Leica Nova MS60
Bli engasjert

Leica Nova MS60 multiststasjon –
Den nye erfaringen innen måleteknologi
For å møte kravene til en verden i stadig endring i økende hastighet, utviklet vi verdens første multistasjon, som
kombinerer alle tilgjengelige måleteknologier i ett og samme instrument. Nå har vi gjort instrumentet enda smartere. Leica
Nova MS60 er verdens første selvlærende multistasjon som automatisk og kontinuerlig tilpasser seg omgivelsene selv om
de byr på store utfordringer.
Scanning med Leica Nova MS60 er blitt mye enklere siden kombinert visning av punktskyer umiddelbart vises sammen med
målte punkt og 3D-modeller. Visningen er tydeligere og lettere å se på den helt nye 5" skjermen. De unike egenskapene til
Leica Nova multistasjon gir en helt ny opplevelse innen måleteknologi.

Engasjerende software

Uendelig brobygging mellom felt og
kontor

Customer Care er bare et klikk unna

Leica Nova MS60 multistasjon kommer
med den revolusjonerende softwaren
Leica Captivate, som omdanner komplekse
data til realistiske og bearbeidbare
3D-modeller. Med lettbetjente apper
og velkjent berøringsteknologi, kan alle
former av måledata og plandata vises i
alle dimensjoner. Leica Captivate omfatter
bransjer og applikasjoner med ett enkelt
sveip, uansett om du arbeider med GNSS,

Mens Leica Captivate samler inn data og
modellerer data i felten, beregner Leica
Infinity all informasjon når du er tilbake på
kontoret. Den sømløse dataoverføringen
sikrer framdriften i prosjektet. Leica
Captivate og Leica Infinity samarbeider
med å slå sammen tidligere måledata og
redigere prosjekt raskt og effektivt.

Gjennom Active Customer Care (ACC), blir
et globalt nettverk av erfarne eksperter
bare et klikk unna brukerstøtte som løser
alle problemer. Eliminer forsinkelser med
førsteklasses teknisk service, fullfør jobber
raskere med eksellent brukerstøtte, og
unngå kostbare gjenbesøk med online
service som sender og mottar data direkte
fra felten. Kontroller kostnadene dine med
en skreddersydd Customer Care Package,
som gir deg trygghet hvor som helst og når
som helst.

totalstasjoner eller begge deler.

VERDENS FØRSTE MULTISTASJON
3D datainnsamling med nøyaktig scanning med lang
rekkevidde (opp til 1000 m)
1000 pkt/s opp til 300 m
Millimeter scan-nøyaktighet
VERDENS FØRSTE SELVLÆRENDE MULTISTASJON
Innstiller seg automatisk og kontinuerlig for å få
optimal måleprestasjon tilpasset feltforholdene, som
f.eks regn, tåke, støv, sol, luftflimring, og reflekser
Identifiserer og ignorerer irrelevante reflektorer og
reflekser
ATRplus MED EN DOMINANT YTELSE
Automatisk tilsikting med rekkevidde opp til 1500 m
Automatisk reflektorlås med rekkevidde opp til
1000 m
Raskere reflektorsøk med PowerSearh
Leverer robuste og nøyaktige posisjoner i dynamiske
applikasjoner
PINPOINT R2000 AVSTANDSMÅLING
Singel EDM gir største nøyaktighet og lang rekkevidde
på samme tid
Synlig laserstråle med lite fotavtrykk
Rekkevidde ved måling mot alle typer flater 2000 m
Raskeste måletid
TO KAMERA MED HØY OPPLØSNING
5 megapixler teleskopkamera og oversiktskamera
Videointervall med 20 Hz ombord og fjernstyrt
Automatisk fokusering

Mange software-pakker, en
engasjert løsning
et stort utvalg av intuitive applikasjoner gir deg frihet til å
velge hvordan du vil arbeide.
Leica MultiWorx for AutoCad, Leica Cyclone, Leica GeoMos, Leica
Infinity, ulike Hexagon-softwarer og utvalgte tredje-parts softwarer
fra gode partnere, kan integreres i din arbeidsflyt for å lage
brukertilpassede løsninger for dine spesielle behov. Hva du enn velger,
vil du ha gleden av en fordypende erfaring som ligger høyt over alle
data.

Leica Captivate lar deg fordype deg i data med sin engasjerende software,
velkjente og nøyaktige måleinstrumenter og pålitelige tjenester. Gjennom enkle
berøringer blir behandling av komplekse data en glede og lett å utføre.
Bli engasjert
Leica Geosystems har revolusjonert oppmålingsverden i nærmere 200 år,
og lager komplette løsninger for profesjonelle bruker i hele verden. Leica
Geosystems er kjent for å utvikle førsteklasses produkter og løsninger, og
profesjonelle brukere innen mange ulike bransjer dom f.eks luftfart og forsvar,
trygghet og sikkerhet og bygg og anlegg, stoler på at Leica Geosystems løser
deres problemer. Leica Geosystems leverer nøyaktige instrumenter, sofistikert
software og pålitelige tjenester som gir verdier hver eneste dag til de som
skaper verdens framtid.
Leica Geosystems er en del av Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.
com), en ledende global leverandør av informasjonsteknologi som driver fram
kvalitets- og produktivitetsforbedringer gjennom applikasjoner fra mange ulike
foretak.
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Leica Captivate
Be Captivated

Leica Infinity
The bridge between
field and office

Leica Multiworx
For AutoCAD
Point cloud plug-in software

Leica Viva GS15
Be Captivated
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Leica Captivate

Leica Infinity

Leica Captivate

Videoklipp finnes på:
http://www.leica-geosystems.com/captivate-howto

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Sveits
www.leica-geosystems.com

Leica Viva GS15

