67

GeoMax Zone60 HG
Pół automatyczna niwelacja.

Dodatkowo łatwe
wprowadzanie nachylenia
zwiększa precyzję pracy
Zone40H. Laser ten jest
bardziej elastyczny i pozwala
na pół automatyczną pracę.

Dane techniczne

Funkcjonalność

Samopoziomujący
w zakresie płaszczyzny
poziomej, cyfrowo ustawiane
nachylenie w dwóch osiach
(półautomatyczny)

Ochrona głowicy

Całkowicie zamknięta

Zasięg pracy (średnica)

900 m / 3000 ft

Dokładność samo-poziomowania

± 1.5 mm na 30 m
(±1/16” na 100 ft)

Zakres samo-poziomowania

± 6°

Zakres spadku

8%

Prędkość obrotowa

600 obr / min

Tryby skanowania

-

Typ diody lasera / klasa

635 nm (widoczna) / klasa 1

Typ baterii

4 D-cell alkaliczna / Li-Ion

Czas pracy na baterii

> 40 godz.

Temperatura pracy

-20°C do 50°C

Zabezpieczenie

IP67
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GeoMax Zone40 H

Najlepszy budowlany laser rotacyjny.

Szukasz wydajności i absolutnej
niezawodności? Zone40 H jest najlepszym
laserem budowlanym do pracy
w trudnych warunkach. Łącząc solidną
obudowę z wytrzymałą i niezawodną
konstrukcją, laser ten to długoterminowe
narzędzie do każdego rodzaju ciężkiej
niwelacji.

Dane techniczne
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Funkcjonalność

Samopoziomujący
w zakresie płaszczyzny
poziomej, ręcznie
ustawiane nachylenie w
dwóch osiach

Ochrona głowicy

Całkowicie zamknięta

Zasięg pracy (średnica)

900 m / 3000 ft

Dokładność samo-poziomowania

± 1.5 mm na 30 m
(±1/16” na 100 ft)

Zakres samo-poziomowania

± 6°

Zakres spadku

-

Prędkość obrotowa

600 obr / min

Tryby skanowania

-

Typ diody lasera / klasa

635 nm (widoczna) / klasa 1

Typ baterii

4 D-cell alkaliczna / Li-Ion

Czas pracy na baterii

> 40 godz.

Temperatura pracy

-10°C do 50°C

Zabezpieczenie

IP67

GeoMax Zone20 H

Podstawowy w pełni automatyczny laser rotacyjny

Ekonomiczny i wytrzymały
podstawowy laser rotacyjny.
Z solidną obudową
i przystępnym interfejsem laser
ten oferuje wszystkie funkcje
potrzebne do regularnej
i elastycznej pracy.

Dane techniczne
Funkcjonalność

Samo-poziomujący
w zakresie płaszczyzny
poziomej ręczna regulacja
spadku w dwóch osiach

Ochrona głowicy

Całkowicie zamknięta

Zasięg pracy (średnica)

900 m / 3000 ft

Dokładność samo-poziomowania

± 2.2 mm na 30 m
(± 3/32” na 100 ft)

Zakres samo-poziomowania

± 6°

Zakres spadku

-

Prędkość obrotowa

600 obr / min

Tryby skanowania

-

Typ diody lasera / klasa

635 nm (widoczna) / klasa 1

Typ baterii

4 D-cell alkaliczna / Li-Ion

Czas pracy na baterii

> 40 godz.

Temperatura pracy

-10°C do 50°C

Zabezpieczenie

IP67

65

GeoMax Zone20 HV

W pełni automatyczny, wielofunkcyjny laser rotacyjny.

Laser ten posiada podstawowe
parametry Zone20 H i dodatkowo
możliwość ustawiania pionu. Zone20
HV zawiera pilot zdalnego sterowania
dalekiego zasięgu ułatwiający
ustawianie i obsługę w każdym
miejscu pracy. Wielofunkcyjny laser
dla każdego budowlańca.

Dane techniczne
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Funkcjonalność

Samo-poziomujący
w zakresie płaszczyzny
poziomej, pionu z ręcznym
ustawianiem spadku
w dwóch osiach w zakresie
90°

Ochrona głowicy

Całkowicie zamknięta

Zasięg pracy (średnica)

900 m / 3000 ft

Dokładność samo-poziomowania

± 2.2 mm na 30 m
(±3/32” na 100 ft)

Zakres samo-poziomowania

± 6°

Zakres spadku

-

Prędkość obrotowa

120, 300, 600 obr / min

Tryby skanowania

10° - 35°

Typ diody lasera / klasa

635 nm (widoczna) / klasa 2

Typ baterii

4 D-cell alkaliczna / Li-Ion

Czas pracy na baterii

> 40 godz.

Temperatura pracy

-10°C do 50°C

Zabezpieczenie

IP67

GeoMax ZEL400 H / HV

W pełni automatyczny, idealny do wykańczania wnętrz.

Idealny do wykańczania
wnętrz. Kompaktowa
i solidna obudowa.
W pełni funkcjonalny o
podstawowej wydajności.
Akumulator NiMH.

Dane techniczne

Funkcjonalność

ZEL400 H

ZEL400 HV

Samo-poziomujący
w zakresie płaszczyzny
poziomej z ręcznym
ustawianiem spadku
w dwóch osiach

Samo-poziomujący
w zakresie płaszczyzny
poziomej, pionu
z ręcznym ustawianiem
spadku w dwóch osiach
w zakresie 90°

Ochrona głowicy

Otwarta

Zasięg pracy (średnica)

600 m / 2000 ft

Dokładność samo-poziomowania

± 2.5 mm na 30 m
(± 3/32” na 100 ft)

Zakres samo-poziomowania
Zakres spadku

± 6°
-

Prędkość obrotowa
Tryby skanowania
Typ diody lasera / klasa
Typ baterii
Czas pracy na baterii
Temperatura pracy
Zabezpieczenie

0 - 600 obr / min

-

10° - 35°

635 nm (widoczna) / klasa 3R
2 D-cell alkaliczna / NiMH
> 60 godz.
-10°C do 50°C
IP54
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GeoMax Seria Zeta125

Uniwersalna konfigurację, pełny zakres funkcji i wytrzymała konstrukcja.

WYTRZYMAŁOŚĆ

BEZBŁĘDNA PRACA

SAMOCZYNNE POZIOMOWANIE

Mocna i wytrzymała konstrukcja
serii Zeta posiada sprawdzoną
ochronę IP na pył i wodę - bez
względu na to, jak szybko pojawi się
woda i brud, laser rurowy będzie
kontynuował pracę. Seria laserów
Zeta jest również wyposażona w
wytrzymałą, odlewaną z aluminium
obudowę, charakteryzującą się
wyjątkową wytrzymałością.

Układanie rurociągów musi być
dokładne na dużych odległościach,
z gwarantowaną precyzją
poziomowania ±10 sek. podczas
niwelacji oraz kontroli ustawienia
spadku do 0,001%. Lasery rurowe
Zeta pozwalają pracować prawie
bezbłędnie. Oprócz dokładnego
układu poziomowania, model
Zeta 125s wyposażony jest
w aktywną kompensację osi,
uniemożliwiając popełnienie błędu
podczas ustawiania.

Ustawianie spadku rury w zakresie
od -10 % do +40%

Dane techniczne

ZETA125S
+45% do -15% / +40% do -10%

Dokładność

±5 mm na 100 m (± 1/16” na 100’) ; ± 10 sek. ± .005%   

Dryft temperaturowy

1”/°C sekunda na stopień C

Poziomowanie krzyża
Pion / Celowanie automatyczne / Ustawianie
ręczne
Typ wysyłanej wiązki / Moc

Ręczne

Automatyczne (6°)

x

ü

Widoczna, laser diodowy 635nm; < 5mW; klasa 3R  

Klasa odporności

Najmniejsza średnica

Zeta125 mieści się w ciasnych
zakrętach i wąskich studzienkach.
Jego szczupła budowa sprawia,
że nadaje się do rur o tak małej
średnicy jak 125 mm, a nóżki Zeta
zapewnienie użytkownikom możliwość
kontynuowania pracy w najbardziej
dowolnym i wygodnym miejscu.

ZETA125

Automatyczne poziomowanie / zakres spadku

Zasilanie / czas pracy na baterii

WSZECHSTRONNA
KONFIGURACJA

IP68
Akumulator litowo-jonowy; Przetwornica 110V / 230V AC (równoległe, jednoczesne
ładowanie i zasilanie); Przewód zasilający 12V / 40 godz. na akumulatorze Li-Ion

125 mm / 5”

150mm / 6”

Zeta125 mieści się w ciasnych zakrętach
i wąskich studzienkach. Jego szczupła
budowa sprawia, że nadaje się do rur
o tak małe średnicy jak 125 mm (5”), a
nóżki Zeta zapewniają użytkownikom
możliwość kontynuowania pracy
w najbardziej dowolnych i wygodnych
miejscach.
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200 mm / 8”

250 mm / 10”

SERIA "S" USTAWIANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNA
KOMPENSACJA DWUOSIOWA

DUŻY I CZYTELNY
WYŚWIETLACZ

ZDALNE
STEROWANIE

PUNKT OBROTU I MOCOWANIE
Z GWINTEM 5/8 CALA

MOCNY
I WODOODPORNY

SERIA "S" PION I SYSTEM
AUTOMATYCZNEGO CELOWANIA

-10 % DO +40 %
KĄT NACHYLENIA
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GEOMAX STEROWANIE
MASZYNAMI
Nigdy więcej żadnego domyślania się czy
kosztownego i trudnego w instalacji i obsłudze
systemu sterowania maszynami. GeoMax
dysponuje nowym, łatwym i dokładnym
sposobem sterowania koparkami.
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GeoMax Seria EzDig

Nowy prosty i dokładny sposób sterowania koparkami.

Nowe systemy sterowania
koparkami GeoMax EzDig S i T
oferują najprostszą kalibrację
i działający na rynku sprzęt
- i to po przystępnej cenie.
Systemy sterowania koparkami
EzDig "Pracują zawsze, gdy Ty
pracujesz!"

Pamięć kalibracji 100
koparek / 10 000 czerpaków
Intuicyjna wizualizacja
Kolorowy i dotykowy ekran 7"
Zintegrowana pomoc wideo
i FAQ
Funkcje w zasięgu ręki
Opcjonalny sensor 2D

KORZYŚCI
1.

2.

Nigdy więcej
niepotrzebnego kopania i
kosztownego zasypywania
zbyt głębokich wykopów
Eliminacja przestojów na
sprawdzanie i montaż
urządzenia

Dane techniczne

3.

4.

EzDig STANDARD

System zasilania
Czujnik kąta
Ładowarka baterii
Wymiary i waga
Zabezpieczenie
Jednostka sterująca
Wielkość i rozdzielczość
ekranu
Opcjonalny sensor 2D
Pamięć
Koparki / Czerpaki
Dokładność
Temperatura pracy

Brak konieczności
wykonywania bardzo
czasochłonnych
pomiarów taśmą
Oszczędność paliwa,
czasu i materiałów

EzDig TOUCH

Jednostka Sterująca TOUCH

STANDARD
Jednostka
Sterująca

12/28 V
Pamięć 5 maszyn /
150 czerpaków

Ogniwo fotowoltaiczne
70x100x20 mm; 282g
IP67 Pyło i wodoodporny
Digital 2.6” (10cm)
128x64 pikseli

Touch 7” (18cm)
800x480 pikseli

N/D

Żyroskop 2D

5 / 10 na koparkę

ponad 100 / ponad
100

+/- 7/16” - 1cm
-20° do + 70° (-4° do 158° F)
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Wytrzymała
i kompaktowa
konstrukcja
Przyciski jednofunkcyjne do
szybkiego dostęp do
wszystkich funkcji
Łatwe, czytelne
i funkcjonalne ikony

Wyświetlacz LED
Wygodny wskaźnik
wysokości
Mocowanie
magnetyczne
Przemyślana i
zoptymalizowana
konstrukcja
Czytelny w świetle
słonecznym
wyświetlacz LED
Bezprzewodowa
antena sensorów
Proste mocowanie
przyssawkowe
nie wymagające
przykręcania

Sensory

Czujniki montowane super mocną taśmą klejącą
3M bez konieczności spawania
Klucz usuwający
Czujnik wiązki lasera rotacyjnego dla
opcjonalnego przeniesienia wysokości
Samo-kalibrujące się bardzo dokładne czujniki
kąta
Zasilane i ładowane energią słoneczną sensory
z tanim mocowaniem mogą być montowane na
wielu maszynach
Bezprzewodowa komunikacja z kontrolerem
Sensor 2D pracuje w zakresie 360° w terenie
z jednym lub dwoma spadkami i bez limitu linii
prostych

Oznaczenie diody
Głębokość

Skarpa

Odległość
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GeoMax MR240

Idealny do stosowania w koparko-ładowarkach i minikoparkach.

Diody LED wskazują pozycję ostrza łyżki w stosunku do
wiązki referencyjnej lasera. MR240 posiada 3 wskaźniki
w trybie zgrubnym, do 5 w trybie dokładnym i jest
wyposażony w magnetyczne mocowanie z silnych magnesów
neodymowych.




Dokładna dane o pochyleniu we wszystkich
wizualizacjach sterowania maszyną.
Bardzo silne magnesy neodymowe
Wytrzymała i szczelna konstrukcja

Dane techniczne
Zasieg

200 m

Dokładność

Tryb precyzyjny 6 mm
Tryb zgrubny 30mm

Kąt odbioru

240°

Wysokość odbioru

14 cm

Zasilanie

3 x AA baterie, 1,5 V

Czas pracy na baterii

130 h

Klasa odporności

IP67

Waga bez baterii

2,2 kg

Wymiary

220 x 120 x 100 mm
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GeoMax MR360R

Dokładne dane o pochyleniu we wszystkich wizualizacjach
sterowania maszyną.

Duży dookólny sensor wyłapujący wiązki lasera rotacyjnego
z dowolnego kierunku 360°. MR360R posiada wbudowany pionowy
wskaźnik, który monitoruje kąt pionowy sensora i sygnalizuje, czy
jest pionowy lub poniżej / powyżej. Wyświetlacz wskazuje kierunek
spoziomowania wysięgnika/sensora.
Jego odbiornik posiada wskaźnik spoziomowania LED a jego pionowe,
magnetyczne mocowanie pozwala na szybką konfigurację i łatwe
przemieszczanie się od maszyny do maszyny.
Mocowanie zaciskowe również jest możliwe.




Pełne okno wykrywania 360 ° dla całkowitego pokrycia
Zdalny wyświetlacz w kabinie dla lepszej kontroli pracy
Brak kabli

Dane techniczne
Zasięg

200 m

Dokładność

Tryb precyzyjny 6 mm
Tryb zgrubny 12 mm

Kąt odbioru

360°

Wysokość odbioru

25 cm

Zasilanie

Akumulatorki NiMh

Czas pracy na baterii

130 h

Klasa odporności

IP67

Waga bez baterii

1,8 kg

Wymiary

375 x 75 x 107 mm
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GEOMAX LOKALIZACJA
I ŚLEDZENIE KABLI
Zwiększenie bezpieczeństwa pracy,
minimalizacja błędów ludzkich, oszczędność
czasu i pieniędzy .
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GeoMax EziSystem

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy, minimalizacja błędów ludzkich, oszczędność
czasu i pieniędzy.

Z powodu przypadkowego przerwania zakopanych kabli i rur, pracownicy ulegają wypadkom a sprzęt
budowlany uszkodzeniom. Ponieważ złożoność dużych sieci podziemnych stale wzrasta, znajomość lokalizacji
zakopanych kabli i rur przed rozpoczęciem prac ziemnych nigdy nie była tak ważna.

EziSystem Seria-i
Łatwe unikanie uszkodzenia podziemnych kabli
i rur przed rozpoczęciem wykopu

EziSystem seria-xf
Łatwa lokalizacja i śledzenie infrastruktury
podziemnej na większych głębokościach

Urządzenia do wykrywania instalacji podziemnych
EZiSYSTEM efektywnie ułatwiają lokalizowanie
zakopanych kabli i rur. Dzięki lokalizatorem EZiCAT
serii-i nie ma potrzeby ręcznej regulacji czułości
urządzenia. Unikalna funkcja automatycznego
strojenia umożliwia rozpoczęcie pracy przez proste
naciśnięcie jednego przycisku.

Lokalizacja i śledzenie infrastruktury podziemnej
urządzeniami EZiSYSTEM serii-xf jest łatwe
i wydajne. W urządzeniach serii-xf zastosowano
dodatkowe niskie częstotliwości pozwalające
lokalizować i śledzić na większych głębokościach
i przy większej koncentracji infrastruktury. Dzięki
lokalizatorem EZiCAT nie ma potrzeby ręcznej
regulacji czułości urządzenia. Unikalna funkcja
automatycznego strojenia, umożliwia rozpoczęcie
pracy przez proste naciśnięcie jednego przycisku.
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Oprogramowanie Logicat
Prześlij zapisane dane i zobacz gdzie był używany lokalizator
Oprogramowanie LOGiCAT pozwala łatwo wyodrębnić i przesłać
zapisane dane z rejestratorów EZiCAT i lokalizatorów kabli z GPS
a następnie analizować i przygotowywać raporty.
Korzyści z rejestrowania danych
1. Przeprowadzanie i zbieranie danych z pomiarów naziemnych
2. Bezprzewodowe przesyłanie zarejestrowanych danych
do komputerów wyposażonych w Bluetooth®
3. Wyświetlanie statystyk i wykresów użytkowania EZiCA
4. Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących
efektywnego zarządzania flotą EZiCAT i pracownikami
5. Wprowadzanie zmian do procedur ulepszających wyniki

79

GeoMax Ultra System
Łatwa i bardzo dokładna lokalizacja kabli i rur.

Lokalizatory systemu ULTRA
Wielo częstotliwościowe
i precyzyjne urządzenia
do lokalizacji i śledzenia
zakopanych kabli i rur.
Oferują zaawansowane
możliwości pracy w ponad 70
trybach pracy. Umożliwiają
operatorowi zoptymalizować
ustawienia, parametry i tryby
pracy, aby zmaksymalizować
wydajność lokalizacji
w najbardziej wymagających
i skomplikowanych warunkach
terenowych.
Lokalizator posiada wyraźny
i czytelny wyświetlacz graficzny
LCD, z funkcją automatycznie
dostrajającego się wskaźnika
kierunku. Ekran jest duży
i przejrzysty. Wyraźny i

czytelny w świetle dziennym,
z podświetleniem, zapewnia
pewną i szybką lokalizację we
wszystkich warunkach pracy
zarówno w dzień jak i w nocy.
Zawansowany lokalizator ULTRA
wyróżnia się inteligentnym monitorowaniem różnych częstotliwościach i rekomenduje taką,
która gwarantuje uzyskanie
najlepszych rezultatów.
Pozwala zaoszczędzić Ci czas
i zwiększa wiarygodność wyników pomiarów.
•
•
•
•
•

Generator zdalnie
sterowany
Monitor sygnałów
zakłócających
Wskaźnik kierunku
sygnału
22 konfigurowanych
częstotliwości
Tryby pracy:
Power (tryb domyślny)
Radio
Generator
Sonda

Generatory lokalizatorów
ULTRA
Nadajniki są doskonale
dostosowane do pracy w
złożonych i trudnych warunkach
terenowych. Są lekkie i
posiadają 12 konfigurowalnych
częstotliwości, dzięki którym
poprawnie śledzić można
kable o wysokiej impedancji
i infrastrukturę na długich
dystansach.
Zaawansowany 12 watowy
generator jest zdalnie
sterowany, umożliwiając
użytkownikowi szybkie
i łatwe dostosowanie
częstotliwość śledzenia do
najbardziej wymagających i
skomplikowanych warunków
terenowych.
•
•
•
•
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Generator zdalnie
sterowany
Wskaźnik kierunku
sygnału
12 konfigurowanych
częstotliwości
Tryby pracy:
Połączenie
Indukcja
Zacisk

Dane techniczne

Lokalizatory ULTRA

Tryb / Częstotliwość

Power 50Hz, 100Hz i 450Hz; Radio 15kHz do 60kHz;
Transmitter 512Hz, 314Hz, 8192Hz, 32768Hz, 83.1kHz i 200Hkz;
Sonde Preset 512Hz, 640Hz, 8192Hz, 33768Hz i 83.1kHz
(22 częstotliwości ustawiane przez użytkownika)

Konfiguracja anteny

Pojedynczy impuls, podwójny impuls, brak, sygnał całkowity
lub  lewo/prawo (tylko kable)

Tryb / Głębokość

Power do 3m; Radio do 2m; Transmitter do 4,6m; Sonde do 6m

Błąd szacowania głębokości

5% głębokości w linii lub głębokości sądy (0,2m do 4,6m)
10% głębokości sondy (4,6m do 6m)

Ochrona

IP65

Bluetooth®
Wyłączanie

Dostępny
Automatyczne wyłączanie po 5, 10, 20 lub 30 minutach

Temperatura pracy

-20° C do 50° C

Baterie

2 x alkaiczne D (IEC LR20) dostępne oddzielnie

Czas pracy na baterii
Waga i wymiary

60 h przy średnio intensywnym używaniu (w temperaturze 20°C)
2,18 kg - 700mm(W) x 325mm (G) x 122mm (Sz)

Dane techniczne

Generatory ULTRA

Częstotliwości

512 Hz, 3140 Hz, 8192 Hz, 32768 Hz, 83.1 kHz, 200 kHz
(12 konfigurowanych przez użytkownika częstotliwości)

Ochrona

IP65

Połączenie bezpośrednie (Maks) 12 watów (zależy od modelu) gdy podłączony
galwanicznie do sieci o impedancji 100 omów
Baterie
Czas pracy na baterii

10 x D alkaliczne (IEC LR20) dostępne oddzielnie
Do 100 h przy średnio intensywnym używaniu
(drugi poziom mocy w temperaturze 20°C)

Wyłączanie

Konfigurowane automatyczne wyłączanie po
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 godz.

Temperatura pracy

-20° C do 50° C

Waga i wymiary

3.5 kg - 255mm (W) x 190mm (G) x 305mm (Sz)
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Geomax Akcesoria
Akcesoria GeoMax zostały indywidualnie przetestowane zapewniając Ci najlepszą wydajność i niezawodność
we wszystkich codziennych pracach. Możesz być pewny, że jakości spełnia najwyższe wymagania a pełna gama
akcesoriów GeoMax "pracuje gdy Ty pracujesz!".  Poniżej znajdziesz wybrane akcesoria z naszego bogatego
portfolio. Jeżeli potrzebujesz innych akcesoriów skontaktuj się z przedstawicielem GeoMax.

ZST101
Podstawka (gwiazda) pod statyw, do
ustawiania statywu na twardych
i śliskich powierzchniach.

ZTW100
Statyw drewniany z paskiem na
ramię i śrubami zaciskowymi,
długości: 104 cm - złożony,
166 cm - rozłożony, waga 5,7 kg.

ZTA100
Statyw aluminiowy lekki z
paskiem na ramię i śrubami
zaciskowymi, długości: 105 cm
- złożony, 167 cm - rozłożony,
waga 4,5 kg.

ZCA100
Adapter mocujący antenę GNSS do
spodarki.

ZCA101
Adapter mocujący lustro do spodarki.
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ZPC105
Tyczka teleskopowa aluminiowa
z zatrzaskiem, gwintem 1/4 "
i przykręcanym adapterem.
Blokada wysokości na 1,5m i 2 m.

ZPC210
Tyczka-przedłużacz GNSS 40cm do
mocowania odbiorników Zenith
pracujących w trybie stacji bazowej.

ZPC200
Tyczka teleskopowa z włókna
węglowego i aluminium do pomiarów
GNSS. Wysokość maks. 230 cm.

ZST100
Podwójny teleskopowy
amortyzowany uchwyt
stabilizujący. Nadaje się do
wszystkich tyczek GeoMax i łat.

ZPC201
Tyczka teleskopowa z włókna
węglowego i aluminium do
pomiarów tachimetrycznych.
Wysokość maks. 230 cm.

ZPT4
Czteroczęściowa, skręcana
mini tyczka do pomiarów
tachimetrycznych z grotem

KABLE DO TACHIMETRÓW, REJESTRATORÓW I NIWELATORÓW CYFROWYCH
Zipp10 Pro/Zipp20
Zoom20/30/35 Pro

USB
RS232

USB
RS232
USB
KABLE DO ODBIORNIKÓW GNSS
ZTS600, ZDL700

Zenith10/20

USB
RS232
Satel EASyPro/battery

Zenith25 Pro

RS232
USB
Satel EASyPro/battery

Zenith35

USB/RS232
Satel EASyPro/battery

Kabel mini-USB - USB host, łączący Zipp10 z PC/Tabletem
Kabel Hirose-RS232 łączący instrument
z portem szeregowym PC/Tabletu
Kabel Lemo-USB łączący instrument z portem USB PC/Tabletu
Kabel Hirose-RS232 łączący instrument z portem szeregowym PC/Tabletu
Kabel Lemo-USB łączący instrument z portem USB PC/Tabletu

ZDC301
ZDC100

Kabel Lemo-USB łączący odbiornik z PC/Tabletem
Kabel Lemo-RS232 łączący odbiornik z PC/Tabletem
Kabel Y Lemo - Lemo i zaciski łączący odbiornik
z radiomodemem Satel EASyPro i zewnętrzną baterią zasilającą
Kabel Lemo-RS232 łączący odbiornik z PC/Tabletem
Kabel Lemo-USB łączący odbiornik z PC/Tabletem
Kabel Y Lemo - Lemo i zaciski łączący odbiornik
z radiomodemem Satel EASyPro i zewnętrzną baterią zasilającą
Kabel Y Lemo-USB i RS232 do odbiornika
Kabel Y Lemo - Lemo i zaciski łączący odbiornik
z radiomodemem Satel EASyPro i zewnętrzną baterią zasilającą

ZDC222
ZDC220
ZDC221
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ZDC217
ZDC100
ZDC102

ZDC227
ZDC226
ZDC225
ZDC509
ZDC221

Geomax Akcesoria
ZSA504
Łata teleskopowa
czterosekcyjna.
Dwustronna
z podziałem kodowym
i milimetrowym.
ZRP1
Pryzmat 360° z pokrowcem.

ZMP100
Mini pryzmat z grotem. Stała
dodawania 0. Pasuje do tyczki
ZPC105.

GRZ122
Pryzmat 360° z gwintem 5/8”
mocowany pod anteną GNSS.

ZPR100 i ZTP100
Lustro okrągłe z czerwonym
uchwytem. Stała dodawania 0.
Tarcza ZTP100 do precyzyjnego
celowania na długich
dystansach jest dostępna
oddzielnie.

ZTR101 Standardowa spodarka
bez pionownika optycznego.
ZTR103 Standardowa spodarka
z pionownikiem optycznym.
ZTR201 Zaawansowana spodarka
bez pionownika optycznego.
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ZSF301
Łata dwustronna
fiberglasowa
z podziałem kodowym
i centymetrowym, 3 m, 1
segment, posiada libellę
pudełkową i uchwyt.
ZSE504
Łata 5 m, czterosekcyjna, dwustronna
z podziałem kodowym
i milimetrowym.

ZHR200
Uchwyt do mocowania rejestratora
PS336 do tyczki.

ZTM100
Samoprzylepna folia dalmiercza
6 x 6 cm do pomiarów
standardowym dalmierzem EDM.

ZDE100/GFZ4
Okular łamany.

ZCA102
Adapter z pionem optycznym
i libellą mocujący lustro do
spodarki, przeznaczony do
precyzyjnego pozycjonowania.

Baterie
Wydajne i pojemne baterie Li-Ion.
ZBA301 do tachimetrów Zipp10 Pro/Zipp20/ZT20, 4.4 Ah
ZBA101 do tachimetrów ZTS600 i niwelatora ZDL700
ZBA201 do tachimetrów Zoom i odbiorników GNSS Zenith25, 2.6 Ah
ZBA400 do tachimetrów Zoom, 4.4 Ah
ZBA202 do odbiorników GNSS Zenith10/20, 2.5 Ah
ZBA601 do odbiorników GNSS Zenith35, 3.4 Ah
CBA1
do rejestratorów PS336, 5.6 Ah

ZCH201
Szybka ładowarka baterii Li-Ion
ZBA201 i ZBA400. Zawiera kabel
do podłączenia do zapalniczki
samochodowej.

ZCH601
Podwójna ładowarka baterii
ZBA601.
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ZMC100
Pamięci USB 4 GB zalecana
dla instrumentów GeoMax,
zapewnia najwyższą
niezawodność przechowywania
danych.

Geomax Akcesoria
ODBIORNIKI LASEROWE
Nowa seria GeoMax
Zone współpracuje z
trzema zupełnie nowymi
odbiornikami laserowymi,
które uzupełniają i
zwiększają wydajność.
Dane techniczne

ZRB35 Basic

Zasięg pracy (średnica)
Rozszerzone okno detekcji
Numeryczny odczyt wysokości

ZRP105 Pro

ZRD105 Digital

900 m (3000 ft)
35 mm / 1.5 in

105 mm / 4 in

105 mm / 4 in

-

-

90 mm / 3.5 in

-

-

± 0.5 mm / ± 0.02 in

Dokładność odczytu
Ultra precyzyjnie
Bardzo dokładnie
Dokładnie
Średnio dokładnie
Zgrubnie

ZCB100
Szelki do przenoszenia
walizek instrumentów.

± 1.0 mm / ± 0.04 in ± 1.0 mm / ± 0.04 in
-

± 1.0 mm / ± 0.04 in

± 2.0 mm / ± 0.08 in

± 2.0 mm / ± 0.08 in

± 3.0 mm / ± 0.12 in ± 3.0 mm / ± 0.12 in

± 3.0 mm / ± 0.12 in

-

-

± 5.0 mm / ± 0.20 in

MW12
Proste w obsłudze
i lekkie drogowe
koło pomiarowe
z ręcznie
uruchamianym
hamulcem koła.

ZCT102
Sztywna walizka na
2 okrągłe lustra,
2 adaptery
i 2 spodarki.
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SmartRod
Teleskopowa 4 m
tyczka z odbiornikiem
laserowym SmartRod
łatwo zarejestruje wiązkę
laserową w obrębie okna
detekcji o wysokości
165 mm i przedstawia
wyniki pomiarów na
wyświetlaczu cyfrowym.
Wejdź w nowszy wymiar
pomiarów i zapomnij
o błędach.

Geomax Zarządzanie jakością

ZAPROJEKTOWANY
I ZBUDOWANY DLA
WSZYSTKICH ŚRODOWISK

NASZE ZAANGAŻOWANIE NA
RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Zgodnie z przyjętymi kryteriami
projektowymi "pracuje, gdy Ty
pracujesz", produkty GeoMax są
zaprojektowane i zbudowane,
aby wytrzymać wszystkie warunki środowiskowe. Zgodnie z tą
intencją, sprzęt GeoMax został
zaprojektowany i wykonany tak,
aby wytrzymać wszystkie warunki, które napotykasz w swojej
codziennej pracy. Deszcz, grad,
śnieg czy upał nigdy nie wpłynie
na Twój sprzęt GeoMax, zawsze
możesz kontynuować pracę i ją
skończyć.

Wszystkie produkty GeoMax
w pełni respektują i są zgodne
z: dyrektywą CE (Conformité
Européenne), dyrektywą RoHS
(Ograniczenie stosowania
niektórych niebezpiecznych
substancji w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym)
i dyrektywą WEEE (utylizacja
odpadów ze sprzętu
elektrycznego i elektronicznego).

Dalmierz (tryb na lustro): Laser klasy 1 zgodnie z dyrektywą IEC 60825-1 resp. EN 60825-1
Pionownik laserowy: Laser klasy 2 zgodnie z normami IEC 60825-1 oraz EN 60825-1
Dalmierz (tryb bezlustrowy accXess™): Laser klasy 3R zgodnie z normami IEC 60825-1 oraz
EN 60825-1
Windows® CE, Windows® 7, Windows® Embedded, i Windows® Mobile są
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Znak i logo Bluetooth® są własnością Bluetooth SIG.
NovAtel OnBoard® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy NovAtel Inc.
Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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NASZE ZAANGAŻOWANIE
W JAKOŚĆ
Aktywne międzynarodowo
Szwajcarskie Stowarzyszenie
Systemów Zarządzania
Jakością SQS, jak również
Międzynarodowy Sieć
Certyfikacji IQNET zaświadczają,
że GeoMax AG spełnia
wymagania system zarządzania
jakością ISO 9001 i systemu
zarządzania środowiskowego
ISO 14001.
•
Obszar certyfikacji: Cała
przedsiębiorstwo.
•
Obszar aktywności:
Rozwój, produkcja, dystrybucja, obsługa i serwis
produktów, narzędzi
precyzyjnych i systemów
geoinformatycznych,
przemysłowych
i budowlanych.

GeoMax Przegląd produktów:

Seria Zoom35 Pro

Seria Zoom90
GNSS Receiver

EASY TILT&GO

Future-proof
• Quad-/penta band
GSM/GPRS/UMTS
• UHF radio and Bluetooth®
• True GNSS: GPS, GLONASS,
BeiDou, Galileo & SBAS

• Control with any Wi-Fi® device
• Easy to set up and connect
• Remote access configurations

SUPERIOR PERFORMANCE

• All satellite systems supported
• NovAtel® technology
• Selectable RTK modes

ZENITH35

FULL CONNECTIVITY

Seria Zenith35

Versatile handheld
• Camera, compass, altimeter
• Meets military standards
• Optimised for GeoMax

Seria Zenith25 Pro

Excavator Guidance System
EzDig S & T Series

Pipe lasers

Zeta125 Series

MAXIMUM PRODUCTIVITY

Easy to learn, easy to use
• Always displays height
and slope
• Intuitive graphical
representation
• Simple one-touch menu
display

• Fast self-levelling
• Automatic target alignment
• Cross axis compensation

MAXIMUM ROBUSTNESS
• IP68 submerge proof
• Full metal housing
• Built to last

• Wide range of accessories
• Long distance remote control
• Safe and versatile charging
options

Seria Zeta125

Easy to install
• Initial installation <1h
• Cable free system
• 5 min machine exchange

ZETA125

MAXIMUM FLEXIBILITY IN
APPLICATIONS

Easily fits any excavator
• Adapts to complexity
and size
• Upgrades to complexity
and size
• Wizard guided calibration

EzDig

Performance, robustness
• 400 m non-prism range
• Coaxial visible laserbeam
• Sealed durable housing

Seria Zoom20 Pro

Easy connectivity
• USB memory stick
• Fast and easy data transfer
• Plug and Play technology

Built for all environments
• Tested and certified to -30°C
• Dust and waterproof
• Full day operation on one
battery

Zoom20 accXess

Seria ZDL700

3D Laser Scanner

Zoom300

Totally featured
• 3.5’’ colour & touch display
• 400 m non-prism range
• Coaxial visible laser beam

Laser Rotators

Zoom3D Series

SPS ZOOM 300

Totally connected
• Integrated Bluetooth®
• USB memory stick
• Plug and Play technology

Seria Zipp20
Open WinCE®

Micro Robotic Solution

GeoMax Digital Level
ZDL700 Series

Extremely rugged
• IP68 dust and waterproof
• Withstands a 2 m drop
• Vibration resistant

• Reach and measure hidden
points with tilted pole
• Check and track pole verticality
• Precise electronic bubble

Seria Zoom30 Pro

ZENITH25 PRO

GNSS Receiver
Zenith25 Pro Series

Zenith35 Series

Easy Connectivity
• USB Memory Stick
• Bluetooth® Transfer
• Plug ’n Play Technology

Superior display
• Largest 8 line display
• Highest resolution in class
• Graphical user guidance

Totally open Windows® CE
• Supports any field software
• Open for own development
• Personalise your system

ZIPP20

Easy Connectivity
• USB Memory Stick
• Bluetooth® Transfer
• Plug ’n Play Technology

Works when you do

• STReAm360: Scout-TRack-AiM
• 1000 m reflectorless
• Precise capture

ZOOM90

OUTSTANDING
PERFORMANCE

Highest Functionality
• NavLight™ Alignment Aid
• 600m Non-Prism Range
• 3 mm + 2 ppm Reflectorless

Superior accXess4 EDM
• Accurate under difficult
situations
• Fast and reliable
measurements
• Pin-size laser beam

ZOOM20 accXess

Colour Touch Screen
• Large 3.5″ Q-VGA Display
• Fast Navigation
• Brilliant Readability

Easy connectivity
• USB memory stick
• Fast and easy data transfer
• Plug and Play technology

Manual Total Station
Zipp20 – Open WinCE® Series

Ready for the most challenging sites

ZOOM3D

OPEN WINDOWS CE

• Field software flexibility
• Complete Windows CE
functionality
• Full VGA capability

Colour- & Touchscreen
• Large 3.5″ Q-VGA Display
• Fast Navigation
• Brilliant Readability

ZOOM20 PRO

Superior accXess10 EDM
• > 1,000 m Non-Prism Range
• > 10,000 m Prism Range
• Pin Size Laser Beam

SPS ZOOM 300

FULLY AUTOMATIC

• Long range Bluetooth®
• X-MOTION hybrid™ drives
• Ultimate one-man system

Manual Total Station
Zoom20 accXess Series

Manual Total Station
Zoom20 Pro Series

ZOOM30 PRO

Manual Total Station
Zoom30 Pro Series

ZOOM35 PRO

Manual Total Station
Zoom35 Pro Series

Zoom90 Series

Seria Zoom3D

Seria Zone

Cable Tracing and Locating
EZi & ULTRA Sytems

EZi & ULTRA SYSTEMS

Robotic Total Station

Systemy Ezi i Ultra

0816 / 768325 en Copyright GeoMax AG.
Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące i mogą ulec zmianie.
Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
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