Leica Nova MS60
Be Captivated - Engedje,
hogy rabul ejtse

Leica Nova MS60 MultiStation –
Új tapasztalat a mérési technológiában
Ahhoz, hogy megfeleljünk a folyamatosan változó és egyre gyorsuló világunk követelményeinek, kifejlesztettük a világ
első MultiStation műszerét, ami egyesíti a ma rendelkezésre álló összes mérési technológiát egyetlen kiváló műszerben.
Most pedig ezt a műszert még okosabbá tettük. A Leica Nova MS60 MultiStation a világon az első MultiStation,
amely önmagát képzi: folyamatosan és automatikusan a legjobb beállításokat alkalmazza a lehető legjobb mérési- és
prizmakövetési teljesítmény érdekében! Felismeri az éppen használatban lévő prizmát, míg a mérésben nem használatos,
minden más fényvisszaverő felületet kizár.
A szkennelés a Leica Nova MS60 műszerrel most még egyszerűbbé vált, a pontfelhők azonnal létrehozhatók a mért
pontok és 3D modellek átfedésével egyetlen nézetben. A megjelenítés tisztább és egyszerűbb, hogy mindent lásson egy
teljesen új 5” méretű képernyőn. A Leica Nova MultiStation egyedülálló képességei valóban a mérési technológia egy új
tapasztalatát nyújtják.

Megnyerő szoftver

Korlátlan átjárást biztosítva a terep és
iroda között

Terméktámogatás - egy kattintásra
Öntől

A Leica Nova MS60 MultiStation-t a
forradalmian új Leica Captivate szoftverrel
szállítjuk, ami a földmérésben soha
nem látott 3D valóságélménnyel és
egyszerű, az okostelefonokon megismert
kezelési filozófiával kápráztatja el! A
Leica Captivate új erőt ad a már bevált
és egyben megújított Leica Nova és Viva
műszereknek! Az ismerős alkalmazásokban
a letisztult és intuitív érintőképernyős
navigálás révén a legösszetettebb adatok
felmérése és kezelése is csupán néhány

Amíg a Leica Captivate szorgalmasan
méri és modellezi a környezetet, addig az
irodában a Leica Infinity feldolgozza azokat
a háttérben. A gördülékeny és biztonságos
adatátvitel garantálja a projektek időben
történő befejezését. A Leica Captivate és a
Leica Infinity maximálisan együttműködnek
annak érdekében, hogy csatlakozhasson a
korábban mért adataihoz és a feldolgozás
még gyorsabbá és még hatékonyabbá
váljon!

Aktív VevőTámogatás (AVT): Kitűnő
szakemberekkel egy globális hálózat áll
az Ön szolgálatában, hogy szakszerűen
segítse bármilyen felmerülő probléma
esetén. A kitűnő szerviz révén elfelejtheti a
késéseket. Konzultáljon szakembereinkkel,
hogy a munkáit még gyorsabban be tudja
fejezni. Használja felhő szolgáltatásainkat
a terepen az adatok küldésére és
fogadására, így elkerülve a költséges
pótméréseket és helyszíneléseket. Tartsa
ellenőrzés alatt a kiadásait a személyre
szabott Terméktámogatási Csomagok (CCP)
révén, és biztos lehet abban, hogy minden
rendben lesz: nyugodt lehet mindenhol és
mindenkor!

mozdulat.

A VILÁG ELSŐ MULTISTATION RENDSZEREI
3D adatgyűjtés precíz szkenneléssel (1,000m-ig)
1,000 pont / mp szkennelési sebesség 300m-ig
Milliméteres szken pontosság
PIEZO meghajtás, monitoring képességek
A VILÁG ELSŐ ÖNÁLLÓ TANULÁSI KÉPESSÉGGEL
RENDELKEZŐ MULTISTATION MŰSZERE
Folyamatosan és automatikusan a legjobb
beállítások alkalmazása a legtökéletesebb mérési- és
prizmakövetési teljesítmény érdekében
A mérésben nem használatos prizmák és más
fényvisszaverő felületek felismerése és kizárása
ATRplus AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TELJESÍTMÉNYÉRT
Automatikus prizmairányzás (ATR) 1,500m-ig,
-követés (LOCK) 1,000m-ig
Továbbfejlesztett, még gyorsabb 360°-os
PowerSearch
Stabil és precíz pozícionálás nagy dinamikájú
alkalmazásokhoz (pl. gépvezérlés)
PINPOINT R2000 (EDM) TÁVMÉRŐ
Hatótávolság szabad felületre 2,000m-ig
Látható mérősugár kis pontmérettel
A leggyorsabb távmérés
NAGY FELBONTÁSÚ DUÁL KAMERA RENDSZER
5MP teleszkóp és átnézeti kamera dokumentáláshoz,
fotogrammetriai kiértékeléshez
20Hz valós idejű képfrissítés akár a távvezérlőn is
Automatikus fókuszálás

Többféle szoftvercsomag,
egyetlen lenyűgöző megoldás
Az intuitív szoftver portfólió bármely alkalmazáshoz megadja
Önnek a szabadságot, hogy Ön igénye szerint alakítsa a
munkafolyamatokat.
A Leica MultiWorx a JetStream-mel megerősítve, a Leica Cyclone, a
Leica GeoMos, a Leica Infinity, különféle Hexagon szoftvercsomagok
és kiválasztott harmadik fél által kifejlesztett szoftverek mind
beintegrálhatók az Ön munkafolyamatába egy olyan testre szabott
megoldás érdekében, ami az Ön speciális igényeinek felel meg.
Bármit is választ, élvezni fogja a magával ragadó élményt, ami jóval
túlmutat az adatokon.

A Leica Captivate a soha nem látott 3D valóságélmény, a már bevált és megújult
precíziós műszerek és a megbízható szolgáltatások egyedülálló kombinációja.
Az egyszerű, okostelefonokon megismert kezelési filozófiával a legösszetettebb
adatok kezelése is élmény lesz Önnek!
Be Captivated. - Engedje, hogy rabul ejtse!
A világ felméréséhez nyújtott közel 200 éves úttörő megoldásaival a Leica
Geosystems elnyerte a térbeli adatok gyűjtésén, elemzésén, megjelenítésén
dolgozó szakemberek bizalmát. A Leica Geosystems legfontosabb
ismertetőjegye a térbeli adatok pontos mérését, gyors modellezését, könnyű
elemzését és megjelenítését biztosító eszközök széles kínálata. Termékeink
és szolgáltatásaink iránti bizalom alapja a megbízhatóság, az eszközök által
biztosított érték, valamint a kiemelkedő ügyféltámogatás.
A Leica Geosystems a Hexagon Csoport (Nasdaq Stockholm: HEXA B;
hexagon.com) része, a világ egyik vezető innovációs vállalata az információs
technológia (IT) szektorban. Küldetése a minőségi és hatékony megoldások
szállítása a téradatokkal és ipari alkalmazásokkal foglalkozó vállalatok számára.

Az illusztrációk, leírások és műszaki adatok nem kötöttek. Minden jog fenntartva.
Szerzői jogok: Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Svájc, 2015.
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Oktató videók rendelkezésre állnak itt:
http://www.leica-geosystems.hu/hu/Leica-Captivate_106478.htm

www.leica-geosystems.hu/captivate
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