Leica iCON iRD3
Lisää suorituskykyä, tarkkuutta
ja turvallisuutta

LEICA ICON KESKEISET HYÖDYT
n Sama MC1 alusta muiden iCON-ratkaisujen tavoin
n Yksinkertainen ja intuitiivinen käyttöliittymä automaattisella
kohdistuksella ja zoomauksella
n Helppo käyttöönotto töiden aloittamisessa
n Suunniteltu päivittäiseen käyttöön vaativimmissakin olosuhteissa
n Telakointi integroidulla muistilla ja ulkokäytön kestävä paneeli
Leica iCON rig iRD3 -ratkaisu säästää aikaa ja pienentää
huomattavasti käyttökustannuksia, sillä manuaalisia
merkintöjä ei tarvita. Leica iRD3 on joustava ja nopea
3D-koneohjausratkaisu, joka ohjaa käyttäjiä saavuttamaan
virheettömän sijainnin ja syvyyden tarkasti ja turvallisesti
kallion räjäyttämisessä tai pisteporauksessa. iRD3 tukee nyt
IREDES-tiedostoformaattia ja se integroituu saumattomasti
iCON-tuotteisiin (esim. Leica ConX) projektitietojen
jakamista, projektin edistymisen seurantaa ja toteumaasiakirjoja varten.
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LEICA ICON DRILLER -RATKAISUN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
n Automaattinen kohdistustoiminto valitsee työkalua lähimmän
pisteen
n Porausmalli voidaan luoda suoraan paneelissa
n Saatavilla useita eri kokoonpanoja: runkoon tai mastoon
asennetut antennit, paikantaminen kahdella takymetrilla
LEICA ICON DRILLER -RATKAISUN KESKEISET HYÖDYT
n Tukee IREDES-, KOF- ja LandXML-tietoformaatteja
n Integroituu konevalmistajien käyttöjärjestelmiin
n Työraportit laadunvarmistusta tai maksujen hyväksyntää varten

Aina hallinnassa

Saumaton integrointi

VALMISTELUT
n Katselu, jäljitys ja synkronointi Leica ConX:lla.
Projektitietojen siirto ConX:n avulla
n Porausmallin luonti iCON sitella
n Toimintanäytön mukautus (täydelliset 3D-sylinteri-,
kohdistus- tai jaetut näytöt)
TYÖPROSESSI
n Automaattinen navigointi lähimpään reikään
n Vaihtoehtoisen porauskulman ja ylimääräisen reiän valinta
tarvittaessa
n Vähimmäisporaussyvyyden aktivointi tarvittaessa
n Helpompi navigointi automaattisen zoomaustoiminnon avulla
n Työnkulkujen automaattinen tallennus
LAADUNVARMISTUS
n Edistymisen reaaliaikainen tarkkailu Leica ConX:n avulla
3D-peittokartoissa
n Avoin tiedonsiirtoformaatti mahdollistaa toteumatiedon
helpon tuomisen asiakaskohtaiseen ohjelmistoon
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Leica Geosystems
Intelligent solutions for
heavy construction

Leica iCON site
Custom-built solutions for
site construction

Leica ConX
Digitise your
construction process

Leica iCON iRP3
Increase efficiency and
productivity for pilers

KEY BENEFITS OF LEICA ICON
n Built on the same platform as all other iCON solutions
n Simple and intuitive user interface
n Fully customisable 3D or top view of your machine on the site
n Easy installation and quick setup for operators
n Made for daily use on the most rugged of worksites
n Cradle with onboard memory

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.

intelligent

C On s t r u c t i o n

Digitise your construction process with ConX, a cloud-based
suite of tools that harmonises and simplifies the data
handling and workflow throughout the phases of the
construction process.
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
extensive training.

Benefits
■ 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
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
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KEY FEATURES OF LEICA ICON PILER
n Autosnap function selects the pile closest to the tool
n Several configurations available: body-mounted and towermounted antennas, dual total station positioning
KEY BENEFITS AND FEATURES OF LEICA ICON PILER
n Direct support of IREDES, KOF and LandXML data formats
n Integration with manufacturers’ on-board systems
n Job reports for quality control and payment release
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Älykkäät
ratkaisut
raskaalle
rakennusteollisuudelle

The Leica iCON rig iRP3 solution drastically reduces time
and costs by completely eliminating dependency on
manual stake-outs. Leica iRP3 is the flexible and fast 3D
machine control solution to precisely and safely guide
operators to the exact position needed for piling in a
ground stabilisation construction project. iRP3 now
supports the IREDES file format and integrates seamlessly
with the iCON portfolio like Leica ConX for project data
sharing, project progress monitoring and as-built
documentation.

Leica iCON site
Räätälöityjä
ratkaisuja
rakennustyömaille

Leica ConX
Rakennusprosessin digitalisointi

Leica iCON iRP3
Lisää paalutuskoneiden suorituskykyä ja
tuottavuutta

