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Our 270 specialist dealers will work with you to provide the right 

surveying equipment that best suits your needs, help you to work 

efficiently and supported by a dedicated service and training team.

GeoMax jest częścią grupy Hexagon i zapewnia kompleksowe portfolio produktów dla klientów 

270 dystrybutorów będzie współpracować z Tobą w celu dobrania 

odpowiedniego sprzętu geodezyjnego, który najlepiej odpowiada 

Twoim potrzebom i pomoże Ci pracować wydajniej.

“Odkąd rozpoczęliśmy współpracę 
z GeoMax, nasza firma znacznie

się rozwinęła. Zespół Geomax
jest zawsze otwarty i pomocny” 

Mario Silva

GeoMax Dealer

“Korzystając z X-PAD łatwiej się 
pracuje. Możesz pracować ze 
wszystkimi urządzeniami za 

pomocą jednego oprogramowania.”

Bruno Krenski
Geodeta
z Brazylii

“Dzięki regularnym szkoleniom 
Global Training, mamy 
możliwość omówić potrzeby 

klientów, które są brane pod 
uwagę przy rozwoju produktu.”

Dior Siteke

GeoMax Dealer

zaprojektowanego przez użytkowników, dla użytkowników z zakresu pomiarów inżynierskich. 

z całego świata. Nasze urządzenia obejmują łatwe w użyciu i bardzo wydajne tachimetry, 

instrumenty GNSS, unikalne oprogramowanie, lasery rotacyjne i systemowe, niwelatory 

optyczne i cyfrowe oraz akcesoria. Nasze produkty znane są z niezawodności, łatwości użytkowania i unikalnego oprogramowania 

Firma Geoline jest autoryzowanym dystrybutorem marki GeoMax. Od 2014 nasi pracownicy

którzy każdego dnia pracując blisko Was, na terenie całej Polski, zapewniają bezpieczeństwo

służą Klientom swoim profesjonalizmem i ogromną wiedzą z zakresu urządzeń GeoMax.

Misją naszej firmy jest wdrażanie nowych technologii i kompleksowych rozwiązań obsługi 

klienta tworzonych przez ludzi z pasją i kompetencjami. Geoline to zespół specjalistów, 

w pomiarach dostarczając wysokiej klasy urządzenia pomiarowe, wsparcie oraz serwis. Jesteśmy dla Ciebie, aby ułatwić Ci pracę!
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GEOMAX TACHIMETRY
Zwiększ codzienną wydajność dzięki łatwym w użyciu 

i wysoce wydajnym tachimetrom do szerokiego 

zakresu zastosowań, takich jak pomiary katastralne, 
inżynieria przemysłowa i budownictwo. 
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GeoMax Seria Zoom90

Scout: Skanuje cały obszar roboczy w ciągu kilku sekund, 

aby szybko znaleźć cel.

Track: Ciągłe śledzenie celu. Po odnalezieniu lustra instrument 

pozostaje dokładnie wycelowany precyzyjnie śledząc cel.

AiM: Celuje dokładnie w każdy pryzmat, bez potrzeby 

korygowania i patrzenia przez okular. Pomiary są wykony- 

wane automatycznie z wysoką i powtarzalną precyzją.

NAPĘD HYBRYDOWY X-MOTION™ 

Zoom90 wyposażony jest w innowacyjne napędy hybrydowe 

X-motion, zwiększające wydajność w porównaniu do napędów

konwencjonalnych.

TPS będzie płynnie śledził cel poruszający się z prędkością 

NAVLIGHT™ DIODY DO TYCZENIA

Diody do tyczenia są skuteczną pomocą w pracy, pomagając 

przyspieszyć pracę podczas tyczenia i pomiaru. 

Migająca żółta i czerwona dioda, szybko i precyzyjnie 

naprowadzi Cię na linię celową.

ACCXESS™ TECHNOLOGIA EDM 

Technologia accXess EDM GeoMax zapewnia niezawodne 

pomiary bezreflektorowe do 1000m.

Wyjątkowo mała plamka lasera i zaawansowana technologia 

przetwarzania sygnału zapewniają dokładność, niezależnie

od odległości i warunków.

OTWARTA ARCHITEKTURA

Wybierz preferowane oprogramowanie i kontroler terenowy, 

do wykonywania zadań terenowych, zgodnie z Twoimi 

wymogami. Zoom90 korzysta z systemu operacyjnego 

®Windows CE , który umożliwia uruchomienie X-PAD i wielu 

i innych programów terenowych, oferując swobodę wyboru

oprogramowania, które najlepiej odpowiada Twoim potrze-

bom. Kolorowy ekran dotykowy VGA zapewni również 

najwyższą jakość, wydajność i pełne możliwości graficzne.

Scout TRack Aim

Robotic (R) √ √ √ √ √

DANE TECHNICZNE

Dokładność 5”, 2”, 1”

Zasięg na lustro (standard) 3,500m

Dokładność dalmierza (standard) 1mm + 1.5ppm

Zasięg na lustro (tryb daleki) 10,000m 

Dokładność dalmierza (tryb daleki) 5mm + 2ppm

Bez lustra (zasięg, dokładność) 1,000m/500m, 2mm + 2ppm*

Scout zasięg 300m na lustro

Track zasięg 800m na lustro

AiM zasięg 1,000m na lustro

 50°c
-20°c 

* > 500m: 4mm + 2ppm

 

System robotyczny

STREAM360: Pełny Robotyczny System

nawet do 90 km/h przy odległości 100m.

7Zoom90 | Tachimetry - 
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GeoMax Seria Zoom70

®Wyposażony w Bluetooth  dalekiego zasięgu, Zoom70

zmienia się w prawdziwy jednoosobowy tachimetr robo-

tyczny. Obsługuje zaawansowane wyszukiwanie pryzmatów,

oparte na pozycji GNSS kontrolera zamontowanego na 

tyczce - GeoTRAil. 

Ze względu na bezproblemową integrację z oprogramowa- 

niem, X-PAD GeoTRAil łączy w sobie prostotę i wysoką

To rozwiązanie jest wydajne i tanie, ponieważ nie korzysta 

z drogich, nieporęcznych i energochłonnych aktywnych

pryzmatów. Zoom70 to kompletny, system robotyczny, 

zwiększający wydajność Twojej pracy.

PEŁNA KOMUNIKACJA

Zoom70 spełnia wszystkie Twoje potrzeby w zakresie zdalnej 

®łączności. Wykorzystuje wbudowany moduł Bluetooth  do

®przesyłania danych w średnim zasięgu lub uchwyt Bluetooth ,

zapewniający wysoką wydajność na duże odległości. Tak 

czy inaczej, jest idealny do jednoosobowych pomiarów 

Połącz preferowane oprogramowanie i rejestrator danych 

do zdalnego połączenia z TPS, aby zwiększyć Twoją 

wydajność. Zoom70 korzysta z systemu operacyjnego 

Windows CE, który umożliwia uruchomienie X-PAD i wielu 

innych aplikacji terenowych, oferując swobodę wyboru 

DANE TECHNICZNE

Dokładność 5”, 2”, 1”

Zasięg na lustro (standard) 3,500m

Dokładność dalmierza (standard) 1mm + 1.5ppm

Zasięg na lustro (tryb daleki) 10,000m 

Dokładność dalmierza (tryb daleki) 5mm + 2ppm

Bez lustra (zasięg, dokładność)
1,000m/500m, 2mm + 
2ppm* 

Track zasięg 800m na lustro

AiM zasięg 1,000m na lustro

 50°c
-20°c 

Twój wybór, gdy cena liczy się tak samo jak wydajność

ONE-MAN STACJA ROBOTYCZNA

wydajność.

oprogramowania, które najlepiej odpowiada Twoim 

* > 500m: 4mm + 2ppm

robotycznych.

potrzebom.
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GeoMax X-Pole
Praca hybrydowa TPS+GNSS

PRACUJ JEDNOCZEŚNIE ODBIORNIKIEM GNSS

ORAZ TACHIMETREM TPS+GNSS

Łącząc zalety obu systemów, nowe rozwiązanie GeoMax 

X-Pole znacznie poprawia wydajność i elastyczność 

w miejscu pracy.

Bezproblemowa integracja X-Pole z oprogramowaniem 

terenowym X-PAD umożliwia przełączanie między dwoma 

trybami pomiaru. Po prostu zdecyduj jednym naciśnięciem

przycisku jeśli chcesz zmienić tryb TPS na GNSS, na przykład

przykład gdy niektórych punktów nie można zmierzyć za 

pomocą TPS z powodu ograniczonej widoczności pryzmatu.

Po zmierzeniu tych punktów, wróć do trybu TPS.

Zwiększ od teraz swoją wydajność, eliminując potrzebę 

uciążliwej i czasochłonnej zmiany stanowiska.

Zoom70/90`s Track360 - ta funkcjonalność umożliwia 

podążanie za ruchomym pryzmatem. W przypadku 

utraty celu rozwiązanie XPole natychmiast odnajduje 

pozycję pryzmatu, uzyskując współrzędne z odbiornika 

GNSS zamontowanego na tyczce.

GŁÓWNE ZALETY

• Jednoczesne pomiary TPS i GNSS

• Zmiana trybu pomiaru z TPS na GNSS poprzez 

naciśnięcie jednego przycisku

• Pomiary TPS i GNSS w jednej wspólnej bazie danych

• Modułowe rozwiązanie do połączenia z dowolnym

odbiornikiem GeoMax.

• Elastyczna ścieżka aktualizacji i rozbudowy dla całego

systemu
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GeoMax Seria Zoom50

Pomiar i kodowanie

• Wcięcie

• Tyczenie

• Powierzchnia 3D

• Elewacja

• Rzuty

• Linia referencyjna

• Łuki

• Układy współrzędnych

• Offset

• COGO

• Linie

• Punkty ukryte i niedostępne

• Moduł drogowy 2D

• Moduł drogowy 3D

• Ciągi z wyrównaniem

DANE TECHNICZNE

Hz, V Dokładność kątowa (ISO 17123-3) 1”, 2”, 5”

Kompensator Kompensacja 4-osiowa

Zakres pomiaru na lustro 10,000m

Dokładność na lustro (Fine/Tracking) 2 mm + 2ppm/3mm + 2ppm

Zasięg bez lustra accXess5 >500m

Zasięg bez lustra accXess10 >1,000m

Dokładność dalmierza bezlustrowego 2mm + 2ppm (>500m 4mm + 2ppm)

Komunikacja ®USB, Bluetooth , USB Host, RS232

DALMIERZ ACCXESS EDM

Dzięki sprawdzonej technologii accXess, 

GeoMax Zoom50 jest wyposażony w 

inteligentny dalmierz, zaprojektowany 

z myślą o wyjątkowej prędkości i 

najwyższej dokładności, nawet na bardzo 

dużych odległościach. Oznacza to szerszy 

zasięg operacyjny i znacznie krótszy czas 

pomiaru.

ŁATWA KOMUNIKACJA

Tachimetr manualny Zoom50 zawiera 

®wygodny port USB, wewnętrzny Bluetooth  

i port Lemo do podłączenia kabla. 

Pozwala to na szybki, prosty i niezawodny 

transfer danych między instrumentem, 

a komputerem lub kontrolerem ręcznym, 

technologią Plug and Play.

KOLOROWY WYŚWIETLACZ

Wyjątkowo duży, dotykowy i kolorowy 

wyświetlacz 3,5" QVGA, zapewnia doskonałą 

czytelność, nawet w pełnym słońcu.

W połączeniu z wyjątkowo dużym ekranem 

o wysokiej rozdzielczości, łatwy w obsłudze 

interfejs graficzny sprawia, że regularne 

zadania, takie jak tyczenie, są łatwiejsze 

i bardziej wydajne niż kiedykolwiek 

GeoMax Zoom50 accXess5

Pomiar bezlustrowy do 500m.

GeoMax Zoom50 accXess10 

Pomiar bezlustrowy do 1000m.

APLIKACJE

Tachimetr Zoom50 oferuje pełen zakres zaawansowanych aplikacji:

Zoom50 | Tachimetry - 

Najwyższa wydajność na każdym poziomie

• 

wcześniej. 



10 - Total Stations | Zoom50
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GeoMax Seria Zoom40

oprogramowaniem

DANE TECHNICZNE

Hz, V Dokładność kątowa (ISO 17123-3) 2”, 5”

Kompensator Kompensacja 4-osiowa

Zasieg pomiaru na lustro 3,500m

Dokładność na lutro (Fine/Tracking) 2 mm + 2 ppm/3 mm + 2 ppm

Zasięg bez lustra neXus5 500m

Dokładność pomiaru bez lustra 2mm + 2ppm

Komunikacja ®USB, Bluetooth , USB Host, RS232

®OTWARTY WINCE

GeoMax Zoom40 to tachimetr z w pełni 
®otwartym systemem WinCE . 

Wyposażony w X-PAD, GeoMax FieldGenius, 

Carlson SurvCE lub dowolne oprogramo-

wanie terenowe, Zoom40 pozwala na 

pracę najlepiej dopasowaną do Twoich 

®potrzeb. WinCE  pozwala spersonalizować 

system do Twoich potrzeb.

KOLOROWY DOTYKOWY EKRAN

Bardzo duży kolorowy ekran dotykowy 

Q-VGA 3,5” o wysokiej rozdzielczości 

wyświetlacza, zapewnia doskonałą czytel- 

ność nawet w silnym świetle słonecznym.

Wraz z łatwym w obsłudze interfejsem

graficznym, sprawia że zwykłe zadania,

takie jak tyczenie, są jeszcze łatwiejsze

FUNKCJONALNY

Zoom40 przyciąga swoją funkcjonalnością, 

oferując kolorowy i dotykowy wyświetlacz,

dalmierz neXus5, z dalekim zasięgiem 

pomiaru bezlustrowego, oraz wszystkie 
®Twoje ulubione aplikacje na Windows CE .

Zoom40 to tachimetr, na którym zawsze

możesz polegać.

GeoMax Zoom40 neXus5

Pomiar bezlustrowy 500m.

- Tachimetry | Zoom40

®Otwarty system Windows CE , by pracować z dowolnym 

i bardziej produktywne niż kiedykolwiek

wcześniej.
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GeoMax Seria Zoom25

DANE TECHNICZNE

Hz, V Dokładność kątowa (ISO 17123-3) 2 ”, 5”

Kompensator Kompensacja 4-osiowa

Zasięg pomiaru na lutro 3,500m

Dokładność na lustro (Fine/Tracking) 2mm + 2ppm/3mm + 2ppm

Zasięg bez lustra neXus5 500m

Dokładność pomiaru bez lustra 2mm + 2ppm

Komunikacja ®USB, Bluetooth , USB Host, RS232

BOGATE OPROGRAMOWANIE

Łatwo kontroluj swoje dane, dzięki 

elastycznemu i łatwemu w obsłudze 

oprogramowaniu wewnętrznemu. 

Wszystkie funkcje pomiarowe, możesz

w prosty sposób wybierać jednym

kliknięciem na dużym,  kolorowym wyświe-

tlaczu. Importuj i eksportuj w wybranym 

TECHNOLOGIA NEXUS™ EDM 

Technologia neXus5 EDM GeoMax zapewnia 

wysoką niezawodność i wiodącą w swojej

klasie dokładność, z lub bez pryzmatu,

w trudnych warunkach. 

Bezreflektorowa technologia neXus5 EDM 

obsługuje zwiększenie zakresu pomiaro- 

wego do 500m.

PRACA W TRUDNYCH WARUNKACH

Seria GeoMax Zoom25 jest odporna na 

najtrudniejsze warunki z opcjonalną 

certyfikacją biegunową. Zoom25 jest 

indywidualnie testowany w -30°C. 

Dzięki naszym szeroko zakrojonym testom 

fabrycznym możesz być pewien, że GeoMax 

GEOMAX ZOOM25 NEXUS5

Pomiar bezlustrowy 500m.

• Pomiar i kodowanie

• Stanowisko z wcięciem

• Powierzchnia

• Objętość

• Niedostępny punkt

• Linia referencyjna

• COGO

• Moduł drogowy 2D

• Tyczenie

APLIKACJE

 Zoom25 | Tachimetry - 

Bezkompromisowy

formacie, aby uzyskać całkowitą kontrolę

i elastyczność. 

„działa zawsze, kiedy ty pracujesz”. 
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GeoMax Seria Zoom10

Hz, V Dokładność kątowa (ISO 17123-3) 2”

Zasięg na lustro 3,000m

Zasięg bez lustrowa 350m

Dokładność na lustro 2mm + 2ppm

Dokładność bez lustra 3mm + 2ppm

GEOMAX ZOOM10

Pomiar bezlustrowy 350m

ŁATWA KOMUNIKACJA

Zoom10 oferuje prosty transfer za pomocą pamięci USB 

wszystkich Twoich danych i plików. Przesyłanie danych 

między różnymi tachimetrami lub biurem jest teraz łatwiejszy

niż kiedykolwiek i uwalnia Cię od konieczności korzystania 

WYDAJNY SOLIDNY

Dzięki dalmierzowi bezlustrowemu do 350m, dużemu 

zasięgowi pomiaru na lustro 3000m, współosiowemu 

widzialnemu promieniowi lasera w połączeniu z odporną 

na kurz i wodę szczelną, trwałą obudową, sprawia, że 

FUNKCJONALNA KLAWIATURA

Z ergonomiczną klawiaturą alfanumeryczną dla szybkiej 

nawigacji i wprowadzania danych, masz bezpośredni dostęp 

do aplikacji i szybkiej nawigacji. Duży, jasny wyświetlacz o 

wysokiej rozdzielczości zapewnia doskonałą czytelność, nawet 

APLIKACJE

Każdy TPS wyposażony jest w bogate oprogramowanie:

• Pomiar i kodowanie

• Tyczenie

• Wcięcie

• Powierzchnia i objętość

• Elewacje

• Linia referencyjna

• Moduł drogowy 2D

 

- Tachimetry | Zoom10

Kiedy oczekujesz dobrej jakości w najniższej cenie

z połączenia kablowego. 

Zoom10 jest najlepszym urządzeniem w swojej klasie. 

w silnym świetle słonecznym. 

DANE TECHNICZNE
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GeoMax Zipp02
Teodolit elektroniczny

DANE TECHNICZNE

Precyzja 2"

Powiększenie 30 x

Kompensator Automatyczna kompensacja pionowa

Ekran
Dwustronny cyfrowy
LCD

Klawiatura Numeryczna

Klawisze 6 klawiszy funkcyjnychO

Czas pracy 36h

PROSTY I WYDAJNY

Dzięki pionowej kompensacji i 2" dokładności, Zipp02 

zapewnia precyzję dla najbardziej wymagających zadań 

w przystępnej cenie. Różne tryby wyświetlania,  ustawienie

zera dla danego kierunku, różnorodność jednostek miary,

prosty pomiar odległości za pomocą siatki krzyża nitek

- wszystko to ułatwia obsługę, za pomocą tylko sześciu 

klawiszy. Widzialny pionownik laserowy pozwala na 

ustawienie nad punktem, szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek.

Zipp02 jest świetnym narzędziem przy pomiarach kąta

i wszelkich pracach konstrukcyjnych na budowie.

Zipp02 | Tachimetry - 
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ODBIORNIKI GNSS GEOMAX
Zapewnij swojej firmie najwyższą niezawodność, dzięki systemom 

GNSS marki GeoMax. Wykorzystując najlepszą relację jakości do 

ceny, jesteś w stanie wyposażyć się w najnowszą technologię 

GNSS, co pozwoli Ci na przyspieszenie pracy w terenie, 

zwiększenie produktywności i wejście na wyższy poziom wydajności. 



GeoMax Zenith40

PRECYZYJNY I DOKŁADNY

Poznaj korzyści z najnowszej i w pełni funkcjonalnej płyty 

głównej NovAtel OEM 719. Umożliwia ona odbiór sygnałów 

wieloczęstotliwościowych, ze wszystkich dostępnych systemów 

satelitarnych. Doskonale radzi sobie z wszelkimi zasłonami,

w postaci wysokich budynków i gęstego zadrzewienia. 

Dzięki technologii GeoMax Q-Lock Pro RTK sygnały wielodrożne

są weryfikowane, co skraca i uwiarygadnia rozwiązanie FIX.

Dodatkowo odbiornik Zenith40 wyposażony jest w technologię 

Precyzyjnego Pozycjonowania Punktu PPP z korektą C-PRO  

zapewniającą centymetrowe dokładność, w każdym miejscu na 

świecie. Usługa ta znacząco zwiększa produktywność, ponieważ 

eliminuje konieczność połączenia z siecią stacji referencyjnych, 

nie martwiąc się o zasięg RTN.

Ostatecznie pozycja PPP jest wyznaczana w określonym przez 

Algorytm GeoMax Q-Lock automatycznie wykrywa serwisy 

poprawek i wybiera ten, który gwarantuje najwyższą dokładność.

OTWARTA i ELASTYCZNA KONFIGURACJA

Zenith40 zapewnia największą elastyczność. Nie ważne czy 

chcesz uruchomić GeoMax X-PAD Ultimate na dedykowanym 

kontrolerze marki GeoMax, czy też na Twoim preferowanym 

urządzeniu. Antena GNSS pozwoli Ci na pracę w sposób, 

który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Zenith40 może 

być w pełni skonfigurowany z Twoim oprogramowaniem 

polowym  lub za pośrednictwem aplikacji konfiguracyjej

Zenith Menager dostępnej dla systemów operacyjnych

Całkowicie darmowa aplikacja Zenith Menager dostępna jest 

na Google Play, co sprawia że możesz ją pobrać i skonfigurować

w każdym momencie na dowolnym urządzeniu z systemem

Android. 

Innowacyjna i unikalna funkcja QR-iConnect całkowicie 

przyspiesza czas połączenia. Zapomnij o czasach, gdy 

musiałeś w monotonny sposób konfigurować urządzenia. 

Teraz wystarczy zeskanować kod QR i gotowe!

DANE TECHNICZNE

Kanały NovAtel OEM7, 555 kanałów,
wiele częstotliwości / konstelacji

Sygnały satelitarne GPS L1, L2, L2C, L5
GLONASS L1, L2, L2C, L3*
BeiDou B1, B2, B3* (opt)
Galileo E1, E5a, E5b, AltBOC,  
E6* (opt); QZSS L1, L2C, L5, L6* 
(opt); NavIC L5*

Częstotliwość pozycji 5 Hz, 20 Hz (opt)

Dokładność RTK (rms)** Hz   8 mm + 1 ppm
V    15 mm + 1 ppm

Dokładność statyczna Hz 3 mm + 0.5 ppm
V 5 mm + 0.5 ppm

Dokładność statyczna 
- długa (rms)**

Hz 3 mm + 0.1 ppm
V 3.5 mm + 0.4 ppm

Dokładność TerraStar C Pro  
PPP (rms)**

Hz < 2.5 cm
V < 5 cm

* Glonass L3, BeiDou B3, Galileo E6, QZSS L6 i NavIC L5 są przewidziane w przyszłej aktualizacji oprogramowania. 

** Precyzja pomiaru, dokładność, wiarygodność i czas inicjalizacji zależy od różnych czynników, w tym od liczby satelitów, 

czasu obserwacji, warunków atmosferycznych, wielotorowości itp. Podane liczby zakładają, że są to warunki normalne lub korzystne.  

Pełna operacyjność systemów Beidou i Galileo dodatkowo zwiększy wydajność i dokładność pomiaru.  

Doświadcz najnowszej technologii GeoMaxa

Nas układzie współrzędnych. 

TMAndroid  i Windows. 

(rms)**

Zenith40 | Odbiorniki GNSS - 19
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GeoMax Seria Zenith35 Pro

nieograniczona łączność, pomiar z wychyleniem

PEŁNA ŁĄCZNOŚĆ

• Dostęp z dowolnego urządzenia podłączonego do

internetu, niezależnie od Twojej lokalizacji

• Uzyskaj połączenie z dziesięcioma odbiornikami 

jednocześnie, za pomocą technologii Zenith35 Pro DynDNS

• 3.75G GSM dla połączeń NTRIP

• Bardzo silne radio UHF do konfiguracji baza-rover

• Port USB do transmisji danych

• Port szeregowy wyjścia danych

PEŁNE NIEBO

• 555 kanałów, wszystkie dostępne konstelacje GNSS

DANE TECHNICZNE

Kanały 555, wieloczęstotliwościowy

Sygnały satelitarne GPS L1,L2,L2C,L5; 

GLONASS L1,L2,L3*;BeiDou B1,B2, B3** 

Galileo E1,E5a,E5b, AltBOC,E6**; 

EGNOS;WAAS,MSAS,GAGAN, QZSS

Częstotliwość pozycji 5Hz, 20Hz****

Dokładność RTK (rms)*** H  8mm + 1ppm
V  15mm + 1ppm 

Dokładność statyczna H  3mm + 0.5ppm 
V  5mm + 0.5 ppm  

Dokładność statyczna
- długa (rms)***

H  3mm + 0.1ppm
V  3.5mm + 0.4ppm

*Glonass L3, są przewidziane w przyszłej aktualizacji oprogramowania.

**Precyzja pomiaru, dokładność, wiarygodność i czas inicjalizacji zależy od różnych czynników, w tym od liczby satelitów, czasu  

obserwacji, warunków atmosferycznych, wielotorowości itp. Podane liczby zakładają, że są to  warunki normalne  lub korzystne.

Pełna operacyjność systemów Beidou i Galileo dodatkowo zwiększy wydajność i dokładność pomiaru. 

PEŁNA SWOBODA

Róg budynku albo studzienka pod zaparkowanym samochodem?

Unikalna funkcja GeoMax Zenith35 PRO Tilt & Go (TAG) pozwala

na pomiar punktów trudno dostępnych, gdzie niemożliwym jest

utrzymanie tyczki w pozycji pionowej.

Już nigdy nie będziesz musiał martwić się, by utrzymać tyczkę

w idealnym pionie, dzięki Tilt & Go! Dzięki płynnie zintegrowa-

nemu oprogramowaniu, Zenith35 Pro TAG idealnie dostosuje się

do sytuacji terenowej.

• TAG Single - Za pośrednictwem jednego kliknięcia mierzy

punkty z wychyłem do 15°

• TAG Dual - Mierzy punkty z wychyłem do 30° niezależnie od

zakłóceń pola magnetycznego.

- Odbiorniki GNSS | Zenith35   

Pełne spektrum sygnałów satelitarnych,

(rms)***
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GeoMax Zenith16

DANE TECHNICZNE

Kanały 181 Q-Lock, GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Dokładność RTN Hz 10mm+0.5ppm, V 20mm+0.5ppm

Dokładność statyczna (rms)* Hz 5mm+0.5ppm, V 10mm+0.5ppm

Dokładność statyczna - długa (rms)* Hz 3mm+0.1ppm, V 3.5mm+0.4ppm

Stopień ochrony IP68

EKSTREMALNIE ODPORNY

Seria odbiorników GeoMax Zenith16 

zapewnia wysoką pyło- i wodoszczelność 

IP68, co pozwala na pracę w  

najtrudniejszych warunkach. Naszemu 

odbiornikowi niegroźny jest upadek z 

2 metrów, jak i pełne zanurzenie w wodzie. 

PŁYTA GŁÓWNA NOVATEL®

Wyposażony w silnik pomiarowy firmy 

NovAtel , wiodącego dostawcy precyzyj- ®

nych odbiorników GNSS, Zenith16 zapewnia

zapewnia maksymalną  wydajność.

TECHNOLOGIA Q-LOCK™ 

Technologia  śledzi wszystkie  Q-Lock™

satelity o najwyższej dostępnej sile sygnału 

i regularnie przeprowadza niezależne 

kontrole, aby zapewnić Tobie możliwość 

pracy w wymagających warunkach, m. in. 

wysoka miejska zabudowa, czy też gęste 

- Odbiorniki GNSS | Zenith16

Przyszłość dostępna już dziś

*Precyzja pomiaru, dokładność, wiarygodność i czas inicjalizacji zależy od różnych czynników, w tym od liczby satelitów, czasu obserwacji, warunków atmosferycznych, 

wielotorowości itp. Podane liczby zakładają, że są to warunki normalne lub korzystne.

zadrzewienie. 
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Anteny GNSS GeoMax

26 - Odbiorniki GNSS | Anteny 

Zenith16 Zenith35 Pro Zenith35 Pro TAG Zenith40

SILNIK POMIAROWY NOVATEL 

Technologia RTK NovAtel OEM7 NovAtel AdVance® Q-Lock ProTM

Kanały 181 555 555

Śledzenie GPS L1, L2, L2C L1, L2, L2C, L5 L1, L2, L2C, L5

Śledzenie GLONASS L1, L2, L2C L1, L2, L3* L1, L2, L3*

Śledzenie BeiDou B1, B2 (opcja) B1, B2, B3* B1, B2, B3* (opcja)

Galileo tracking E1, E5b (opcja) E1, E5a, E5b, AltBOC, E6* E1, E5a, E5b, AltBOC, E6* (opcja)

(opcja) Śledzenie QZSS L1, L2 (opcja) L1, L2C, L5, L6* (opcja) L1, L2C, L5, L6* (opcja)

(opcja) NavIC - L5* L5*

Częstotliwość pozycji 5Hz 5Hz 5Hz, 20Hz (opcja) 5 Hz, 20 Hz (opcja)

SBAS EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN

Precyzyjne Pozycjonowanie Punktu (PPP) - - Tak

TILT & GO (Wychył) 

Pojedyńczy / Tryb Dual - - Tak -

DOKŁADNOŚĆ (RMS)***

Statyczna H/V (mm + ppm) 5 + 0.5 / 10 + 0.5 3 + 0.5 / 5 + 0.5 3 + 0.5 / 5 + 0.5

RTK H/V (mm + ppm) 10 + 1 / 20 + 1 8 + 1 / 15 + 1 8 + 1 / 15 + 1

Statyczna długa H/V (mm + ppm) 3 + 0.1 / 3.5 + 0.4 3 + 0.1/ 3.5 + 0.4 3 + 0.1/ 3.5 + 0.4

KOMUNIKACJA

Moduł GSM/GPRS Nie Tak Tak

Radio UHF Microhard (opcja) SATEL SATEL (opcja)

Bluetooth® Tak Tak Tak

WiFi - Tak -

Porty komunikacyjne USB, szeregowy i zasilanie USB, szeregowy i zasilanie USB, szeregowy i zasilanie

QR-iConnect Tak Tak Tak

Menedżer Zenith - - Tak

INTERFEJS

Zapis danych Wyjmowana karta microSD Wyjmowana karta microSD i 8GB pam. wewn. Wyjmowana karta microSD

GSM / TCP / IP Wyjmowana karta SIM Wyjmowana karta SIM Wyjmowana karta SIM

PicPoint / X-Pole Tak Tak Tak

ZASILANIE     

Zewnętrzne /  
Bateria  wew.

Lemo® złącze /  
Wyjmowana, Li-Ion 2.6 Ah

Lemo® złącze /  
Wyjmowana, Li-Ion 3.4 Ah

Lemo® złącze /  
Wyjmowana, Li-Ion 2.6 Ah

Inteligentna bateria - Tak -

Czas pracy (statyczny/ruchomy) 7.5 h / 5 h 8h / 6h 9h / 6h

PARAMETRY FIZYCZNE

Wymiary / Waga **
Wysokość 95 mm, ø 198 mm / 

1.07 kg 
Wysokość 131 mm, ø 161 mm / 1.17 kg

Wysokość 95 mm, ø 198 mm / 
1.14 kg

Temperatura pracy – 40°C do 65°C – 40°C do 65°C – 40°C do 65°C

Klasa odporności / Wilgotność IP68, 100%, skondensowana IP68, 100%, skondensowana IP68, 100%, skondensowana

Drgania
Odporność na uszkodzenia mechaniczne

włączając ISO 9022-36-05
ASAE EP455 Section 5.15.1 losowa, MIL-STD-810G, 

metoda 514.6E-I

Odporność na uszkodzenia
mechaniczne włączając 

ISO 9022-36-05

Upadki
Wytrzymuje przewrócenie na tyczce 2 m 

na twardą powierzchnię
 Wytrzymuje upadek z 2 m 

na twardą powierzchnię

GWARANCJA

Gwarancja standardowa 1 rok 1 rok 1 rok

Gwarancja rozszerzona (opcja) Tak Tak Tak

* Glonass L3, BeiDou B3, Galileo E6, QZSS L6 i NavIC L5 przy okazji kolejnych aktualizacji

** W zależności od konfiguracji; bez baterii

*** Precyzja pomiaru, dokładność, wiarygodność i czas inicjalizacji zależy od różnych czynników, w tym od liczby satelitów, czasu obserwacji, warunków atmosferycznych, wielotorowości itp. Podane liczby zakładają, że są to warunki normalne lub korzystne.

Wytrzymuje upadek z 2 m
na twardą powierzchnię



GeoMax PicPoint 

GEOMAX PICPOINT

Dzięki technologii GeoMax PicPoint możesz w łatwy sposób 

zmierzyć punkty w terenie, które nie są dostępne 

konwencjonalnymi metodami GNSS. Takimi punktami zwykle 

są elewacje i fasady budynków. 

PicPoint łączy technologię GNSS z fotogrametrią bliskiego 

zasięgu. Oprogramowanie X-PAD obliczy płaszczyznę, 

z której będziesz mógł pobrać dowolny punkt.

Pomierzone punkty są zwizualizowane na ekranie kontrolera 

czy też tabletu, tak byś mógł mieć kontrolę nad swoim 

Nawet jeśli z jakiegoś powodu nie udałoby Ci się wykonać 

wszystkich potrzebnych pomiarów, to bez problemu będziesz

We wszystkich wymienionych sytuacjach PicPoint to praktyczne, 

szybkie i dokładne rozwiązanie, które można połączyć z dowolnym 

odbiornikiem GNSS marki GeoMax.

KLUCZOWE PARAMETRY:

• Zasięg: do 25m

• Dokładność: względnie 5mm/

Absolutna: 5cm

• Rozdzielczość: do 18MP

• Bateria: do 350 zdjęć

• Wodo- i Wstrząsoodporność

• Waga: 160g

Fotogrametria naziemna bliskiego zasięgu 

mógł ich dokonać w swoim biurze.  

PicPoint | Odbiorniki GNSS - 27

projektem.
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KONTROLERY POLOWE GEOMAX 
Dobierz dowolny kontroler lub tablet z oprogramowaniem X-PAD

Ultimate i połącz go z tachimetrem lub odbiornikiem GNSS Geomax.
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30 -   Kontrolery polowe | ZeniusX A

GeoMax ZeniusX A

MOCNY I WYTRZYMAŁY

Działający na Androidzie kontroler 

terenowy ZeniusX, jest wszechstronny 

i w pełni wyposażony, aby ułatwić zbieranie 

danych. Wysokiej jakości zdjęcia, 

zrobisz dzięki aparatowi o wysokiej

rozdzielczości 8MP. 

Wytrzymałe urządzenie jest pyłoszczelne 

i wytrzymuje chwilowe zanurzenie pod 

wodą (IP67). Konfigurowalne klawisze 

zapewniają szybki dostęp do ulubionych 

IDEALNY W KAŻDY TEREN

Dedykowane oprogramowanie terenowe 

GeoMax X-PAD Ultimate i ZeniusX idealnie 

pasują do codziennej pracy w terenie.

CECHY:

• System operacyjny Android

• 4G LTE 

• 4.3” ekran 

• 8 MP aparat

• Duża pamięć - 1GB RAM, 8GB  

• MicroSD 

• Class 2 Bluetooth® 4.1 + Bluetooth® 

LT, WiFi i USB Typ-C 

• Wszystkie konstelacje GNSS

• Lekki – 490g 

• Odporny na warunki środowiskowe

DANE TECHNICZNE

Procesor Qualcomm(R) SnapdragonTM Quad Core, 1.1 GHz

System operacyjny Android 6.0.1 (Marshmallow)

Pamięć 1GB 

Ekran
4.3-calowy wyświetlacz sunlight  TFT 
o rozdzielczości 480 x 800 

Baterie 3400 mAh 7.4V litowo-jonowa (25.2 Wh)

Czas pracy Do 16 h

GNSS GPS, GLONASS, BeiDou; single frequency

Inne
®WIFI, Bluetooth , wbudowany GPS, modem 4G LTE , High 

speed USB Type-C OTG port, MicroSD Card slot

Aparat Auto focus, 8 MegaPixel z lampą błyskową

Wraz z oprogramowaniem X-PAD idealny na każdej budowie 

funkcji, a duży wyświetlacz ułatwi pracę. 



GeoMax Zenius800

MOCNY I WYTRZYMAŁY

Kontroler terenowy GeoMax Zenius800 

wykorzystuje najnowszą technologię, 

w celu osiągnięcia wysokiej dokładności 

wyników i maksymalnej wydajności. 

Przesyłanie dużych plików BIM i CAD 

jest szybkie i łatwe. Wydajny, 8-rdzeniowy 

procesor zapewnia odświeżanie danych 

na ekranie tabletu w kilka sekund.

IDEALNY W KAŻDY TEREN

Przejrzysty, 8-calowy wyświetlacz sprawia, 

że praca z projektami i plikami 3D jest 

prosta i wygodna. Stopień ochrony IP67 

w Zenius800 zapewnia sprawne i niezawodne 

działanie, pomimo ciężkich warunków

pracy. Odporny ekran dotykowy nie jest

podatny na wpływ wody lub kurzu.

 

Nowoczesne miejsce pracy

DANE TECHNICZNE

Procesor Qualcomm® Snapdragon 626 z 8 rdzeniami Cortex-A53, 

System operacyjny Android 8.0 Oreo

Pamięć 4 GB

Wyświetlacz
8-calowy wyświetlacz Sunlight HD o rozdzielczości 1280 x 800 
oraz szkłem Corning® Gorilla® Glass

Baterie 8200 mAh 3.8 V litowo-jonowa (31.16Wh)

Czas pracy Do 15 h

Cechy WIFI, Bluetooth®, wbudowany GPS, modem 4G LTE, 

INNOWACYJNY I FUNKCJONALNY

Innowacyjna i unikalna funkcja QR-iConnect 

przyspiesza proces połączenia. Zapomnij 

o czasie żmudnego wyszukiwania i wyboru 

anteny, przeglądając obszerne listy urządzeń. 

Wystarczy zeskanować i Twoja konfiguracja 

jest gotowa!

 

do 2,2 GHz każdy

Zenius800 | Kontrolery polowe - 31



Inne

Handheld, Samsung, Juniper

Technical data Algiz RT8 SAMSUNG

Procesor

System operacyjny

Pamięć

Wyświetlacz

Bateria

Aparat

Wytrzymały i sprawdzony 

Samsung Galaxy

Wytrzymały i odporny na trudne warunki 

atmosferyczne Samsung Galaxy Tab 

Active II . Udoskonalona, antypoślizgowa 

Algiz RT8

Całe biuro w jednym miejscu

Wyobraź sobie, że wykonujesz tę samą 

pracę, co teraz, ale lepiej. Algiz RT8 to 

unikalny 8-calowy tablet z Androidem 

zaprojektowany specjalnie w celu 

zwiększenia wydajności pracy w terenie. 

Pracuj szybciej, z większą koncentracją 

i mniejszą ilością przerw. Algiz RT8 jest 

Połączenie tabletu i kontrolera

Tablet NAUTIZ X6 łączy funkcjonalności 

tradycyjnego tabletu wraz z tradycyjnym, 

podręcznym urządzeniem. Posiada duży, 

6-calowy, funkcjonalny ekran dotykowy.

Jest całkowicie pyło- i wodoodporny, a 

jednocześnie lekki i smukły.

wyjątkowo wytrzymały, z czytelnym 

NAUTIZ6

Sprawdzone urządzenia peryferyjne najlepszych marek razem z Geomax

ekranem, przyjazną dla użytkownika 

konstrukcją, szeregiem wbudowanych 

narzędzi i opcjonalnych akcesoriów, 

a nawet pakietem darmowego oprogra-

mowania, do zarządzania urządzeniami

mobilnymi. 

obudowa z ramkami otoczonymi pochłania- 

jącym wstrząsy TPU, wytrzymuje upadek

z wysokości 1,2 m, chroniąc podzespoły

oraz ekran przed uszkodzeniami. 

Dodatkowo konstrukcja tabletu jest też

odporna na wodę i pył, a dzięki podłączone-

mu rysikowi S-Pen, wyświetlacz TabActive 2

obsłużysz nawet w rękawiczkach. 

Qualcomm Snapdragon 625 MSM 

Android 9.0

 4GB/64GB

8" 1920x1200 pix, Gorilla Glass

Wymienna, 3.8V 8200mAh

Tył:13 Mpix z autofocusem 

IP67, odporny na upadek 1,2m, 

Samsung Exynos 7880 

Android 7.1 Nougat

3GB/16GB

8", 1280 x 800, 
Pojemnościowy, 10-punktowy, TFT

Litowo-jonowa 4450 mAh

5.0 Mpix - przód
8.0 Mpix - tył

Akcelerometr, czujnik światła, 

Qualcomm Snapdragon 

Android 8.1 Oreo

4GB/32GB

6" 1080x1920 pix, 

Wymienna, 3.8V 8000mAh

Tył:13 Mpix z autofokusem 

IP67, odporny na upadek 

8953, 8 rdzeniowy 2.0 GHz (8 rdzeni, 1.60 GHz, Cortex-A53) 625 MSM 8953 Pro, 

8 rdzeniowy 2.2 GHz

Gorilla Glass

i lampą błyskową
Przód: 5 Mpix

i lampą błyskową
Przód: 5 Mpix

temperatura pracy w zakresie -20 do +60

żyroskop, ciśnieniomierz, 2 aparaty, 
kompas, akcelerometr

czujnik zbliżeniowy, magnetometr, 

żyroskop

1,5m, temperatura pracy 

w zakresie -20 do +55
żyroskop, ciśnieniomierz, 

2 aparaty, kompas, 

akcelerometr

32 - Handheld, Samsung, JuniperKontrolery polowe | 



34 - Kontrolery polowe | Seria tabletów JUNIPER

Seria kontrolerów JUNIPER

Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach w leśnictwie, 

geodezji, przemyśle i nie tylko, Allegro 3 Rugged Handheld

ugruntował swoją pozycję jako najmocniejszy tego rodzaju 

kontroler dostępny na rynku.

Szybki procesor, potężny system operacyjny Android AOSP. 

Pełna klawiatura alfanumeryczna. A to dopiero początek.

Zaprojektowane z tą samą sprawdzoną ergonomią, wytrzymało-

ścią i wyświetlaczem odnoszącego sukcesy Allegro2, Allegro3

staje się najpotężniejszym jak dotąd Allegro. 

Dzięki najlepszym w swojej klasie funkcjom, w tym 

wyjątkowo wytrzymałej, ergonomicznej konstrukcji, 

czytelnemu w słońcu wyświetlaczowi i całodziennej 

pracy baterii, wytrzymałe tablety Mesa™ stanowią 

doskonałe urządzenie do różnych mobilnych aplikacji 

gromadzenia danych.

Wodoodporny, pyłoszczelny, odporny na wstrząsy

Ekstremalna wytrzymałość temperaturowa

Ergonomiczna konstrukcja minimalizująca zmęczenie 

użytkownika

•

•

•

Żywotność baterii przez cały dzień•

Duży 7-calowy wyświetlacz, czytelny w słońcu•

Szybkie opcje procesora•

Zaprojektowany i zmontowany w Stanach Zjednoczonych•

Z pełnym systemem operacyjnym Windows 10 lub •

MESA3 Allegro3

Inne

Technical data MESA3

Procesor

System operacyjny

Pamięć

Wyświetlacz

Bateria

Aparat

Allegro3

Qualcomm® Snapdragon™Octa-core Kryo™ 260

Android 9.0

6GB/64GB

7" 1280x800

Wymienne Li-ion 43.2 Whr, 10-12 h pracy

1.2 GHz quad-core ARM Cortex A9 i.MX6

Android 7.1 AOSP

2GB/16GB

4,2" VGA LCD TFT (640 x 480) 

Wymienne Li-ion 43.2 Whr, 12000mAH, 

Tył 16MP, przód 2MP Tył 5MP

GNSS, Kompas, żyroskop, akcelerometr, modem 4G Pełna klawiatura qwerty, GNSS, 4G, IP68

do 20 h pracy

Android 9.0
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OPROGRAMOWANIE GEOMAX 
Oprogramowania GeoMax obejmują szeroki zakres 

profesjonalnych aplikacji geodezyjnych i budowlanych. Są one

szybkie i intuicyjne dla użytkownika, pozwalając zarazem na 

zdalne udostępnianie wykonywanej pracy.
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36  - Oprogramowanie | X-PAD Ultimate

GeoMax X-PAD Ultimate

X-PAD Ultimate zapewnia wysoką wydajność w terenie. Oferuje doskonałą integrację z Twoimi przyrządami pomiarowymi.

Działając na urządzeniach z Androidem, zapewnia najnowsze rozwiązania dla prac geodezyjnych: pełny widok 3D, wykorzystanie 

TPS, GNSS oraz innych czujników, integrację danych z mapami, bezpośrednią wymianę danych z platformami chmurowymi,

polecenia głosowe i wiele więcej.  w dwóch dostosowanych wersjach: dla geodetów i specjalistów Ultimate dostępny jest

Survey Build

X-PAD Ultimate Build to idealne rozwiązanie dla 

wszelkich potrzeb związanych z pomiarem konstrukcji

budowlanych. Łączy gromadzenie danych z tachimetru

lub GNSS, pozwalając na wykonanie pomiaru, tyczenia

i kontroli, przy użyciu prostych i funkcjonalnych procedur.

X-PAD Build to specjalnie dostosowana wersja X-PAD Survey,

od której dziedziczy wszystkie główne funkcje i rozwiązania,

ale odróżnia się tym, iż jest specjalnie skierowany do firm 

budowlanych. Aby korzystać z X-PAD Build, nie musisz 

być geodetą; wszystkie aplikacje są intuicyjne i mogą być

również stosowane przez osoby, które korzystają z tego 

rodzaju sprzętu po raz pierwszy.

X-PAD Ultimate Survey to najlepsze kompleksowe

rozwiązania dla profesjonalnych geodetów, którzy

potrzebują dokładności, funkcjonalności, elastyczności,

integracji danych, najnowszej technologii w terenie.

Zastosowanie różnych modułów X-PAD Ultimate

Survey wraz z przyrządami TPS i GNSS, zapewnia 

X-PERT - WYDOBYJ Z XPADA TO CO NAJLEPSZE

Oprogramowanie GeoMax X-PAD zostało opracowane na podstawie opinii użytkowników, aby upewnić się, że każda nowa funkcja

oprogramowania jest idealnie dopasowana do potrzeb klientów, jesteśmy z wami w stałym kontakcie, aby nieustannie udoskonalać  nasz

produkt. Dzięki SHIELD i X-PERT otrzymujesz nowe usługi, które zapewnią Ci dostęp do wszystkich aktualizacji i ulepszeń oprogramowania

• Utrzymanie stabilności

oprogramowania (naprawa błędów)

•  Zawiera podstawowe najlepsze

moduły X-PAD Ultimate

• Najnowsza wersja oprogramowania, 

dostosowana do najnowszych trendów

Automatyczne udostępnianie

wszystkich dostępnych wersji 

i aktualizacji oprogramowania podczas

• 

okresu ważności

Darmowy pierwszy rok z możliwością 

płatnego odnowienia lub przedłużenia

X-PAD Ultimate jest stale aktualizowany i przekonuje doskonałą równowagą

między przejrzystą strukturą, wymiennością danych i wysoką funkcjonalnością.

Najlepsze oprogramowanie terenowe

budowlanych.

wszystkie niezbędne funkcje terenowe.

X-PAD Ultimate.

• 
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CAD 3D Z PEŁNYM WSPARCIEM TOPOGRAFII TERENU – 

Prawdziwy topograficzny CAD 3D z określonymi funkcjami do 

rysowania, edycji, pomiaru i obliczania pozycji nowych elementów, 

MAPS, WMS RÓWNIEŻ OFF-LINE – Używaj różnych rodzajów 

map, online i offline.

ZBIERANIE DANYCH, NIE TYLKO WSPÓŁRZĘDNYCH – 

Zintegruj pozycję, zdjęcia i notatki z punktami. Szybkie kody do

tworzenia własnych, niestandardowych paneli z najczęściej

używanymi kodami i pomiaru automatycznie po wybraniu kodu.

TYCZENIE... z zamkniętymi oczami – Komendy głosowe

pozwalają wytyczyć punkt, nawet nie patrząc na wyświetlacz. Duży

kompas ułatwiający nawigację wizualną. Każdy element

rysunkowy, w tym punkty, linie, łuki i każda pozycja, określony w 

widoku graficznym do wytyczenia.

DROGI. CAŁY PROJEKT W KONTROLERZE – Załaduj, zarządzaj  

i wykonuj wyrównanie, tyczenie robót, takich jak drogi, autostrady 

i kanały. 

POWIERZCHNIE I OBJĘTOŚĆ TERENU – potrafi obliczać modele

terenu na podstawie punktów z opcjami definiowania linii nieciągłości

i granic, oraz metrów sześciennych wykopu lub nasypu. Zaimportuj

modele z plików DXF lub LandXML i użyj polecenia tyczenia, aby 

określić rzędne projektu w terenie.

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ – 

Skieruj kamerę na budowę i natychmiast zobacz, gdzie są punkty 

i elementy do tyczenia. X-PAD Ultimate doprowadzi Cię w pobliże  

punktu, a następnie określi dokładną lokalizację. 

BIM – Załaduj i wyświetlaj pliki IFC w widokach CAD, pomiarze, 

tyczeniu i komendach COGO. Wybierz, ukryj i izoluj elementy 

Wyodrębnij punkty, linie, powierzchnie i przekroje dla operacji 

tyczenia i sprawdzania.

CHMURY I PUNKTY UDOSTĘPNIANIA. TEREN I BIURO, ZAWSZE

POŁĄCZONE – Otwórz i zaimportuj dowolny plik, również w chmurze. 

Zapisz swoje dane w Dopbox, GoogleDrive i Microsoft OneDrive oraz

uzyskaj do nich dostęp w terenie lub biurze. Łatwo udostępniaj 

dowolne dane za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

X-POLE: JEDNA TYCZKA, DWA SYSTEMY – Rozwiązanie X-Pole 

pozwala pracować jednocześnie na TPS i GNSS, przy użyciu najlepszych 

funkcji każdego systemu i przy maksymalnej elastyczności. Antena

GNSS umieszona nad pryzmatem daje możliwość bezpośredniego

obrotu w kierunku pryzmatu, przyspieszając funkcję blokowania lustra

po jego utracie.

X-PAD Ultimate dla obu platform, Windows oraz Android oferuje 
przyjazne środowisko pracy i zestaw dedykowanych funkcji

które można następnie wykorzystać w tyczeniu.
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GeoMax X-PAD Office Fusion

GeoMax X-PAD Office Fusion to nowa koncepcja prawdziwej

integracji różnych danych. Łatwy import danych, obliczeń, 

korekt, rejestracji skanu i zarządzania chmurami, punktami, 

pomiarami, powierzchniami, modelami BIM, rysunkami 

i obrazami, narzędzia topograficzne oraz funkcje rysowania

- wszystko w jednym.

X-TOPO: MODUŁ TOPOGRAFICZNY

Moduł X-TOPO pozwala zaimportować pomiary z Twojego

instrumentu i mieć pełną kontrolę nad wszystkimi informacjami,

weryfikując w dowolnym momencie jakość Twojej pracy; 

oblicza i rozwiązuje wszystkie rodzaje zadań geodezyjnych 

dla GNSS, tachimetrów, niwelatorów cyfrowych i rozwiązań Z punktów topograficznych lub chmur punktów można tworzyć

Modele 3D, linie konturowe, obliczyć przekroje i objętości

przy użyciu kilku metod. Uniwersalne opcje i narzędzia CAD

pozwalają opracować i dostosować końcowe dane do Twoich

potrzeb.

- Oprogramowanie | X-PAD Office Fusion

Oprogramowanie biurowe dla danych geoprzestrzennych

hybrydowych, stosując odpowiednie algorytmy, w celu 

precyzyjnego obliczenia. 
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MODUŁ BIM CONNECT 

Załaduj pliki IFC i zarządzaj nimi, wyodrębnij elementy do

wytyczenia i sprawdź dane powykonawcze z pomiarami w 

terenie, w skuteczny sposób.

X-SCAN: MODUŁ CHMURY PUNKTÓW

Moduł X-SCAN pozwala zarządzać danymi chmur punktów; 

solidne algorytmy są w stanie przetwarzać chmury punktów

i dawać najlepsze wyniki, biorąc pod uwagę wszystkie 

skany jako całość. Wiele opcji pozwala poprawić wyniki 

zgodnie z określonym celem, rozpoznając rodzaj pracy. To 

kolejny sposób na szybsze i  lepsze wyniki. Moduł automaty-

cznej rejestracji to niezastąpione narzędzie, które generuje 

ostateczne wyniki jednym kliknięciem. Ortofoto, przekroje 

i powierzchnie można wygenerować za pomocą bardzo 

X-PAD Office Fusion | Oprogramowanie - 

niewielu, intuicyjnych kroków. 
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GeoMax X-PAD CalMaster

GEOMAX 
SERIA ZONE RUROWY

INNE LASERY
ROTACYJNE

INNE LASERY
RUROWE

INNE LASERY
PUNKTOWE

Raport kalibracji

(włączając laser ze światłem czerwonym, zielonym i w podczerwieni)

NOWE MOŻLIWOŚCI BIZNESOWE

GeoMax X-PAD CalMaster oferuje swoim

klientom kompletny pakiet narzędzi 

kalibracyjnych dla niwelatorów lasero-

wych.

Dzięki CalMaster możesz zniwelować

czas, jaki tracisz na kalibrację i rektyfi- 

kację niwelatorów laserowych.

Skorzystaj z technologii CalMaster 

UŁATWIAJ SOBIE ŻYCIE

Kalibracje laserowe nigdy nie były tak

łatwe i szybkie. Użytkownicy X-PAD

CalMaster mogą znacznie skrócić czas

kalibracji, korzystając z systemu umożli-

wiającego bardzo dokładną metodę 

sprawdzenia laserów budowlanych, który

może być obsługiwany bez konieczności

intensywnego szkolenia.

KOMPLETNY SYSTEM

System działa w oparciu o oprogramowanie

X-PAD, które jest dobrze znane na rynku

ze względu na łatwość obsługi i intuicyjny 

interfejs. X-PAD CalMaster prowadzi 

użytkowników krok po kroku przez proces

pomiarowy i wspiera ich instrukcjami

dla dokładnego i szybkiego pomiaru. 

Wydajna kalibracja dla wszystkich Twoich laserów

Kontrola poziomu

Kontrola plamki

Kontrola spadku 0.5%

Kontrola spadku 1.0%

Kontrola spadku 1.5%

Instrukcja kalibracji

Tryb online

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

i zrób to sam.

GEOMAX 
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ZOOM 3D Z OPROGRAMOWANIEM
MASTERPLAN

Oprogramowania GeoMax Zoom3D oraz X-PAD MasterPlan są

idealnym rozwiązaniem do pomiarów konstrukcji wewnętrznych,

jak i zewnętrznych budynków.



43



RYSUNEK POWYKONAWCZY W JEDNYM KROKU

X-PAD MasterPlan oferuje pełen zakres narzędzi do rysowania. 

Te funkcje pozwalają narysować otoczenie w 3D szybko i łatwo 

dzięki funkcji rysowania Zoom3D. Wyniki można eksportować 

do formatu DXF lub w dowolnym formacie ASCII. Rysuj elementy 

2D i 3D za pomocą X-PAD MasterPlan. Uzyskaj szybkie i dokładne

wyniki, a wszystko w najlepszym stosunku jakości do ceny. 

AUTOMATYCZNE SKANOWANIE LINII I POWIERZCHNI

Kiedy geometria staje się złożona, a powierzchnie są zakrzywione, 

Zoom3D automatycznie mierzy odcinki poziome, pionowe 

i nachylone. 

GeoMax Zoom3D

Pomiary i skanowanie warstw elewacji nigdy nie było tak 

szybkie dzięki oprogramowaniu GeoMax X-PAD MasterPlan 

dla systemu Android i jednoosobowej obsłudze, Zoom3D

przyspieszy Twoje codzienne prace wewnątrz i na

zewnątrz budynków oraz pozwoli zrealizować postawione

X-PAD I ZOOM3D – TWÓJ IDEALNY SYSTEM

X-PAD MasterPlan został specjalnie zaprojektowany, aby

praca z Zoom3D była jak najłatwiejsza i pomagała 

profesjonalistom zrewolucjonizować swój biznes oraz

poprawić wydajność pracy.

względu na warunki pracy, czy celujesz na punkty 

niedostępne, krótkie, długie,  celowe Zoom3D oferuje

wiele inteligentnych funkcji precyzyjnego celowania do

punktu. Po naciśnięciu jednego klawisza, punkt jest 

mierzony i zwizualizowany na ekranie.

JEDNOOSOBOWA OBSŁUGA

Zwiększ swoje możliwości i wydajność w codziennej pracy.

X-PAD MasterPlan zawiera łatwe w użyciu, wydajne

narzędzie do tyczenia na budowie. Dzięki technologii

rozpoznawania celu Zoom3D możesz mierzyć i wytyczać 

jednoosobowo.

Łatwe poziomowanie, pionowanie i tyczenie punktów -

unikalne i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie

Zoom3D wyposażenie jest w szereg funkcji, które 

przyspiesza Twoją pracę na zewnątrz i wewnątrz

DANE TECHNICZNE

Goniometer (Hz/V) 
zasięg i dokładność

Poziomo 360°; Pionowo 250°; 5 ,̋ 
Dokładność 1.2mm na 50m

Dalmierz laserowy
Współosiowy, widzialny; Klasa 2; 650nm; 
< 1mW

Zasięg 0.5 - 50m

Pionowe/poziome pole
widzenia

Kątowo oraz odległościowo
@10m/1mm; @30m/2mm; @50m/4mm

Zasięg 
samopoziomowania

± 3°

Skanowanie z MasterPlan

Wystarczy kilka kroków, aby rozpocząć pomiar. Bez 

cele.

budynków. 

Zoom3D | Stacje Micro Robotic - 43
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NIWELATORY GEOMAX

Niwelatory GeoMax pozwalają na wykonywanie niwelacji z 

najwyższą dokładnością. Polegaj na ich komforcie i solidności 

podczas pracy wewnątrz lub na zewnątrz, nawet w trudnych 

warunkach pogodowych. 
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GeoMax ZDL700
Niwelator cyfrowy oferujący dokładne wyniki i łatwą obsługę

DANE TECHNICZNE

Wysoka dokładność ± 0.7mm/km podwójnej niwelacji

Dokładność odległości
D < 10m, 10mm 
D ≥ 10m, 0.001 x D

Maksymalna celowa 105 m

Czas pojedynczego pomiaru < 3 sek.

Pamięć 2.000 punktów

SZYBKO, ŁATWO I BEZ BŁĘDÓW

Krótki czas pomiaru w połączeniu z prostotą funkcji 

i zapisywania jednym naciśnięciem przycisku pozwala na 

szybki i łatwy przebieg pracy.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Wbudowany program do wyrównywania, obliczania różnic 

wysokości, tryb pracy z odwróconą łatą w połączeniu z 

różnymi konfiguracjami pomiarowymi pozwalają wykonać 

wszystkie obliczenia w ZDL700. Dzięki cyfrowym odczytom 

i automatycznym obliczeniom przyspieszysz swoją pracę. 

DOKŁADNOŚĆ

Prace terenowe potwierdzają doskonałą dokładność ZDL700

na poziomie 0,7 mm na 1 km podwójnej niwelacji.

To sprawia, że ZDL700 jest idealnym niwelatorem nie tylko 

do niwelacji wysokiego rzędu, ale także do pomiarów 

odkształceń, pomiarów precyzyjnych jak i ogólnobudowlanych. 

ZDL700 | Niwelator - 47



GeoMax ZAL 

DANE TECHNICZNE ZAL330 ZAL328 ZAL324 ZAL320 ZAL232 ZAL224 ZAL220 ZAL132 ZAL124 ZAL120

Dokładność
na 1km podwójnej
niwelacji

1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 1.9mm 2.0mm 2.5mm 2.0mm 2.0mm 2.5mm

Obraz Prosty Prosty Prosty Prosty Prosty Prosty Prosty Prosty Prosty Prosty

Powiększenie 30 x 28 x 24 x 20 x 32 x 24 x 20 x 32 x 24 x 20 x

Najkrótsza
celowa 0.8m 0.8m 0.6m 0.6m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

Stała mnożenia 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Zakres pracy
kompensatora ± 15’/0.3’’ ± 15’/0.3’’ ± 15’/0.5’’ ± 15’/0.5’’ ± 15’/0.5’’ ± 15’/0.5’’ ± 15’/0.5’’ ± 15’/0.5’’ ± 15’/0.5’’ ± 15’/0.5’’

Poprawność pracy 
libelli pudełkowej

10'/2mm 10'/2mm 10'/2mm 10'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2 mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm

Stopień ochrona IP57 IP57 IP57 IP57 IP56 IP56 IP56 IP54 IP54 IP54

Zwiększ swoją wydajność i uzyskaj bezbłędne wyniki  

pomiarów.

Seria automatycznych niwelatorów GeoMax ZAL jest 

niezawodna i wytrzymała. Solidna konstrukcja, odporność 

na wstrząsy i kilka opcji powiększenia sprawiają, że 

niwelatory te sprawdzą się w branży geodezyjnej 

Seria GeoMax ZAL300

Wysoka precyzja pomiaru

Seria GeoMax ZAL200

Standardowe pomiary
Seria GeoMax ZAL100

Ekonomiczny wybór

Automatyczne niwelatory o szerokim zakresie zastosowań

i budowlanej. 

48  - Niwelatory laserowe | Seria ZAL
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NIWELATORY LASEROWE GEOMAX
I DETEKTORY
Lasery rotacyjne GeoMax nadają się do wszechstronnych 

zastosowań i są prawdziwymi narzędziami wielofunkcyjnymi 

w rozsądnej cenie.
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GeoMax Seria Zone

Zwiększ swoją wydajność i uzyskaj bezbłędne wyniki  

pomiarów. Place budowy mogą znacznie się różnić, 

począwszy od prostych prac budowlanych, po złożone 

projekty. Specjaliści budowlani potrzebują wysokiej jakości 

narzędzi o szerokiej gamie możliwości, aby poprawnie 

i oszczędnie wykonać pracę. W ofercie GeoMax znajdziesz 

Dzięki solidnej budowie, lasery GeoMax umożliwiają długotrwałą 

pracę, w dowolnych warunkach atmosferycznych, natomiast 

bogaty wybór akcesoriów, pozwoli Ci dopasować urządzenie 

do Twoich indywidualnych potrzeb pomiarowych.

BEZBŁĘDNE

DŁUGOTRWAŁA 
PRACA

SOLIDNA KONSTRUKCJA

NIEZAWODNY
W KAŻDYM CALU

WYJĄTKOWY STOSUNEK 
JAKOŚCI DO CENY

WYMIENNE
AKCESORIA

IP68/67

ODBIORNIKI LASEROWE

Seria GeoMax Zone posiada 

cztery odbiorniki laserowe, 

dzięki którym możesz 

zwiększyć wydajność pracy.

 ZRB90 BASIC ZRP105 PRO ZRD105 DIGITAL ZRD105B

Zasięg roboczy 600m/2000ft 900m/3000ft 900m/3000ft 900m/3000ft

Okno detekcji wiązki 80mm/3.1in 35mm/1.5in 105mm/4in 105mm/4in

Odczyt cyfrowy wysokości - - 90mm/3.5in 90mm/3.5in

Wyłapywanie wiązki - - - ü

Blokowanie wiązki - - - ü

Od początku do końca dla Twoich potrzeb

urządzenia do każdego rodzaju pracy. 

OCHRONA

WYNIKI

GWARANCJA
3 / 5 LAT

Seria Zone | Niwelatory laserowe - 51



GeoMax Zone60 DG

Automatyczne spadki w dwóch osiach. Specjalnie zaprojekto-

wany dla pracowników budowlanych, którzy potrzebują 

niezawodności i dokładności. W pełni profesjonalny laser 

najwyższej klasy. Prosty interfejs użytkownika, zarówno na panelu 

wyświetlacza  jak i pilocie. Pozwala to na pełną kontrolę w każdym 

DANE TECHNICZNE

Funkcjonalność

Samopoziomujący, pioziom, pion,
cyfrowe spadki w dwóch osiach (w
pełni automatyczne), funkcja
blokady

Zasięg (średnica) 900m/3000ft

Dokładność ± 1.5mm przy 30m (±1/16” przy 100ft)

Zakres poziomowania ± 5°

Zakres nachyleń do 15%

Prędkość obrotów 300, 600rpm

Typ diody lasera / klasa 635nm (widzialna)/klasa 1

Typ baterii Li-Ion

Czas pracy baterii > 40h

Temperatura pracy -20°C to 50°C

Stopień ochrony IP67

Gwarancja 5 lat

     

GeoMax Zone80 DG

DANE TECHNICZNE

Funkcjonalność
Samopoziomujący, poziom, cyfrowe
spadki w dwóch osiach (w pełni
automatyczne), funkcja blokady

Zasięg (średnica) 1100 m / 3000 ft

Dokładność ± 1.5mm przy 30m (±1/16” przy 100ft)

Zakres poziomowania ± 5°

Zakres nachyleń do 15%

Prędkość obrotów 300, 600, 1200rpm

Typ diody lasera / klasa 635nm (widzialna)/klasa 1

Typ baterii Li-Ion

Czas pracy baterii > 50h

Temperatura pracy -20°C do 50°C

Stopień ochrony IP67

Gwarancja 2 lata

Zdolny do działania z prędkością 20 obrotów na sekundę 

Zone80 DG doskonale nadaje się do najtrudniejszych prac 

terenowych. Dzięki wiązce laserowej, która jest stabilna 

w rolnictwie. 

Zone80 DG to idealne urządzenie do wyznaczania poziomu, a 

także do wykonywania nachyleń, aż do 15%.

W pełni automatyczny laser

nawet na dużych odległościach, sprawdzi się również 

Spadki w dwóch płaszczyznach

52  - Niwelatory laserowe | Seria Zone
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GeoMax Zone60 HG

DANE TECHNICZNE

Funkcjonalność
Samopoziomujący, poziom,
cyfrowe spadki w dwóch osiach
(w połowie automatyczne)

Zasięg (średnice) 900m/3000ft

Dokładność
± 1.5mm przy 30m (±1/16” 
przy 100ft)

Zakres poziomowania ± 5°

Zakres nachyleń do 15%

Prędkość obrotów 300, 600rpm

Typ diody lasera / klasa 635nm (widzialna)/klasa 1

Typ baterii Li-Ion

Czas pracy baterii > 40h

Temperatura pracy -20°C to 50°C

Stopień ochrony IP67

Gwarancja

Zone60 HG jest przeznaczony do zastosowań zewnętrznych 

i jest idealnym rozwiązaniem zarówno do inwentaryzacji 

funkcji nachylenia może być wykorzystywany do wszelkich 

GeoMax Zone40 H

Szukasz wydajności i absolutnej niezawodności? 

Zone40 H to najlepszy laser do pracy w trudnych warunkach. 

Połączenie solidnej konstrukcji oraz precyzyjnego układu 

laserowego jest idealne do prac w ciężkich warunkach 

każdego dnia. 

DANE TECHNICZNE

Funkcjonalność
Samopoziomujący, poziom, 
cyfrowe spadki w dwóch osiach

Zasięg (średnica) 900m/3000ft

Dokładność ± 1.5mm przy 30m (±1/16” przy 100ft)

Zakres poziomowania ± 5°

Prędkość obrotów 600rpm

Typ diody lasera / klasa 635nm (widzialna)/klasa 1

Typ baterii Li-Ion

Czas pracy baterii > 40h

Temperatura pracy -10°C do 50°C

Stopień ochrony IP67

Gwarancja 5 lat

Półautomatyczny laser

wylewek betonowych, jak i ustawiania szalunków. Dzięki 

3 lata

Praca od początku do końca

Niwelatory rotacyjne - 53
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GeoMax Zone20 H

DANE TECHNICZNE

Funkcjonalność
Samopoziomujący, poziom
ręczne spadki

Zakres (średnica) 900m/3000ft

Dokładność
±2.2mm przy 30m (± 3/32” przy 
100ft)

Zakres samopoziomowania ±5°

Prędkość obrotów 600rpm

Typ diody lasera / klasa 635nm (widzialna)/klasa 1

Typ baterii Li-Ion

Czas pracy  baterii > 40h

Temperatura pracy -10°C do50°C

Stopień ochrony IP67

Gwarancja

Niwelator rotacyjny Zone20 H to ekonomiczne i solidne 

urządzenie. Posiada solidną obudowę oraz prosty i przyjazdy

 interfejs. Niwelator laserowy Zone20 H oferuje wszystkie 

funkcje potrzebne do ciągłego i częstego użytkowania.

GeoMax Zone20 HV

Posiada podstawowe parametry Zone20 H i dodatkowo 

możliwość ustawiania pionu. Zawiera pilot zdalnego 

sterowania dalekiego zasięgu, ułatwiający ustawianie i 

obsługę w każdym miejscu pracy. 

DANE TECHNICZNE

Funkcjonalność
Samopoziomujący, poziom, pion, 
ręczne spadki

Zasięg (średnica) 900m/3000ft

Dokładność
±2.2mm przy 30m 
(±3/32” przy 100ft)

Zakres samopoziomowania ±5°

Prędkość obrotów 120, 300, 600rpm

Tryb skanowania 10° - 35°

Typ diody lasera/klasa 635nm (widzialna)/klasa 2

Typ baterii Li-Ion

Czas pracy baterii > 40h

Temperatura pracy -10°C to 50°C

Stopień ochrony IP67

Gwarancja

Wielofunkcyjny laser rotacyjny

Podstawowy niwelator rotacyjny

3 lata

3 lata

54  - Niwelatory rotacyjne 



56  

NIWELATORY RUROWE GEOMAX 
Kompaktowe i w pełni funkcjonalne lasery Geomax

zapewniają precyzję i ciągłość pracy. 
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GeoMax Seria Zeta125 

przystosowana do ciężkich warunków pracy

KONSTRUKCJA PRZEMYŚLANA DO KOŃCA

Solidna i wytrzymała konstrukcja serii Zeta ma wysokie IP

dla wody i kurzu - więc bez względu na to, jak szybko 

pojawią się woda i pył, laser do rur będzie nadal działać. 

Rurowce serii Zeta posiadają trwałą obudowę z tłoczonego 

odlewu aluminium, w celu uzyskania większej wytrzymałości.

PRACA BEZ BŁĘDÓW

Układanie rur musi być dokładne na dużych odległościach, 

więc gwarantowana dokładność ± 10 arc sek. pozwala 

podczas prac niwelacyjnych na kontrolę ustawienia spadku 

do 0.001%, dzięki czemu rurowce Zeta pozwalają pracować 

SAMOPOZIOMOWANIE

Ustaw spadek od -10 do +40%.

UNIWERSALNA KONFIGURACJA

GeoMax Zeta125 pasuje do ciasnych zakrętów i wąskich włazów.

Jego wąska konstrukcja sprawia, że nadaje się do rur o średnicy

nawet 125 mm.

Pyło i 
wodoszczelny

Remote 
control

Pion i gwint 5/8” 

Duży i czytelny
wyświetlacz

Zasięg spadku 
od -10% do +40%

Dwuosiowy kompensator

Wszechstronna konfiguracja, pełen zakres funkcji i konstrukcja

Seria "S" wyposażona w system 
automatycznego celowania i poziomowania

Zeta125 | Niwelatory rurowe - 57

prawie bezbłędnie.



DANE TECHNICZNE  ZETA125 ZETA125 US  ZETA125S

Zakres spadków +45% do -15%/+40% do -10%

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

Poziomowanie osi Manualna Automatyczna (6°)

Poziomowanie/Autotarget/Ręczne - -

Klasa lasera 2 3R 3R

Stopień ochrony IP68

Zasilanie/bat eria 
Akumulator litowo-jonowy; Ładowarka 110 / 230V AC (ładuj i pracuj 

jednocześnie);  Przewód zasilający 12 V / czas pracy akumulatora do 40 godz.

NAJMNIEJSZA ŚREDNICA 

Zeta125 łatwo umieścisz w rurach o 

wąskich przekrojach. Ze względu na 

świetnie nadaje się do pracy w przewodach 

Dzięki swojej wadze i gumowym nóżkom 

seria laserów Zeta może być spokojnie 

ustawiona na dowolnym materiale rury.

125mm/5” 150mm/6” 200mm/8” 250mm/10”

o średnicy 125mm (5”), nawet przy 

najbardziej skomplikowanych przebiegach.

√

58  - Niwelatory rurowe | Zeta125
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GEOMAX SYSTEMY STEROWANIA 

Koniec z intuicyjnym zgadywaniem, kosztownymi i trudnymi do 

zainstalowania oraz obsługi systemami sterowania maszyn. 

GeoMax ma łatwy i dokładny sposób prowadzenia koparek.

MASZYN
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GeoMax MR240 

Diody LED wskazują pozycję lemiesza 

w stosunku do rzędnej wysokości lasera.

MR240 posiada 3 wskaźniki w trybie zgru-

bnym, do 5 w trybie dokładnym i jest 

mocowany za pomocą silnych magnesów 

• Dokładna dane o pochyleniu we 

wszystkich wizualizacjach sterowania 

• Bardzo silne magnesy neodymowe

• Wytrzymała i szczelna konstrukcja

DANE TECHNICZNE

Zasięg 200m 

Dokładność
Tryb precyzyjny 6mm 
Tryb zgrubny 30mm

Kąt detekcji 240°

Wysokość detekcji 14cm

Zasilanie 3 x AA , 1,5V

Czas pracy baterii 130h 

Ochrona IP67

Waga bez baterii 2.2kg

Wymiary 220x120x100mm

Idealny do stosowania w koparko-ładowarkach i minikoparkach.

MR240 | Sterowanie maszyn - 61

neodymowych.

maszyną
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GeoMax MR360R

trybach sterowania maszyną

Duży dookólny sensor wyłapujący wiązki 

lasera rotacyjnego z dowolnego kierunku  

360°. MR360R posiada wbudowany  

wskaźnik wychylenia, który monitoruje 

kąt pionowy sensora i sygnalizuje, czy 

detektor usytuowany jest w pionie czy też 

wychylony. Wyświetlacz wskazuje kierunek 

Jego odbiornik posiada wskaźnik poziomu  

LED, a jego pionowe, magnetyczne 

mocowanie pozwala na szybką konfigurację  

Mocowanie za pomocą magnesów lub  

• Pełne okno wykrywania 360° dla 

• Zdalny wyświetlacz w kabinie dla 

• Brak kabli

DANE TECHNICZNE

Zasięg 200m 

Dokładność
Tryb precyzyjny 6mm 
Tryb zgrubny 12mm

Kąt detekcji 360°

Wysokość detekcji 25cm

Akumulatorki NiMh

Czas pracy baterii 130h 

Ochrona IP67

Waga bez baterii 1.8kg

Wymiary 375”x75x107mm

Dokładne dane o pochyleniu we wszystkich 

i łatwe przemieszczanie od maszyny do 

Zasilanie

MR360R | Sterowanie maszyn - 63

spoziomowania wysięgnika/sensora. 

maszyny. 

klamr zaciskowych.

całkowitego pokrycia

lepszej kontroli pracy
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GEOMAX LOKALIZACJA 

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy, minimalizacja błędów ludzkich,

oszczędność czasu i pieniędzy.

I MONITOROWANIE KABLI



65



GeoMax EziSystem
Zwiększenie bezpieczeństwa, oszczędność czasu

Każdego roku z powodu przypadkowego przerwania zakopanych kabli i rur, wiele pracowników ulega wypadkom, a sprzęt 

ulega uszkodzeniu. W związku z tym, że złożoność dużych sieci podziemnych stale wzrasta, znajomość lokalizacji zakopanych 

kabli i rur nigdy jeszcze nie była tak ważna przy wszelkich pracach ziemnych.

EZISYSTEM SERIA-I

kabli i rur przed rozpoczęciem wykopu

Urządzenia do wykrywania instalacji podziemnych 

EZiSYSTEM efektywnie ułatwiają lokalizowanie zakopanych

kabli i rur. Dzięki EZiCAT i-Series nie ma potrzeby ręcznej

regulacji czułości urządzenia. Unikalna funkcja automaty-

cznego strojenia umożliwia rozpoczęcie pracy przez proste

naciśnięcie jednego przycisku. 

EZISYSTEM SERIA XF

podziemnej na większych głębokościach

Seria EZiSYSTEM seria XF sprawia, że czynności te stają się łatwe

i wydajne. 

W urządzeniach serii XF zastosowano dodatkowe niskie częstotli- 

wości pozwalające lokalizować i śledzić przewody na większych

głębokościach i przy większej koncentracji infrastruktury. 

KORZYŚCI Z REJESTROWANIA

Przeprowadzanie i zbieranie danych z pomiarów naziemnych

• Przesyłanie danych do komputera przez ® Bluetooth

• Wyświetlanie statystyk i wykresów użytkowania EZiCAT 

• Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących

efektywnego zarządzania flotą i użytkownikami EZiCAT

• Wprowadzanie zmian do procedur ulepszających wyniki

X-PAD VU - OPROGRAMOWANIE 

LOKALIZATORA KABLI

X-PAD VU umożliwia łatwą analizę danych dotyczących aktywności 

z lokalizatorów kabli EZiCAT. Wystarczy pobrać dane przez 

Bluetooth, aby zobaczyć, jak przeprowadzono lokalizację i wygene-

rować raporty na temat zebranych danych. 

Z oprogramowania można korzystać dla wszystkich modeli 

EZiCAT i700, a także dla poprzednich modeli serii EZiCAT i600.

Oprogramowanie pozwala analizować dane:

• Pozycjonowanie GPS

• Czas i data użycia

• Czas użytkowania

•  Identyfikacja użytkownika

•  Zastosowane tryby wykrywania

•  Wykryte podziemne urządzenia

•  Wyświetlanie dat kalibracji

X-PAD VU udostępnia widok mapy a lokalizacją GPS, analizę 

danych wraz z podsumowaniem oraz wygenerowanie raportu.

Łatwe unikanie uszkodzenia podziemnych Łatwa lokalizacja i śledzenie infrastruktury

DANYCH

• 

66  - Wykrywacze instalacji | EziSystem
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AKCESORIA GEOMAX I
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Akcesoria GeoMax zostały skonstruowane z myślą o tym, 

aby zapewnić odpowiednią jakość i precyzję pomiaru. 
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Akcesoria GeoMax
Akcesoria GeoMax zostały specjalnie zaprojektowane, tak 

aby zapewnić najlepszą wydajność i niezawodność podczas

wszystkich codziennych zadań. Możesz być pewien, że pełna 

gama akcesoriów GeoMax jest najwyższej jakości i spełnia

po prostu „działa, gdy Ty działasz”. Poniżej przedstawiamy

część naszego obecnego portfolio akcesoriów. Zapytaj nas o 

dodatkowe opcje. 

ZCA101 

Nośnik pod lustro z trzpieniem.

ZCA100 

Nośnik do anten GNSS z gwintem 5/8"

Statyw drewniany 

• Pasek na ramię, śruby 

• Wysokość od 104 cm 
do 166 cm

• Waga 5.7kg

ZTA100 

• Statyw aluminiowy lekki

• Pasek na ramię, śruby

• Wysokość od 105 cm 
do 167 cm

• Waga 4.5kg

Statyw aluminiowy lekki

• Pasek na ramię, śruby

• Wysokość od 103 cm 
do 167 cm

• Średnia waga

ZCA102 

• Nośnik lustra

• Libela rurkowa

• Pion optyczny

najwyższe wymagania. 
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Akcesoria GeoMax 

ZRP1

Pryzmat 360° w miękkim pokrowcu

Spodarka precyzyjna  GEOLINELustro Pryzmat dalmierczy 

 

stała lustra: 0mm

• wielkość pryzmatu: 5"

Mini lustro dalmiercze HD 104 

z tyczką i pokrowcem ze stałą 0.00 mm

GRZ122

Pryzmat 360° z gwintem 5/8"

pod antenę GNSS 

Mini lustro dalmiercze HD 104

Folia dalmiercza 4x4

rozmiar: 4x4

Pryzmat łamiący, Trójnik trójnóg podstawka 

GPR121 LEICA 

• 

bez pionu optycznego

dokładność Libelli: 8' / 2mm• 

• gwint mocujący: 5/8"

• kolor: czarny

z tyczką i pokrowcem 
ze stałą 1705 mm

• 

kolor: biała• 

okular łamiący GFZ3 LEICA 

do tachimetru lub teodolitu

pod statyw GEOLINE

promień rozstawienia • 

nóg na podstawce - 40cm

masa podstawki: ok. 1,5kg• 
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ZPT4 

• Mini tyczki

• 4 skręcane sekcje

• Sekcje długości 30cm

• Z grotem

ZST100 

• Teleskopowa

• Bipod do tyczki

• Nadaje się do wszystkich 

tyczek GeoMax

ZPC202 

• Tyczka GNSS

• Wysokość 25 cm

• Do montażu odbiorników Zanith

na nośnikach jako przedłużka

dla stacji bazowej

ZPC201 

• Tyczka teleskopowa z włókna szklanego

• Tyczka aluminiowa  do TPS

• Wysokość do 230 cm

ZPC200 

• Tyczka teleskopowa z włókna szklanego

• Tyczka aluminiowa pod GNSS

• Wysokość do 230 cm

KABLE DO TPS, KONTROLERÓW ORAZ NIWELATORÓW KODOWYCH

Zoom10 Kabel USB do Zoom10 ZDC10

Zipp10 Pro/Zoom40 USB Kabel mini-USB to USB do połączenia z PC/tablet ZDC301

Zoom25/50 USB Kabel Lemo-USB połączenie z PC/tablet using USB transfer technology ZDC217

ZDL700 USB Kabel: Lemo-USB łączy ZTS600 & ZDL700 z PC/tablet ZDC102

KABLE DO ANTEN GNSS

ZENITH15/25 PRO

RS232 Kabel Lemo-RS232 połączenie z PC/tablet ZDC227

USB Kabel Lemo-USB połączenie z PC/tablet ZDC226

Satel EA- Kabel Y Lemo z Lemo  i klamrami zaciskowymi do połączenia radia 
Satel EASyPRO i baterią zewnętrzną 

ZDC225

ZENITH35 PRO

USB/RS232 Kabel Y Lemo z USB i RS232 do Zenith35 ZDC509

Satel EA-

 

Kabel Y Lemo do Lemo z klamrami zaciskowymi do połączenia z zewnętrznym 
radiem Satel EASyPRO oraz baterią zewnętrzną

ZDC221
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GSS111 

• 4-sekcyjna łata teleskopowa

• Z podwójnym opisem

• Opis kodowy oraz E-mm

GSS113 

• Precyzyjna łata fiberglasowa          
• Długość 3m

• 1-sekcyjna

• Opis kodowy oraz E-mm

• Libela okrągła i uchwyt

CLR102 

• Łata niwelacyjna 5m

• 4 -sekcyjna

• Opis E z przodu łaty

• Opis mm z tyłu łaty

ŁATA DO NIWELATORÓW LASEROWYCH,
"ŁATA LASEROWA"

Łata laserowa z podziałem mm

• Zacisk do adaptera suwakowego 

z libelą

BATERIE LI-ION 

ZBA301 DO Zipp10 Pro/Zoom40, 4.4Ah 

• ZBA10 Li-Ion Battery 7.4V do Zoom10

• ZBA201 do Zoom oraz anten
Zenith15/25 Pro GNSS, 2.6Ah

• ZBA400 do TPS serii Zoom, 4.4Ah

• ZBA601 do TPS Zenith35 Pro, 3.4Ah

• ZBA700 do Zenius5, 3.4Ah

• ZBA210 do Zenius8, 5.2Ah

ŁADOWARKI

Ładowarka ZCH10 z adapterem  

ZDA10 do ZBA10 

• Ładowarka ZCH201 do ZBA201/400

• Ładowarka ZCH301 do ZBA301

• Ładowarka ZCH601 do ZBA601

• Ładowarka ZCH700 do ZBA700

ZCB100

Szelki do kufra transportowego

ZCT102

Kufer transportowy na dwa lustra, 

dwa nośniki, dwie spodarki

MW24

• Lekki i łatwy dystansometr 

drogowy

• Hamulec w uchwycie

• • 

• 
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Pozostałe Akcesoria 

Farba geodezyjna

Soppec FLUO do znakowania

ReperyLustro Pryzmat dalmierczy 

 

stała lustra: 0mm

• wielkość pryzmatu: 5"

drewniany A4 i A3

Kreda LYRA 796

do oznaczeń, wodoodporna

Szablony Standardgraph

Łaty - różne rodzaje Poziomice - różne rodzje Taśma miernicza stalowa

GPR121 LEICA 

• 

Szkicownik geodezyjny
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Serwis Geoline

W ramach naszej działalności zapewniamy Państwu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń geodezyjnych. Dysponujemy specjalisty-

cznym sprzętem diagnostycznym, wykwalifikowaną kadrą, oraz szeroką gamą części zamiennych. 

Każde urządzenie oddane do serwisu podlega bezpłatnemu oszacowaniu wysokości kosztów naprawy. Istnieje możliwość otrzymania sprzętu 

zastępczego na czas naprawy. Dokładamy wszelkich starań, aby czas naprawy instrumentów był jak najkrótszy. Zapraszamy do korzystania 

z naszych usług.    

SERWIS GEOLINE

74 - Serwis Geoline



AKADEMIA GEOMAX 

Nasza akademia oferuje profesjonalne szkolenia dla dealerów GeoMax. Dbamy, aby wszyscy byli na 

na bieżąco z najnowszymi technologiami, zarówno pod względem oprogramowania, jak i technologiami,

pod względem oprogramowania, jak i budowy naszych urządzeń. Dlatego też, nasi klienci mogą liczyć

na pomoc i szeroką wiedzę naszych lokalnych dystrybutorów. 

Akademia GeoMax 

ZAPROJEKTOWANY I ZBUDOWANY

Zgodnie z przyjętymi kryterami projekto-

wymi „pracuje, gdy Ty pracujesz”, produkty

GeoMax są zaprojektowane i zbudowane, 

aby wytrzymać wszystkie warunki 

pogodowe. Zgodnie z tą intencją, sprzęt

GeoMax został zaprojektowany i wykonany

tak, aby wytrzymać wszystkie warunki,

które napotykasz w swojej codziennej

pracy. 

NASZE ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Wszystkie produkty GeoMax w pełni

respektują i są zgodne z dyrektywą CE 

(Conformite Europeenne), dyrektywą

RoHS (Ograniczenie stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji w sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym) i dyrektywą

NASZE ZAANGAŻOWANIE 

Szwajcarskie Stowarzyszenie Systemów 

Zarządzania Jakością SQS, jak również

Międzynarodowy Sieć Certyfikacji IQNET 

zaświadczają, że GeoMax AG spełnia 

wymagania systemu zarządzania

jakością ISO 9001 i systemu zarządza-

nia środowiskowego ISO 14001.

GeoMax Zarządzanie Jakością

Z MYŚLĄ O KAŻDYCH WARUNKACH

ŚRODOWISKA

W JAKOŚĆ

WEEE (utylizacja odpadów ze sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego).
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Niwelatory cyfrowe

Zenius5 W

ZeniusX A

Versatility
TM TM • Windows  or Android

Operating System
• 3G/4G LTE / Wi-Fi and 

Bluetooth connectivity
• Tailored for GeoMax TPS/

GNSS and X-PAD field 
software

Fully equipped
• Site documentation with 

high resolution camera
• GeoTRAiL support for 

robotic TPS
• Customisable keys for quick 

access

Ruggedness

• Intuitive keypad design
• Fulfils military standards
• Large, crystal clear display

geomax-positioning.com
©2019 Hexagon AB and/or its subsidiaries 

and affiliates. All rights reserved.

Visit our website to find your local distributor: geomax-positioning.com

Field Controller

Kontrolery polowe

.

GNSSTachimetry Niwelatory Wykrywacze
 
Zoom3D

Ready for the most challenging sites 
Laser Rotators

Works when you do

Construction sites can differ drastically, from modest 
jobs to compound designs. Construction professionals 
need tools with extensive range and capabilities to finish 
the job correctly and economically. The powerful GeoMax 
laser rotators portfolio offers the right construction tools 
for all trades and applications. 

Solid-built and dependable in any element, GeoMax 
laser rotators provide you with long-lasting operation 
from multiple charging options, the flexibility of a full 
range of interchangeable accessories to accommodate 
your unique work preference, and all at the best price-
to-performance ratio.

geomax-positioning.com  
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and a翿�liates. All rights reserved.

Visit our website to find your local distributor: geomax-positioning.com

Zenith GNSS family
GeoMax has a complete GNSS portfolio to fulfill 
the needs of all users. Ensure ultimate reliability 
with GeoMax GNSS systems even in challenging 
environments.Providing true cost-effectiveness these 

systems are equipped with the latest GNSS technology 
in the field helping you increase your productivity and 
taking your performance to a new level.
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Works when you do

GeoMax TPS family
GeoMax has a complete TPS portfolio to fulfill  
the needs of all users. Ensure ultimate  
reliability with GeoMax TPS systems even in  
challenging environments. Providing true cost-

effectiveness these systems are equipped with 
the latest TPS technology in the field helping 
you increase your productivity and taking your 
performance to a new level.
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Works when you do

Seria Zeta125 Series

GeoMax Przegląd produktów:

www.geomax-positioning.com

X-PAD Ultimate

GEOLINE Sp. z o.o.

ul. Knurowska 8

tel.: +48 32 428 11 30
www.geoline.pl

rotacyjne urządzeń

41-800 Zabrze

ul. Jagiellońska 95

tel.: +48 52 335 00 60

85-027 Bydgoszcz
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