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Din partner inden for
opmåling og maskinstyring
Leica Geosystems - when it has to be right

Leica Geosystems A/S er en markedsførende
virksomhed, som leverer totalløsninger til
adskillige industrier.

I næsten 200 år har Leica Geosystems revolutioneret verden indenfor opmåling og skabt komplette løsninger til professionelle fagfolk indenfor adskillige industrier såsom landmåling, projektplanlægning, sikkerhedsarbejde, bygge- og anlægsarbejde samt forsyning.
Leica Geosystems er kendt for produkter af meget høj kvalitet, og vi tilbyder vores kunder nyskabende løsninger, der
passer præcist til deres behov.
Der står et stærkt team af dygtige og kvalificerede medarbejdere parat, som supporterer og servicerer vores kunder i hele
landet.
I Danmark har vi kontorer i Søborg og Odense, hvoraf sidstnævnte også omfatter en af vores fabrikker. Her fremstilles og
udvikles mange af vores egne produkter, der efterfølgende distribueres til Leica Geosystems-afdelinger i resten af verden.

MÅLING

DESIGN
KONSTRUKTION

LEICA GEOSYSTEMS DANMARK
Udvikling og produktion af maskinstyring i Danmark.
Landsdækkende salg, service & support.
45 medarbejdere.
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Leicas medarbejdere har et stort fokus på support og
service, hvor kundens effektivitet og pålidelighed er
højeste prioritet.

Leica Geosystems er en del af Hexagon - en førende global leverandør af informationsteknologi, der skaber produktivitet og kvalitet gennem
geospatiale, industrielle og digitale virksomhedsløsninger indenfor adskillige brancher. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mere end
18.000 medarbejdere i 50 lande og en nettoomsætning på omkring 3,5 milliarder euro.
Læs mere på www.hexagon.com

Vi er markedsførende indenfor maskinstyring i både
Danmark og det øvrige Norden.
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Vi er mere end bare en leverandør af
maskinstyring

En ny standard for Leicas
iCON iXE3-gravesystem
Leica MSS400 - Sensorer med SP-teknologi

Leica Geosystems - ved din side fra start til mål
Vi hjælper dig med at vælge den rigtige løsning efter behov.

Support & Service
Vi har serviceteknikere rundt omkring i Danmark for at kunne give en hurtig og effektiv service og support i marken. Med ConX får du trådløs fjernsupport, hvilket betyder at vores supportere kan overtage skærmen og hjælpe
dig direkte.

Kurser
Vi har kursusdage med teori og praksis, som enten afholdes på vores lokationer eller ude på projektet hos
kunden.

Udlejning
Vi tilbyder udlejning af vores udstyr til kunder.

DERFOR ER DER
BRUG FOR
MASKINSTYRING

... OMKOSTNINGSEFFEKTIVT

... DET ØGER
PRODUKTIVITETEN

MSS406 Skovlsensor

MSS404SL Stiksensor

MSS420 Dredgingsensor

Ny standard for Leicas iXE3-gravesystem
Leica MSS400 - Sensorer med SP-teknologi

... DET SPARER
MATERIALE
... FORENKLET
ARBEJDSPROCES
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Integreret SP-teknologi gør dig mere effektiv uden at gå på kompromis med
præcision ved høje hastigheder.
De nye sensorer i MSS400-serien gør det muligt for dig
som maskinfører at arbejde mere effektivt ved gravearbejde, som kræver stor nøjagtighed, uden at slække på
resultatet. Det sparer både tid, brændstof og bidrager
til bedre lønsomhed i dine projekter.

De nye sensorer gør det muligt at udføre nøjagtige målinger i 360° hvilket indebærer, at du kan arbejde med
Leicas iXE-gravesystem uden begrænsninger gennem
hele din graveperiode.
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Ét panel til alle maskiner

Leica TRM – automatisk skovlgenkendelse

Kontrolpanel Leica MCP80 i kombination med den intelligente dockingstation Leica MDS20
er en omfattende hardwareløsning til alle maskiner i anlægsbranchen.

Brug skovlgenkendelse til automatisk at vælge det rigtige udstyr til din gravemaskine eller gummi-hjullæsser.

Gravesystem

Dozersystem

Borerigge & Rammemaskiner

MDS20-dockingstation

Gradersystem

Skovlgenkendelsesmoduler monteres på gravemaskinens skovle og tiltrotatorer. Hubben i førerhuset registrerer udstyret
og sender signaler til maskinstyringsløsningen, når skovlen tages af, og når en ny skovl vælges. Hvis der vælges en skovl,
som ikke er kalibreret, sendes der en advarsel.

Alpintsystem

Gummihjullæsser-system

Samme kontrolpanel til forskellige maskintyper
MCP80-panelet kan bruges til alle typer entreprenørmaskiner inden for bygge- og anlægsbranchen.
Det betyder, at maskinføreren kun skal lære at bruge et enkelt panel, selvom man arbejder med
flere forskellige maskintyper. Maskinspecifikke data, såsom kalibreringsværdier og hydrauliske parametre, gemmes i dockingstationen i stedet for i panelet. På denne måde kan man flytte panelet, der
skal bruges på forskellige maskintyper, uden at risikere at miste data.
Klar til hårde omgivelser
Panelet og dockingstationen har et ekstremt slidstærk design og er bygget til at håndtere drift i de
hårdeste miljøer. Panelet er certificeret til IP66 og dockingstationen til IP67, hvilket betyder at de er
vand- og støvtætte.
Nemt at bruge og tilpasse
Takket være et intuitivt design, en 8-tommer multitouch-farveskærm og baggrundsbelyste knapper, er MCP80-panelet meget brugervenligt. Derudover er den trådløs, da alle kabler er tilsluttet
dockingstationen. Ved opstart forbindes MCP80 med dockingstationen på få sekunder via
PowerSnap-teknologi, så panelet er nemt at på/-afmontere.
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Undgå dyre fejltagelser ved valg af
forkert skovl
Skovlgenkendelses-hubben i førerhuset kommunikerer via Bluetooth®
med skovlgenkendelsesmodulerne. Det batteridrevne TRM-modul leverer
trådløst et entydigt ID-symbol på 6 byte ved hjælp af BTLE-protokollen.
Hubben modtager signaler om det anvendte udstyr, og data overføres
til maskinstyringsløsningen. Bluetooth® lavenergi giver betydelig lavere
strømforbrug med samme rækkevidde for kommunikationen.
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SYSTEM 11 iXE 1D

SYSTEM 12 iXE 1D iCP31 Tilvalg
med tiltskovlsensor

13.850 kr

Dobbelt bomsensor
MSS402

Bomsensor
MSS401

Bomsensor
MSS401

Dobbelt bomsensor
MSS402

PowerSnap
MMB1300

Kontrolboks iCP31 med
iCON 2D-software

Kontrolboks
PowerDigger Lite
Stiksensor med
indbygget lasermodtager
MSS404 SL

Stiksensor med
indbygget lasermodtager
MSS404 SL

Pitch og roll-sensor
MSS400
Pitch og roll-sensor
MSS400
Skovlsensor
MSS405

System 11 iXE 1D: Bruges typisk til maskiner fra 1,5 t op til 5-6 t, der kun laver dræn eller
kloakarbejde. Det er ikke muligt at opgradere til tilt eller rotortilt.

Skovlsensor
MSS405

Tiltsensor
MSS406

System 12 iXE 1D iCP31: Et 1D-system med en 2D-skærm så man kan opgradere til
2-faldssystem (tiltskovl-/rotortilt og kompas).

FUNKTIONER MED GRAVESYSTEM 1D
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DYBDE
Ofte anvendt til
underlag, fundamenter o.lign.

RØRLÆGNING
Indstil den ønskede
dybde og fald for
rørgravene.

LASERMODTAGER
Giver mulighed for
at bruge roterende
laser som reference.

HØJDEADVARSEL
Et lydsignal giver dig
besked, hvis advarslen
om højde er aktiveret, brugbar til broer
og ledninger.

FALD
Indstil det ønskede
fald for skråning.

PLANERINGSARBEJDE
Indstil rigtig dybde
og ønsket hældning i
en retning.

HÆLDNING
I længderetning.

UNDERVANDSARBEJDE
Skovlbevægelsen er
vist i det grafiske
display.

Indbygget
lasermodtager

Vores 1D-pakke indeholder en
indbygget lasermodtager
(MSS404 SL). Så kan du arbejde
med roterende laser.
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SYSTEM 13 iXE 2D iCP31
uden tiltskovlsensor

SYSTEM 14 iXE 2D iCP31
med tiltskovlsensor

Bomsensor
MSS401

Dobbelt bomsensor
MSS402

PowerSnap
MMB1300

Stiksensor med indbygget lasermodtager
MSS404 SL

Dobbelt bomsensor
MSS402
Kontrolboks iCP31 med
iCON 2D-software

Bomsensor
MSS401

Stiksensor med indbygget lasermodtager
MSS404 SL

PowerSnap
MMB1300

Kontrolboks iCP31 med
iCON 2D-software

Kompas MRS300

Kompas MRS300

Pitch og roll-sensor
MSS400

Tiltsensor
MSS406

Skovlsensor
MSS405

System 13. 2D uden tilt, tager højde for om maskinen står skævt pga. kompasset
samt pitch og roll- sensor. Kan opgraderes til tilt og rotortilt.

Skovlsensor
MSS405

Tiltsensor
MSS406

Pitch og roll-sensor
MSS400

System 14. Standard 2D med kompas og tilt. Kan opgraderes med rotortilt.

FUNKTIONER MED GRAVESYSTEM 2D
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DYBDE
Ofte anvendt til
underlag, fundamenter o.lign.

RØRLÆGNING
Indstil den ønskede
dybde og fald for
rørgravene.

LASERMODTAGER
Giver mulighed for
at bruge roterende
laser som reference.

HØJDEADVARSEL
Et lydsignal giver dig
besked, hvis advarslen
om højde er aktiveret, brugbar til broer
og ledninger.

FALD
Indstil det ønskede
fald for skråning.

PLANERINGSARBEJDE
Indstil rigtig dybde
og ønsket hældning i
en retning.

HÆLDNING
I længderetning.

UNDERVANDSARBEJDE
Skovlbevægelsen er
vist i det grafiske
display.

PITCH & ROLL
Sensor, der registrerer hvordan
maskinen hælder og kompenserer
for dette.
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SYSTEM 15 iXE 2D City iCP31

Dobbelt bomsensor
MSS402

SYSTEM 16 iXE 2D forberedt til GPS

Dobbelt bomsensor
MSS402

Bomsensor
MSS401

Stiksensor med indbygget
lasermodtager
MSS404 SL

PowerSnap
MMB1300

Kontrolboks iCP31 med
iCON 2D-software

Bomsensor
MSS401

Dockningsstation
MDS20
Kontrolboks MCP80 med
2D-software

Stiksensor med indbygget lasermodtager
MSS404 SL

Kompas MRS300
Kompas MRS300

Skovlsensor
MSS405

Pitch og roll-sensor
MSS400

Tiltsensor
MSS406

Skovlsensor
MSS405

Tiltsensor
MSS406

Pitch og roll-sensor
MSS400

System 16. 2D-system forberedt til GPS inkl. MCP80 3D-panel. Tilvalg til system 0/LS
hvis der er ledige knapper i joystick.

System 15. Standard 2D med ekstra bomsensor, kompas og tilt.

FUNKTIONER MED GRAVESYSTEM 2D
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DYBDE
Ofte anvendt til
underlag, fundamenter o.lign.

RØRLÆGNING
Indstil den ønskede
dybde og fald for
rørgravene.

LASERMODTAGER
Giver mulighed for
at bruge roterende
laser som reference.

HØJDEADVARSEL
Et lydsignal giver dig
besked, hvis advarslen
om højde er aktiveret, brugbar til broer
og ledninger.

FALD
Indstil det ønskede
fald for skråning.

PLANERINGSARBEJDE
Indstil rigtig dybde
og ønsket hældning i
en retning.

HÆLDNING
I længderetning.

UNDERVANDSARBEJDE
Skovlbevægelsen er
vist i det grafiske
display.

PITCH & ROLL
Sensor, der registrerer hvordan
maskinen hælder og kompenserer
for dette.
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SYSTEM 18 Opgradering fra
2D/3D-forberedt til 3D Dual GPS

Leica ConX

Digitaliser byggeprocessen
Leica ConX er en webbaseret cloudløsning til styring, visualisering,
indsamling og deling af design- og
måledata i realtid i krævende byggeprojekter.

- Læs mere om Leica ConX på side 25

OPGRADERINGSPAKKE

Dobbelt GNSSmodtager
iCON iCG82

3D SW-opgradering af MCP80

GNSS-antenner
CGA60

UPGRADE

ADL-modem for base

Rotationssensor

FUNKTIONER MED GRAVESYSTEM 2D & GPS/3D
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DYBDE
Ofte anvendt til
underlag, fundamenter o.lign.

RØRLÆGNING
Indstil den ønskede
dybde og fald for
rørgravene.

LASERMODTAGER
Giver mulighed for
at bruge roterende
laser som reference.

HØJDEADVARSEL
Et lydsignal giver dig
besked, hvis advarslen
om højde er aktiveret, brugbar til broer
og ledninger.

FALD
Indstil det ønskede
fald for skråning.

PLANERINGSARBEJDE
Indstil rigtig dybde
og ønsket hældning i
en retning.

HÆLDNING
I længderetning.

UNDERVANDSARBEJDE
Skovlbevægelsen er
vist i det grafiske
display.

PITCH & ROLL
Sensor, der registrerer hvordan
maskinen hælder og kompenserer
for dette.
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SYSTEM 19 MC1 3D inkl. 2D

System 19.
MC1 inkl. 2D

Dobbelt bomsensor
MSS402

Tilvalg til system:
Bomsensor
MSS401

Pile-display

Kompas MRS300

Dockningsstation
MDS20

Stiksensor med indbygget
lasermodtager
MSS404 SL

0/LS hvis der er ledige
knapper i joystick
Kontrolboks MCP80 med
2D og 3D-software

Software til rotation 3D
Rotationssensor
Kabel til rotationssensor
Copilot (inkl. rotationssoftware)

GNSS-antenner
CGA60

ADL-modem hvis den
skal køre på base

Pitch og roll-sensor
MSS400

Rotationssensor

Skovlsensor
MSS405
Tiltsensor
MSS406

Pil-display
MLB300

ADL-modem for base

Dobbelt GNSSmodtager
iCON iCG82

FUNKTIONER MED GRAVESYSTEM 2D & GPS/3D
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DYBDE
Ofte anvendt til
underlag, fundamenter o.lign.

RØRLÆGNING
Indstil den ønskede
dybde og fald for
rørgravene.

LASERMODTAGER
Giver mulighed for
at bruge roterende
laser som reference.

HØJDEADVARSEL
Et lydsignal giver dig
besked, hvis advarslen
om højde er aktiveret, brugbar til broer
og ledninger.

FALD
Indstil det ønskede
fald for skråning.

PLANERINGSARBEJDE
Indstil rigtig dybde
og ønsket hældning i
en retning.

HÆLDNING
I længderetning.

UNDERVANDSARBEJDE
Skovlbevægelsen er
vist i det grafiske
display.

PITCH & ROLL
Sensor, der registrerer hvordan
maskinen hælder og kompenserer
for dette.

2D OG 3D-VISNINGER
Skift mellem 2D og 3D-visninger
med tryk på en knap!
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SYSTEM 20 MC1 3D Dual GPS ekskl. 2D

System 20.
3D uden 2D

Dobbelt bomsensor
MSS402

Tilvalg til system:
Bomsensor
MSS401

Pile-display
Kompas MRS300

0/LS hvis der er ledige
knapper i joystick
Dockningsstation
MDS20

Stiksensor med indbygget
lasermodtager
MSS404 SL

Kontrolboks MCP80 med
MC1-software

Software til rotation 3D
Rotationssensor
Kabel til rotationssensor
Copilot (inkl. rotationssoftware)
ADL-modem hvis den skal køre
på base

GNSS-antenner
CGA60

Pitch og roll-sensor
MSS400

Rotationssensor

Skovlsensor
MSS405
Tiltsensor
MSS406

Pil-display
MLB300

ADL-modem for base

Dobbelt GNSSmodtager
iCON iCG82

FUNKTIONER MED GRAVESYSTEM 2D & GPS/3D
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DYBDE
Ofte anvendt til
underlag, fundamenter o.lign.

RØRLÆGNING
Indstil den ønskede
dybde og fald for
rørgravene.

LASERMODTAGER
Giver mulighed for
at bruge roterende
laser som reference.

HØJDEADVARSEL
Et lydsignal giver dig
besked, hvis advarslen
om højde er aktiveret, brugbar til broer
og ledninger.

FALD
Indstil det ønskede
fald for skråning.

PLANERINGSARBEJDE
Indstil rigtig dybde
og ønsket hældning i
en retning.

HÆLDNING
I længderetning.

UNDERVANDSARBEJDE
Skovlbevægelsen er
vist i det grafiske
display.

PITCH & ROLL
Sensor, der registrerer hvordan
maskinen hælder og kompenserer
for dette.

2D OG 3D-VISNINGER
Skift mellem 2D og 3D-visninger
med tryk på en knap!
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Understøttelse af rotationssensor til
gravesystem iXE2 og iXE3
Rotationssensoren hjælper maskinføreren til, på en nem måde, at kunne måle
med skovlen uanset hvilken rotationsvinkel den har.

Integration tiltrotator
Vores partnere af tiltrotatorer og kontrolsystemer.
Kontakt din tiltrotator-leverandør for at gøre den kompatibel med Leica Geosystems
udstyr.

Installationspakke for tiltrotator findes som
tilvalg og bestilles sammen med jeres bestilling
af systemet.
TILTROTATOR
Rototilt

Engcon

Steelwrist

SMP

Oilquick

R3/R4/R5/R6/R8

EC204/206/209/214/219/226/30

X12/18/20/26/32

ST10/12/15/18/22/28

OQRT3/4/5/6/8

STYRESYSTEM

Tiltrotatorstøtte

Leica iXE CoPilot

Autotilt sparer tid og øger præcisionen i alle arbejdsopgaver, hvor skovlen tiltes
Rotatorens tiltfunktion justeres automatisk efter
referencemodellens overflade under skovlen og
maskinføreren kan koncentrere sig om at udføre
selve gravebevægelsen (bom, stik, skovl og retning).
Maskinføreren beholder kontrollen over rotationen og
kan håndtere materialet effektivt, mens den konstante,
manuelle justering af skovlens hældning elimineres. Der
bliver færre opgaver for maskinføreren, samtidig med
at det øger præcisionen og sparer tid og penge. Løsningen findes både til iXE2 og iXE3.

Ingen brat indlæringskurve
Med iXE CoPilot kan entreprenører anvende tiltrotator
på deres gravemaskiner uden specialkurser eller lange
indlæringskurver.
- Lad iXE CoPilot hjælpe dig når du anvender tiltrotatoren. Du aktiverer nemt funktionen med en knap på
kontrolsystemets joystick, hvorefter din CoPilot starter
og justerer hældningen automatisk!
En smidigere anvendelse af tiltrotatoren for maskinføreren, uanset tidligere erfaringsniveau, og mere præcis
kontrol over den ønskede hældning, er blandt fordelene
når du har iXE CoPilot i førerkabinen.

Denne løsning fra Leica Geosystems er tilgængelig til både iXE2 og iXE3 og vil gøre det lettere for
entreprenører at maksimere produktiviteten, uanset hvilket teknikniveau de vælger for deres gravemaskine.
Udviklingen af iXE CoPilot er en yderligere dokumentation på Leica Geosystems’ engagement siden 1985 i
udvikling af gravemaskineløsninger og digitalisering af anlægsbyggeri.
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SVAB
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Tiltrotatorstøtte
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Krav 1

Styresystemet MACS (MACS RT, SMPs MACS ST, STEELWRISTs XCG2) samt rotationsgivere og gateway.

Krav 2

Kontrolsystemet Quantum. Alternativt et MACS-system, som er blevet opdateret til kompatibilitet med Quantum. Quantumplatformen blev frigivet Q4 2017- ring til SVAB for yderligere info. Gælder normalt for maskiner solgt via Liebherr.

5

6

5

OBS!

Krav 3

Kontrolsystemet DC2 (Microprop) og ePS

Krav 4

Kontrolsystemet ExiControl TRC, Rototilt med ICS med autokalibrering eller SecureLock, sælges kun af/til Hitachi via
Delvator.

Krav 5

Kontrolsystemet ICS med autokalibrering eller SecureLock og RPS.

Krav 6

Kontrolsystemet TE eller TLE og RPS.

Krav 7

(Hvis) ePS-sættet indeholder gateway C2C, kan Leica Geosystems opsamle signalet/vinklen og beregne skovlskæret,
uafhængig af hvilket kontrolsystem der anvendes.

Krav 8

Fungerer rent teknisk. Men for at løsningen skal kunne sælges, kræves godkendelse af Rototilt samt RPS
med RAC og PROP.

3D/GPS-kørsel
med tiltrotator
understøttes kun
i iXE3 (Fungerer
ikke med iXE2 /
Georog 3D-kørsel).

Har du flere spørgsmål, så ring til din leverandør af tiltrotator.
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Leica ConX
Leica ConX er en webbaseret cloud-løsning til håndtering, visualisering,
indsamling og deling af design og måledata i realtid.

Arbejdsgange i byggeprojektet

Digitaliser din byggeproces med ConX - en cloudbaseret værktøjskasse, som hjælper dig med at
synkronisere og forenkle datahåndtering og arbejdsgange i alle projektets faser.
Forbedrer produktiviteten og formindsker risikoen for kostbart omarbejde og forsinkelser på grund af ineffektive
processer eller forkerte 3D-data. Med ConX kan brugeren visualisere og validere referencemodeller, projektlokaliseringer, positioneringsdata og input – i realtid, uden behov for en lang uddannelse.

Transparens på arbejdspladsen
Maskinførere, måleteknikere og projektledelse har altid adgang til de seneste, synkroniserede projektdata for at
garantere at arbejdet udføres effektivt, til tiden og inden for budgettet. Så snart arbejdet påbegyndes, muliggør den
trådløse tilslutning, at datainput overføres til kontoret.

Start/Slut
Afsluttet projekt

Måling af eksisterende overflader

Mål og godkend

Herfra kan data sammenstilles, visualiseres og bruges til produktivitetsanalyser og projektrapportering i realtid.

Opret digitale
terrænmodeller

Belægning/
overfladebearbejdning

Positioneringsdata, referencemodeller og opmålingsdata fra byggeprojektet håndteres via softwaren Leica Geo Office,
Leica Infinity eller uploades direkte til ConX for visualisering og deling mellem kontoret og marken eller vice versa.

Projektering og
visualisering
MÅLING

FORDELE
DESIGN

•

Visualiser og valider både
konstruktions- og opmålingsdata i 2D og 3D på interaktive kort, som kan deles med
alle på arbejdspladsen.

•

Del opdateringer og korrigeringer af referencemodeller
i realtid med alle i projektet
for at garantere transparens
og hurtige reaktioner på
forandringer.

•

Overvåg og kontrollér maskinstyringen på afstand,
fordel arbejdsopgaver og
formidl positionerings- og
referencedata til maskiner
og måletekniker, hvorved
risikoen for kostbare fejl og
omarbejde elimineres.

KONSTRUKTION

Synkroniser
projektdata

Mål og
kontrollere

Afretning

Muldafrømning

Udgravningsarbejde

Mål og kontrollere
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Mål og kontrollere
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Leica Supportteam

Et netværk af erfarne fagfolk vejleder dig

Serviceaftaler >>
CCP - Customer Care Packages

Leica Geosystems Customer Care Packages
sikrer, at du får den maksimale værdi for din
investering. Når du køber en serviceaftale (CCP)
fra Leica Geosystems får du øjeblikkelig adgang til
vores globale netværk af vores professionelle supportog serviceteam. Vi opererer globalt - agerer lokalt!

+45 70 23 00 32

CCP - serviceaftaler skræddersyet til dig

Med vores forskellige serviceaftaler kan du være sikker på at få den pakke, som bedst passer til netop dine krav og
dit budget.

SUPPORTTEAM DANMARK
Mandag til torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

BASIC

CCP

>>

BLUE

CCP

>>

SILVER

CCP>>

Vælg mellem kontraktsperioder på 1, 2, 3 eller 5 år.

Telefonsupport

Software vedligeholdelse

Med hjælp fra vores supportteam i Danmark får du direkte adgang
til vores maskinstyringsspecialister. De arbejder sammen med dig
for at løse eventuelle problemer, der måtte opstå, hvad enten

Serviceeftersyn

Udvidet garanti

det drejer sig om brug af systemet eller generel rådgivning.
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Kurser i maskinstyring

Brug vores systemer og produkter til fulde med Leica Geosystems
kurser i maskinstyring.

Der stilles i stigende grad højere krav og større forventninger til bygge- og anlægsbranchen samt dennes aktører, og
derfor er det afgørende, at man kan begå sig tilfredsstillende i sit arbejde. Med introduktion til vores maskinstyring,
sørger vi for, at du bliver fortrolig med vores løsninger, så du kan udføre dit daglige arbejde mere sikkert og effektivt.
Vi tilbyder undervisning og praktisk træning i vores instrumenter og software indenfor følgende kurser: iCON 2D og 3D,

HxGN SmartNet - en integreret 24-timers, GNSS-netværkstjeneste for
RTK, der bruger den nyeste teknologi, udviklet af Leica Geosystems.
Med nem adgang til nøjagtige korrektionsdata kan

Rover 1 & 2 samt GPS.

folk bruger HxGN SmartNet til effektivt at udføre deres

brugere af RTK-netværket opnå den bedste

daglige arbejde inden for eksempelvis opmåling,

tilgængelighed, pålidelighed og spor-

byggeri, landbrug, maskinstyring, måling af kabler

barhed ved hjælp af internationale

og rørinstallationer, arkæologi, overvågning og un-

standarder.

dersøgelse af ulykker. Vores abonnementer er derfor

Med en bred vifte af realtids-

tilpasset efter brugernes behov.

og webprodukter er HxGN

Kvaliteten af tjenesterne er garanteret gennem

SmartNet blevet en de facto-

et avanceret datacenter og et system til overvågning

standard for GNSS-netværks-

af funktionaliteten, 24 timer i døgnet, hver dag året

tjenester. Professionelle fag-

rundt.

LÆS MERE OM VORES
KURSER PÅ
WWW.LEICA-GEOSYSTEMS.DK

HxGN SmartNet RTK-korrektioner giver høj nøjagtighed og tilgængelighed til dine GNSSkomponenter i maskinstyring. HxGN SmartNet kan bruges i store entreprenørprojekter såsom
motorvejsbyggeri, til lufthavnsanlæg og sportsfaciliteter, der kræver præcis maskinhåndtering,
repeterbarhed og stor nøjagtighed.
Global Navigation Satellite System (GNSS) og referencenetværket er en veletableret
teknologi til opgaver indenfor opmåling på grund af systemets høje nøjagtighed og pålidelighed. Når HxGN SmartNet anvendes i byggebranchen, øges effektiviteten og produktiviteten i projekterne.

QR: Find online
læringsvideoer
Udløbsdato: 31/12-2021

Med et abonnement på HxGN Smartnet er der ikke
behov for at oprette egne referencestationer for at
dække hele byggepladsen. Du starter blot din maskine,
og så er du i gang med arbejdet.
Eftersom du ikke skal investere i en referencestation,
halveres din investering. De fleste maskinstyringssystemer har mulighed for at udnytte GNSS-systemer
til at forbedre positionsnøjagtigheden.
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NOTER:
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NOTER:
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Leica Geosystems A/S
Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg
www.leica-geosystems.dk

