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Leica iCON iXE3 – Voor de ultieme nauwkeurigheid
De iXE3-machinecontrole-oplossing begeleidt de machinist met behulp van referentiemodellen en 3D-GNSS. Ontwerp
informatie en real time op/neer indicatie wordt getoond in de cabine op het beeldscherm, waardoor het mogelijk is zeer
snel op de gewenste hoogte te werken. De oplossing zorgt voor meer bedrijfstijd en tevredenheid van de machinist terwijl
de veiligheid en productiviteit toenemen.
Werk met diverse dataformaten die een standaard vormen in de industrie, waaronder LandXML, DXF, GEO, KOF, L3D, LMD,
LIN, MBS en TRM formaten, die de klant een verscheidenheid aan toepassingen en workflows bieden. De machinist kan de
functie Model creëren gebruiken om eenvoudige en complexe modellen rechtstreeks op het bedieningspaneel te maken
zonder de cabine te verlaten en zonder de hulp van een landmeetkundig ingenieur.

Eén voor alles

Eenvoudig in gebruik

Robuust ontwerp

Digitaliseer uw bouwplaats
met één software- en één
hardwareplatform. Schakel van
één machine naar de andere
en bouw complexe ontwerpen
met eenvoudigere workflows en
minder uitval.

Eenvoudige, duidelijke en
intuïtieve gebruikersinterface met
interactief gebruikersontwerp dat
aan uw behoeften is aangepast.
De ondersteunende technologie
met wizards en helpfuncties
helpen u de graafmachine te
besturen en meer werk gedaan
te krijgen met hoge kwaliteit en
minder nawerk.

Door een robuust ontwerp zijn het
Leica MCP80-bedieningspaneel
en het dockingstation van de
Leica MDS-serie voorbereid voor
de zwaarste werkzaamheden
en echt bestand tegen de
ruige omstandigheden in de
bouwsector.
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3D-oplossing voor graafmachine – Volledige
3D- en 2D-controle over uw graafmachine
Gieksensor
MSS401

ConX
Dockingstation
van MDS-serie

*Gieksensor voor
dubbele giek
MSS402

Bedieningspaneel
MCP80

*Steelsensor
MSS403

*Op afstand
geplaatst
display
Steelsensor
met laservanger
MSS404 SL

GNSS-antennes
CGA60

Baksensor
MSS405

Kompas MRS300
voor 2D-modus

*Scheefstandsensor MSS406

* Optionele componenten

Eén bedieningspaneel
Het MCP80-bedieningspaneel kan alle 3D-toepassingen
in de grond-, weg en waterbouw aan. De gebruiksvriendelijke, toonaangevende interface kan in alle
3D-machinetoepassingen worden gebruikt. Het
bedieningspaneel heeft een groot aanraakscherm met
knoppen met achtergrondverlichting. Personaliseer
het paneel naar uw wens en neem het mee van de
ene machine naar de andere. Het dockingstation van
de MDS-serie slaat uw laatste kalibratiewaarden en
hydraulische parameters op, zodat u gemakkelijk het
paneel kunt verwisselen. Het dockingstation zorgt
ervoor dat het paneel volledig zonder kabels is te
gebruiken om deze gemakkelijk te kunnen verwijderen.

*Radiomodem

Dubbele GNSS-ontvanger
iCON GPS 82

Langs- & dwarshellingsensor MSS400

Andere beschikbare opties:

Prisma- en kompasconfiguratie

Eén gebruikersinterface
Eén softwareplatform voor alle machines met een eenvoudige en
intuïtieve gebruikersinterface. De machinist draait de sleutel om en gaat
gewoon door met het werk. De interacties ondersteunen de workflow
van de taak die wordt uitgevoerd en de duidelijke interface maakt het
gemakkelijk om de functies te vinden die u nodig hebt met behulp van
pictogrammen voor snelle navigatie. De ondersteunende technologie
met wizards en helpfuncties helpen u de machine te besturen en meer
werk gedaan te krijgen met een hogere kwaliteit en minder fouten.
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Intelligente software – Verhoog uw bedrijfstijd
De efficiënte menustructuur is ingesteld voor eenvoudig beheer van alle projectbestanden. Verhoog uw bedrijfstijd dankzij
een gebruikersinterface die de machinist snel toegang geeft om de functies te selecteren die nodig zijn voor de workflow.

GERICHTE AANDACHT
De interface houdt de machinist in het startscherm en richt zijn aandacht op de te verrichten taak. Kies volledig scherm of gesplitst
scherm om u naar de meest efficiënte weergave te leiden die helpt met het uitvoeren van de taak.

Gebruik de dubbele weergave
om de helling te halen

Gebruik de lange weergave voor het
plannen van de graafopdracht

Menubalk met sneltoetsen die de
belangrijkste functies weergeeft

Verborgen informatiebalk toont de
functies die af en toe worden gebruikt

Bovenaanzicht in 2D of 3D

4

Informatie delen – Naadloos
Met de iXE3-oplossingen kunt u logpunten delen tussen machines voor controle en folluw-up van de voortgang van het
project. Gecreëerde modelgegevens zijn ook gemakkelijk te delen net als naadloos bestanden delen met iCON 3D software
en iCON siteprojecten.

Programmeerbare
‘te vermijden zones’
Gebruik ‘te vermijden zones’ om triggerafstanden
te selecteren en virtuele barrières te maken rond
leidingen, kabels of andere gebieden die u moet
beschermen tijdens de graafwerkzaamheden.
Het scherm wordt rood, de hoogte-indicatoren
verdwijnen en een geluidssignaal klinkt wanneer de
machinist een verboden gebied nadert.
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Leica CoPilot – Automatisering van de graafmachine
Met behulp van de Leica iXE CoPilot hoeft de machinist van de graafmachine zich alleen maar te concentreren op het
bedienen van de graafbeweging (giek, steel en graafbak) terwijl de kantel- en draaifunctie automatisch wordt afgesteld op
basis van het referentiemodeloppervlak onder de graafbak. Tijdrovend positioneren van het onderstel is niet meer nodig start gewoon de machine en ga aan het werk!

Haal een nieuw productiviteitsniveau met uw graafmachine
De machinist behoudt de controle over de bakrotatie, waardoor hij het
materiaal in de graafbak goed kan beheersen, maar de noodzaak elimineert
om continu de kanteling van de graafbak handmatig aan te passen. De
CoPilot inschakelen door gewoon op een knop te drukken, vergemakkelijkt
het gebruik van tiltrotators ongeacht het opleidingsniveau, waardoor
vermoeidheid van de machinist wordt verminderd. Minder goed opgeleide
machinisten kunnen de productiviteit van de machine verhogen met behulp
van deze functie. Ervaren machinisten kunnen zich concentreren op extra
taken die voorheen niet mogelijk waren.
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Leica TRM – Automatische gereedschapsherkenning
Gebruik gereedschapsherkenning om automatisch het juiste gereedschap te selecteren voor uw graafmachine of shovel.
Gereedschapsherkenningsmodules zijn op de graafbakken en tiltrotators bevestigd. De hub in de cabine registreert
en stuurt signalen naar de machinebesturingsoplossing wanneer de bak wordt verwijderd en een nieuwe bak wordt
geselecteerd en stuurt waarschuwingen als er een bak wordt geselecteerd die niet is gekalibreerd.

Vermijd dure fouten door de
verkeerde bak te kiezen
De gereedschapsherkenningshub in de cabine communiceert via Bluetooth®
met de gereedschapsherkenningsmodules. De op batterijen werkende
TRM-module levert een uniek ID-symbool van 6-bytes over internet met
behulp van het BTLE-protocol. De hub ontvangt de signalen met betrekking
tot de gebruikte gereedschappen en de gegevens worden naar de
machinebesturingsoplossing verzonden. Bluetooth Low Energy biedt een
aanzienlijk lager energieverbruik terwijl een vergelijkbaar communicatiebereik
wordt gehandhaafd.
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Onderdompelbare configuratie – Onder water
graven
Als onderdeel van de MSS400-serie worden de MSS420-sensoren voor baggerwerkzaamheden onder water op de lang
bestaande sensortechnologie van de MSS400-serie gebouwd. De sensoren van de MSS400-serie, die voor snelheid,
prestaties, precisie en productiviteit (SP) zorgen, bevatten SP-technologie. Sneller graven is daardoor mogelijk zonder
verlies van nauwkeurigheid. Door de hogere snelheden neemt het gebruik van de machine en de productiviteit drastisch
toe

Versterkte bekabeling,
sensorbehuizing en beugel
De MSS420-sensoren, die zijn ontworpen om te worden gebruikt tot
40 m diepte en tot een druk van 5 bar, zijn uitgerust met versterkte
onderdelen zoals drukdichte connectoren, een robuuste sensorbehuizing,
robuuste bekabeling en roestvrij stalen beugels, waardoor dit de meest
betrouwbare apparatuur is voor onderwatertoepassingen. De Leica
MSS420 baggersensoren kunnen worden geprogrammeerd op giek 1,
giek 2, steel, bak en zelfs tiltsensoren.
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Leica ConX – Cloudoplossing om de digitale
bouwplaats te beheren en te visualiseren

Personeel en machines op de bouwplaats moeten
dezelfde gegevens delen en op elkaar worden
afgestemd, zodat het werk effectief, op tijd en binnen
budget kan worden uitgevoerd. Leica ConX is een
op internet gebaseerd stel hulpprogramma’s dat de
hantering van gegevens harmonieert en vereenvoudigt
voor uw machinebesturingsactiviteiten, waardoor de
productiviteit aanzienlijk wordt verbeterd en uitval
aanzienlijk wordt verminderd.
Verhoog de productiviteit en transparantie op de
bouwplaats
Met dit op de cloud gebaseerde samenwerkingsprogramma kunt u efficiënt al uw verbonden bouwprojecten beheren en gemakkelijk werkgerelateerde meetgegevens met alle aandeelhouders delen. ConX biedt u de
snelle en op internet gebaseerde suite hulpprogramma’s
die u nodig hebt om de opdracht sneller, efficiënter en
volgens de specificaties af te maken.
De toewijzings- en synchronisatiefunctie is
alles wat u nodig hebt om ervoor te zorgen dat
machinebestuurders beschikken over actuele
ontwerpgegevens. Gemeten as-built gegevens worden
vervolgens gemakkelijk overgedragen naar de cloud,
zodat u zich kunt concentreren op het graven van
grond en het aan Leica ConX kunt overlaten om door de
gegevens te graven.
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN
■■ Wijs ontwerpmodellen toe aan machines, groepen
machines en veldcontrollers om ervoor te zorgen dat
operateurs en veldploegen altijd beschikken over de
ontwerpinformatie die ze nodig hebben wanneer ze
die nodig hebben
■■ Reageer snel op veranderingen met automatisch gesynchroniseerde projectupdates waarmee u duur nawerk
bespaart en uitval en nawerkkosten vermindert
■■ Deel gemakkelijk meetpunten naar en vanaf het veld
om een geautomatiseerd, geaggregeerd realtime
overzicht te hebben van de afgraaf- en opvulsituaties
voor voortgangscontrole
■■ Analyseer meetpunten, creëer oppervlakken en deel
naadloos over alle veld- en kantoortoepassingen die
zijn aangesloten op het Leica ConX platform
■■ Volumetrische veranderingen worden gepresenteerd
op een gemakkelijk te lezen dashboard om de
projectproductiviteit te melden
■■ Deel informatie van machine naar machine voor
zichtbaarheid van de voortgang over de gehele
bouwplaats
■■ Minimaliseer de uitval van de machinist met
ondersteuning op afstand voor het oplossen van
problemen en instellingen zonder reiskosten en
vertragingen

Customer Care Packages –
onderhoudscontracten
Met de Leica Geosystems Customer Care Packages (CCP) bent u ervan verzekerd dat u maximaal rendement haalt uit uw
investering. Bij aankoop van een CCP van Leica Geosystems profiteert u onmiddellijk van directe toegang tot ons netwerk
van professionele ondersteuning en serviceteams tijdens uw werk. Er bestaan drie verschillende CCP’s, dus kunt u er zeker
van zijn dat u het pakket krijgt dat het beste aan uw specifieke eisen en uw budget voldoet. Van Basic tot Silver, Leica
Geosystems heeft altijd het Customer Care Package dat aansluit op uw wensen.

De CCP’s zijn onderhoudscontracten van Leica
Geosystems die voor u op maat zijn gemaakt
1, 2, 3 of 5 jaar lang

Customer Support







Software-onderhoud











Buitendienst
Verlengde garantie



CUSTOMER SUPPORT
Directe telefonische en online toegang tot onze machinebesturingsprofessionals. Zij zullen met u
samenwerken om uw eventuele problemen op te lossen, of dit nu gaat om operationele vragen,
problemen met de configuratie van oplossingen of algemeen advies.

SOFTWARE-ONDERHOUD
Profiteer van de laatste softwareontwikkelingen en de nieuwe functies zorgen ervoor dat u en uw
oplossing altijd up-to-date zijn om de productiviteit te maximaliseren. Update uw software van myWorld
of praat met uw lokale vertegenwoordiger van Leica Geosystems over de mogelijkheden.
BUITENDIENST
Jaarlijkse preventieve inspectie van de oplossing wordt uitgevoerd door ervaren technici en minimaliseert het aantal reparaties en uitval en zorgt voor betrouwbare machines. De jaarlijkse inspectie van de
buitendienst omvat een visuele- en een systeeminspectie en een controle van de kalibratiemetingen.
Dit biedt een hogere bedrijfstijd en betrouwbaardere machines.

VERLENGDE GARANTIE
Machinebesturingsproducten van Leica Geosystems worden standaard geleverd met een garantie van
één jaar. Deze dekking kan worden uitgebreid tot een maximum van vijf jaar en omvat arbeidsloon
en onderdelen. De uitgebreide garantie biedt extra zekerheid en bespaart u toekomstige, ongeplande
uitgaven.
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Leica Geosystems – when it has to be right
Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld
van metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor
professionals in de hele wereld. Bekend om de toonaangevende
producten en innovatieve oplossingen, vertrouwen professionals uit
diverse segmenten, zoals de luchtvaart, defensie, bouw, fabricage en
veiligheid en beveiliging op Leica Geosystems voor al hun geografische
meetbenodigdheden. Met precieze en nauwkeurige instrumenten,
geavanceerde software en betrouwbare services biedt Leica
Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst van
onze wereld vormgeven.
Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm:
HEXA B; hexagon.com), een toonaangevende wereldwijd opererende
leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en
kwaliteit van ruimtelijke en industriële toepassingen vergroten.

Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Zwitserland. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in
Zwitserland – 2019. Leica Geosystems AG maakt deel uit van Hexagon AB. 820482nl – 04.19

Leica Geosystems
Intelligent solutions for
heavy construction

Leica Geosystems
Machine Control Solutions

Leica ConX
Digitise your
construction process

Customer Care Packages

Our Maintenance Contracts

Leica ConX is a cloud solution and web interface to manage, visualise, aggregate and share 3D
construction and survey data in real-time for heavy construction projects.
Digitise your construction process with ConX, a cloud-based
suite of tools that harmonises and simplifies the data

Benefits
■ Visualise and validate data used and generated on-site in

handling and workflow throughout the phases of the
construction process.

2D and 3D localised on interactive maps to collaborate and
communicate with everyone on site
■ Share updates and corrections to reference model data in

Significantly improve productivity and reduce rework and
delays caused by inefficiencies or errors in 3D construction
data. With ConX, users will be able to visualise and validate
reference models, project localisations, positioning, survey
and constructed as-built data in real-time and without

real-time across the project to guarantee transparency and
quick reaction to design updates
■ Monitor machine control operations remotely by assigning
work and providing positioning and reference data to
operators and grade checkers ensuring you avoid costly
rework and errors

extensive training.

leica-geosystems.com

Brochure
intelligente
oplossingen

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg, Zwitserland
+41 71 727 31 31
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Leica ConX flyer

Flyer Customer
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