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GDYBY JESZCZE 
GOTOWAŁY ZUPĘ
Bezlustrowy pomiar odległości to już standard. System ope-
racyjny DOS to przeszłość. Nowoczesny design idący w parze 
z funkcjonalnością to wymóg obecnych czasów. Wyszukiwanie 
lustra, jego śledzenie i zdalne sterowanie to nie odległe mrzon-
ki. Takie są dzisiejsze tachimetry.

T ak się wyjątkowo złoży-
ło, że rok 2006 był bar-
dzo obfity w premiery 

tachimetrów. Przyglądając 
się bliżej stosowanej w tych 
instrumentach technologii, 
można było przypuszczać, 
że niewiele da się tutaj zro-
bić. Okazuje się jednak, że są 
jeszcze pewne obszary, które 
wciąż wymagają udoskona-

leń. Ale producenci sprzętu 
geodezyjnego nie tylko wy-
puszczają nowe instrumenty, 
zastępując nimi starsze mode-
le, ale także dodają do swojej 
oferty kolejne urządzenia uzu-
pełniające portfolio. I tak też 
działo się w 2006 roku. Kilka 
premier może zainteresować 
potencjalnych nabywców ta-
chimetrów.

J uż na tegorocznych krajo-
wych targach GEA w Łodzi 
odbył się prapremierowy 

pokaz najnowszego produktu 
Topcona – zmotoryzowanej sta-
cji pomiarowej o symbolu GPT-
-9000A. Zastępuje ona wysłu-
żone instrumenty serii 8000. 
Będzie sprzedawana w wersji 
z możliwością pomiaru bez-
lustrowego (seria 9000A) oraz 

z koniecznością wykorzysty-
wania pryzmatu (seria 900A). 
Oficjalna premiera tego sprzę-
tu miała miejsce na międzyna-
rodowych targach Intergeo, ale 
na półkę polskiego przedstawi-
ciela firmy Topcon trafi na po-
czątku 2007 roku. Seria 9000A 
może występować w konfigu-
racji wyszukiwania lustra al-
bo wyszukiwania i śledzenia 
pryzmatu. Druga opcja to tzw. 
one-man-station. W instru-
menty wbudowany jest sensor 
odpowiedzialny za rozpozna-
wanie aktywnego lustra. Dzię-
ki niemu możliwe jest jedno-
znaczne zidentyfikowanie 
odpowiedniego lustra, które 
np. pracuje na placu budowy 
w towarzystwie kilku innych 
pryzmatów. Poza tym urządze-
nie to posiada większość osią-
gnięć techniki, które można 
zastosować w nowoczesnym 
tachimetrze (więcej o GPT-
-900A/9000A na s. 8). Obok su-
perdrogiego 9000A na począt-
ku roku wejdzie do sprzedaży 
również seria GTS-100N. Jak 
się można domyślić, będzie to 
zestaw instrumentów dla naj-
mniej zamożnych geodetów, 
którzy rozpoczynają swoją ka-
rierę zawodową.

K onkurencją dla Topco-
na w zakresie tachime-
trów z serwomotorami 

ma być pokazana również 

DOKOŃCZENIE NA S. 40
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MARKA Leica Leica Leica

MODEL TDM5005/TDA5005 TC2003/TCA2003 TC403/405/407, TCR(power, ultra)403/405/407

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK 1997 1995 2003

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
0,5̋  (1,5cc)

0,1̋
Dwuosiowy, 0,3̋ , 4́

32x, 42
1,7

absolutna
0,5̋  (1,5cc)

0,1̋
Dwuosiowy, brak danych, 4́

30x, 40
1,7

absolutna
3̋  (10cc)/5̋  (15cc)/7̋  (20cc)

1̋ (5cc)
Dwuosiowy, 1̋ , 4́

30x, 40
1,7

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa

1 + 2; 0,2 (<120 m)
0,5

nie dotyczy

3500
5000
180

nie dotyczy

3
0,3

nie dotyczy

fazowa

1 + 1
1

nie dotyczy

3500
5000
180

nie dotyczy

3
0,3

nie dotyczy

fazowa

2 + 2
2 + 2
3 + 2

3500 (10 000*)
5400

250 (1000*)
170*, 300**

1
0,3
tak*

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie/tak
nie/tak

nie/tak
nie/tak

nie
nie

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne (opcja)
8 linii x 35 znaków

nie
32

Dwustronne (opcja)
8 linii x 35 znaków

nie
32

Dwustronne (opcja)
6 linii x 31 znaków

nie
14

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

36 000 pkt, brak danych
PCMCIA (0,5-4 MB)

RS-232

36 000 pkt, brak danych
PCMCIA (0,5-4 MB)

RS-232

10 000 pkt, 16
nie

RS-232

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

Leica
bogaty wybór funkcji  

do pomiarów przemysłowych

tak
nie
tak
GSI

Leica
tyczenia, wcięcia swobodne, powierzchnia, czo-

łówki, wysokość niedostępnych punktów,  
mimośród celu 3D, przeniesienie wysokości

tak
nie
tak
GSI

Leica
tyczenia, wcięcia swobodne, powierzchnia, czo-

łówki, wysokość niedostępnych punktów,  
mimośród celu 3D, przeniesienie wysokości

nie
tak
tak

GSI, IDX, MGEO, ASCII, użytkownika

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

Ni-Cd
5,5

600 pkt (400 – zmotor.)

Ni-Cd
5,5

600 pkt (400 – zmotor.)

Ni-MH
ok. 6

ok. 9000 pkt

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)

Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

nie
nie
8,7
IP67

-20 do +50
bateria, okablowanie, ładowarka,  

karta pamięci
12 (opcja 48)
od 105 000

opcja
tak
8,7
IP67

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarka,  

karta pamięci
12 (opcja 48)

od 89 900

opcja
tak
5,2
IP54

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarka, lustro reali-
zacyjne, pokrowiec, osłona na okular, miarka

12 (opcja 48)
od 22 500

Informacje dodatkowe bezprzewodowa komunikacja (opcja),  
TDM – zmotoryzowany, TDA –śledzenie celu

możliwość monitorowania obiektu,  
dodatkowe oprogramowanie

bateria camcorder lub 6 x LR6, *w modelach 
TCR400power, **w modelach TCR400ultra

Dystrybutor Czerski Trade Polska Sp. z o.o.,  
Leica Geosystems Sp. z o.o.

Czerski Trade Polska Sp. z o.o.,  
Leica Geosystems Sp. z o.o.

Czerski Trade Polska Sp. z o.o.,  
IG T. Nadowski Sp.j., Leica Geosystems Sp. z o.o.
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MARKA Leica Leica Leica

MODEL TDM5005/TDA5005 TC2003/TCA2003 TC403/405/407, TCR(power, ultra)403/405/407

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK 1997 1995 2003

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
0,5̋  (1,5cc)

0,1̋
Dwuosiowy, 0,3̋ , 4́

32x, 42
1,7

absolutna
0,5̋  (1,5cc)

0,1̋
Dwuosiowy, brak danych, 4́

30x, 40
1,7

absolutna
3̋  (10cc)/5̋  (15cc)/7̋  (20cc)

1̋ (5cc)
Dwuosiowy, 1̋ , 4́

30x, 40
1,7

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa

1 + 2; 0,2 (<120 m)
0,5

nie dotyczy

3500
5000
180

nie dotyczy

3
0,3

nie dotyczy

fazowa

1 + 1
1

nie dotyczy

3500
5000
180

nie dotyczy

3
0,3

nie dotyczy

fazowa

2 + 2
2 + 2
3 + 2

3500 (10 000*)
5400

250 (1000*)
170*, 300**

1
0,3
tak*

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie/tak
nie/tak

nie/tak
nie/tak

nie
nie

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne (opcja)
8 linii x 35 znaków

nie
32

Dwustronne (opcja)
8 linii x 35 znaków

nie
32

Dwustronne (opcja)
6 linii x 31 znaków

nie
14

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

36 000 pkt, brak danych
PCMCIA (0,5-4 MB)

RS-232

36 000 pkt, brak danych
PCMCIA (0,5-4 MB)

RS-232

10 000 pkt, 16
nie

RS-232

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

Leica
bogaty wybór funkcji  

do pomiarów przemysłowych

tak
nie
tak
GSI

Leica
tyczenia, wcięcia swobodne, powierzchnia, czo-

łówki, wysokość niedostępnych punktów,  
mimośród celu 3D, przeniesienie wysokości

tak
nie
tak
GSI

Leica
tyczenia, wcięcia swobodne, powierzchnia, czo-

łówki, wysokość niedostępnych punktów,  
mimośród celu 3D, przeniesienie wysokości

nie
tak
tak

GSI, IDX, MGEO, ASCII, użytkownika

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

Ni-Cd
5,5

600 pkt (400 – zmotor.)

Ni-Cd
5,5

600 pkt (400 – zmotor.)

Ni-MH
ok. 6

ok. 9000 pkt

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)

Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

nie
nie
8,7
IP67

-20 do +50
bateria, okablowanie, ładowarka,  

karta pamięci
12 (opcja 48)
od 105 000

opcja
tak
8,7
IP67

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarka,  

karta pamięci
12 (opcja 48)

od 89 900

opcja
tak
5,2
IP54

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarka, lustro reali-
zacyjne, pokrowiec, osłona na okular, miarka

12 (opcja 48)
od 22 500

Informacje dodatkowe bezprzewodowa komunikacja (opcja),  
TDM – zmotoryzowany, TDA –śledzenie celu

możliwość monitorowania obiektu,  
dodatkowe oprogramowanie

bateria camcorder lub 6 x LR6, *w modelach 
TCR400power, **w modelach TCR400ultra

Dystrybutor Czerski Trade Polska Sp. z o.o.,  
Leica Geosystems Sp. z o.o.

Czerski Trade Polska Sp. z o.o.,  
Leica Geosystems Sp. z o.o.

Czerski Trade Polska Sp. z o.o.,  
IG T. Nadowski Sp.j., Leica Geosystems Sp. z o.o.
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MARKA Leica Leica Leica

MODEL TC802/803/805
TCR(power, ultra)802/803/805

TC(R)(RM)(A)(P)(RA)(RP)1201/1202/ 
1203/1205

SmartStation 1201/1202/1203/1205
(opis na s. 12)

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK 2004 2004 2005 

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
2̋  (6cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc)

1̋  (5cc)
Dwuosiowy, 1̋ , 4́

30x, 40
1,7

absolutna
1̋  (3cc)/2̋  (6cc)/3̋  (9cc)/5̋  (15cc)

1̋  (5cc)
Dwuosiowy, 1̋ , 4́

30x, 40
1,7

absolutna
1̋  (3cc)/2̋  (6cc)/3̋  (9cc)/5̋  (15cc)

1̋  (5cc)
Dwuosiowy, 1̋ , 4́

30x, 40
1,5

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa

2 + 2
2 + 2
3 + 2

3500 (10 000*)
5400

250 (1000*)
170*, 300**

1
0,3
tak*

fazowa

2 + 2
2 + 2

3 + 2 (<500 m), 5 + 2 (>500 m)*

3500
5400
250

170**, 500***

1
0,3
tak

fazowa

2 + 2
2 + 2

3 + 2 (<500 m), 5 + 2 (>500 m)*

3500
5400
250

170**, 500***

1,5
0,15
tak

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

TC(A)(P)(RA)(RP)
TC(A)(P)(RA)(RP)

TC(A)(P)(RA)(RP)
TC(A)(P)(RA)(RP)

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne (opcja)
8 linii x 31 znaków

nie
16

Dwustronne (opcja)
320 x 240 pikseli

nie/tak
34

Dwustronne (opcja)
320 x 240 pikseli

nie
34

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

10 000 pkt, 16
nie

RS-232

32-256 MB, bez ograniczeń
CF

RS-232, radiomodem

32-256 MB, bez ograniczeń
CF

RS-232, Bluetooth, radiomodem

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

Leica
tyczenia, wcięcia, powierzchnia, czołówki,  
obwód, mimośród celu 3D, przeniesienie  

wysokości, trasy 2D (opcja), COGO (opcja)

nie
tak
tak

GSI, IDX, MGEO, ASCII, użytkownika

Leica
bogate oprogramowanie wewnętrzne,  
pakiet programów specjalistycznych

tak
tak
tak

GSI, IDX, MGEO, ASCII, użytkownika

Leica
bogate oprogramowanie wewnętrzne,  
pakiet programów specjalistycznych

tak
tak
tak

GSI, IDX, MGEO, ASCII, użytkownika

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

Ni-MH
ok. 6

ok. 9000 pkt

Li-Ion
brak danych

6-8 h

Li-Ion
brak danych

6-8 h

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)

Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

opcja
tak
5,2
IP54

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarka, lustro, 

pokrowiec, miarka
12 (opcja 48)

od 41 800

opcja
tak
6,5
IP67

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarka,  

karta pamięci
12 (opcja 48)

od 53 500

opcja
tak
7,2
IP67

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarka,  

karta pamięci
12 (opcja 48)

od 99 000 

Informacje dodatkowe bateria camcorder lub 6 x LR6, *w modelach 
TCR800power, **w modelach TCR800ultra

*TCR, **PinPoint R100 i ***R300, kompatybil-
ny z GPS1200, rozbudowa do SmartStation

*TCR, **PinPoint R100 i ***R300, integracja 
z GPS/RTK, kompatybilny z GPS1200

Dystrybutor Czerski Trade Polska Sp. z o.o.,  
IG T. Nadowski Sp.j., Leica Geosystems Sp. z o.o.

Czerski Trade Polska Sp. z o.o.,  
IG T. Nadowski Sp.j., Leica Geosystems Sp. z o.o.

Czerski Trade Polska Sp. z o.o.,  
IG T. Nadowski Sp.j., Leica Geosystems Sp. z o.o.
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MARKA Leica Leica Leica

MODEL TC802/803/805
TCR(power, ultra)802/803/805

TC(R)(RM)(A)(P)(RA)(RP)1201/1202/ 
1203/1205

SmartStation 1201/1202/1203/1205
(opis na s. 12)

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK 2004 2004 2005 

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
2̋  (6cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc)

1̋  (5cc)
Dwuosiowy, 1̋ , 4́

30x, 40
1,7

absolutna
1̋  (3cc)/2̋  (6cc)/3̋  (9cc)/5̋  (15cc)

1̋  (5cc)
Dwuosiowy, 1̋ , 4́

30x, 40
1,7

absolutna
1̋  (3cc)/2̋  (6cc)/3̋  (9cc)/5̋  (15cc)

1̋  (5cc)
Dwuosiowy, 1̋ , 4́

30x, 40
1,5

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa

2 + 2
2 + 2
3 + 2

3500 (10 000*)
5400

250 (1000*)
170*, 300**

1
0,3
tak*

fazowa

2 + 2
2 + 2

3 + 2 (<500 m), 5 + 2 (>500 m)*

3500
5400
250

170**, 500***

1
0,3
tak

fazowa

2 + 2
2 + 2

3 + 2 (<500 m), 5 + 2 (>500 m)*

3500
5400
250

170**, 500***

1,5
0,15
tak

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

TC(A)(P)(RA)(RP)
TC(A)(P)(RA)(RP)

TC(A)(P)(RA)(RP)
TC(A)(P)(RA)(RP)

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne (opcja)
8 linii x 31 znaków

nie
16

Dwustronne (opcja)
320 x 240 pikseli

nie/tak
34

Dwustronne (opcja)
320 x 240 pikseli

nie
34

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

10 000 pkt, 16
nie

RS-232

32-256 MB, bez ograniczeń
CF

RS-232, radiomodem

32-256 MB, bez ograniczeń
CF

RS-232, Bluetooth, radiomodem

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

Leica
tyczenia, wcięcia, powierzchnia, czołówki,  
obwód, mimośród celu 3D, przeniesienie  

wysokości, trasy 2D (opcja), COGO (opcja)

nie
tak
tak

GSI, IDX, MGEO, ASCII, użytkownika

Leica
bogate oprogramowanie wewnętrzne,  
pakiet programów specjalistycznych

tak
tak
tak

GSI, IDX, MGEO, ASCII, użytkownika

Leica
bogate oprogramowanie wewnętrzne,  
pakiet programów specjalistycznych

tak
tak
tak

GSI, IDX, MGEO, ASCII, użytkownika

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

Ni-MH
ok. 6

ok. 9000 pkt

Li-Ion
brak danych

6-8 h

Li-Ion
brak danych

6-8 h

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)

Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

opcja
tak
5,2
IP54

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarka, lustro, 

pokrowiec, miarka
12 (opcja 48)

od 41 800

opcja
tak
6,5
IP67

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarka,  

karta pamięci
12 (opcja 48)

od 53 500

opcja
tak
7,2
IP67

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarka,  

karta pamięci
12 (opcja 48)

od 99 000 

Informacje dodatkowe bateria camcorder lub 6 x LR6, *w modelach 
TCR800power, **w modelach TCR800ultra

*TCR, **PinPoint R100 i ***R300, kompatybil-
ny z GPS1200, rozbudowa do SmartStation

*TCR, **PinPoint R100 i ***R300, integracja 
z GPS/RTK, kompatybilny z GPS1200

Dystrybutor Czerski Trade Polska Sp. z o.o.,  
IG T. Nadowski Sp.j., Leica Geosystems Sp. z o.o.

Czerski Trade Polska Sp. z o.o.,  
IG T. Nadowski Sp.j., Leica Geosystems Sp. z o.o.

Czerski Trade Polska Sp. z o.o.,  
IG T. Nadowski Sp.j., Leica Geosystems Sp. z o.o.

Nikon Nikon Nikon Nikon

DTM-362/352/332 NPL-362/352/332
(opis na s. 18)

DTM-552/532/522 DTM-652

2004/2003/2003 2004/2003/2003 2003 2006

przyrostów
3̋ /5̋ /5̋

1̋
D/D/J, 1̋ , 3́

33x (21x lub 41x opcja), 40
1,3

przyrostów
3̋ /5̋ /5̋

1̋
D/D/J, 1̋ , 3́

26x (16x lub 32x opcja), 40
1,6

przyrostów
1̋ /2̋ /3̋

0,5̋
Dwuosiowy, 1̋ , 3́

33x (21x lub 41x opcja), 45
1,3

przyrostów
1̋

0,5̋
Dwuosiowy, 1̋ , 3́

33x (21x lub 41x opcja), 45
1,3

impulsowa

3 + 2 
3 + 2 

nie dotyczy

2300
3000
100

nie dotyczy

1,6
1

nie dotyczy

impulsowa

3 + 2 
3 + 2 
5 + 2 

5000
5000
300
210

1,6
0,5
nie

impulsowa

2 + 2 
2 + 2 

nie dotyczy

2700
3600
100

nie dotyczy

1
0,5

nie dotyczy

impulsowa

2 + 2 
2 + 2 

nie dotyczy

2700
3600
100

nie dotyczy

1
0,5

nie dotyczy

nie
nie

nie
nie

nie
nie

nie
nie

D/D/J
128 x 64 pikseli

nie
25

D/D/J
128 x 64 pikseli

nie
25

Dwustronne
128 x 64 pikseli

nie
25

Dwustronne
128 x 64 pikseli

nie
25

10 000 pkt, 32
nie dotyczy

RS-232

10 000 pkt, 32
nie dotyczy

RS-232

10 000 pkt, 32
nie dotyczy

RS-232

10 000 pkt, 32
CF (typ I i II)
RS-232, USB

Nikon
zakładanie stanowiska (znane, wcięcie, nawiązanie 
wysokościowe), tyczenia, domiary, pomiary mimośro-
dowe, czołówek, wysokości punktu niedostępnego, 
obliczenia (współrzędnych, powierzchni, przecięć)

nie
tak
tak

ASCII

Nikon
zakładanie stanowiska (znane, wcięcie, nawiązanie 
wysokościowe), tyczenia, domiary, pomiary mimośro-
dowe, czołówek, wysokości punktu niedostępnego, 
obliczenia (współrzędnych, powierzchni, przecięć)

nie
tak
tak

ASCII

Nikon
zakładanie stanowiska (znane, wcięcie, nawiązanie 
wysokościowe), tyczenia, domiary, pomiary mimośro-
dowe, czołówek, wysokości punktu niedostępnego, 
obliczenia (współrzędnych, powierzchni, przecięć)

nie
tak
tak

ASCII

Nikon
zakładanie stanowiska (znane, wcięcie, nawiązanie 
wysokościowe), tyczenia, domiary, pomiary mimośro-
dowe, czołówek, wysokości punktu niedostępnego, 
obliczenia (współrzędnych, powierzchni, przecięć)

nie
tak
tak

ASCII

Ni-MH
30
16

Ni-MH
27
7

Ni-MH
30

10,5

BC-80
28
10

nie
nie

5,3/5,3/5,2
IPX6

-20 do +50
bateria, ładowarka, pokrowiec, szelki, kabel do 
transmisji, instrukcja w języku polskim

48
od 18 990

nie
nie

5,5/5,5/5,3
IPX6

-20 do +50
bateria, ładowarka, pokrowiec, szelki, kabel do 
transmisji, instrukcja w języku polskim

48
od 24 990

tak
nie
5,5
IPX4

-20 do +50
bateria, ładowarka, pokrowiec, szelki, kabel do 
transmisji, instrukcja w języku polskim

48
od 28 990

tak
nie
5,1

IP54
-20 do +50

bateria, ładowarka, pokrowiec, szelki, kabel do trans-
misji, instrukcja w języku polskim, CF 128 MB

48
42 990

statyw, tyczka, lustro, ubezpieczenie gratis;  
najdłuższa gwarancja na rynku

statyw, tyczka, lustro, ubezpieczenie gratis;  
najdłuższa gwarancja na rynku

statyw, tyczka, lustro, ubezpieczenie gratis;  
najdłuższa gwarancja na rynku

statyw, tyczka, lustro, ubezpieczenie gratis;  
najdłuższa gwarancja na rynku

Impexgeo Impexgeo Impexgeo Impexgeo
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MARKA Nikon Pentax Pentax

MODEL NPL-632 V-227N W-822NX/W-823NX/W-825NX/W-835NX

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK 2006 styczeń 2007 luty 2007

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

przyrostów
2̋
1̋

Dwuosiowy, 1̋ , 3́
26x (16x lub 32x opcja), 40

1,6

absolutna
7̋

5̋  lub 10̋  (opcjonalnie)
Jednoosiowy, 40̋ , 3́  

30x, 45
1

absolutna
2̋ /3̋ /5̋

1̋
Trójosiowy/Trójosiowy/D/D, 20̋ , 3́

30x, 45
1

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

impulsowa

3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 

5000
5000
300
210

1,3
0,5
nie

fazowa

3 + 2
3 + 2
5 + 2

1400
1900
800
90

2
0,4
tak

fazowa

2 + 2
2 + 2

5 + 2, 5 + 10 (>90 m)

4500
5600
800
300

2
0,4
tak

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

nie
nie

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne
128 x 64 pikseli

nie
25

Jednostronne
240 x 96 pikseli

nie/nie
14

Dwustronne
640 x 480 pikseli

tak/tak
33

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

10 000 pkt, 32
CF (typ I i II)
RS-232, USB

6000 pkt
nie dotyczy

RS-232

128 MB
SD, CF typ II
USB, RS-232

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

Nikon
zakładanie stanowiska (znane, wcięcie, nawiązanie 
wysokościowe),tyczenia, domiary, pomiary mimośro-
dowe, czołówek, wysokości punkty niedostępnego, 
obliczenia (współrzędnych, powierzchni, przecięć)

nie
tak
tak

ASCII

Pentax
PowerTopoExpress, pomiar współrzędnych biegu-

nowych i prostokątnych, tyczenia 3-D,  
stanowisko swobodne, pomiar niedostępnej  

wysokości, obliczenia powierzchni
nie
tak
tak

DC1, AUX, CSV

Windows CE.NET
PowerTopoCE, oprogramowanie CAD  

i pomiarowe z funkcją „inteligentny kursor”

tak
tak
tak

brak danych

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

BC-80
25
6

Ni-MH 
brak danych

6

Ni-MH 
brak danych

6

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)

Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

tak
nie
5,1

IP54
-20 do +50

bateria, ładowarka, pokrowiec, szelki, kabel do 
transmisji, instrukcja w języku polskim, CF 128 MB

48
40 500

nie
tak
5,4
IP44

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarki, zestaw narzę-

dzi, pokrowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie
24

13 500

nie
tak
6,3
IP56

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarki, zestaw narzędzi, 
pokrowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie, rysik

24
brak danych

Informacje dodatkowe statyw, tyczka, lustro, ubezpieczenie gratis;  
najdłuższa gwarancja na rynku

typowe baterie jak do kamer instalacja własnego oprogramowania, „inteligentny 
kursor” – przyciąganie do obiektów na mapach CAD, 

pomiar temp. i ciśn., autofokus, zegar, kalendarz

Dystrybutor Impexgeo Geopryzmat Geopryzmat
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MARKA Nikon Pentax Pentax

MODEL NPL-632 V-227N W-822NX/W-823NX/W-825NX/W-835NX

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK 2006 styczeń 2007 luty 2007

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

przyrostów
2̋
1̋

Dwuosiowy, 1̋ , 3́
26x (16x lub 32x opcja), 40

1,6

absolutna
7̋

5̋  lub 10̋  (opcjonalnie)
Jednoosiowy, 40̋ , 3́  

30x, 45
1

absolutna
2̋ /3̋ /5̋

1̋
Trójosiowy/Trójosiowy/D/D, 20̋ , 3́

30x, 45
1

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

impulsowa

3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 

5000
5000
300
210

1,3
0,5
nie

fazowa

3 + 2
3 + 2
5 + 2

1400
1900
800
90

2
0,4
tak

fazowa

2 + 2
2 + 2

5 + 2, 5 + 10 (>90 m)

4500
5600
800
300

2
0,4
tak

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

nie
nie

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne
128 x 64 pikseli

nie
25

Jednostronne
240 x 96 pikseli

nie/nie
14

Dwustronne
640 x 480 pikseli

tak/tak
33

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

10 000 pkt, 32
CF (typ I i II)
RS-232, USB

6000 pkt
nie dotyczy

RS-232

128 MB
SD, CF typ II
USB, RS-232

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

Nikon
zakładanie stanowiska (znane, wcięcie, nawiązanie 
wysokościowe),tyczenia, domiary, pomiary mimośro-
dowe, czołówek, wysokości punkty niedostępnego, 
obliczenia (współrzędnych, powierzchni, przecięć)

nie
tak
tak

ASCII

Pentax
PowerTopoExpress, pomiar współrzędnych biegu-

nowych i prostokątnych, tyczenia 3-D,  
stanowisko swobodne, pomiar niedostępnej  

wysokości, obliczenia powierzchni
nie
tak
tak

DC1, AUX, CSV

Windows CE.NET
PowerTopoCE, oprogramowanie CAD  

i pomiarowe z funkcją „inteligentny kursor”

tak
tak
tak

brak danych

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

BC-80
25
6

Ni-MH 
brak danych

6

Ni-MH 
brak danych

6

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)

Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

tak
nie
5,1

IP54
-20 do +50

bateria, ładowarka, pokrowiec, szelki, kabel do 
transmisji, instrukcja w języku polskim, CF 128 MB

48
40 500

nie
tak
5,4
IP44

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarki, zestaw narzę-

dzi, pokrowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie
24

13 500

nie
tak
6,3
IP56

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarki, zestaw narzędzi, 
pokrowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie, rysik

24
brak danych

Informacje dodatkowe statyw, tyczka, lustro, ubezpieczenie gratis;  
najdłuższa gwarancja na rynku

typowe baterie jak do kamer instalacja własnego oprogramowania, „inteligentny 
kursor” – przyciąganie do obiektów na mapach CAD, 

pomiar temp. i ciśn., autofokus, zegar, kalendarz

Dystrybutor Impexgeo Geopryzmat Geopryzmat
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MARKA Pentax Pentax Pentax

MODEL R-322DNX/R-323DNX/R-325DNX R-326NX/R-326EX R-322NX/R-323NX/R-325NX/R-315NX
(opis na s. 20)

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK luty 2007 2006 2006 

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
2̋ /3̋ /5̋

1̋
Trójosiowy/Trójosiowy/D, 20̋ , 3́

30x, 45
1

absolutna
6̋
1̋

Dwuosiowy, 20̋ , 3́
30x, 45

1

absolutna
2̋ /3̋ /5̋ /5̋

1̋
Trójosiowy/Trójosiowy/D/D, 20̋ , 3́

30x, 45
1

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa

2 + 2
2 + 2

5 + 2; 5 + 10 (>90 m), 5 + 3 (model 5̋ )

4500/4500/4000
5600
800
270

2
0,4
tak

fazowa

2 + 2
2 + 2

5 + 3; 5 + 10 (>90 m)/nie dotyczy

4000
5600
800

270/nie dotyczy

2
0,4

tak/nie dotyczy

fazowa

2 + 2
2 + 2

5 + 2; 5 + 10 (>90 m), 5 + 3 (model 5̋ )

4500/4500/4000/4000
5600
800
270

2
0,4
tak

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

nie
nie

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne
240 x 96 pikseli

tak/nie
22

Jednostronne
240 x 96 pikseli

nie/nie
22

Dwustronne
240 x 96 pikseli

nie/nie
22

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

18 600 pkt, 16 000 pkt (model 5̋ )
SD, mini SD (dla aparatu cyfrowego)

USB, RS-232

16 000 pkt
nie dotyczy

RS-232

18 600 pkt, 16 000 pkt (model 5̋ )
nie dotyczy

RS-232

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

Pentax
PowerTopoLite, pomiar, tyczenia 3D, stanowisko 
swobodne, COGO, pomiar i wyrównanie ciągu,  

obliczenia powierzchni, niedostępnej wysokości, re-
jestracja pikiet ze zdjęciem mierzonych obiektów

nie
tak
tak

DC1, AUX, CSV, JPEG (dla aparatu cyfrowego)

Pentax
PowerTopoLite, pomiar, tyczenia 3D, stanowisko 
swobodne, COGO, pomiar i wyrównanie ciągu po-

ligonowego, pomiar i obliczenia  
powierzchni, pomiar niedostępnej wysokości

nie
tak
tak

DC1, AUX, CSV

Pentax
PowerTopoLite, pomiar, tyczenia 3D, stanowisko 
swobodne, COGO, pomiar i wyrównanie ciągu po-

ligonowego, pomiar i obliczenia  
powierzchni, pomiar niedostępnej wysokości

nie
tak
tak

DC1, AUX, CSV

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

Ni-MH, oddzielna bateria dla aparatu cyfrowego
brak danych

6 h

Ni-MH 
brak danych

6 h

Ni-MH
brak danych

6 h

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)

Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

nie
tak
5,7
IP56

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarki, zestaw narzędzi, po-
krowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie, SD 32 MB

24
brak danych

nie
tak
5,7
IP56

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarki, zestaw narzę-

dzi, pokrowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie
24

18 000/17 000

nie
tak
5,7
IP56

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarki, zestaw narzę-

dzi, pokrowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie
24

30 900/28 900/19 900/19 900

Informacje dodatkowe wbudowany szerokokątny aparat cyfrowy,  
pomiar temp. i ciśn., zegar, kalendarz

pomiar temp. i ciśn., zegar, kalendarz,  
standardowe baterie jak do kamer

pomiar temp. i ciśn., zegar, kalendarz,  
standardowe baterie jak do kamer

Dystrybutor Geopryzmat Geopryzmat Geopryzmat
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MARKA Pentax Pentax Pentax

MODEL R-322DNX/R-323DNX/R-325DNX R-326NX/R-326EX R-322NX/R-323NX/R-325NX/R-315NX
(opis na s. 20)

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK luty 2007 2006 2006 

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
2̋ /3̋ /5̋

1̋
Trójosiowy/Trójosiowy/D, 20̋ , 3́

30x, 45
1

absolutna
6̋
1̋

Dwuosiowy, 20̋ , 3́
30x, 45

1

absolutna
2̋ /3̋ /5̋ /5̋

1̋
Trójosiowy/Trójosiowy/D/D, 20̋ , 3́

30x, 45
1

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa

2 + 2
2 + 2

5 + 2; 5 + 10 (>90 m), 5 + 3 (model 5̋ )

4500/4500/4000
5600
800
270

2
0,4
tak

fazowa

2 + 2
2 + 2

5 + 3; 5 + 10 (>90 m)/nie dotyczy

4000
5600
800

270/nie dotyczy

2
0,4

tak/nie dotyczy

fazowa

2 + 2
2 + 2

5 + 2; 5 + 10 (>90 m), 5 + 3 (model 5̋ )

4500/4500/4000/4000
5600
800
270

2
0,4
tak

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

nie
nie

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne
240 x 96 pikseli

tak/nie
22

Jednostronne
240 x 96 pikseli

nie/nie
22

Dwustronne
240 x 96 pikseli

nie/nie
22

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

18 600 pkt, 16 000 pkt (model 5̋ )
SD, mini SD (dla aparatu cyfrowego)

USB, RS-232

16 000 pkt
nie dotyczy

RS-232

18 600 pkt, 16 000 pkt (model 5̋ )
nie dotyczy

RS-232

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

Pentax
PowerTopoLite, pomiar, tyczenia 3D, stanowisko 
swobodne, COGO, pomiar i wyrównanie ciągu,  

obliczenia powierzchni, niedostępnej wysokości, re-
jestracja pikiet ze zdjęciem mierzonych obiektów

nie
tak
tak

DC1, AUX, CSV, JPEG (dla aparatu cyfrowego)

Pentax
PowerTopoLite, pomiar, tyczenia 3D, stanowisko 
swobodne, COGO, pomiar i wyrównanie ciągu po-

ligonowego, pomiar i obliczenia  
powierzchni, pomiar niedostępnej wysokości

nie
tak
tak

DC1, AUX, CSV

Pentax
PowerTopoLite, pomiar, tyczenia 3D, stanowisko 
swobodne, COGO, pomiar i wyrównanie ciągu po-

ligonowego, pomiar i obliczenia  
powierzchni, pomiar niedostępnej wysokości

nie
tak
tak

DC1, AUX, CSV

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

Ni-MH, oddzielna bateria dla aparatu cyfrowego
brak danych

6 h

Ni-MH 
brak danych

6 h

Ni-MH
brak danych

6 h

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)

Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

nie
tak
5,7
IP56

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarki, zestaw narzędzi, po-
krowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie, SD 32 MB

24
brak danych

nie
tak
5,7
IP56

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarki, zestaw narzę-

dzi, pokrowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie
24

18 000/17 000

nie
tak
5,7
IP56

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarki, zestaw narzę-

dzi, pokrowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie
24

30 900/28 900/19 900/19 900

Informacje dodatkowe wbudowany szerokokątny aparat cyfrowy,  
pomiar temp. i ciśn., zegar, kalendarz

pomiar temp. i ciśn., zegar, kalendarz,  
standardowe baterie jak do kamer

pomiar temp. i ciśn., zegar, kalendarz,  
standardowe baterie jak do kamer

Dystrybutor Geopryzmat Geopryzmat Geopryzmat

Pentax Sokkia Sokkia Sokkia

R-322EX/R-323EX/R-325EX/ 
R-326EX/R-315EX

SET210(K)/310(K)/510(K)610(K) SET230R3T/SET330RT(R3T)/ 
SET530RT(R3T)/SET630RT

SET230RK(RK3)/SET330RK(RK3)/
SET530RK(RK3)/SET630RK

styczeń 2006 2002 (2006) 2003 2005

absolutna
2̋ /3̋ /5̋ /6̋ /5̋

1̋
Trójosiowy/Trójosiowy/D/D, 20̋ , 3́

30x, 45
1

absolutna
2”/3”/5”/6”

1”/5”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

30x/30x/30x/26x, 45
1,3

absolutna
2”/3”/5”/6”

1”/5”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

30x/30x/30x/26x, 45
1,3

absolutna
2”/3”/5”/6”

1”/5”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

30x/30x/30x/26x, 45
1,3

fazowa

2 + 2/2 + 2/2 + 2/3 + 2/2 + 2
2 + 2/2 + 2/2 + 2/3 + 2/2 + 2

nie dotyczy

4500/4500/4000/4000
5600
800

nie dotyczy

2
0,4

nie dotyczy

fazowa
 

2 + 2
3 + 2
3 + 2

 
2700
3500
120

nie dotyczy
 

2,8
0,3
nie

fazowa
 

2 + 2
3 + 2
3 + 2

 
5000/5000/5000/4000

6000
500

350/200 (350)/200 (350)/150
 

1,7
0,3
tak

fazowa
 

2 + 2
3 + 2
3 + 2

 
5000/5000/5000/4000

6000
500

200 (350)/200 (350)/200 (350)/150
 

1,7
0,3
tak

nie
nie

nie
nie

nie
nie

nie
nie

Dwustronne
240 x 96 pikseli

nie/nie
22

 
D/D/D/J

192 x 80 pikseli
nie/nie

15

 
D/D/D/J

192 x 80 pikseli
nie/nie

15

 
D/D/D/J

192 x 80 pikseli
nie/nie

27

18 600 pkt, 16 000 pkt (modele 5̋  i 6̋ )
nie dotyczy

RS-232

 
10 000 pkt, 10

CF (opcja)
bateria zewn., wyjście do PC/rejestratora

 
10 000 pkt, 10

CF (opcja)
bateria zewn., wyjście do PC/rejestratora

 
10 000 pkt, 10

CF (opcja)
bateria zewn., wyjście do PC/rejestratora

Pentax
PowerTopoLite, pomiar, tyczenia 3D, stanowisko 

swobodne, COGO, pomiar i wyrównanie ciągu poli-
gonowego, pomiar i obliczenia  

powierzchni, pomiar niedostępnej wysokości
nie
tak
tak

DC1, AUX, CSV

 
Sokkia

tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czo-
łówki, pomiar niedostępnej wysokości,  

rzut na linię bazową, tyczenie z linii bazowej

nie
tak
tak

SDR33

 
Sokkia

tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czo-
łówki, pomiar niedostępnej wysokości,  

rzut na linię bazową, tyczenie z linii bazowej,  
tyczenie łuków, poligon

nie
tak
tak

SDR33

 
Sokkia

tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czo-
łówki, pomiar niedostępnej wysokości, rzut na 

linię bazową, tyczenie z linii bazowej

nie
tak
tak

SDR33

Ni-MH
brak danych

6 h

BDC46A
10

900 pkt

BDC46A
8,5

800 pkt

BDC46A
8,5

800 pkt

nie
tak
5,7
IP56

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarki, zestaw narzędzi, 

pokrowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie
24

29 900/27 900/18 900/18 000

 
nie
nie

5,2/5,2/5,2/5
IP66

-20 do + 50
osłona od słońca, kompas,  
okablowanie, ładowarka

24
28 990/25 990/22 990 (23 490)/16 500 (19 490)

 
opcja 
nie

5,4/5,4/5,4/5,3
IP66

-20 do + 50
osłona od słońca, kompas,  
okablowanie, ładowarka

24
34 990/29 990 (31 990)/26 490 (28 990)/22 990

 
opcja
nie

5,5/5,5/5,5/5,4
IP66

-20 do + 50
osłona od słońca, kompas,  
okablowanie, ładowarka

24
31 990 (34 990)/28 990 (31 990)/ 

26 490 (27 990)/20 500

automatyczny pomiar temp. i ciśn., zegar, kalen-
darz, standardowe baterie jak do kamer

cena promocyjna modelu SET610 brak danych cena promocyjna modelu SET630RK

Geopryzmat COGiK Sp. z o.o. COGiK Sp. z o.o. COGiK Sp. z o.o.



ZESTAWIENIE

MAGAZYN GEOINFORMACYJNY NR 12 (139) GRUDZIEŃ 2006

32

MARKA Sokkia Sokkia Sokkia

MODEL SET1130R3T/SET2130R3T/SET3130R3T/
SET5130R3T

SET1030R3/SET2030R3/SET3030R3
(opis na s. 14)

MONMOS NET 1200

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK 2004 2004 2005

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
1”/2”/3”/5”

1”/5”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

30x, 45
1,3

absolutna
1”/2”/3”

0,5”/1” lub 1”/5”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

30x, 45
1,3

absolutna
1”

0,5”/1”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

30x, 45
1,3

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa
 

2 + 2
3 + 2
3 + 2

 
5000
6000
500
350
 

1,7
0,3
tak

fazowa
 

2 + 2
3 + 2
3 + 2

 
5000
6000
500
350
 

1,7
0,3
tak

fazowa
 

1 + 2
0,6 + 2
1 + 2

 
2000

brak danych
200
40
 

5,2
0,3
tak

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

nie
nie

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

 
Dwustronne

192 x 80 pikseli
nie/nie

32

 
Dwustronne

20 znaków x 8 linii
nie/nie

43

 
Dwustronne

192 x 80 pikseli
nie/nie

15

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

 
10 000 pkt, 10

CF (opcja)
bateria zewn., wyjście do PC/rejestratora

 
ok. 10 000 pkt, nieograniczona

CF 
bateria zewn., wyjście do PC/rejestratora

 
10 000 pkt, 10

nie dotyczy
bateria zewn., wyjście do PC/rejestratora

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

 
Sokkia

tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czo-
łówki, pomiar niedostępnej wysokości,  
rzut na linię bazową, tyczenie z linii  
bazowej, tyczenie łuków, poligon

nie
tak
tak

SDR33

 
DR-DOS

tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czo-
łówki, pomiar niedostępnej wysokości,  
rzut na linię bazową, tyczenie z linii  

bazowej + program EXPERT
nie
tak
tak

SDR33

 
Sokkia

tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czo-
łówki, pomiar niedostępnej wysokości,  

rzut na linię bazową, tyczenie z linii bazowej + spe-
cjalistyczne oprogramowanie przemysłowe GLM

nie
nie
tak

SDR33 + tekstowy z kontrolera

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

BDC35A
8,5

800 pkt

BDC35A
8,5

600 pkt

BDC46A
8,5

800 pkt

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)

Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

 
opcja
nie
5,8
IP64

-20 do + 50
osłona od słońca, kompas,  
okablowanie, ładowarka

24
39 990/36 990/33 990/30 990

 
tak
nie
5,9
IP64

-20 do + 50
osłona od słońca, kompas,  
okablowanie, ładowarka

24
40 990/37 990/34 990

 
nie
nie
5,5 
IP66

-10 do + 50
osłona od słońca, kompas,  
okablowanie, ładowarka

24
brak danych

Informacje dodatkowe moduł Bluetooth moduł Bluetooth tachimetr przemysłowy  
o podwyższonej dokładności

Dystrybutor COGiK Sp. z o.o. COGiK Sp. z o.o. COGiK Sp. z o.o.
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MARKA Sokkia Sokkia Sokkia

MODEL SET1130R3T/SET2130R3T/SET3130R3T/
SET5130R3T

SET1030R3/SET2030R3/SET3030R3
(opis na s. 14)

MONMOS NET 1200

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK 2004 2004 2005

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
1”/2”/3”/5”

1”/5”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

30x, 45
1,3

absolutna
1”/2”/3”

0,5”/1” lub 1”/5”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

30x, 45
1,3

absolutna
1”

0,5”/1”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

30x, 45
1,3

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa
 

2 + 2
3 + 2
3 + 2

 
5000
6000
500
350
 

1,7
0,3
tak

fazowa
 

2 + 2
3 + 2
3 + 2

 
5000
6000
500
350
 

1,7
0,3
tak

fazowa
 

1 + 2
0,6 + 2
1 + 2

 
2000

brak danych
200
40
 

5,2
0,3
tak

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

nie
nie

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

 
Dwustronne

192 x 80 pikseli
nie/nie

32

 
Dwustronne

20 znaków x 8 linii
nie/nie

43

 
Dwustronne

192 x 80 pikseli
nie/nie

15

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

 
10 000 pkt, 10

CF (opcja)
bateria zewn., wyjście do PC/rejestratora

 
ok. 10 000 pkt, nieograniczona

CF 
bateria zewn., wyjście do PC/rejestratora

 
10 000 pkt, 10

nie dotyczy
bateria zewn., wyjście do PC/rejestratora

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

 
Sokkia

tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czo-
łówki, pomiar niedostępnej wysokości,  
rzut na linię bazową, tyczenie z linii  
bazowej, tyczenie łuków, poligon

nie
tak
tak

SDR33

 
DR-DOS

tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czo-
łówki, pomiar niedostępnej wysokości,  
rzut na linię bazową, tyczenie z linii  

bazowej + program EXPERT
nie
tak
tak

SDR33

 
Sokkia

tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czo-
łówki, pomiar niedostępnej wysokości,  

rzut na linię bazową, tyczenie z linii bazowej + spe-
cjalistyczne oprogramowanie przemysłowe GLM

nie
nie
tak

SDR33 + tekstowy z kontrolera

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

BDC35A
8,5

800 pkt

BDC35A
8,5

600 pkt

BDC46A
8,5

800 pkt

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)

Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

 
opcja
nie
5,8
IP64

-20 do + 50
osłona od słońca, kompas,  
okablowanie, ładowarka

24
39 990/36 990/33 990/30 990

 
tak
nie
5,9
IP64

-20 do + 50
osłona od słońca, kompas,  
okablowanie, ładowarka

24
40 990/37 990/34 990

 
nie
nie
5,5 
IP66

-10 do + 50
osłona od słońca, kompas,  
okablowanie, ładowarka

24
brak danych

Informacje dodatkowe moduł Bluetooth moduł Bluetooth tachimetr przemysłowy  
o podwyższonej dokładności

Dystrybutor COGiK Sp. z o.o. COGiK Sp. z o.o. COGiK Sp. z o.o.
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MARKA Sokkia Sokkia South

MODEL SET3230RM/4230RM SRX1/SRX2/SRX3/SRX5 NTS 322/325

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK 2005 styczeń 2007 2004

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
3”/5”
1”/5”

Dwuosiowy, 0,5”, 3’
30x, 45

1,3

absolutna
1”/2”/3”/5”

0,5”/1” lub 1”/5”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

30x, 45
1,3

przyrostów
2’’/5’’

1’’ lub 5’’ (ust.)
Jednoosiowy, 1’’, 3’

30x, 50
1

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa

2 + 2
3 + 2
3 + 2

5000
6000
500
350

1,7
0,3
tak

fazowa
 

1 + 2
3 + 2
3 + 2

 
5000
6000
500
500
 

1,7
0,3
tak

fazowa

3 + 2
brak danych
nie dotyczy

2000/1700
2500/2300
brak danych
nie dotyczy

3
1

nie 

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

tak
opcja

tak
tak

nie 
nie 

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Jednostronne
20 znaków x 8 linii

nie/nie
28

 
Jednostronne
brak danych

tak/tak
32

Dwustronne
4 linie

nie 
12

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

ok. 10 000 pkt, nieograniczona
nie

bateria zewn., wyjście do PC/rejestratora

 
ok. 10 000 pkt, nieograniczona

CF, USB
bateria zewn., wyjście do PC/rejestratora

8000 pkt, 30
nie 

RS-232

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

Sokkia
tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czo-

łówki, pomiar niedostępnej wysokości,  
rzut na linię bazową, tyczenie z linii bazowej

nie
tak
tak

SDR33

 
Windows CE

tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czo-
łówki, pomiar niedostępnej wysokości, rzut na linię 
bazową, tyczenie z linii bazowej + program EXPERT

nie
nie
tak

SDR33

South
tyczenie i pomiar 3D, orientacja, pomiar czołówek, wy-
sokość stacji, wysokość punktu niedostępnego, wcię-
cie wstecz, mimośrody, powierzchnia, rzutowanie

nie
tak
tak

ASCII

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

BDC58
ok. 3,5

ok. 300 pkt

BDC58
ok. 4

ok. 400 pkt

Ni-MH
2,5-8
1,5-6

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)

Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

tak
nie

ok. 7,0
IP64

-10 do + 50
osłona od słońca, kompas,  
okablowanie, ładowarka

24
48 990/51 990

 
opcja
nie

ok. 6,5
IP64

-10 do + 50
osłona od słońca, kompas,  
okablowanie, ładowarka

24
brak danych

nie
nie
6,5

EN55024, EN60950
-20 do +45

bateria, ładowarka, okablowanie

24
od 11 990/od 10 990

Informacje dodatkowe brak danych dostępny od stycznia 2007 brak danych

Dystrybutor COGiK Sp. z o.o. COGiK Sp. z o.o. Geomatix Sp. z o.o., GeoSonik S.C.
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MARKA Sokkia Sokkia South

MODEL SET3230RM/4230RM SRX1/SRX2/SRX3/SRX5 NTS 322/325

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK 2005 styczeń 2007 2004

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
3”/5”
1”/5”

Dwuosiowy, 0,5”, 3’
30x, 45

1,3

absolutna
1”/2”/3”/5”

0,5”/1” lub 1”/5”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

30x, 45
1,3

przyrostów
2’’/5’’

1’’ lub 5’’ (ust.)
Jednoosiowy, 1’’, 3’

30x, 50
1

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa

2 + 2
3 + 2
3 + 2

5000
6000
500
350

1,7
0,3
tak

fazowa
 

1 + 2
3 + 2
3 + 2

 
5000
6000
500
500
 

1,7
0,3
tak

fazowa

3 + 2
brak danych
nie dotyczy

2000/1700
2500/2300
brak danych
nie dotyczy

3
1

nie 

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

tak
opcja

tak
tak

nie 
nie 

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Jednostronne
20 znaków x 8 linii

nie/nie
28

 
Jednostronne
brak danych

tak/tak
32

Dwustronne
4 linie

nie 
12

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

ok. 10 000 pkt, nieograniczona
nie

bateria zewn., wyjście do PC/rejestratora

 
ok. 10 000 pkt, nieograniczona

CF, USB
bateria zewn., wyjście do PC/rejestratora

8000 pkt, 30
nie 

RS-232

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

Sokkia
tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czo-

łówki, pomiar niedostępnej wysokości,  
rzut na linię bazową, tyczenie z linii bazowej

nie
tak
tak

SDR33

 
Windows CE

tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czo-
łówki, pomiar niedostępnej wysokości, rzut na linię 
bazową, tyczenie z linii bazowej + program EXPERT

nie
nie
tak

SDR33

South
tyczenie i pomiar 3D, orientacja, pomiar czołówek, wy-
sokość stacji, wysokość punktu niedostępnego, wcię-
cie wstecz, mimośrody, powierzchnia, rzutowanie

nie
tak
tak

ASCII

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

BDC58
ok. 3,5

ok. 300 pkt

BDC58
ok. 4

ok. 400 pkt

Ni-MH
2,5-8
1,5-6

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)

Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

tak
nie

ok. 7,0
IP64

-10 do + 50
osłona od słońca, kompas,  
okablowanie, ładowarka

24
48 990/51 990

 
opcja
nie

ok. 6,5
IP64

-10 do + 50
osłona od słońca, kompas,  
okablowanie, ładowarka

24
brak danych

nie
nie
6,5

EN55024, EN60950
-20 do +45

bateria, ładowarka, okablowanie

24
od 11 990/od 10 990

Informacje dodatkowe brak danych dostępny od stycznia 2007 brak danych

Dystrybutor COGiK Sp. z o.o. COGiK Sp. z o.o. Geomatix Sp. z o.o., GeoSonik S.C.

South South South Topcon

NTS 352R/355R/355SR NTS 352/355 NTS 662/663/665 GTS-102N/105N

2006 2004 2005 2006

przyrostów
2’’/5’’/5’’

1’’ lub 5’’ (ust.)
Jednoosiowy, 1’’, 3’

30x, 50
1

przyrostów
2’’/5’’

1’’ lub 5’’ (ust.)
Jednoosiowy, 1’’, 3’

30x, 50
1

absolutna
2’’/3’’/5’’

1’’ lub 5’’ (ust.)
Jednoosiowy, 1’’, 3’

30x, 50
1

absolutna
2̋  (6cc)/5̋  (15cc)

1̋  (2cc)
jednoosiowy, 1̋ ,3́
30x, 45 (EDM – 50)

1,3

fazowa

2 + 2
brak danych

5 + 3

3000/2500/2500
brak danych
brak danych

200

3
1

nie 

fazowa

2 + 2
brak danych
nie dotyczy

1800/1600
2600/2300
brak danych
nie dotyczy

3
1

nie 

fazowa

2 + 2
brak danych
nie dotyczy

1800/1600/1400
2600/2300/2000

brak danych
nie dotyczy

3
1

nie 

fazowa

2 + 2
2 + 2

nie dotyczy

2300
3100
150

nie dotyczy

1,2
0,4
nie

nie 
nie 

nie 
nie 

nie 
nie 

nie
nie

D/D/J
4 linie

nie 
23

Dwustronne
4 linie

nie 
23

Dwustronne
8 linii
nie 
21

Dwustronne
160 x 64 pikseli

nie
24

8000 pkt, 30
nie 

RS-232

8000 pkt, 30
nie 

RS-232

16 MB (40 000 pkt), bez ograniczeń
nie 

RS-232

24 000 pkt, 30
nie

RS-232

South
tyczenie i pomiar 3D, orientacja, pomiar czołówek, 
wysokość stacji, wysokość punktu niedostępnego, 

wcięcie wstecz, mimośrody, powierzchnia, rzutowanie
nie
tak
tak

ASCII

South
tyczenie i pomiar 3D, orientacja, pomiar czołówek, 
wysokość stacji, wysokość punktu niedostępnego, 

wcięcie wstecz, mimośrody, powierzchnia, rzutowanie
nie
tak
tak

ASCII

South
tyczenie i pomiar 3D, orientacja, pomiar czołówek, wy-

sokość stacji, punktu niedostępnego, wcięcie wstecz, mi-
mośrody, powierzchnia, rzutowanie, projektowanie tras

nie
tak
tak

ASCII

Topcon
kodowanie, zapis mierzonego punktu do pamięci 

wewnętrznej, tyczenie, wcięcie, rzutowanie,  
pomiar czołówek, domiary

nie
tak
tak

Topcon txt, WinKalk, C-Geo, GeoMap

Ni-MH
2,5-8
1,5-6

Ni-MH
2,5-8
1,5-6

Ni-MH
8
6

Ni-MH
40

10 000 pkt

nie
nie
5,8

EN55024, EN60950
-20 do +45

bateria, ładowarka, okablowanie

24
od 15 990/od 14 990-15 990/brak danych

nie
nie
6,5

EN55024, EN60950
-20 do +45

bateria, ładowarka, okablowanie

24
od 12 990/od 11 990

nie
nie
6,0

EN55024, EN60950
-20 do +45

bateria, ładowarka, okablowanie

24
od 16 990/od 14 990/od 13 990

nie
opcja
4,9

IP54
-20 do +50

bateria, okablowanie, 
 ładowarka, oprogramowanie

24
od 13 990

brak danych brak danych brak danych roczne ubezpieczenie (opcja),  
wpis do instrumentu danych właściciela

Geomatix Sp. z o.o., GeoSonik S.C. Geomatix Sp. z o.o., GeoSonik S.C. Geomatix Sp. z o.o., GeoSonik S.C. TPI Sp. z o.o.
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MARKA Topcon Topcon Topcon

MODEL GTS-233N/235N/236N/239N GPT-3002(L)N/3003(L)N/3005(L)N/3007(L)N GTS-721/722/723/725

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK 2005 2005 2004

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
3̋  (10cc)/5̋  (15cc)/6̋  (18cc)/9̋  (27cc)

1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/5̋  (10cc)
D/D/D/J, 1̋ ,3́

30x, 45 (EDM – 50)
1,3

absolutna
2̋  (6cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc)/7̋  (20cc)

1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/5̋  (10cc)
D/D/D/J, 1̋ ,3́

30x, 45 (EDM – 50)
1,3

absolutna
1̋  (3cc)/2̋  (6cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc)
0,5̋  (1cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (10cc)

Dwuosiowy, 1̋ ,4́
30x, 45 (EDM – 50)

1,3

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa

2 + 2/2 + 2/2 + 2/3 + 3
2 + 2/2 + 2/2 + 2/3 + 3

nie dotyczy

3500
4700
150

nie dotyczy

1,2
0,4
nie

impulsowa

2 + 2
2 + 2

5; 10 + 10 (LN) (>250 m)

4000
5300

ok. 400, ok. 800 (LN)
250, 1200 (LN)

1,2
0,3
tak

fazowa

2 + 2
2 + 2

nie dotyczy

3500
4700

ok. 100
nie dotyczy

1,2
0,4

nie dotyczy

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

nie
nie

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

D/D/J/J
160 x 64 pikseli

nie
24

D/D/D/J
160 x 64 pikseli

nie
24

D/D/D/J
240 x 320 pikseli

tak
28

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

24 000 pkt, 30
nie

RS-232

24 000 pkt, 30
nie

RS-232

2 x 64 MB, bez ograniczeń
CF (typ I/II)

RS-232, USB, Bluetooth (przez CF)

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

Topcon
kodowanie, zapis mierzonego punktu do pamięci 

wewnętrznej, tyczenie, wcięcie, rzutowanie,  
pomiar czołówek, trasy, domiary

nie
tak
tak

Topcon txt, WinKalk, C-Geo, GeoMap

Topcon
kodowanie, zapis mierzonego punktu do pamięci 

wewnętrznej, tyczenie, wcięcie, rzutowanie,  
pomiar czołówek, trasy, domiary

nie
tak
tak

Topcon txt, WinKalk, C-Geo, GeoMap

Windows CE.NET 4.2
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
tak
tak
tak

Topcon txt, użytkownika, DXF,  
SHP, MOSS, LandXML

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

Ni-MH
45

12 000 pkt

Ni-MH
45

ok. 3800 pkt

Li-Ion
10

7,5 h

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)

Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

opcja
opcja
4,9
IP66

-20 do +50
bateria, okablowanie, ładowarka, 

oprogramowanie
36

od 15 990

tak
opcja
5,3
IP66

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarka, 

oprogramowanie
30

od 22 900, od 28 400 (LN)

tak
nie
6,2
IP54

-20 do +50
bateria, okablowanie, ładowarka, 

oprogramowanie, rysik, folia ochronna
24

od 37 900

Informacje dodatkowe roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, czek o wartości 1000 zł netto 
na zakup akcesoriów (nie dotyczy GTS-239N)

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, czek o wartości  

1000 zł netto na zakup akcesoriów

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu danych 
właściciela, czek o wartości 1000 zł netto na za-

kup akcesoriów, otwarta platforma Windows

Dystrybutor TPI Sp. z o.o. TPI Sp. z o.o. TPI Sp. z o.o.
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MARKA Topcon Topcon Topcon

MODEL GTS-233N/235N/236N/239N GPT-3002(L)N/3003(L)N/3005(L)N/3007(L)N GTS-721/722/723/725

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK 2005 2005 2004

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
3̋  (10cc)/5̋  (15cc)/6̋  (18cc)/9̋  (27cc)

1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/5̋  (10cc)
D/D/D/J, 1̋ ,3́

30x, 45 (EDM – 50)
1,3

absolutna
2̋  (6cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc)/7̋  (20cc)

1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/5̋  (10cc)
D/D/D/J, 1̋ ,3́

30x, 45 (EDM – 50)
1,3

absolutna
1̋  (3cc)/2̋  (6cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc)
0,5̋  (1cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (10cc)

Dwuosiowy, 1̋ ,4́
30x, 45 (EDM – 50)

1,3

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa

2 + 2/2 + 2/2 + 2/3 + 3
2 + 2/2 + 2/2 + 2/3 + 3

nie dotyczy

3500
4700
150

nie dotyczy

1,2
0,4
nie

impulsowa

2 + 2
2 + 2

5; 10 + 10 (LN) (>250 m)

4000
5300

ok. 400, ok. 800 (LN)
250, 1200 (LN)

1,2
0,3
tak

fazowa

2 + 2
2 + 2

nie dotyczy

3500
4700

ok. 100
nie dotyczy

1,2
0,4

nie dotyczy

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

nie
nie

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

D/D/J/J
160 x 64 pikseli

nie
24

D/D/D/J
160 x 64 pikseli

nie
24

D/D/D/J
240 x 320 pikseli

tak
28

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

24 000 pkt, 30
nie

RS-232

24 000 pkt, 30
nie

RS-232

2 x 64 MB, bez ograniczeń
CF (typ I/II)

RS-232, USB, Bluetooth (przez CF)

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

Topcon
kodowanie, zapis mierzonego punktu do pamięci 

wewnętrznej, tyczenie, wcięcie, rzutowanie,  
pomiar czołówek, trasy, domiary

nie
tak
tak

Topcon txt, WinKalk, C-Geo, GeoMap

Topcon
kodowanie, zapis mierzonego punktu do pamięci 

wewnętrznej, tyczenie, wcięcie, rzutowanie,  
pomiar czołówek, trasy, domiary

nie
tak
tak

Topcon txt, WinKalk, C-Geo, GeoMap

Windows CE.NET 4.2
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
tak
tak
tak

Topcon txt, użytkownika, DXF,  
SHP, MOSS, LandXML

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

Ni-MH
45

12 000 pkt

Ni-MH
45

ok. 3800 pkt

Li-Ion
10

7,5 h

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)

Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

opcja
opcja
4,9
IP66

-20 do +50
bateria, okablowanie, ładowarka, 

oprogramowanie
36

od 15 990

tak
opcja
5,3
IP66

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarka, 

oprogramowanie
30

od 22 900, od 28 400 (LN)

tak
nie
6,2
IP54

-20 do +50
bateria, okablowanie, ładowarka, 

oprogramowanie, rysik, folia ochronna
24

od 37 900

Informacje dodatkowe roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, czek o wartości 1000 zł netto 
na zakup akcesoriów (nie dotyczy GTS-239N)

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, czek o wartości  

1000 zł netto na zakup akcesoriów

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu danych 
właściciela, czek o wartości 1000 zł netto na za-

kup akcesoriów, otwarta platforma Windows

Dystrybutor TPI Sp. z o.o. TPI Sp. z o.o. TPI Sp. z o.o.
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MARKA Topcon Topcon Topcon

MODEL GPT-7001(L)/7002(L)/7003(L)/7005(L) GPT-7001i/7002i/7003i/7005i GTS-901A/903A/905A (opis na s. 8)

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK 2004, 2005 (L) 2005 styczeń 2007 

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
1̋  (3cc)/2̋  (6cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc)
0,5̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (10cc)

Dwuosiowy, 1̋ ,4́
30x, 45 (EDM – 50)

1,3

absolutna
1̋  (3cc)/2̋  (6cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc)
0,5̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (10cc)

Dwuosiowy, 1̋ ,4́
30x, 45 (EDM – 50)

1,3

absolutna
1̋  (3cc)/ 3̋  (10cc)/5̋  (15cc)

1cc/3cc/3cc

Dwuosiowy, 1̋ ,6́
30x, 45 (EDM – 50)

1,3

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

impulsowa

2 + 2
2 + 2

5; 10 + 10 (L) (>250 m)

4000
5300

ok. 400, ok. 800 (LN)
250, 1200 (LN)

1,2
0,4
tak

impulsowa

2 + 2
2 + 2

5

4000
5300

ok. 400
250

1,2
0,4
tak

fazowa

2 + 2
2 + 2

nie dotyczy

4000
5300

brak danych
nie dotyczy

1,2
0,4

nie dotyczy

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

tak
tak

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

D/D/D/J
240 x 320 pikseli

tak
28

D/D/D/J
240 x 320 pikseli

tak
28

Jednostronne
240 x 320 pikseli

tak
25

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

2 x 64 MB, bez ograniczeń
CF (typ I/II)

RS-232, USB, Bluetooth (przez CF)

128 MB + 256 MB, bez ograniczeń
CF (typ I/II)

RS-232, USB, Bluetooth (przez CF)

2 x 64 MB, bez ograniczeń
CF (typ I/II)

RS-232, USB, Bluetooth (przez CF),  
moduł radio + Bluetooth (opcja)

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

Windows CE.NET 4.2
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
tak
tak
tak

Topcon txt, użytkownika, DXF,  
SHP, MOSS, LandXML

Windows CE.NET
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
tak
tak
tak

Topcon txt, użytkownika, DXF,  
SHP, MOSS, LandXML

Windows CE.NET 4.2
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
tak
tak
tak

Topcon txt, użytkownika, DXF,  
SHP, MOSS, LandXML

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

Li-Ion
10
5 h

Li-Ion
10
5 h

Li-Ion
brak danych

4,5 h

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)

Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

tak
opcja
6,2
IP54

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarka, 

oprogramowanie, rysik, folia ochronna
24

od 37 900, od 39 900 (L)

tak
opcja
6,2
IP54

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarka, 

oprogramowanie, rysik, folia ochronna
24

od 44 900

tak
opcja
6,1

IP54
-20 do +50

2 baterie, okablowanie, ładowarka, 
oprogramowanie, rysik, folia ochronna

24
brak danych

Informacje dodatkowe roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu danych 
właściciela, czek o wartości 1000 zł netto na za-

kup akcesoriów, otwarta platforma Windows

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu danych właści-
ciela, czek o wartości 1000 zł netto na zakup akcesoriów, 
wbudowana kamera cyfrowa, otwarta platforma Win

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu danych 
właściciela, czek o wartości 1000 zł netto na za-

kup akcesoriów, otwarta platforma Windows

Dystrybutor TPI Sp. z o.o. TPI Sp. z o.o. TPI Sp. z o.o.
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MARKA Topcon Topcon Topcon

MODEL GPT-7001(L)/7002(L)/7003(L)/7005(L) GPT-7001i/7002i/7003i/7005i GTS-901A/903A/905A (opis na s. 8)

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK 2004, 2005 (L) 2005 styczeń 2007 

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
1̋  (3cc)/2̋  (6cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc)
0,5̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (10cc)

Dwuosiowy, 1̋ ,4́
30x, 45 (EDM – 50)

1,3

absolutna
1̋  (3cc)/2̋  (6cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc)
0,5̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (10cc)

Dwuosiowy, 1̋ ,4́
30x, 45 (EDM – 50)

1,3

absolutna
1̋  (3cc)/ 3̋  (10cc)/5̋  (15cc)

1cc/3cc/3cc

Dwuosiowy, 1̋ ,6́
30x, 45 (EDM – 50)

1,3

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

impulsowa

2 + 2
2 + 2

5; 10 + 10 (L) (>250 m)

4000
5300

ok. 400, ok. 800 (LN)
250, 1200 (LN)

1,2
0,4
tak

impulsowa

2 + 2
2 + 2

5

4000
5300

ok. 400
250

1,2
0,4
tak

fazowa

2 + 2
2 + 2

nie dotyczy

4000
5300

brak danych
nie dotyczy

1,2
0,4

nie dotyczy

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

tak
tak

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

D/D/D/J
240 x 320 pikseli

tak
28

D/D/D/J
240 x 320 pikseli

tak
28

Jednostronne
240 x 320 pikseli

tak
25

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

2 x 64 MB, bez ograniczeń
CF (typ I/II)

RS-232, USB, Bluetooth (przez CF)

128 MB + 256 MB, bez ograniczeń
CF (typ I/II)

RS-232, USB, Bluetooth (przez CF)

2 x 64 MB, bez ograniczeń
CF (typ I/II)

RS-232, USB, Bluetooth (przez CF),  
moduł radio + Bluetooth (opcja)

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

Windows CE.NET 4.2
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
tak
tak
tak

Topcon txt, użytkownika, DXF,  
SHP, MOSS, LandXML

Windows CE.NET
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
tak
tak
tak

Topcon txt, użytkownika, DXF,  
SHP, MOSS, LandXML

Windows CE.NET 4.2
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
tak
tak
tak

Topcon txt, użytkownika, DXF,  
SHP, MOSS, LandXML

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

Li-Ion
10
5 h

Li-Ion
10
5 h

Li-Ion
brak danych

4,5 h

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)

Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

tak
opcja
6,2
IP54

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarka, 

oprogramowanie, rysik, folia ochronna
24

od 37 900, od 39 900 (L)

tak
opcja
6,2
IP54

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ładowarka, 

oprogramowanie, rysik, folia ochronna
24

od 44 900

tak
opcja
6,1

IP54
-20 do +50

2 baterie, okablowanie, ładowarka, 
oprogramowanie, rysik, folia ochronna

24
brak danych

Informacje dodatkowe roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu danych 
właściciela, czek o wartości 1000 zł netto na za-

kup akcesoriów, otwarta platforma Windows

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu danych właści-
ciela, czek o wartości 1000 zł netto na zakup akcesoriów, 
wbudowana kamera cyfrowa, otwarta platforma Win

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu danych 
właściciela, czek o wartości 1000 zł netto na za-

kup akcesoriów, otwarta platforma Windows

Dystrybutor TPI Sp. z o.o. TPI Sp. z o.o. TPI Sp. z o.o.

Topcon Trimble Trimble Trimble

GPT-9001A/9003A/9003M/9005A (opis na s. 8) M3 3601DR/3602DR/3603DR/3605DR 5503 DR Standard/DR 200+

styczeń 2007 2005 2001 2003

absolutna
1̋  (3cc)/3̋  (10cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc)

1cc/3cc/3cc/3cc

Dwuosiowy, 1̋ ,6́
30x, 45 (EDM – 50)

1,3

przyrostów
3̋ /5̋

1̋
Dwuosiowy, brak danych, 3́

26x (30x jako opcja), 40
1,6

brak danych
1,5̋ /2̋ /3̋ /5̋

0,1̋
Dwuosiowy, brak danych, 6́

30x, 40
0,5

absolutna
3̋
1̋

Dwuosiowy, 0,3̋ , 6́
26x (30x jako opcja), 40

1,7

fazowa

2 + 2
2 + 2

5, 10 + 10 (L)

4000
5300

brak danych
250, 2000 (L)

1,2
0,4
tak

impulsowa

3 + 2
3 + 2
5 + 2

5000
5000
300
210

0,5
0,8
nie

fazowa

2 + 2 (opcja 1 + 1)
3 + 2
3 + 2

5000
7500
800
120

2
0,4
tak

fazowa/impulsowa

2 + 2/3 + 3
3 + 2/3 + 3

3 + 2/3 + 3 (<200 m), 5 + 3 (>200 m)

5000/5500
7500/5500
800/1600

70/600

2/3
0,5/0,4
tak/nie

tak (oprócz 9003M)
tak (oprócz 9003M)

nie
nie

nie
nie

nie
nie

Jednostronne
240 x 320 pikseli

tak
25

Jednostronne (Dwustronne opcja)
128 x 64 pikseli

nie
25

Jednostronne (Dwustronne opcja)
zależy od klawiatury

tak, tak (w ACU)
zależnie od klawiatury

Jednostronne (Dwustronne opcja)
zależnie od klawiatury

tak, tak (w ACU)
zależnie od klawiatury

2 x 64 MB, bez ograniczeń
CF (typ I/II)

RS-232, USB, Bluetooth (przez CF),
moduł radio + Bluetooth (opcja)

10 000 pkt
nie

RS-232

zależnie od klawiatury
nie

RS-232 (w ACU Bluetooth, USB, ethernet)

zależnie od klawiatury
nie

RS-232 (w ACU Bluetooth, USB, ethernet)

Windows CE.NET 4.2
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
tak
tak
tak

Topcon txt, użytkownika, DXF,  
SHP, MOSS, LandXML

Trimble
wcięcie wstecz, tyczenie, znane stanowisko, wyso-
kość stanowiska, tachimetria, pomiar ekscentrycz-

ny, obliczenia (współrzędnych, powierzchni)
nie
tak
tak

M5, Nikon

Windows CE (ACU), MS-DOS (Zeiss)
zależnie od klawiatury, skanowanie powierzchni

w ACU i Zeiss

tak
tak
tak

zależnie od klawiatury

Windows CE (ACU)
zależnie od klawiatury, skanowanie powierzchni

w ACU

zależnie od klawiatury
tak
tak

zależnie od klawiatury

Li-Ion
brak danych

4,5 h

Ni-MH
30 h
16 h

Ni-MH
brak danych
brak danych

Ni-MH
brak danych
brak danych

tak
opcja
6,1

IP54
-20 do +50

2 baterie, okablowanie, ładowarka, 
oprogramowanie, rysik, folia ochronna

24
brak danych

nie
nie
4,7
IP56

-20 do +50
lustro realizacyjne, minityczka, ładowarka, 

okablowanie, instrukcja obsługi
24

od 28 400 (1 euro = 4 zł)

opcja
opcja
6,7
IPX4

-20 do +50 (wersja arctic -32 do +50)
bateria, ładowarka, kabel do transmisji

12
od 41 000 (1 euro = 4 zł)

opcja
opcja
7,1

brak danych
-20 do +50

2 baterie, ładowarka, kabel do transmisji

12
od 33 100 (1 euro = 4 zł)

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu 
danych właściciela, czek o wartości 1000 zł netto 
na zakup akcesoriów, otwarta platforma Windows

można dopiąć drugą klawiaturę czas pracy na baterii wewnętrznej 3 h;  
klawiatura i oprogramowanie  

ACU lub Geodimeter

czas pracy na baterii wewnętrznej 3 h;  
klawiatura i oprogramowanie  

GCU, ACU i TCU

TPI Sp. z o.o. Geotronics Polska Sp. z o.o., Impexgeo Geotronics Polska Sp. z o.o., Impexgeo Geotronics Polska Sp. z o.o., Impexgeo
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MARKA Trimble Trimble

MODEL 5601/5602/5603/5605 (DR300+) S6 High Precision/S6 DR300+ (opis na s. 10)

DATA WPROWADZENIA NA RYNEK 2002 2005 

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU 
Dokładność [̋  lub cc]
Najmniejsza wyświetlana jednostka [̋  lub cc]
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
1̋ /2̋ /3̋ /5̋

0,1̋
Dwuosiowy, 0,3̋ , 6́

26x (30x jako opcja), 40
1,7

absolutna
1̋ /2̋ /3̋ /5̋

0,1̋
Dwuosiowy, 0,3̋ , 6́

30x, 40
1,5/2

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU
Dokładność [mm + ppm]
z lustrem
z tarczką celowniczą
bez lustra

Zasięg [m] 
z jednym lustrem
z trzema lustrami
z tarczką celowniczą
bez lustra

Czas [s]
w trybie dokładnym (inicjalny)
w trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

impulsowa

2 + 2 (3 + 3)
3 + 2 (3 + 3)
3 + 2 (3 + 3)

5000 (5500)
7500 (5500)
800 (1600)
70 (800)

3
0,4

opcja

impulsowa

1 + 1/3 + 2
brak danych

3 + 2

3000 (5000 tryb Long)/2500 (5500 tryb Long)
3000 (5000 tryb Long)/2500 (5500 tryb Long)

1200/1600
150/800

2/1,2
0,4
tak

SERWOMOTORY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

tak
tak

tak
tak

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
Jednostronne/Dwustronne
Rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Jednostronne (Dwustronne opcja)
zależnie od klawiatury

tak, tak (w ACU)
zależnie od klawiatury

Dwustronne
320 x 240 pikseli

tak, tak
19 + kursor

REJESTRACJA DANYCH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

zależnie od klawiatury
opcja

RS-232 (w ACU Bluetooth, USB, ethernet)

64 MB SDRAM + 256 MB flash, bez ograniczeń
nie

RS-232, USB, Bluetooth

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE
System operacyjny
Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

Korzystanie z programów użytkownika
Polska wersja językowa
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
Formaty wymiany danych

Windows CE (ACU), MS-DOS (Zeiss)
trasy drogowe, skanowanie powierzchni, 

odwrotne, obliczenie punktu, powierzchni, 
azymutu i odległości, podział linii, podział łuku, 

transformacje, ciąg poligonowy

tak
tak

zależnie od klawiatury
większość najpopularniejszych formatów

Windows CE.NET
trasy drogowe, skanowanie powierzchni, 

odwrotne, obliczenie punktu, powierzchni, 
azymutu i odległości, podział linii, podział łuku, 

transformacje, ciąg poligonowy

tak
tak
tak

większość najpopularniejszych formatów

BATERIA WEWNĘTRZNA – RODZAJ 
Ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości [pkt lub h]

Ni-MH
3-11

2

Li-Ion
brak danych

5

INNE
Diody do tyczenia
Pionownik laserowy
Waga instrumentu z baterią [kg]
Norma pyło- i wodoszczelności
Temperatura pracy [°C]
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem)
Gwarancja [miesiące]
Cena netto zestawu standardowego [zł] 

opcja
opcja
6,6
IP56

-20 do +50
bateria, ładowarka, okablowanie

24
od 33 100 (1 euro = 4 zł)

tak
opcja
5,2
IP55

-20 do +50 
zależnie od konfiguracji

12-72
od 63 000 (1 euro = 4 zł)

Informacje dodatkowe klawiatura i oprogramowanie  
GCU, ACU i TCU

można zastosować kontroler TSC2

Dystrybutor Geotronics Polska Sp. z o.o., Impexgeo Geotronics Polska Sp. z o.o., Impexgeo

w Monachium Sokkia SRX. 
Do tej pory Sokkia nie miała 
w swoim katalogu zmotoryzo-
wanego tachimetru z prawdzi-
wego zdarzenia. Namiastką 
była seria 230RM, która będzie 
powoli wychodziła z produk-
cji. SRX, podobnie jak Topcon, 
to również sprzęt z najwyższej 
półki technologicznej. Wypo-
sażono go w mocny bezlustro-
wy dalmierz, który spokojnie 
zmierzy odległość do 500 m. 
Z lustrem bez problemu wy-
znaczy dystans 5000 m. In-
strument sterowany jest po-
przez kolorowy dotykowy 
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ekran lub alfanumeryczną 
klawiaturę. Pod zainstalowa-
nym systemem operacyjnym 
Windows działa oprogramo-
wanie pomiarowe o nazwie 
EXPERT. Znane z poprzednich 
modeli Sokkii, ale delikatnie 
ulepszone i zmodyfikowane. 
W przypadku pracy w trybie 
jednoosobowym sprzęt współ-
pracuje ze specjalnym aktyw-
nym lustrem o zakresie 360°, 
a komendy do tachimetru 
wydawane są w technologii 
Bluetooth za pośrednictwem 
zamontowanego na tyczce re-
jestratora np. Allegro CE.

Bardzo odważne ruchy 
techniczne poczynił rów-
nież Pentax. Zgodnie z ha-
słem „evolution series” na 
przełomie roku zostaną wpro-
wadzone na rynek trzy no-
we serie tachimetrów. Gama 
sprzętu zostanie rozszerzona 
o instrumenty średniego za-
sięgu (seria V-200), jak rów-
nież o silniejsze jednostki 
z aparatem cyfrowym o roz-
dzielczości 2048 x 1536 (seria 
R-300DNX), a także nowoczes-
ny model W-800 z dotyko-
wym ekranem, możliwością 
pomiaru bez lustra, syste-

mem Windows. Marka zmie-
nia się wraz z rosnącymi wy-
maganiami geodetów. Wręcz 
konieczne stało się zastoso-
wanie m.in. kolorowego, do-
tykowego wyświetlacza czy 
wbudowanego aparatu cy-
frowego wspomagającego po-
miar. Zmianie ulega również 
design instrumentów – kolory 
jasnego beżu i czerwieni za-
stąpione zostały industrialną 
szarością i czerwienią.

Niewielkie przemeblowanie 
w ofercie sprzętowej nastąpi-
ło również u Nikona. W tym 
roku Japończycy dołożyli dwa 

nowe modele tachimetrów. 
Mowa tutaj o bliźniaczych 
urządzeniach oznaczonych 
symbolami  DTM-652 i NPL-
-632. Różnią się one w zasa-
dzie tylko dokładnością po-
miaru kąta (odpowiednio 
2˝ i 1̋ ) i możliwościami po-
miaru odległości – NPL jest 
przystosowany do pomiaru 
bezlustrowego. Charaktery-
styczną cechą Nikonów jest 
ich specyficzny sposób wy-
znaczania odległości w try-
bie bez pryzmatu. Instrument 
określa dystans do obiektu, 
na którym zogniskowany jest 
obraz w obiektywie. Oba Ni-
kony posiadają bogate opro-
gramowanie wewnętrzne, 
a także sprzedawane są z jed-
nym z najdłuższych na pol-
skim rynku okresów gwaran-
cyjnym (4 lata). Nikon wciąż 
jednak pozostaje wierny swo-
jemu wewnętrznemu syste-
mowi operacyjnemu.

Także chiński South roz-
szerzył ofertę, rozpoczynając 
sprzedaż modelu NTS-350 
w wersji R z bezlustrowym 
pomiarem odległości. Mo-
del ten posiada dwustronną 
alfanumeryczną klawiaturę, 
zestaw programów użytko-
wych, pamięć wewnętrzną 
na 8000 punktów. Współpra-
cują z najczęściej używanymi 
programami obliczeniowymi 
WinKalk i C-Geo. South już 
na dobre zadomowił się na 
naszym rynku. Sprzedaż ciąg-
le rośnie, a największą zaletą 
tego sprzętu jest jego cena.

W roku 2006 z żadnymi 
nowościami z zakresu tachi-
metrów nie wystąpiły fir-
my Trimble i Leica. Ich ofer-
ta jest jednak na tyle szeroka, 
że przyszli klienci obu firm 
i użytkownicy ich sprzętu nie 
powinni odczuwać większe-
go żalu.

D aje się zauważyć, że 
spora część prezen-
towanego w tabelach 

sprzętu posiada system opera-
cyjny Windows. Malkonten-
ci twierdzą, że to technolo-
gia ponad potrzeby geodetów. 
Niestabilny system, mnóstwo 
zbędnych funkcji itp. Jednym 
słowem – „gadżeciarstwo”. 
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Tymczasem okazuje się, że ta-
chimetr z „okienkami” pod-
łączony do komputera przez 
port USB widziany jest jako 
dodatkowy dysk. Przenosze-
nie obserwacji odbywa się na 
zasadzie Kopiuj i Wklej. Unika 
się w ten sposób problemów 
komunikacyjnych tachimetr-
-komputer, nie potrzeba żad-
nego dodatkowego oprogra-
mowania do przeniesienia 
do tachimetru np. współ-
rzędnych osnowy czy prze-
grania z instrumentów obser-
wacji. Poza tym system Billa 
Gatesa jest bardzo elastycz-
ny. Geodeta może instalować 
własne aplikacje. Dodatko-
wo Windows zdecydowanie 
powiększa możliwości opro-
gramowania pomiarowo-ob-
liczeniowego, szczególnie 
o elementy graficzne. Naj-
lepszym tego przykładem jest 
prezentacja na ekranie mapy 
z pomierzonymi pikietami. 

Nie można zaprzeczyć, że 
firmowe systemy operacyj-
ne oparte na DOS-ie są nie-
zawodne, głównie z uwagi 
na swoją prostotę. Ale przy-
szłość należy do Window-
sa. Stał się on również po-
wodem stosowania dużych, 
czy telnych, kolorowych, 
dotykowych ekranów, któ-
re zdecydowanie poprawia-
ją komfort pracy. To już nie 
4 linie z 20 znakami każda, 
przełączanie ekranów mię-
dzy kątem poziomym, wy-
sokością i odległością zredu-
kowaną, a przewyższeniem, 
kątem pionowym i odległo-
ścią skośną. Teraz wszystkie 
obserwacje można oglądać 
na jednym ekranie, a nawet 
dowolnie zdefiniować rodzaj 
wyświetlanych informacji. 
Rysik w dłoni w zupełno-
ści zastępuje alfanumerycz-
ną „twardą” klawiaturę. Wy-
jątkiem od reguły jest tutaj 
Leica. W niektórych instru-
mentach tej firmy także sto-
sowany jest dotykowy ekran, 
ale działaniem steruje firmo-
wy system operacyjny.

Z ainstalowane opro-
g ramowanie nawet 
w najprostszych ta-

chimetrach usatysfakcjonuje 

większość geodetów. W nieco 
droższych modelach aplikacje 
obsługują wszystkie typowe 
geodezyjne prace pomiarowe 
i obliczeniowe. W sprzęcie 
najbardziej zaawansowa-
nym i najdroższym znajdą 
się specjalistyczne aplikacje 
do precyzyjnych pomiarów 
przemysłowych (jak np. ska-
nowanie) czy złożonych ro-
bót drogowo-budowlanych. 
Tym, którzy czują niedosyt, 
niektóre urządzenia pozwala-
ją na korzystanie z własnego 
oprogramowania. Ale tylko 
obliczeniowego. Producenci 
rzadko i niechętnie udostęp-
niają procedury sterujące ta-
chimetrem. Ważny jest rów-
nież fakt, że producenci nie 
są głusi na uwagi użytkow-
ników. To właśnie ich wska-
zówki są uwzględniane przy 
wprowadzaniu kolejnych  
upgrade’ów do oprogramo-
wania. We wszystkich pre-
zentowanych tachimetrach 
obowiązuje polska wersja 
językowa. Właściwie żaden 
nowy instrument nie jest 
wprowadzany na rynek bez 
wcześniejszego przetłuma-
czenia wszystkich elemen-
tów na język polski.

Z mianom musiały tak-
że zostać podda ne 
metody komunikacji 

tachimetru ze „światem ze-
wnętrznym”. We wszystkich 
urządzeniach spotkać można 
szeregowy RS-232. W wielu 
pojawił się USB. A w instru-
mentach z Windowsem stan-
dardem staje się Bluetooth. 
Choć niektórzy specjaliści 
twierdzą, że technologia ta 
nie jest doskonała, to jednak 
większość producentów bar-
dzo chętnie instaluje ją w swo-
ich produktach. Spowodowa-
ne to jest popularyzacją tego 
standardu w telefonach ko-
mórkowych. Te ostatnie pod-
łączone do tachimetru stają 
się platformą komunikacji in-
ternetowej w terenie. Geodeta 
może natychmiast po pomia-
rze wysyłać obserwacje do ze-
społu kameralistów w biurze. 
Sokkia poszła nawet o krok 
dalej – użyła Bluetooth do ko-
munikacji tachimetru z kon-

trolerem zainstalowanym na 
tyczce z pryzmatem. Jedynym 
ograniczeniem takiego zesta-
wu jest 100-metrowy zasięg 
Bluetooth w otwartym tere-
nie.

W przedos t at n i m 
akapicie o rze-
czach najważniej-

szych, czyli o pomiarze kątów 
i odległości. Na końcu, bo to 
obszar, w którym zmiany za-
chodzą najmniej dynamicz-
nie. Te dwie najważniejsze 
funkcje tachimetru są  bardzo 
dobrze dopracowane. Szcze-
gólnie kwestia pomiaru kąta. 
1-sekundowe dokładności to 
i tak ponad potrzeby większo-
ści geodetów. Producenci bar-
dziej skupili swoją uwagę na 
dalmierzach. Tutaj jest jesz-
cze wiele do zrobienia. Wciąż 
zwiększany jest zasięg, szcze-
gólnie pracy bez lustra, któ-
ry dochodzi w tej chwili do 
2000 m. Poprawiana jest do-
kładność wyznaczania takich 
dystansów (teraz kilka cm) 
oraz skracany czas pomiaru. 
Sama procedura celowania 
i wyzwalania pomiaru może 
być pośrednio wspomagana 
przez np. widoczną plamkę 
lasera (w „bezlustrowcach”), 
a nawet całkowicie zautoma-
tyzowana. Mowa tu o serwo-
motorach. Mogą one nie tylko 
wspomagać manualne obra-
canie kół poziomego i piono-
wego, ale nawet samodziel-
nie sterować instrumentem. 
Modele zmotoryzowane mo-
gą występować w różnych 
opcjach zaawansowania – 
wspomagające celowanie, 
wyszukujące lustro, śledzące 
cel. Najczęściej współpracu-

ją one z aktywnymi lustrami, 
komunikują się drogą radiową 
z kontrolerem i zdecydowanie 
zwiększają wydajność pracy.

W ostatnim akapi-
cie o integracji po-
miarów. Kwestia 

integrowania pomiarów geo-
dezyjnych i ich wyników jest 
oczkiem w głowie większości 
producentów. Dążą oni do te-
go, by nowa linia tachimetrów 
była kompatybilna z poprzed-
nią, a także współpracowała 
ze sprzętem GPS i niwelatora-
mi cyfrowymi. Chodzi tu za-
równo o odpowiednie formaty 
danych, jak i elementy har-
dware’owe (np.baterie). Dru-
gim aspektem integrowania 
danych jest zastosowanie ze-
stawów pomiarowych, w któ-
rych tachimetr wspomagany 
jest np. odbiornikiem GPS czy 
wbudowaną kamerą cyfrową. 
Leica SmartSation stosuje od-
biornik zamontowany na ta-
chimetrze, a Trimble – GPS 
zainstalowany na tyczce. Oba 
rozwiązania, choć różnią się 
ideologicznie, mają za zadanie 
przyspieszyć prace, a nawet 
umożliwić działanie w terenie 
bez klasycznej osnowy. Kame-
ra cyfrowa (Topcon GPT-7000i, 
Pentax R-300DNX) wspomaga 
dokumentację pomiarów.

W tabelach na poprzednich 
stronach zebraliśmy wszystkie 
modele tachimetrów elektro-
nicznych dostępne na polskim 
rynku. Instrumenty zostały 
przedstawione w kolejności al-
fabetycznej według marek. In-
formacje pochodzą od przed-
stawicieli producentów.
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