
GeoMax Zenith35 Pro GNSS prijímač
Ceny už od 6400€ bez DPH    Švajčiarska kvalita
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GeoMax je medzinárodná spoločnosť so sídlom v Európe, 
ktorá vyvíja, vyrába a distribuuje geodetické a stavebné 
prístroje, na ktoré sa môžete spoľahnúť. GeoMax, Leica    
a Novatel sú súčasťou korporácie HEXAGON           
a používajú HEXAGON špičkové technológie.

GeoMax Zenith35 Pro + Android mobilný telefón

GEOMAX GNSS prijímač Zenith35 Pro je dostupný v dvoch verziách:
- verzia bez elektronickej l ibely a bez kompasu,
- verzia TAG (Tilt&Go) s elektronickou libelou a kompasom: meranie so sklonenou výtyčkou.

Najlepší pomer cena/výkon, špičková švajčiarska kvalita a záruka Hexagon.
Ak sa rozhodujete nad kúpou GNSS prijímača určite si vyžiadajte predvedenie !!!
Veľmi rýchla a bezpečná fixácia.
Jedinečný a produktívny Android softvér X-Pad        je veľmi rýchly a obsahuje všetky 
meračské a grafické funkcie, integrovaný CAD, 3D, BIM, výsledok je kompletná mapa aj so 
značkami, priamo pri meraní umiestňujete mapové značky a čiary, prehľadné a rýchle 
vytyčovanie, zdieľanie dát pomocou všetkých Android funkcií rovnako ako v mobilnom 
telefóne, podpora Google máp aj ostatných internetových máp, import veľkých DXF súborov 
napr. 30MB, kombinované meranie GNSS prijímač + totá lna stanica + diaľkomer Disto + 
fotogrametrická kamera.

Podpora SKPOS, JTSK, JTSK03, Bpv.
Softvér: X-Pad 4, Android X-Pad 4 - komplet 3D, BIM, FieldGenius, SurvCE.
555 kanálov, všetky frekvencie, všetky družice GPS L1,L2,L2C,L5,
GLONASS L1,L2, L3, Galileo E1,E5a,E5b,AltBOC,E6, BeiDou B1,B2,B3, SBAS.
RTK mód Štandard meria aj v lese, RTK mód Extra bezpečný = istota pri meraní.
RTK horizontálna presnosť  8mm ± 1ppm (rms).
RTK vertikálna presnosť 15mm ± 1ppm (rms).
Klávesy: Zap/Vyp a funkčná klávesa.
LED indikátory stavu: pozícia, batéria, Bluetooth®, Wi-Fi®, RTK príjem,
RTK vysielanie, ukladanie dát, rover/báza/statika, rádio modem.
Duálne ukladanie dát: microSD karta a 4GB interná pamäť.
Rozmery výška 131mm, priemer 161mm, hmotnosť 1.17kg bez batérie, operačná teplota –40°C až 65°C, 
ochrana IP68 prach/voda, vlhkosť 100% kondenzujúca, vibrácie ASAE EP455 Sekcia 5.15.1 náhodná, 
MIL-STD-810G metóda 514.6E-I, odolnosť voči nárazu 2m pád na tvrdý povrch.

Vyskúšajte si Android softvér X-Pad 4 zadarmo na 30dní - 
hľadajte na Android Obchod Play: GeoMax X-PAD Survey Trial

Integrovaný Wi-Fi®

modul a web server

Vstup pre externé 
napájanie a rádio

Rýchlo prístupná SIM
a microSD karta

4GB interná pamäť

30°

555 kanálov,
všetky frekvencie,
všetky družice

3.75G  GSM modem
a UHF modem

Meranie so sklonenou 
výtyčkou do 30° - 
elektronická libela
a kompas

Extra bezpečný mód 
merania

Nová verzia softvéru X-pad 4 - 80 nových funkcíí, 3D, BIM

CAT S41
      +
3D softvér 
X-Pad 4 
s BIM
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