Leica iCON iRD3
Zwiększ wydajność, dokładność
i bezpieczeństwo pracy wiertnic

Rozwiązanie Leica iCON iRD3 znacząco redukuje czas pracy
i koszty, całkowicie eliminując zależność od ręcznego
tyczenia. Leica iRD3 to wszechstronne i szybkie rozwiązanie
do sterowania maszyn w 3D, które precyzyjnie i bezpiecznie
prowadzi operatorów do punktów o określonym położeniu
i głębokości, na których będzie prowadzone wysadzanie
skał lub wiercenie. iRD3 obsługuje teraz format plików
IREDES i sprawnie integruje się z innymi rozwiązaniami
z serii iCON, takimi jak Leica ConX, w celu udostępniania
danych projektowych, monitorowania postępu projektu
i prowadzenia dokumentacji powykonawczej.
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NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI OFEROWANE PRZEZ LEICA ICON
n Zaprojektowane na tej samej platformie co inne rozwiązania
z serii iCON
n Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika z funkcjami
automatycznego przyciągania i automatycznego powiększania
n Łatwa instalacja i szybka konfiguracja przez operatorów
n Zaprojektowany do codziennej pracy na najbardziej
wymagających budowach
n Uchwyt z wbudowaną pamięcią i wytrzymałym panelem, nawet
do użytku na zewnątrz
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE OFEROWANE PRZEZ LEICA ICON DRILLER
n Funkcja "Automatyczne przyciąganie" wybiera punkt znajdujący
się najbliżej narzędzia
n Wzór wiercenia może zostać utworzony bezpośrednio na panelu
n Dostępnych jest kilka konfiguracji: anteny montowane na
korpusie maszyny i na wieży, pozycjonowanie z użyciem dwóch
tachimetrów
NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI OFEROWANE PRZEZ LEICA ICON
DRILLER
n Bezpośrednia obsługa formatów danych IREDES, KOF i LandXML
n Integracja z systemami producenta maszyny
n Raporty do oceny dokładności pracy, lub rozliczeń finansowych

Zawsze pod kontrolą

Płynna integracja

PRZYGOTOWANIE
n Podgląd, śledzenie i synchronizacja danych przez Leica
ConX. Przesyłanie danych projektowych przez ConX
n Tworzenie wzoru wiercenia w oprogramowaniu iCON site
n Dostosowanie ekranu roboczego (widok walcowy 3D, widok
kołowy lub podzielony ekran)
POSTĘP PRAC
n Automatyczna nawigacja do najbliższego otworu
n W razie potrzeby istnieje możliwość wyboru innego kąta
wiercenia i wykonania dodatkowego otworu
n Możliwość ustawienia minimalnej głębokości wiercenia
n Funkcja automatycznego powiększania ułatwiająca nawigację
n Automatyczny zapis postępu prac
KONTROLA DOKŁADNOŚCI
n Monitoruj postęp realizacji projektu w czasie rzeczywistym
za pomocą Leica ConX na mapach 3D
n Zapis danych powykonawczych w otwartym formacie
ułatwia ich import do preferowanego oprogramowania
biurowego klienta
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Leica Geosystems
Intelligent solutions for
heavy construction

Leica iCON site
Custom-built solutions for
site construction

Leica iCON iRP3
Increase efficiency and
productivity for pilers

Leica ConX
Digitise your
construction process

KEY BENEFITS OF LEICA ICON
n Built on the same platform, MC1, 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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Inteligentne
rozwiązania
dla budownictwa
ciężkiego

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
Rozwiązania
dostosowane dla
budownictwa

Leica ConX
Digitalizacja
procesu budowy

Leica iCON iRP3
Zwiększ
wydajność i
produktywność
palownic

