De nye totalstasjonene Leica TPS1200+
Nye fordeler: Rekkevidde og nøyaktighet

Den beste reflektorløse avstandsmåleren
på markedet. Nå kan du måle utilgjengelige eller vanskelig tilgjengelige punkt
som er mer enn 1000 m unna uten å
bruke reflektor med PinPoint nøyaktighet.
Kombinasjonen av lang rekkevidde, nøyaktighet, laserens fotavtrykk og måletid gjør
TPS1200+ til markedets beste reflektorløse
avstandsmåler. Og den lange rekkevidden
reduserer behovet for flytting av instrumentet
for å få med alle målepunktene.

Reflektorløs rekkevidde
2000 m

PinPoint nøyaktighet
2 mm

De nye totalstasjonene Leica TPS1200+
Nye fordeler: Tidsforbruk og produktivitet

Én person gjør alt. Nå kan du søke etter
prismet, låse mot prismet og måle punkter
mer effektivt og raskere enn på noen annen
enmannsbetjent totalstasjon i verden.
TPS1200+ har forbedret ATR-sensor som søker
opp og låser seg mot et prisme mer nøyaktig
og pålitelig enn tidligere. Dersom prismelåsingen blir brutt, sørger PowerSearch-sensoren
øyeblikkelig for å gjenopprette ny låsing mot
prismet. Dermed kan du måle flere punkter og
øke produktiviteten.

Prismesøking

Prismelåsing

Laserens fotavtrykk
2 cm/50 m

De nye totalstasjonene Leica TPS1200+
Nye fordeler: Fleksibilitet og påbygging

Leica Geosystems filosofi når det gjelder
påbygging gjør det mulig å tenke stort,
starte i det små og vokse hurtig.
Med opsjonene SmartStation, SmartRover og
SmartPole, kan du bygge ut din TPS1200+
totalstasjon med full GNSS-funksjonalitet når
du måtte ønske det. Du kan tilpasse instrumentparken til dine måleoppdrag, ditt mannskap og ditt budsjett. TPS og GNSS kan
kombineres på en effektiv måte. En investering
i større fleksibilitet øker også produktiviteten.

Måling

Alle plussene: Leica System 1200
Dra fordelen av en kort og rask
prosess fra start til utført oppdrag
Når du må stole på måleresultatene, er alle leddene i kjeden like viktige.
Leica Geosystems tilbyr det mest komplette, utbyggbare og produktive målesystemet i
verden: Leica System 1200.
Utnytt de individuelle fordelene et TPS- eller et GNSS-system gir når du er ute på
oppdrag, eller kombiner de to teknologiene ved å etablere en kraftig Leica SmartStation,
som samtidig er enkel å bruke. Leica System 1200 gir deg den absolutt beste skalerbarheten og det bredeste utvalget av nyutviklede feltprogrammer og tilbehør. Nå kan du
planlegge arbeidsprosessen slik du vil ha den: Hurtig, nøyaktig, fleksibel og pålitelig.
Prøvekjør den nå. Logg deg inn på www.leica-geosystems.no for å finne nærmeste
representant for Leica. Du skylder deg selv å se nærmere på TPS1200+, de nye totalstasjonene i System 1200-familien.

Den store plussen: X-function
Kombiner TPS og GNSS. Betjeningen er helt lik på begge. Det er
enkelt å bytte fra den ene til den andre. Du arbeider raskere,
nøyaktigere og mer effektivt. Utnytt alle mulighetene, fleksibiliteten
og effektiviteten i Leicas revolusjonerende System 1200.

Føy til

Koble sammen

Produser

SmartStation

Leica System 1200
Systemoversikt

SmartRover

SmartRobotics
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