Leica Viva GS15
Be Captivated

Leica Viva GS15 –
Veelzijdigheid op zijn best
Van compleet geïntegreerd tot volledig mobiel biedt de Leica Viva GS15 u de flexibiliteit om te kiezen welk draadloos
communicatieapparaat het best tegemoet komt aan uw wensen, nu en in de toekomst. Deze apparaten zijn voorzien van "intenne"technologie - een volledig geïntegreerd antenneconcept. Deze intelligente antenne past zich aan aan elke omgeving en levert de meest
nauwkeurige resultaten.
Elimineer downtime en werk zoals u wilt: u kunt de accu verwisselen zonder de unit uit te schakelen. Met een dubbele werkingsduur
vormen de dubbele accu optie, de geïntegreerde antenne en de verwisselbare communicatieapparaten de beste ingrediënten voor een
uiterst veelzijdig GNSS-systeem.

Gebruiksvriendelijke software

Naadloos data uitwisselen tussen al uw
instrumenten

Slechts één klik verwijderd van
ondersteuning

De Leica Viva GS15 GNSS Smart Antenna
wordt geleverd met de revolutionaire
Captivate software, waarmee u complexe
data omtovert in de meest realistische
en werkbare 3D-modellen. Met de
gebruiksvriendelijke apps en vertrouwde
aanraaktechnologie kunnen alle vormen
van gemeten data en ontwerpdata in alle
dimensies worden weergegeven. Leica
Captivate overspant industriesegmenten
en applicaties met niet veel meer dan een
simpele swipe, ongeacht of u met GNSS,
total stations of met beide werkt.

Leica Geo Office importeert en combineert
data van uw GNSS, total station en
waterpasinstrumenten voor één
nauwkeurig eindresultaat. Verwerking is
nog nooit zo eenvoudig geweest, omdat
al uw instrumenten samenwerken aan het
produceren van nauwkeurige en effectieve
informatie.

Met het Active Customer Care (ACC)
programma bent u slechts één klik
verwijderd van een wereldwijd netwerk van
ervaren professionals die u vakkundig door
elk probleem kunnen loodsen. Elimineer
vertragingen door superieure technische
service, voltooi projecten eerder door
uitstekende adviezen en vermijd dure
sitebezoeken door online service voor
het rechtstreeks verzenden en ontvangen
van data uit het veld. Beheers uw kosten
door een op maat gemaakt Customer Care
Package, wat u de gemoedsrust geeft dat u
altijd en overal geholpen zult worden.

GNSS UNLIMITED
Toekomstbestendige hardware, inclusief alle
geplande
toekomstige signalen
GPS, Glonass, Galileo en BeiDou, inclusief alleen
Glonass en alleen BeiDou positionering
SmartLink voor ononderbroken cm-positionering
LEICA SMARTTRACK
Geavanceerde tracking garandeert de meest
nauwkeurige signalen
Ontvangst binnen seconden
Uitstekend bestand tegen interferentie
LEICA SMARTCHECK
Unieke RTK-technologie die voortdurend controles
uitvoert om correcte resultaten te kunnen
garanderen
Binnen seconden geïnitialiseerd
Absolute betrouwbaarheid

Ontdek de kracht van handheld
apparaten
Neem uw hele kantoor mee in een controller of een tablet en
ontdek de kracht om elke omgeving te overwinnen vanuit de
palm van uw hand.
De Leica CS20 controller en de Leica CS35 tablet bieden de ultieme
controle en optimaal gebruiksgemak met volledige mobiliteit.
De touchscreen-technologie biedt comfortabele en snelle
dataverwerking, terwijl de schitterende 3D weergave uw ervaring
met Leica Viva GNSS zal veranderen.

LEICA xRTK
Geeft meer posities onder moeilijke omstandigheden
Meer posities beschikbaar in het sub-decimeter
nauwkeurigheidsbereik
GEBOUWD VOOR DE MEEST VEELEISENDE OMGEVINGEN
IP68 bescherming
Geschikt voor extreme temperaturen van -40 °C tot
+65 °C
Voldoet aan de strengste normen gedurende de hele
levensduur van het apparaat
VERWISSELBARE RTK-APPARATEN
Mobiele telefoon, 400 MHz of 900 MHz radio
communicatiemodules
Ingebouwde mobiele telefoon en radioantenne
Voor gebruik als RTK-rover of in het veld
ONLINE SERVICES
SmartNet Satellite Positioning - uw No.1 partner
voor netwerk-RTK
Leica Active Assist - het volgende niveau in support
Leica Exchange - eenvoudige, snelle en veilige
dataoverdracht

De Leica Captivate Experience brengt u veel verder dan alleen de data, met
plezierige software, befaamde hoogprecisie meetinstrumenten en betrouwbare
service. Het intuïtieve touchscreen maakt het beheren van complexe data
ontzettend prettig en effectief.
Be Captivated
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, veiligheid en beveiliging, bouw en productie, 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 geospatiale en
industriële applicatieprogramma's vergroten.
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