Leica Aibot
Aibot

Inteligentne rozwiązanie
lotnicze do mapowania
dla potrzeb geodezji
i inżynierii

leica-geosystems.pl

Leica Aibot
Opracuj cyfrowy obraz twojego placu
budowy w krótszym czasie

Aibot

Leica Aibot to kompletne rozwiązanie UAV do mapowania oraz
zastosowań w geodezji i budownictwie. Umożliwia szybkie
i wszechstronne gromadzenie danych. Łatwe procedury pracy
zintegrowane z oprogramowaniem i sprzętem Leica Geosystems
przeprowadzą Cię przez cały projekt, dając szybki dostęp do
ważnych informacji w celu realizacji codziennych zadań.
uav.leica-geosystems.com

Geodezja

Budownictwo

Praca

Leica Aibot SX to inteligentne
rozwiązanie do pomiarów
lotniczych, pozyskuje dane
cyfrowe w krótszym czasie,
dodając w pełni zintegrowane
rozwiązanie UAV do istniejących
procedur pomiarowych
i inżynieryjnych Leica
Geosystems. Otwiera to nowe
możliwości biznesowe, oprócz
tradycyjnych metod realizacji
projektów geodezyjnych.

Rozwiązanie do digitalizacji
lotniczej Leica Aibot CX dla
budownictwa umożliwia
łatwiejsze porównanie
danych powykonawczych
zapewniając jasny monitoring
postępów prac budowlanych
i obliczenia objętości podczas
planowania realizacji projektu,
projektowania, budowy
i przekazania inwestorowi.

Do pracy z dronem Aibot
możesz wykorzystać
znane produkty z portfolio
Leica Geosystems, np.
oprogramowanie Leica Infinity
do przetwarzania i analizy
danych. Leica Aibot skyCAPP to
profesjonalne oprogramowanie
do wykonywania lotów,
obsługujące wszystkie Twoje
misje.

Niezbędne informacje do
podejmowania inteligentnych
decyzji
Komercyjne wprowadzenie dronów do
geodezji i budownictwa przybliżyło branże do
digitalizacji codziennych zadań oraz procesów.
Leica Aibot oferuje kompletne rozwiązanie
UAV, które obsługuje planowanie, pozyskiwanie danych, ich przetwarzanie i analizę milionów punktów danych. Wizualizacja danych
dostarcza praktyczne i dokładne informacje,
które przedstawiają rzeczywistość
i usprawniają podejmowanie decyzji.

Leica Aibot jest
zintegrowany
z metodami pracy
obowiązującymi w
geodezji
i budownictwie,
umożliwiając łatwą
współprace drona
z istniejącym sprzętem.

Technologia UAV uzupełnia istniejący sprzęt
pomiarowy, np. tachimetry, odbiorniki GNSS
i skanery laserowe, stanowi rozwinięcie
obecnych metod pomiarowych.
Mapowanie całego obszaru zajmuje dronowi
Leica Aibot tylko kilka minut, co sprawia,
że jest on opłacalnym rozwiązaniem.

Planowanie lotu

Wykonywanie lotu

Jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo
personelu, który znajduje się w bezpiecznej
odległości oraz umożliwia przeniesienie zadań
pomiarowych z terenu do biura.
Łatwe konfigurowanie i planowanie lotu
pomaga autonomicznie zapasywać dane
zgodnie z wskazanymi punktami trasy,
generując precyzyjne ortofotomapy,
chmury punktów i modele 3D. Wbudowany
odbiornik GNSS Leica Geosystems umożliwia
georeferencjonowanie danych, co pozwala
pozyskiwać bardzo dokładne dane
i opracowywać mapy.
Leica Aibot jest w pełni zintegrowany
z wydajnym oprogramowaniem Leica Infinity,
które płynnie przeprowadzi Cię przez cały cykl
realizacji projektu.

Opracowanie danych

Analiza danych

Świadome działanie

Leica Aibot SX
Pozyskiwanie danych z powietrza
Profesjonalne pomiary, geo-mapowanie
i kontrola obiektów to dynamiczne
procesy i podstawa dla wielu projektów
inżynieryjnych. Rozwiązanie Leica
Aibot SX wprowadza ulepszenia do
branży geodezyjnej dzięki szybszemu
pozyskiwaniu danych do generowania
dokładnych ortoobrazów, modeli 3D
i chmur punktów o dużej gęstości.
Wydajne planowanie lotu upraszcza
parametry niezbędne do profesjonalnej
fotogrametrii. Pomiary UAV okazały
się szybsze, bezpieczniejsze i bardziej
opłacalne niż tradycyjne pomiary
geodezyjne, dzięki czemu stanowią
doskonałe uzupełnienie tradycyjnego
portfela sprzętu pomiarowego.

Parametry lotu Leica Aibot SX można
zoptymalizować dla każdego zadania,
od identyfikacji linii granicznych działek
poprzez mapowanie topograficzne
a na ocenie wartości i klasyfikacji
ubezpieczeniowej skończywszy.
Leica Aibot SX poprawia wydajność
• Szybsza realizacja projektu dzięki
krótszej konfiguracji
• Wysoka rozdzielczość i dokładność
pozyskiwanych danych
• Przeniesienie pomiarów z terenu do biura
• Pozyskiwanie i zapisywanie informacji
o terenie w określonym czasie

Mapowanie 3D

Kontrola obiektów

Pomiary katastralne

Dzięki milionom
zarejestrowanych punktów
operatorzy, podwykonawcy
i geodeci mogą generować
precyzyjne chmury punktów
3D w oprogramowaniu Leica
Infinity. Ponadto użytkownicy
mogą skorzystać z łatwego
w użyciu oprogramowania,
takiego jak 3D Reshaper do
analiz, oceny i opracowania
cyfrowego obrazu
rzeczywistości.

Tradycyjna kontrola obiektów
takich jak mosty, linie
przesyłowe i sieci kolejowe
to niebezpieczna i żmudna
praca. Bezzałogowe pojazdy
latające mogą zdalnie docierać
do obiektów i kontrolować
je, dzięki czemu personel
pozostanie w bezpiecznym
miejscu co przyczynia się do
zmniejszenia kosztownych
przestojów związanych z
wypadkami.

Pomiary topograficzne
i katastralne obszarów
lokalnych, takich jak nowe
osiedla miejskie i przedmieścia,
są idealnymi miejscami do
pozyskiwania danych za
pomocą UAV. Dokładne
ortofotomapy w wysokiej
rozdzielczości mogą stanowić
mapę podkładową do
oznaczania linii granicznych,
oceny właściwości i identyfikacji
naruszeń granic.

Leica Aibot CX
Digitalizacja placu budowy
Wymagania i oczekiwania inżynierów,
kierownika budowy, firm budowlanych,
organów regulacyjnych i administracji
publicznej stale rosną. Kiedy musisz szybciej
przemieścić więcej materiału, a marże
operacyjne stają się coraz mniejsze, podnoś
poprzeczkę dla nowych technologii.
Aby uzyskać jasny i aktualny widok postępów
budowy i robót ziemnych, rozwiązanie
Leica Aibot CX umożliwia pozyskiwanie
dokładnych danych na potrzeby monitoringu
i prowadzenia pomiarów na placu budowy.
Otwiera możliwości w zakresie codziennej
dokumentacji postępów, monitorowania
zapasów i zasobów w celu zwiększenia
wydajności.

Obliczenia objętości
Obliczanie objętości pryzm staje
się łatwym zadaniem dzięki
wykonywaniu UAV w porównaniu
z tradycyjnymi metodami
geodezyjnymi. Leica Aibot CX
pozyskuje tysiące punktów z
powietrza w ułamku sekundy.
Dane są wykorzystywane do
opracowania modelu 3D w celu
dokładniejszego obliczenia
objętości.

Leica Aibot CX to dodatkowe rozwiązanie
w ramach oferty Leica Geosystems, które
umożliwia przeniesienie budowy
w erę cyfrową i przekształcenie danych
w inteligentne informacje w celu
usprawnienia procesów decyzyjnych.
Leica Aibot CX przyśpiesza pracę
• Aktualne dane z budowy są podstawą
do raportowania postępów, zarządzania
zapasami i nie tylko
• Dane pozyskiwane z centymetrową
dokładnością, którym możesz ufać
• Zwiększone bezpieczeństwo dzięki
zdalnemu pozyskiwaniu danych
• Większa wydajność bez potrzeby
przerywania prac budowlanych podczas
pozyskiwania danych
• Udostępnij jeden zestaw danych wszystkim
zainteresowanym stronom

Raportowanie o
postępach

Pomiary
topograficzne

Latanie i regularne pozyskiwanie
danych zgodnie z wcześniej
zdefiniowanym planem lotu
zapewnia przejrzysty widok
postępów na budowie w trakcie
realizacji całego projektu
i pozwala dokumentować
oraz porównywać stan
podwykonawczy z projektem
i jednocześnie śledzić
wykorzystanie zasobów.

Dokładne i aktualne dane
topograficzne oraz ortofotomapy
stanowią podstawę planowania
i faz realizacji projektów
budowlanych. Bezzałogowe
pojazdy latające mogą
dostarczać najnowsze i
regularnie aktualizowane obrazy
oraz chmury punktów w celu
pozyskania najdokładniejszych
danych topograficznych.

Leica Aibot AX20
Najwyższa wydajność i bezpieczeństwo lotu

Ta platforma latająca została zaprojektowana do zastosowań profesjonalnych. Modułowa
konstrukcja sprawia, że system ten jest łatwy w konfiguracji i gotowy do użycia w zaledwie kilka
minut. Leica AX20 oferuje inteligentne zarządzanie danymi i sprawdzoną technologię GNSS od
Leica Geosystems do pozyskiwania bardzo dokładnych danych. Platforma może zostać wyposażona
w różne podwieszane sensory.

Sony αR7II

Sony α6300

Pierwszy na świecie bezlusterkowy, pełnoklatkowy aparat
oferuje wyższą rozdzielczość, czułość i szybkość wykonywania
zdjęć. 42,4-megapikselowa matryca CMOS zwiększa wydajność
zbierania światła, minimalizując jednocześnie szumy obrazu,
ujawniając drobne szczegóły na każdym zdjęciu. Sony αR7II jest
preferowanym aparatem do wykonywania zobrazowań w
wysokiej rozdzielczości na potrzeby uzyskania chmur punktów
o największej gęstości.

APS-C to bezlusterkowy aparat, który przenosi funkcje
autofokusu, szybkość i wydajność wykonywania zdjęć na
zupełnie nowy poziom. Dzięki doskonałej czułości i jakości
wykonania ten aparat wykonuje zdjęcia z mniejszą ilością szumu
w szerokim zakresie czułości. Sony α6300 jest preferowanym
aparatem do wykonywania zobrazowań podczas realizacji
projektów, które nie wymagają chmur punktów o największej
gęstości.

Leica Aibot skyCAPP
Profesjonalna aplikacja do
wykonywania lotów
Aibot

Aplikacja Aibot
skyCAPP ułatwia
pilotowanie drona
Leica Aibot i wspiera
pilotów poprzez
automatyzację
konfiguracji systemu
i ważnych funkcji
związanych z lotem.

Leica Aibot skyCAPP została
zaprojektowana do optymalnej
kontroli platformy Leica Aibot
UAV podczas wykonywania lotów.
Zarządzaj misją i automatycznie
pozyskuj danye zgodnie z wcześniej
ustalonymi planami lotu. Podstawowy
i wtórny widok umożliwia oglądanie
obrazu pozyskiwanego przez dwie
kamery pokładowe. Bezproblemowe
wstrzymywanie i wznawianie misji,
bezpieczne zarządzanie czasem pracy
baterii i łatwe przełączanie między
trybem aparatu i wideo, dzięki czemu
możesz skupić się na pilotowaniu UAV.

Leica Infinity
Łatwe przetwarzanie danych

Infinity to
zaawansowane
oprogramowanie
do przetwarzania
obrazów lotniczych
w celu zwiększenia
produktywność
i dostarczania
dokładnych danych
geodezyjnych
i budowlanych.

Pakiet oprogramowania
geoprzestrzennego Leica Infinity
służy do zarządzania, przetwarzania,
analizowania i kontroli jakości danych
pochodzących z pomiarów terenowych.
Nowe narzędzie do przetwarzania zdjęć
lotniczych wykonanych
z UAV umożliwia geodetom łatwe
przetwarzanie i wizualizację danych
lotniczych w celu maksymalizacji
wydajności oraz szybszego
dostarczania gotowych projektów
inwestorom. Infinity jest mostem
łączącym teren z biurem - dostarcza
najdokładniejsze dane i wspiera
użytkowników w udostępnianiu danych
i skutecznej realizacji projektów.

Leica Geosystems – when it has to be right
Od niemal 200 lat Leica Geosystems zmienia świat pomiarów
i geodezji, jest liderem branży w dziedzinie pomiarów i technologii
informacyjnych. Opracowujemy kompletne rozwiązania dla
profesjonalistów. Leica Geosystems jest znana z projektowania
produktów klasy premium i innowacyjnych rozwiązań. Specjaliści
w różnych branżach, takich jak geodezja, budownictwo lekkie
i ciężkie, bezpieczeństwo i energetyka ufają produktom Leica
Geosystems. Dzięki dokładnym i precyzyjnym instrumentom,
zaawansowanemu oprogramowaniu i wysokiej jakości usługom,
Leica Geosystems każdego dnia dostarcza wartość specjalistom
kształtującym przyszłość naszego świata.
Leica Geosystems należy do grupy Hexagon (indeks Nasdaq
w Sztokholmie: HEXA B; hexagon.com), to wiodący globalny
dostawca technologii informacyjnych, które zwiększają dokładność
i wydajność realizacji zadań geoprzestrzennych i prac w przemyśle.

Leica Geosystems Sp. z o.o. ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa Wszystkie prawa zastrzeżone.
Drukowano w Polsce – 2018. Leica Geosystems Sp. z o.o. należy do grupy Hexagon AB. 877386pl – 06.18
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Intelligent aerial reality capture

Leica ScanStation P50
Because every detail matters

Leica Infinity
The bridge between
field and office

The right choice
Whether you have to 3D capture the world’s tallest buildings,
document the widest infrastructure objects or scan the biggest
open pit mines, you know long range scanning will be essential
for your job. Adding long range scanning capability to the market

Complete aerial surveying solution

Seamlessly integrated workflow

Highest flying performance

Leica Aibot, the complete UAV
solution for surveying, mapping and
construction enables fast and flexible
data collection. The system enables
you to capture, process and analyse
millions of data points. Visualisation
of the data provides actionable and
accurate information that depicts the
reality and improves decision making.

The Aibot workflow is based on Leica
Geosystem’s trusted product portfolio
and seamlessly integrates with Leica
Infinity software suite to process and
analyse data. This UAV technology
supplements existing survey
equipment such as total stations,
GNSS and laser scanning to provide a
complete view of your project site.

The flying platform is specifically
designed for professional industrial
applications. The modular design makes
this system easy to set up and ready
to use in just minutes. Intelligent data
asset management and Leica GNSS
technology provide highest accuracy
data. The plaform can be completed
with various sensor payloads.

leading ScanStation P-Series the new Leica ScanStation P50 is
the right choice, because every detail matters.
Scan inaccessible places
The ScanStation P50 delivers highest quality 3D data and HDR
imaging at an extremely fast scan rate of up to 1 mio points per
second and ranges of more than 1 km. Unsurpassed range and
angular accuracy paired with low range noise and survey-grade
dual-axis compensation form the foundation for highly detailed
3D colour point clouds mapped in realistic clarity.

Leica Aibot
Kompletny
system do
pozyskiwania
danych
z powietrza

Leica Geosystems Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b,
01-756 Warszawa
Tel.: +48 22 350 59 00
Fax: +48 22 350 59 01

High performance under harsh conditions
The extremely durable new ScanStation P50 performs even
under the toughest environmental conditions, such as under
extreme temperatures ranging from -20°C to + 50°C and
complies with the IP54 rating for dust and water resistance.
Complete scanning solution
Leica Geosystems offers the new ScanStation P50 as an
integrated part of a complete scanning solution including
hardware, software, service, training and support. 3D laser
scanner data can be processed in the industry’s leading 3D point
cloud software suite, which consists of Leica Cyclone standalone software, Leica JetStream, Leica CloudWorx plug-in tools
for CAD systems and the cost-free Leica TruView.

leica-geosystems.com

leica-geosystems.com

Leica Infinity
Pomost między
terenem i biurem

Leica GS18 T
World’s fastest GNSS
RTK rover

Leica ScanStation P50
Każdy szczegół
ma znaczenie

Engaging software
The Leica GS18 T smart antenna is
accompanied with the revolutionary
Captivate software, turning complex data
into the most realistic and workable
3D models. With easy-to-use apps and
familiar touch technology, all forms of
measured and design data can be viewed
in all dimensions. Leica Captivate spans
industries and applications with little
more than a simple swipe, regardless
of whether you work with GNSS, total
stations or both.

Seamlessly share data among all your
instruments
Leica Infinity imports and combines data
from your GNSS, total station and level
instruments for one final and accurate
result. Processing has never been made
easier when all your instruments work
in tandem to produce precise and
actionable information.

Customer care only a click away
Through Active Customer Care (ACC),
a global network of experienced
professionals is only a click away to
expertly guide you through any challenge.
Eliminate delays with superior technical
service, finish jobs faster and avoid costly
site revisits with excellent consultancy
support. Control your costs with a tailored
Customer Care Package (CCP), giving you
peace of mind you are covered anywhere,
anytime.

leica-geosystems.com

Leica GS18T
Najszybszy na
świecie odbiornik
GNSS RTK

