Leica iCON compaction
Osiągnij wyższą dokładność
podczas zagęszczania

intelligent CONstruction

Wykorzystaj na swoim walcu unikalne możliwości
oferowane przez rozwiązania z serii Leica iCON do
sterowania maszynami. Wykonaj zagęszczanie szybciej,
wydajniej i już za pierwszym razem. Oszczędzaj czas
i pieniądze unikając zbyt mocnego lub zbyt słabego
zagęszczania materiału. Za każdym razem uzyskasz
jednolite rezultaty zagęszczania.
ROZWIĄZANIA LEICA DO STEROWANIA MASZYN
nnPrzejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika
nnŁatwa instalacja i szybka konfiguracja przez operatorów
nnWytrzymałą konstrukcja uchwytu i panelu
nnStacja dokująca z wbudowaną pamięcią

leica-geosystems.pl

KLUCZOWE CECHY LEICA ICON COMPACTION
nnCzujnik zagęszczania (CMV) wbudowany w iCON compaction
wskazuje sztywność materiału
nnDostępne są trzy tryby pracy: Ilość przejazdów, docelowy CMV,
delta CMV
nnBezprzewodowy transfer danych między terenem i biurem
umożliwia monitorowanie postępów prac w czasie rzeczywistym
nnZa pośrednictwem Leica ConX dostępne są raporty z realizacji
zadań na potrzeby kontroli dokładności lub realizacji płatności
nnEksport danych zagęszczania zapisanych w formacie ConX do
formatu Veta, który umożliwia przeprowadzenie analiz
KLUCZOWE KORZYŚCI OFEROWANE PRZEZ LEICA ICON
COMPACTION
nnŁatwa rozbudowa urządzenia do obsługi walców każdej marki
nnWszechstronność dzięki obsłudze wyznaczania pozycji przez
odbiorniki GNSS z jedną i dwoma antenami oraz tachimetry
nnUnikaj zbyt słabego lub zbyt mocnego zagęszczania, oszczędzaj
paliwo i czas, unikaj poprawek
nnPoprawione planowanie pracy na budowie

Nowe rozwiązanie Leica iCON do sterowania maszyn
iCON compaction przyśpiesza i ułatwia zagęszczanie oraz
zmniejsza koszty pracy, pomagając osiągnąć lepszą
dokładność zagęszczania jednocześnie zmniejszając ryzyko
wystąpienia deformacji i pęknięć.
PRZYGOTOWANIE
nnZaładuj dane projektowe (pliki XML) przez iCON ConX
nnImportuj warstwy z informacjami o ilości przejazdów, prędkości
oraz oczekiwanym CMV
nnDostosuj ekran do konkretnego trybu pracy
PRACA
nnAutomatyczne zapisywanie postępów pracy ze współrzędnymi
GPS
nnWyświetlanie kolorowej mapy na ekranie, aby usprawnić
orientację operatora w terenie
nnPraca zostanie zakończona, gdy docelowe wartości zostaną
osiągnięte - zależnie od trybu pracy

Rozwiązania 3D do sterowania maszyn
Leica Geosystems oferuje rozwiązania do sterowania maszyn
w 3D do realizacji wszystkich rodzajów ciężkich robót
budowlanych. Leica iCON compaction na walce uzupełnia tę
ofertę o rozwiązanie, które jest niezwykle istotne do
długotrwałego utrzymania dokładności podczas realizacji
rożnego rodzaju projektów infrastrukturalnych. Małe
odchylenie dokładności może spowodować duże
konsekwencje w kosztach jeśli materiał na poszczególnych
warstwach jest zagęszczony nieodpowiednio do założonego
obciążenia.

KONTROLA DOKŁADNOŚCI
nnMonitoruj postępy w czasie rzeczywistym przez iCON ConX
nnGeneruj raporty do celów oceny dokładności pracy, lub rozliczeń
finansowych
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Leica iCON pave
3D machine control for
milling applications

Leica iCON pave
3D machine control for
asphalt paving applications

intelligent CONstruction

intelligent CONstruction

KEY FEATURES OF LEICA ICON PAVE
n Automatic leapfrog for continuous work process
n Many sensor combinations possible to suit every milling need

KEY FEATURES OF LEICA ICON PAVE
n String-less paving to reduce costs and shorten project time
n Many sensor combinations possible to suit every paving task
n Track, view and sync via Leica ConX

n Track, view and sync via ConX
n Optional patented 1UP sensor configuration for complex
Experience the unique benefits of Leica iCON machine
control solutions for your milling machines. Get your
milling job done faster, more efficiently and right the first
time. Save time and costs by avoiding the dependency of
manual work of spraying and typing in of values.
LEICA GEOSYSTEMS MACHINE CONTROL SOLUTIONS
n Simple and intuitive user interface
n Easy installation and quick setup for operators
n Rugged design and cradle and panel
n Docking station with onboard memory

projects like race tracks with slope in curves
KEY BENEFITS OF LEICA ICON PAVE
n Easy retrofittable for any cold planer brand and specification
n Correct grade and slope without copying effect save fuel, time
and avoid rework
n Accurate milling surface according to the design model avoids
subsequent over paving with costly asphalt mix
n Seamless workflow between milling and asphalt paving to
shorten project time
n Improved job site planning and safety on site

n One software for all for easier operation
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Leica iCON na
frezarki - ulotka
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Leica ConX
Digitise your
construction process

Experience the unique benefits of Leica iCON machine
control solutions for your asphalt pavers. Get your
asphalt paving job done faster, more efficiently and right
the first time. Save time and costs by avoiding the
dependency of string lines.
LEICA GEOSYSTEMS MACHINE CONTROL SOLUTIONS
n Simple and intuitive user interface
n Easy installation and quick setup for operators
n Rugged design of cradle and panel
n Docking station with onboard memory

n Automatic leapfrog for continuous paving to increase quality
n Support all main asphalt paver brands
n High end version includes also working width and steering
control

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

Benefits

suite of tools that harmonises and simplifies the data
handling and workflow throughout the phases of the
construction process.

■ Visualise and validate data used and generated on-site in
2D and 3D localised on interactive maps to collaborate and
communicate with everyone on site
■ Share updates and corrections to reference model data in
real-time across the project to guarantee transparency and

Significantly improve productivity and reduce rework and

KEY BENEFITS OF LEICA ICON PAVE
n Asphalt paver ready to pave after reference upload
n Consistent paving quality 24/7 due to eliminating stringline
inaccuracy
n Lower road maintenance costs due to accurate paved surface
n Improved safety for workers on site due to removal of

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
extensive training.

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

stringlines

n One software for all for easier operation
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Leica iCON na
rozściełacze
- ulotka

Leica ConX ulotka

