intelligent

COnstruction

Leica Geosystems intelligent CONstruction.
Zawsze, gdy budujesz drogi, mosty, tunele lub budynki – instrumenty z serii
iCON ułatwią Ci realizacje zlecenia. Leica iCON to coś więcej niż nowa linia
produktów lub pakiet oprogramowania; iCON to platforma rozwiązań, która
zwiększy wydajność i dochodowość Twojej firmy przez usprawnienie realizacji
codziennych zadań na placu budowy.
Dzięki zrozumieniu budownictwa stworzyliśmy znakomite rozwiązania:
 Elastyczne w konfiguracji
 Kompletne
 Łatwe w obsłudze
 Wydajne
When it has to be right.

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące i mogą ulec zmianie. Wszelkie
prawa zastrzeżone. Drukowano w Polsce – Copyright Leica Geosystems AG,
Heerbrugg, Szwajcaria, 2017. 853622pl – 03.17

Leica Geosystems iCONtrol
Custom-built Solutions
for Machine Control

Nazwa oraz logo Bluetooth® są
własnością Bluetooth SIG, Inc.
i każde użycie tych znaków przez
Leica Geosystems jest objęte
licencją. Pozostałe znaki i nazwy
handlowe należą do ich
odpowiednich właścicieli.

© 2017 Hexagon AB i / lub spółki zależne oraz powiązane.
Leica Geosystems należy do grupy Hexagon. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Leica iCON build
Custom-built Solutions for
Building Construction

i nt e l l i g e n t C O ns t r uc t i o n

Leica iCON gps 60 is a versatile SmartAntenna for all construction positioning tasks.
Featuring superior GNSS technology and various integrated communication options, it meets all
your requirements for reliable and accurate measurements. Its intuitive display shows full status
information of the instrument, simplifying operation and configuration. Leica iCON gps 60 also
offers exceptional network capabilities allowing you to use RTK network services (Leica SmartNet
and other networks) for highly reliable, improved GPS positions.
LEMO serial port

 Superior GNSS Technology for maximum accuracy and
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Connector for
external radio antenna

reliability. Features Leica SmartTrack+ and SmartCheck+
and Leica xRTK.
 Future-proof satellite tracking. Works with all existing
and future satellite systems.
 SmartLink – bridges RTK communication gaps up to 10

USB for direct
data transfer
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minutes
 Multi-purpose GPS solution. Can be used as construc-

Battery bay for GEB221 or
GEB212 batteries. (large or
small Leica batteries)

tion site GNSS Base, Rover or NetRover, in supervisor
vehicle on site and entry level machine control mounted
inside a machine.
 Unique communication flexibility, featuring integrated
radio, modem and Bluetooth®.
 Integrated NTRIP Server and Caster for Internet based
Reference Station.

40x25mm (1.8”)
Display for
configuration and
status information

Navigation keys for receiver
configuration
Internal modem
antenna

 No controller required for base station set-up means
you need less hardware.
 Unique flexible software licencing and feature upgrade
concept. You can order packages or individual licences
when you need them, investing when you need to.

iCONtrol Broszura

Leica Geosystems sp. z o.o.
leica-geosystems.pl

Leica iCON gps 60
Smart positioning on
any construction site

Leica iCON gps 60
dane techniczne

Leica iCON build
Broszura

Leica iCON site
Elastyczne rozwiązania
dla budownictwa
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Leica Geosystems intelligent CONstruction
Przyśpieszamy Twoją pracę

Pełne zrozumienie placu budowy zainspirowało nas do opracowania Leica iCON. Leica iCON to coś
więcej niż nowa linia produktów lub pakiet oprogramowania; iCON to platforma rozwiązań, która
zwiększy wydajność i dochodowość Twojej firmy przez usprawnienie realizacji codziennych zadań na
placu budowy.

iCONstruct

iCONtrol

"Szyte na miarę"
oprogramowanie oraz
sprzęt do pozycjonowania i mierzenia na placu
budowy.

Rozwiązania dla
Systemów Sterowania
Maszyn umożliwiają ciągłą
komunikację pomiędzy
oprogramowaniem
biurowym, a urządzeniami
z serii iCONstruct.

 Dostosowane do
potrzeb Klienta
 Łatwe w obsłudze
 Modułowe
 Wielozadaniowe

 Inteligentny i elastyczny system sterowania maszyn
 Niezawodna komunikacja między sensorami
 Usprawniony obieg i przetwarzanie danych

i nt e l l ig e nt C O ns t r uc t i o n

iCONsult

iCONnect

Szeroka sieć wsparcia
technicznego pomaga
maksymalnie wykorzystać
iCON na placu budowy.

Proste przesyłanie danych
z biura do maszyn
w terenie, zdalne wsparcie
techniczne oraz podstawowe funkcje do
zarządzania flotą.

 Światowy zasięg
 Indywidualne wsparcie techniczne
 Profesjonalne wsparcie

 Ułatwia pracę, pozwala zaoszczędzić czas
i zmniejszyć koszty
 Natychmiastowe wskazówki i kontrola
 Aktualizowane modele gwarantują dokładność
pracy
 Wysoka wydajność pracy

Leica Geosystems
Twój zaufany partner

Leica iCON jest rezultatem wizji i naszego zaangażowania w opracowywanie produktów
spełniających najwyższe standardy. Jesteśmy pewni, że opracowywane rozwiązania będą trwałym
fundamentem wzrostu i sukcesu Twojej firmy.

Wysoka jakość

Innowacyjność

N
 ajnowszych rozwiązań
Z
 espołów sprzedaży
i wsparcia technicznego
W
 procesie produkcji
i projektowania

R
 ealizujemy podjęte zobowiązania
N
 asze produkty są zgodne ze
specyfikacjami technicznymi
 Pozwolą Ci dokładnie wykonać
powierzone zlecenia

G
 warantuje najlepszy interfejs użytkownika
dostosowany do Twoich potrzeb
G
 warantuje, że innowacyjne rozwiązania
są łatwe w obsłudze przez ich
użytkowników
G
 warantuje, że słuchamy Twoich potrzeb
i rozumiemy specyfikę Twoich zleceń

Zaufanie

Wszechstronność

O
 programowanie iCON site
wspomoże rozwój Twojej firmy
D
 odaj kolejne moduły
oprogramowania, gdy będziesz ich
potrzebować
K
 orzystaj na przemian z odbiornika
GPS i zrobotyzowanego tachimetru

Wiarygodność

Partnerstwo

K
 orzystaj z iCONnect telematics do
zdalnego wsparcia technicznego
i synchronizacji danych
Z
 apisz się do Akadami Sterowania
Maszyn Leica Geosystems
S
 łuchamy Twoich pomysłów, zaleceń
i problemów

M
 iej pewność, że pracujesz z najlepiej
dobranymi rozwiązaniami, zaufaj
naszym profesjonalnym poradom
K
 ontrola powykonawcza - iCON site
sprawi, że nigdy nie przekroczysz
założonych w projekcie tolerancji
P
 akiety Opieki Technicznej (CCP)
umożliwiają aktualizacje
oprogramowania w przyszłości

Rozumiemy budownictwo.

W procesie budowy stale wykorzystujesz wiedzę z rożnych dyscyplin. Tylko elastyczne wykorzystanie tej
wiedzy sprawia, że budowa idzie gładko i szybko. Urządzenia z serii Leica iCON zostały zaprojektowanie,
aby efektywnie łączyć realizację rożnych zadań na placu budowy. Integracja i stała łączność między
zespołami w biurze i w terenie z operatorami maszyn zwiększa wydajność oraz zmniejsza przestoje na
budowie.
Pasek stanu +
Informacje o statusie oraz
skróty do narzędzi

Okno informacyjne
Szybkie i natychmiastowe
informacje o danych
i pomiarach oraz wskazówki
dla Użytkownika

iCONtrol
Usprawnij swoją pracę
i obieg danych w terenie
dzięki iCONtrol - najnowszemu rozwiązaniu do
sterowania maszyn.
iCONtrol komunikuje się
z urządzeniami
iCONstruct oraz oprogramowaniem iCON office
upraszczając obieg informacji i zwiększając wydajność pracy w terenie.
iCONtrol rozwija się razem z Twoją firmą. Rozbuduj swój system sterowania
2D do systemu 3D i używaj zaawansowanych funkcji. Oprogramowanie
iCON site to doskonały dodatek do systemu sterowania maszyn - zarówno
2D jak i 3D. Oprogramowanie dostarcza dokładne współrzędne 2D
maszyny znajdującej się na placu budowy. Te same dane są wykorzystywane w terenie i w biurze, zwiększając dokładność i efektywność pracy
systemów 3D. iCON site umożliwia prowadzenie kontroli powykonawczej
wszystkich prac w terenie.

Leica ConX

Pasek pomiarowy +
Wybór funkcji pomiarowych,
sygnały graficzne i dźwiękowe,
możliwość powiązania z kontrolerem celem wyzwalania pomiarów,
automatyczne dostosowanie do
paska zadań danej aplikacji.

Zdygitalizuj procesy budowlane
korzystając z Leica ConX, sieciowy
zestaw narzędzi, który harmonizuje
i upraszcza obsługę danych
wykorzystywanych do sterowania
maszynami, znacząco skracając
przestoje. Zarządzaj, monitoruj
i udostępniaj dane budowlane
i geodezyjne, w czasie
rzeczywistym, gdziekolwiek jesteś.
Narzędzia do współpracy działające w chmurze umożliwiają efektywne
zarządzanie wszystkimi dołączonymi projektami budowlanymi, w tym
platformami innych producentów, a także udostępnianie wszystkim
zainteresowanym danych powiązanych z maszynami. Dzięki Leica ConX,
nawet użytkownicy z małym doświadczeniem będą w stanie wizualizować
i kontrolować modele referencyjne, dane geodezyjne oraz dane
powykonawcze obiektów budowlanych w 2D i 3D.

Rozumiemy budownictwo.

Leica iCON site
Zyskaj na swojej inwestycji

Mikael Bertilsson, właściciel i majster
w firmie Gotene Grävtjänst, Szwecja

Andrew J. Closser, właściciel firmy
Millenium Contractors w Indianapolis, USA

Philip Boesch, Inżynier budownictwa
lądowego w firmie Implenia, Szwajcaria

Projekt: Budowa wodociągu i kanalizacji,
110 km.
Zadanie: Tyczenie i przygotowanie
dokumentacji.

Projekt: Nowe boisko do piłki nożnej dla
liceum w Indianapolis, Indiana, USA
Zadanie: Kontrola spadku

Projekt: Budowa drogi w Szwajcarii
Zadanie: Kontrola powierzchni, tyczenie

"Jako firma staliśmy się bardziej wszechstronni i możemy dostarczać całościowe
opracowania związane z tyczeniem,
pomiarami powykonawczymi i obliczaniem objętości. Łatwo jest rozpocząć
pracę ze sprzętem i oprogramowaniem,
które poszerza zakres realizowanych
prac. Mogę być na placu budowy, gdy to
jest potrzebne i zawsze czuję, że jestem
z realizacją projektu sporo przed
terminem".

Wysoka jakość, najniższe
koszty utrzymania
Produkty z serii Leica iCONstruct dzięki
wysokiej jakości wykonania i Pakietom
Opieki Technicznej umożliwiają redukcję
przestojów na budowie. Okresowe
przeglądy sprzętu, szkolenia
i aktualizacje oprogramowania
zmaksymalizują wydajność w terenie.
Leica iCONstruct oferuje najniższe koszty
eksploatacji oraz utrzymuje swoją
wysoką wartość w przypadku sprzedaży.

"Pomaga nam oszczędzać pieniądze.
Zanim zaczęliśmy korzystać z iCON site
potrzebowaliśmy trzech ludzi rozciągających linki, aby wyznaczyć spadek na
parkingu lub w budynku. Teraz ci ludzie
mogą zająć się bardziej produktywnymi
zadaniami. Łatwość kontroli powierzchni
i wyświetlanie całego placu budowy na
ekranie to wielka pomoc. Daje nam to
kontrolę nad całą budową i pozwala
kontrolować postępy prac. To oprogramowanie sprawiło, że jesteśmy bardziej
konkurencyjni na rynku. Możemy szybciej
ukończyć zlecenia, co zwiększa nasze
przychody i zyski."

Koszty
utrzymania

“iCON pozwala majstrowi samodzielnie
sprawdzać wytyczone punkty na placu
budowy. Majster może poinstruować zespół
pracujący na placu budowy i skupić się na
pomiarach. System pozwala kontrolować
współrzędne punktów lub tyczyć punkty
z wyprzedzeniem. Jest bardzo pomocny.
W przeszłości, potrzebowaliśmy dwóch lub
trzech robotników do tyczenia punktów na
budowie. Dziś, może odbywać się to
autonomicznie dzięki czemu oszczędzamy
czas, zmniejszamy koszty pracy i jesteśmy
wydajniejsi."

Konkurencyjność

Leica iCON

Czas

Wybierz najlepsze dla siebie rozwiązania z portfolio iCONstruct.
Zainwestuj w rozwiązanie, którego potrzebujesz już dziś i dobierz dodatkowy sprzęt wraz z rozwojem Twojej
firmy w przyszłości.

Leica iCON gps 60
Wszechstronny
odbiornik do
pozycjonowania 3D
na budowie.

Oprogramowanie Leica iCON Site
Główny interfejs do łatwej obsługi
wszystkich instrumentów
iCONstruct.

Leica iCON CC66
Wytrzymały tablet z rozbudowanymi funkcjami i możliwościami
komunikacji.

Leica iCON prep
Łatwe w obsłudze narzędzie do
kontroli danych terenowych
w biurze korzystając z identycznego
interfejsu użytkownika do pracy
w biurze i w terenie.

iCON robot 60
Zaawansowany
tachimetr
wyposażony
w serwomotory
i oprogramowanie
iCON.

Leica iCON CC80
Wytrzymały, bardzo lekki
tablet z wielodotykowym
ekranem i szerokimi
możliwościami komunikacji.

Leica iCON robot 50
Jednoosobowa obsługa skraca
czas realizacji zadań takich jak
tyczenie i inwentaryzacja.

Oprogramowanie biurowe
Leica Infinity
Przygotowanie danych, weryfikacja i ich raportowanie - od
prostych po złożone projekty.

Rozumiemy budownictwo.

Leica iCON site
Intuicyjny interfejs oprogramowania

Zwiększ wydajność z iCON site.

IntuiNav +
Intuicyjne ikony, informacje o statusie w stylu
sygnalizacji drogowej oraz kreatory umożliwiające
podejmowanie bezpiecznych decyzji. Czytelna
mapa wyświetlana na ekranie i grafika 3D
ułatwiająca prezentację danych.

Oprogramowanie zaprojektowano dla majstrów,
kierowników budowy, pracowników kontrolujących spadki,
operatorów maszyn, którzy przede wszystkim muszą
efektywnie wykonywać swoją pracę.
 Skorzystaj na automatycznym wykonywaniu zadań w czasie
rzeczywistym.
 Koniec z domysłami dotyczącymi zakresu wykonanych robót, oznacza
to szybsze i łatwiejsze fakturowanie.
 Zwiększ obłożenie maszyn wysyłając im aktualne dane projektowe.
 Redukcja menu do głównych funkcji i skupienie się na wynikach i pracy
do wykonania.
 Szybciej zapoznaj się z obsługą produktu dzięki intuicyjnemu
interfejsowi z innowacyjnym wyglądem, który upraszcza prace.
 Na temat każdego tyczonego punktu będą wyświetlane ostrzeżenia
w postaci sygnalizacji świateł drogowych.
 Współpracuje z wiarygodnymi instrumentami Leica Geosystems do
wyznaczania pozycji.

Pasek
narzędzi
Zawiera
najbardziej
przydatne
narzędzia

MapOPS
Inteligentne sterowanie mapą automatyczne przesuwanie
i powiększanie mapy. Zarządzanie
danymi i informacjami graficznymi
dzięki liście punktów, dostosowy-

i funkcje dla
każdej aplikacji

waniu warstw i plików oraz opcją
wyświetlania danych

Leica iCON site
Wszechstronne rozwiązanie do
pozycjonowania i pomiarów w terenie

Leica iCON site zapewnia niezrównaną
wszechstronność i elastyczność
Korzystając z jednego rozwiązania wykonasz
wszystkie zadania związane z wyznaczaniem
położenia obiektów. Ponadto, każda aplikacja iCON
site oferuje unikalne funkcje, zwiększa wydajność
i dokładność Twojej pracy.

Infrastruktura terenowa
Zastosowania
 Zdalne przesyłanie danych z biura w teren
i vice-versa
 Terenowa stacja referencyjna GNSS 24/7
 Intuicyjny interfejs do łatwej konfiguracji
odbiornika GNSS SmartAntenna
 Transmisja poprawek GNSS przez sieć RTK
Korzyści
 Szybka reakcja na zmiany projektowe
 Przesyłanie danych o układzie współrzędnych
do wszystkich maszyn
 Oszczędzaj czas korzystając z intuicyjnego
kreatora do uruchomienia stacji bazowej bez
używania kontrolera
 Brak zakłóceń sygnału radiowego = brak
ograniczeń zasięgu

CL

Pomiary terenowe
Zastosowania
 Pomiar punktów, linii i łuków wraz
z natychmiastową graficzną prezentacją pomiarów
 Dodawanie kodów do punktu
i automatyczny zapis pomiarów
 Automatyczna rejestracja pomiarów
względem odległości lub czasu
Korzyści
 Pomierzone elementy są
zapisywane i wizualizowane, co
redukuje ilość wizyt w terenie
 Tworzenie map 3D w terenie
będących podstawą do projektowania dróg w programach CAD
 Szybkie tworzenie modeli
topograficznych i DTM za pomocą
quada lub samochodu terenowego

Tyczenie
Zastosowania
 Bezpośredni wybór z mapy punktów
odniesienia, osi, linii równoległych lub
łuków
 Wybór dowolnej linii jako referencji
 Wprowadzanie poziomych i/lub pionowych
offsetów, także względem pikietażu
 Kolory użyte do prezencji wyników
dostarczają informacje o dokładności
Korzyści
 Łatwe wybieranie elementów do
wytyczenia z mapy lub listy
 Łatwa odbudowa i wydłużanie
niekompletnych obiektów
 Wykorzystanie linii odniesienia poprawia
orientację w terenie
 Wbudowana kontrola tolerancji zwiększa
dokładność i redukuje błędy ludzkie

CL

Objętości i powierzchnie
Zastosowania
 Obliczanie objętości pryzmy materiału
lub wykopu, porównania względem
powierzchni lub wysokości
 Dodawanie linii nieciągłości do
powierzchni, które ułatwiają
modelowanie
 Stosowanie współczynnika
zagęszczania do używanego materiału
 Odczyt wyrównanej wysokości
terenowej
Korzyści
 Dokładne obliczenia objętości,
niezależnie od rozmiaru i kształtu
 Równoważenie wykopów i nasypów
celem optymalnego wykorzystania
materiału i maszyn
 Monitorowanie postępów prac
ziemnych

Wykop i Nasyp
Zastosowania
 Sprawdzanie bieżącej powierzchni
względem wysokości projektowej
 Pomiar również w widoku przekroju
poprzecznego
 Kolorowa prezentacja statusu
"wykop/nasyp" w kontekście
wskaźnikowych systemów kontroli
maszyn
Korzyści
 Optymalizacja wykorzystania
materiału (np. asfaltu) przez
kontrolę wysokości i tolerancji
 Lepsza orientacja dzięki wyświetlaniu przekrojów poprzecznych
 Ułatwiona praca dzięki wykorzystaniu identycznego interfejsu
w rozwiązaniach terenowych i
urządzeniach do sterowania maszyn

Drogi
Zastosowania
 Dokładne modele do
precyzyjnego tyczeniu
elementów drogi
 Wyświetlanie przekrojów
poprzecznych poprawia
widoczność i orientację
 Szybka adaptacja projektu
dzięki funkcji blokady spadku
poprzecznego lub tworzenia
przekrojów poprzecznych
Korzyści
 Optymalizuje wykorzystanie
materiału dzięki bardzo
dokładnym modelom
projektowym
 Szybkie tyczenie żądanych
elementów w terenie

Inwentaryzacja
 Porównanie wykonanego obiektu
z projektem
 Graficzne wskazanie pomierzonych
punktów, linii i łuków
Korzyści
 Gromadzenie danych powykonawczych do dokumentacji klienta, np.
celem późniejszej odbudowy
obiektu lub do celów księgowych
 Zmniejszenie liczby wizyt w terenie
dzięki wizualnej weryfikacji
poprawności pomiarów terenowych
 Dodawanie danych powykonawczych do wskazanych warstw
podczas pomiaru punktów
 Natychmiastowe pomiary
inwentaryzacyjne bez czekania na
innych specjalistów

Rozumiemy budownictwo.

