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D la klientów oznacza to 
przede wszystkim ros-
nący wybór odbiorni-

ków. Potwierdza to nasze ze-
stawienie, które z roku na rok 
rośnie jak na drożdżach. Dwa 
lata temu opisaliśmy bowiem 
38 serii odbiorników, rok póź-
niej 51, a w tym uzbierało się 
ich już 59, z czego 21 to nowoś-
ci (22 w zeszłym roku). Doszły 
również trzy nowe marki na 
rynku GNSS – Altus, Horizon 
i Pentax. Co ciekawe, wiele 
nowinek pochodzi z Dalekie-
go Wschodu. Doskonale poka-
zuje to coraz silniejszą ofensy-
wę azjatyckich producentów 
sprzętu pomiarowego – już 
nie tylko chińskich (CHC, Fo-
if, Kolida, South), ale i singa-
purskich (Horizon) oraz, tra-
dycyjnie, japońskich (Pentax, 
Topcon). Czy jednak ros nąca 
konkurencja przekłada się na 
lepszą ofertę dla klientów? 
Przegląd nowości pokazuje, 
że tak. 

p o kilkuletniej przerwie 
na polski rynek powró-
ciła amerykańska mar-

ka Altus. Jej krajowy dystry-
butor, firma PROCAD, oferuje 
polskim geodetom dwie se-
rie instrumentów APS-3. 
W podstawowej wersji jest to 
136-kanałowy odbiornik GPS 
+ GLONASS, który w naj-
bardziej rozbudowanej śle-
dzi także systemy europejski 
i chiński oraz wyposażony jest 
w radiomodem. 

Jedną z najciekawszych no-
wości wprowadziła francus-

przegląd geodezyjnych odbiorników satelitarnych

Na zielonej wyspie
Choć geodeci narzekają na niskie ceny usług i zarobki, polscy 
dystrybutorzy sprzętu satelitarnego są coraz częściej nagradzani 
przez producentów za jedne z lepszych w Europie wyniki sprze-
daży. Nie być na naszym rynku po prostu więc nie wypada. 

ka firma Ashtech, która w ze-
szłym roku została wykupiona 
przez Trimble’a i włączona do 
marki Spectra Precision. Pod-
czas ubiegłorocznych targów 
Intergeo zaprezentowała od-
biornik ProMark 800 z tech-
nologią Z-Blade (patrz s. 16). 
Dzięki niej, by „złapać FIX-a”, 
nie potrzeba – tak jak w przy-
padku większości odbiorni-
ków RTK – śledzić minimum 
pięciu satelitów amerykań-
skiego systemu nawigacji. 
Równie dobrze sprawdzą się 
bowiem konstelacje, takie jak 
3 GPS + 2 GLONASS, a nawet 
sam GLONASS. Przykład te-
go odbiornika pokazuje, że na 
rynku technologii satelitar-
nych wciąż jest jeszcze dużo 
miejsca na interesujące inno-
wacje. 

Potwierdza to również GR-5 
– najnowszy odbiornik japoń-
skiego Topcona. Pozornie mo-
że przypominać starszy model 
GR-3. Jeśli jednak mu się bli-
żej przyjrzeć, można dostrzec 
bardziej wypukłą górną po-
krywę odbiornika. To efekt 
zastosowania udoskonalonej 
anteny, która – jak zapewnia 
producent – dużo lepiej śledzi 
niskie satelity eliminowane 
z pomiarów przez większość 
innych odbiorników. 

Drugą nowością z Kraju 
Kwitnącej Wiśni jest G3100-R1 
– satelitarny debiut Pentaksa 
(patrz s. 20). Instrument ten 
na 136-kanałach śledzi syste-
my GPS, GLONASS i SBAS. 
Jego krajowy dystrybutor, fir-
ma Geopryzmat z Raszyna, za-

chwala w nim m.in. otwartą 
architekturę hardware’u, dzię-
ki czemu sprzęt ten doskonale 
nada się do nietypowych po-
miarów. 

Podobna idea przyświecała 
projektantom instrumentu Le-
ica GS25 z zewnętrznymi reje-
stratorem i anteną. Producent 
podkreśla przede wszystkim 
jego elastyczność, którą za-
pewniają różne opcje zapisu 
danych oraz ich wymiany (np. 
przez porty PPS i Event).

Na innowacje stawia także 
amerykańska firma Trimble, 
i to nie tylko dlatego, że wy-
kupiła znanego z ciekawych 
pomysłów Ashtecha. Dowo-
dem jest GeoXR (patrz s. 14), 
który precyzję pomiarów ty-
pową dla zestawów RTK osią-
ga nawet bez wykorzystania 
zewnętrznej anteny, czyli 
w konfiguracji typowej raczej 
dla mniej dokładnych odbior-
ników GIS-owych. Oprócz te-
go producent ten nieznacznie 
udoskonalił również modele 
R4 oraz R6. 

E kspansja Trimble’a od-
bywa się jednak przede 
wszyst k im poprzez 

sprzęt konkurencji. W ostat-
nim czasie zawrotną karierę 
robi bowiem 220-kanałowa 
płyta tej firmy, którą można 
znaleźć w aż 16 instrumen-
tach 6 producentów. Ma ją 
m.in. odbiornik Spectra Pre-
cision Epoch 50, co nie po-
winno jednak dziwić, wszak 
marka ta również należy do 
Trimble’a. 

Na płytę tę po raz kolej-
ny postawił włosko-brytyjski 
Stonex, który tym razem wbu-
dował ją w instrument GNSS 
S9.3, czyli trzeciego już repre-
zentanta rodziny S9. Od swo-
ich starszych braci różni się 
przede wszystkim magnezo-
wą obudową, lepiej przepusz-
czającą sygnały satelitarne. 
Wśród nowości tej marki jest 
także ciekawostka. Odbior-
nik S8n to już jeden z niewie-
lu zestawów RTK, który śledzi 
wyłącznie sygnały amerykań-
skiego GPS. Jak jednak widać, 
popyt na taki prostszy sprzęt 
jest wciąż spory. 

Śledzenie na 220-kana-
łach systemów GPS, GLO-
NASS, Galileo, Compass 
i SBAS umożliwiają również 
chińskie modele South S82V 
(patrz s. 22) oraz CHC X-91E. 
W ofercie CHC znalazł się 
także nowy odbiornik X900-F 
(GEODETA 2/2012), który wy-
posażono w mniej popularną 
płytę GPS + GLONASS kana-
dyjskiego NovAtela. 

Moduł Trimble’a zamonto-
wał także debiutant na pol-
skim rynku, firma Horizon 
z Singapuru. Swój odbiornik 
Kronos 200 promuje jako kom-
promis między niskim cena-
mi z Chin a wysoką jakością 
z Zachodu. 

Wśród 220-kanałowych pre-
mier jest także Kolida K9-T 
(patrz s. 12), przy okazji ko-
lejna nowa marka w Polsce. 
Odbiornik ten trudno nazwać 
klonem innych modeli z pły-
tą Trimb le’a. Jego dystrybutor, 
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ODBIORNIKI  GEODEZYJNE
MARKA Altus Altus Ashtech Ashtech Ashtech Ashtech AZUS Carlson CHC
MODEL APS-3gm/APS-3gu APS-3m/APS-3u ProMark 100 ProMark 200 ProFlex 500 ProMark 800 (opis s. 16) Star Surveyor+GPS X20
roK WproWADZENIA NA ryNEK 2011 2011 2010/2011 2010/2011 2009 2011 2010 2010 2010
ŚlEDZoNE SygNAŁy gPS (L1/L2/L2C/L5), gLonaSS 

(L1/L2), galileo (L1/E5a/E5b), 
Compass, SBaS

gPS (L1/L2/L2C), 
gLonaSS (L1/L2), 

SBaS

gPS L1, (faza L1, kod C/a i P), 
gLonaSS (L1), 

SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C, kod C/a 
i P), gLonaSS (L1), 

SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C/L5,  
kod C/a i P), gLonaSS (L1/

L2), SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, kod 
C/a i P), gLonaSS (L1/L2), 

galileo (E1/E5), SBaS

gPS (L1 C/a), 
gLonaSS (opcja)

gPS (14 L1, 14 L2), gLonaSS 
(12 L1, 12 L2), 

2 SBaS

gPS (faza L1, kod C/a), SBaS

lICZBA KANAŁÓW 136 136 45 45 75 120 14 dynamicznych 72 12
CZęSToTlIWoŚĆ oKrEŚlANIA poZyCJI [hz] 100 25 20 20 20 20 1 5 1
CZAS INICJAlIZACJI [s] zimny/ciepły/reinic� <45/<20/<1,2 <45/<20/<1,2 brak danych brak danych brak danych brak danych 75/45/nie dotyczy 60/35 brak danych
INICJAlIZACJA rTK [s] stat�/dyn�/ stat� + dyn� <7 <7 <180 (odległość <10 km) <60 (odległość do 40 km) 2 (odległość <20 km) 2 (odległość <20 km) nie dotyczy 10 nie dotyczy
DoKŁADNoŚĆ WyZNACZANIA pozycji/wysokości          

statyczna [mm + ppm] 2 + 0,5/5 + 0,5 2 + 0,5/5 + 0,5 5 + 1/12 + 2 5 + 1/12 + 2 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 10/20  5 + 1/10 + 2 
rTK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1 10 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy
DgpS [cm] 50/90 50/90 <30 <25 + 1 40 25  nie dotyczy 40 50/100

ZASIęg prACy rTK [km]          
radiomodem zależny od modemu i terenu zależny od modemu i terenu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu nie dotyczy zależy od modemu i terenu nie dotyczy
modem gSM zależny od modemu i sieci gSm zależny od modemu i sieci gSm 10 km 40 km do 50 km do 50 km nie dotyczy zależy od modemu i sieci gSm nie dotyczy

DZIAŁANIE Z SIECIĄ ASg–EUpoS tak tak tak tak tak tak tak tak PozgEo, PozgEo-d, KodgIS
ForMAT rTK (wersja rTCM) 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, CmR, CmR+ 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, CmR, CmR+ 2.3, 3.1, CmR, CmR+ 2.3, 3.1, CmR, CmR+, dBEn, LRK 2.3, 3.1, CmR, CmR+ 2.3, 3.1, CmR, CmR+ nie dotyczy 2.3, 3.1 nie dotyczy
rADIoMoDEM wbudowany/zewnętrzny brak/wbudowany brak/wbudowany zewnętrzny zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny nie dotyczy brak nie dotyczy
MoDEM gSM wbudowany/zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany lub zewnętrzny wbud. lub zewn. po Bluetooth wbudowany lub zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny nie dotyczy wbudowany opcja
TrANSMISJA gprS tak tak tak tak tak tak nie dotyczy tak nie dotyczy
porTy WEJŚCIA-WyJŚCIA 2 RS-232, 

Bluetooth Class 2
2 RS-232, 

Bluetooth Class 2
RS-232, USB, 

Bluetooth, wi-Fi SdIo
RS-232, USB, 

Bluetooth, wi-Fi SdIo
RS-232, RS-422, USB, 

Bluetooth, Ethernet
RS-232, RS-422, 
USB, Bluetooth

RS-232 RS-232, dB-9 USB (host, Client), 
Bluetooth 2.0, wi-Fi

RS-232, USB, 
Bluetooth

oDBIorNIK          
pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) 2048/4096 (Sd/SdhC) 2048/4096 (Sd/SdhC) 2048 (Sd do 32 gB) 2048 (Sd do 32 gB) 128, rozszerzalne przez USB 128, rozszerzalne przez USB 2048 (Sd) 1024 na 512 godzin
wyświetlacz 5 diod 5 diod dotykowy QVga dotykowy QVga wyświetlacz graficzny oLEd wyświetlacz graficzny oLEd 1 dioda dotykowy, kolorowy, 3,5 cala 4 diody
klawiatura [liczba klawiszy] 1 1 11 11 3 3 2 alfanumeryczna (52) 1
wymiary [mm] 178 x 89,7 178 x 89,7 190 x 90 x 43 190 x 90 x 43 215 x 200 x 76 228 x 188 x 84 44 x 84 x 120 266 x 129 x 47 60 x 150
waga [kg] st� bazowa/rover <1,3 <1,3 ok. 1,8/ok. 1,8 ok. 1,8/ok. 1,8 ok. 2,1/ok. 2,1 ok. 1,4/ok. 1,4 0,40/nie dotyczy 1,2 0,8/0,8 

rEJESTrATor (więcej s� 40-51) gEtaC PS236, nautiz X7; opcja: 
Carlson Surveyor(+), mESa, inne

gEtaC PS236, nautiz X7; opcja: 
Carlson Surveyor(+), mESa, inne

zintegrowany zintegrowany mm 10 lub 100/nautiz X7/
Ft1/Recon/nomad/Ranger 3

mm 10 lub 100/Ft1/Recon/
nomad/Ranger 3

zintegrowany zintegrowany opcja (do PPK, KodgIS)

ANTENA   aSh-660 L1 gPS/gLonaSS aSh-661 L1, L2 gnSS geodetic lub choke ring  dF5232S novatel gPS-702-gg  
sposób połączenia z rejestratorem Bluetooth, kabel Bluetooth, kabel kabel kabel Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel brak danych kabel Bluetooth
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna i wbudowana zewnętrzna i wbudowana zewnętrzna zintegrowana zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana
wymiary [mm] nie dotyczy nie dotyczy 190,5 (średn.) 190,5 (średn.) brak danych brak danych 92 x 116 185 x 69,1 jak odbiornik
waga [kg] nie dotyczy nie dotyczy brak danych brak danych brak danych brak danych 0,3 0,5 jak odbiornik

ZAAWANSoWANE FUNKCJE poMIAroWE Septentrio galileo altBoC tracking, 
eliminowanie wielodrożności aPmE, 

Receiver autonomous Integrity monitoring (RaIm)

szybsza inicjalizacja dzięki SBaS 
i gLonaSS, 

eliminacja sygnałów odbitych 
i zakłóconych 

szybsza inicjalizacja dzięki SBaS 
i gLonaSS, 

eliminacja sygnałów odbitych 
i zakłóconych 

szybsza inicjalizacja dzięki SBaS 
i gLonaSS, 

eliminacja sygnałów odbitych 
i zakłóconych 

technologia z-Blade 
umożliwiająca uzyskanie 
FIX RtK z wykorzystaniem 

dowolnej konstelacji satelitów 

eliminacja sygnałów odbitych 
i zakłóconych 

Pinwheel – eliminowanie 
wielodrożności

dokładność 10 cm dla metod 
Static, PostProcessed Kinematic, 

50 cm dla KodgIS 
i 1 m dla EgnoS

oprogrAMoWANIE poloWE Carlson SurvCE 
lub microSurvey Fieldgenius

Carlson SurvCE 
lub microSurvey Fieldgenius

FastSurvey PL lub Survey 
Pro 5.0 PL – tyczenie, 

transformacje, Cogo, advanced 
Road Construction, moduł total 
station, Real time data Server 

FastSurvey PL lub Survey Pro 5.0 PL – tyczenie, transformacje, Cogo, 
advanced Road Construction,

moduł total station, Real time data Server 

azUS data transfer: 
przetworzenie zbiorczego pliku 
binarnego w sesje pomiarowe 

RInEX

Carlson SurvCE (moduł gPS, 
tachimetryczny, drogowy)

nie dotyczy

format wymiany danych aSCII, dgn, dwg, dXF, ShP, LandXmL, tdS, SdR, 
CRd, tXt, RInEX, SBF, inne

dXF, ShP, LandXmL, tXt, JPg, 
BmP, geotIFF, inne 

dXF, ShP, LandXmL, tXt, JPg, 
BmP, geotIFF, inne 

dXF, ShP, LandXmL, tXt, JPg, 
BmP, geotIFF, inne e 

dXF, ShP, LandXmL, tXt, JPg, 
BmP, geotIFF, inne 

RInEX aSCII, dXF, dwg, dgn, XmL, ShP 
i po konwersji: tIFF, JPg, BmP

hCn, RInEX

oprogrAMoWANIE Do poSTproCESSINgU opcja: onPoz EzSurv gnSS, 
arlson SurvgnSS Post-Processor

ashtech gnSS Solutions 
lub Spectra Prec. Survey office

ashtech gnSS Solutions 
lub Spectra Prec. Survey office

ashtech gnSS Solutions 
lub Spectra Prec. Survey office

ashtech gnSS Solutions 
lub Spectra Prec. Survey office

VRS (PozgEo d aSg-EUPoS), 
open Source

opcjonalnie ChC Compass L1

oprogrAMoWANIE Do rAporToWANIA do oDgiK Rawgenius Rawgenius tak tak tak tak tak tak ChC Compass L1
BATErIE W STACJI BAZoWEJ Li-Ion, 2 x 2500 mah Li-Ion, 2 x 2500 mah Li-Ion 6600 mah Li-Ion 6600 mah Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna zewnętrzna nie dotyczy Li-Ion 2400 mah
BATErIE W oDBIorNIKU rUChoMyM Li-Ion, 2 x 2500 mah Li-Ion, 2 x 2500 mah Li-Ion 6600 mah Li-Ion 6600 mah Li-Ion Li-Ion nie dotyczy 2 Li-Ion 1 x 2400 Li-Ion
CZAS prACy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy >10 >10 10/10 10/10 8/8 8/8 10/nie dotyczy 8 przy 2 bateriach 16/16
TEMpErATUrA prACy [°C] odbiornik/antena -20 do 65 -20 do 65 -20 do 60 -20 do 60 -30 do 55/nie dotyczy -30 do 55/nie dotyczy -5 do 55/-40 do 80 -20 do +50  -30 do 65
pyŁo- I WoDoSZCZElNoŚĆ odbiornik/antena IP 67 IP67 IP65 IP65 IP67/nie dotyczy IP67 IP65/wodoodporna IP67 IP67
WypoSAŻENIE STANDArDoWE rejestrator, tyczka, uchwyty, 2 

baterie, ładowarki, karta pamięci 
Sd/SdhC, kable LEmo, karta SIm

rejestrator, tyczka, uchwyty, 2 
baterie, ładowarki, karta pamięci 
Sd/SdhC, kable LEmo, karta SIm

odbiornik, antena, kable, 
ładowarka, stacja dokująca, 
zasilacz, torba transportowa, 

uchwyt na tyczkę/statyw 

antena, rejestrator, stacja 
dokująca, kable, ładowarka, 
uchwyt na tyczkę/statyw, 

torba transportowa

odbiornik, rejestrator, 
kable, ładowarka, zasilacz, 
torba transportowa, uchwyt 

na tyczkę/statyw 

odbiornik, rejestrator, 
kable, ładowarka, zasilacz, 
torba transportowa, uchwyt 
na tyczkę/statyw, tyczka, 

antena, kable, akumulator 
żelowy 12 V/2,2 ah, ładowarka, 

konwektor 230 V > 12 V, 
azUS data transfer

kontroler, antena, 4 baterie, 
2 ładowarki samochodowe, 
3 stacjon., tyczka, uchwyt, 

śrubokręt, oprogr., okablowanie

odbiornik, pokrowiec, bateria, 
ładowarka, kabel do PC, 

Cd z programem Compass, 
adapter gwintu, miarka. 

gWArANCJA [lata] 2 (+2 opcja) 2 (+2 opcja) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 2 1
CENA NETTo ZESTAWU STANDArDoWEgo [zł] 45 900/46 900 39 995/40 895 brak danych brak danych brak danych brak danych 2990 brak danych 4995
DySTryBUTor PRoCad PRoCad geopryzmat, InS, Impexgeo geopryzmat, InS, Impexgeo  geopryzmat, InS, Impexgeo  geopryzmat, InS, Impexgeo geodigitalgPS Ryszard Pażus aPogEo gPS.PL

firma Geopryzmat, zmodyfi-
kował bowiem wspólnie z pro-
ducentem hardware i  firm-
ware, tak aby jak najlepiej 
współpracował z krajowymi 
sieciami GSM i ASG-EUPOS.

Zarówno firmy Horizon, 
Kolida, jak i Hi-Target wzbo-
gaciły swoją ofertę o odbior-
nik przeznaczony wyłącznie 
do pomiarów statycznych. 
Mowa tu o modelach Hori-
zon Kronos 100, Kolida K7 
oraz Hi-Target HD8200X. 

Jakie wnioski można wy-
ciągnąć z tegorocznego 
zestawienia? Po pierwsze, 

technologia GNSS jest już 
standardem. Na 59 serii tyl-
ko 14 to sprzęt jednosystemo-
wy (w zeszłym roku było ich 
13 na 51). Obsługę Galileo za-
pewniają już 24 instrumenty, 
a – dla porównania – dwa la-
ta temu było ich tylko 8! Nie 
powinno to dziwić, gdyż sys-
tem ten ma ruszyć na poważ-
nie już za 2 lata. Rośnie także 
liczba obsługiwanych często-
tliwości – sygnał GPS L2C śle-
dzi 36 serii, a GPS L5 – 30 (rok 
temu były to odpowiednio 23 
i 21 serii). W naturalny spo-
sób wymusza to wzrost liczby 
kanałów w odbiorniku – już 
49 modeli ma ich minimum 50 
(41 rok temu). Rekordzistą po-
zostają odbiorniki z 220-kana-
łową płytą Trimble’a. Przybyło 
także instrumentów z wyso-
ką częstotliwością wyznacza-
nia pozycji. Częściej niż co 
0,1 s potrafi to zrobić 41 serii 
(4 więcej niż w 2011 r.), a co 
0,01 s – 5 modeli. 

Standardem jest już także 
Bluetooth używany przede 
wszystkim do wymiany da-
nych między odbiornikiem 
lub/i anteną a rejestratorem. 
Technologię tę oferuje 48 serii 
(41 rok temu). Zmiany widać 
także w cenach. Rok temu naj-
tańszy zestaw RTK można by-
ło kupić za 20 tys. zł, a w tym 
już nawet za 17 tys. (rekord po-
bił CHC X90-D)! Dziwi jednak, 
dlaczego krajowi dystrybuto-
rzy tak bardzo nie chcą ujaw-
niać cen. Wszak dla polskie-
go geodety jest to podstawowe 
kryterium wyboru. 

opracowanie redakcji 
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ODBIORNIKI  GEODEZYJNE
MARKA Altus Altus Ashtech Ashtech Ashtech Ashtech AZUS Carlson CHC
MODEL APS-3gm/APS-3gu APS-3m/APS-3u ProMark 100 ProMark 200 ProFlex 500 ProMark 800 (opis s. 16) Star Surveyor+GPS X20
roK WproWADZENIA NA ryNEK 2011 2011 2010/2011 2010/2011 2009 2011 2010 2010 2010
ŚlEDZoNE SygNAŁy gPS (L1/L2/L2C/L5), gLonaSS 

(L1/L2), galileo (L1/E5a/E5b), 
Compass, SBaS

gPS (L1/L2/L2C), 
gLonaSS (L1/L2), 

SBaS

gPS L1, (faza L1, kod C/a i P), 
gLonaSS (L1), 

SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C, kod C/a 
i P), gLonaSS (L1), 

SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C/L5,  
kod C/a i P), gLonaSS (L1/

L2), SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, kod 
C/a i P), gLonaSS (L1/L2), 

galileo (E1/E5), SBaS

gPS (L1 C/a), 
gLonaSS (opcja)

gPS (14 L1, 14 L2), gLonaSS 
(12 L1, 12 L2), 

2 SBaS

gPS (faza L1, kod C/a), SBaS

lICZBA KANAŁÓW 136 136 45 45 75 120 14 dynamicznych 72 12
CZęSToTlIWoŚĆ oKrEŚlANIA poZyCJI [hz] 100 25 20 20 20 20 1 5 1
CZAS INICJAlIZACJI [s] zimny/ciepły/reinic� <45/<20/<1,2 <45/<20/<1,2 brak danych brak danych brak danych brak danych 75/45/nie dotyczy 60/35 brak danych
INICJAlIZACJA rTK [s] stat�/dyn�/ stat� + dyn� <7 <7 <180 (odległość <10 km) <60 (odległość do 40 km) 2 (odległość <20 km) 2 (odległość <20 km) nie dotyczy 10 nie dotyczy
DoKŁADNoŚĆ WyZNACZANIA pozycji/wysokości          

statyczna [mm + ppm] 2 + 0,5/5 + 0,5 2 + 0,5/5 + 0,5 5 + 1/12 + 2 5 + 1/12 + 2 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 10/20  5 + 1/10 + 2 
rTK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1 10 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy
DgpS [cm] 50/90 50/90 <30 <25 + 1 40 25  nie dotyczy 40 50/100

ZASIęg prACy rTK [km]          
radiomodem zależny od modemu i terenu zależny od modemu i terenu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu nie dotyczy zależy od modemu i terenu nie dotyczy
modem gSM zależny od modemu i sieci gSm zależny od modemu i sieci gSm 10 km 40 km do 50 km do 50 km nie dotyczy zależy od modemu i sieci gSm nie dotyczy

DZIAŁANIE Z SIECIĄ ASg–EUpoS tak tak tak tak tak tak tak tak PozgEo, PozgEo-d, KodgIS
ForMAT rTK (wersja rTCM) 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, CmR, CmR+ 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, CmR, CmR+ 2.3, 3.1, CmR, CmR+ 2.3, 3.1, CmR, CmR+, dBEn, LRK 2.3, 3.1, CmR, CmR+ 2.3, 3.1, CmR, CmR+ nie dotyczy 2.3, 3.1 nie dotyczy
rADIoMoDEM wbudowany/zewnętrzny brak/wbudowany brak/wbudowany zewnętrzny zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny nie dotyczy brak nie dotyczy
MoDEM gSM wbudowany/zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany lub zewnętrzny wbud. lub zewn. po Bluetooth wbudowany lub zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny nie dotyczy wbudowany opcja
TrANSMISJA gprS tak tak tak tak tak tak nie dotyczy tak nie dotyczy
porTy WEJŚCIA-WyJŚCIA 2 RS-232, 

Bluetooth Class 2
2 RS-232, 

Bluetooth Class 2
RS-232, USB, 

Bluetooth, wi-Fi SdIo
RS-232, USB, 

Bluetooth, wi-Fi SdIo
RS-232, RS-422, USB, 

Bluetooth, Ethernet
RS-232, RS-422, 
USB, Bluetooth

RS-232 RS-232, dB-9 USB (host, Client), 
Bluetooth 2.0, wi-Fi

RS-232, USB, 
Bluetooth

oDBIorNIK          
pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) 2048/4096 (Sd/SdhC) 2048/4096 (Sd/SdhC) 2048 (Sd do 32 gB) 2048 (Sd do 32 gB) 128, rozszerzalne przez USB 128, rozszerzalne przez USB 2048 (Sd) 1024 na 512 godzin
wyświetlacz 5 diod 5 diod dotykowy QVga dotykowy QVga wyświetlacz graficzny oLEd wyświetlacz graficzny oLEd 1 dioda dotykowy, kolorowy, 3,5 cala 4 diody
klawiatura [liczba klawiszy] 1 1 11 11 3 3 2 alfanumeryczna (52) 1
wymiary [mm] 178 x 89,7 178 x 89,7 190 x 90 x 43 190 x 90 x 43 215 x 200 x 76 228 x 188 x 84 44 x 84 x 120 266 x 129 x 47 60 x 150
waga [kg] st� bazowa/rover <1,3 <1,3 ok. 1,8/ok. 1,8 ok. 1,8/ok. 1,8 ok. 2,1/ok. 2,1 ok. 1,4/ok. 1,4 0,40/nie dotyczy 1,2 0,8/0,8 

rEJESTrATor (więcej s� 40-51) gEtaC PS236, nautiz X7; opcja: 
Carlson Surveyor(+), mESa, inne

gEtaC PS236, nautiz X7; opcja: 
Carlson Surveyor(+), mESa, inne

zintegrowany zintegrowany mm 10 lub 100/nautiz X7/
Ft1/Recon/nomad/Ranger 3

mm 10 lub 100/Ft1/Recon/
nomad/Ranger 3

zintegrowany zintegrowany opcja (do PPK, KodgIS)

ANTENA   aSh-660 L1 gPS/gLonaSS aSh-661 L1, L2 gnSS geodetic lub choke ring  dF5232S novatel gPS-702-gg  
sposób połączenia z rejestratorem Bluetooth, kabel Bluetooth, kabel kabel kabel Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel brak danych kabel Bluetooth
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna i wbudowana zewnętrzna i wbudowana zewnętrzna zintegrowana zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana
wymiary [mm] nie dotyczy nie dotyczy 190,5 (średn.) 190,5 (średn.) brak danych brak danych 92 x 116 185 x 69,1 jak odbiornik
waga [kg] nie dotyczy nie dotyczy brak danych brak danych brak danych brak danych 0,3 0,5 jak odbiornik

ZAAWANSoWANE FUNKCJE poMIAroWE Septentrio galileo altBoC tracking, 
eliminowanie wielodrożności aPmE, 

Receiver autonomous Integrity monitoring (RaIm)

szybsza inicjalizacja dzięki SBaS 
i gLonaSS, 

eliminacja sygnałów odbitych 
i zakłóconych 

szybsza inicjalizacja dzięki SBaS 
i gLonaSS, 

eliminacja sygnałów odbitych 
i zakłóconych 

szybsza inicjalizacja dzięki SBaS 
i gLonaSS, 

eliminacja sygnałów odbitych 
i zakłóconych 

technologia z-Blade 
umożliwiająca uzyskanie 
FIX RtK z wykorzystaniem 

dowolnej konstelacji satelitów 

eliminacja sygnałów odbitych 
i zakłóconych 

Pinwheel – eliminowanie 
wielodrożności

dokładność 10 cm dla metod 
Static, PostProcessed Kinematic, 

50 cm dla KodgIS 
i 1 m dla EgnoS

oprogrAMoWANIE poloWE Carlson SurvCE 
lub microSurvey Fieldgenius

Carlson SurvCE 
lub microSurvey Fieldgenius

FastSurvey PL lub Survey 
Pro 5.0 PL – tyczenie, 

transformacje, Cogo, advanced 
Road Construction, moduł total 
station, Real time data Server 

FastSurvey PL lub Survey Pro 5.0 PL – tyczenie, transformacje, Cogo, 
advanced Road Construction,

moduł total station, Real time data Server 

azUS data transfer: 
przetworzenie zbiorczego pliku 
binarnego w sesje pomiarowe 

RInEX

Carlson SurvCE (moduł gPS, 
tachimetryczny, drogowy)

nie dotyczy

format wymiany danych aSCII, dgn, dwg, dXF, ShP, LandXmL, tdS, SdR, 
CRd, tXt, RInEX, SBF, inne

dXF, ShP, LandXmL, tXt, JPg, 
BmP, geotIFF, inne 

dXF, ShP, LandXmL, tXt, JPg, 
BmP, geotIFF, inne 

dXF, ShP, LandXmL, tXt, JPg, 
BmP, geotIFF, inne e 

dXF, ShP, LandXmL, tXt, JPg, 
BmP, geotIFF, inne 

RInEX aSCII, dXF, dwg, dgn, XmL, ShP 
i po konwersji: tIFF, JPg, BmP

hCn, RInEX

oprogrAMoWANIE Do poSTproCESSINgU opcja: onPoz EzSurv gnSS, 
arlson SurvgnSS Post-Processor

ashtech gnSS Solutions 
lub Spectra Prec. Survey office

ashtech gnSS Solutions 
lub Spectra Prec. Survey office

ashtech gnSS Solutions 
lub Spectra Prec. Survey office

ashtech gnSS Solutions 
lub Spectra Prec. Survey office

VRS (PozgEo d aSg-EUPoS), 
open Source

opcjonalnie ChC Compass L1

oprogrAMoWANIE Do rAporToWANIA do oDgiK Rawgenius Rawgenius tak tak tak tak tak tak ChC Compass L1
BATErIE W STACJI BAZoWEJ Li-Ion, 2 x 2500 mah Li-Ion, 2 x 2500 mah Li-Ion 6600 mah Li-Ion 6600 mah Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna zewnętrzna nie dotyczy Li-Ion 2400 mah
BATErIE W oDBIorNIKU rUChoMyM Li-Ion, 2 x 2500 mah Li-Ion, 2 x 2500 mah Li-Ion 6600 mah Li-Ion 6600 mah Li-Ion Li-Ion nie dotyczy 2 Li-Ion 1 x 2400 Li-Ion
CZAS prACy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy >10 >10 10/10 10/10 8/8 8/8 10/nie dotyczy 8 przy 2 bateriach 16/16
TEMpErATUrA prACy [°C] odbiornik/antena -20 do 65 -20 do 65 -20 do 60 -20 do 60 -30 do 55/nie dotyczy -30 do 55/nie dotyczy -5 do 55/-40 do 80 -20 do +50  -30 do 65
pyŁo- I WoDoSZCZElNoŚĆ odbiornik/antena IP 67 IP67 IP65 IP65 IP67/nie dotyczy IP67 IP65/wodoodporna IP67 IP67
WypoSAŻENIE STANDArDoWE rejestrator, tyczka, uchwyty, 2 

baterie, ładowarki, karta pamięci 
Sd/SdhC, kable LEmo, karta SIm

rejestrator, tyczka, uchwyty, 2 
baterie, ładowarki, karta pamięci 
Sd/SdhC, kable LEmo, karta SIm

odbiornik, antena, kable, 
ładowarka, stacja dokująca, 
zasilacz, torba transportowa, 

uchwyt na tyczkę/statyw 

antena, rejestrator, stacja 
dokująca, kable, ładowarka, 
uchwyt na tyczkę/statyw, 

torba transportowa

odbiornik, rejestrator, 
kable, ładowarka, zasilacz, 
torba transportowa, uchwyt 

na tyczkę/statyw 

odbiornik, rejestrator, 
kable, ładowarka, zasilacz, 
torba transportowa, uchwyt 
na tyczkę/statyw, tyczka, 

antena, kable, akumulator 
żelowy 12 V/2,2 ah, ładowarka, 

konwektor 230 V > 12 V, 
azUS data transfer

kontroler, antena, 4 baterie, 
2 ładowarki samochodowe, 
3 stacjon., tyczka, uchwyt, 

śrubokręt, oprogr., okablowanie

odbiornik, pokrowiec, bateria, 
ładowarka, kabel do PC, 

Cd z programem Compass, 
adapter gwintu, miarka. 

gWArANCJA [lata] 2 (+2 opcja) 2 (+2 opcja) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 2 1
CENA NETTo ZESTAWU STANDArDoWEgo [zł] 45 900/46 900 39 995/40 895 brak danych brak danych brak danych brak danych 2990 brak danych 4995
DySTryBUTor PRoCad PRoCad geopryzmat, InS, Impexgeo geopryzmat, InS, Impexgeo  geopryzmat, InS, Impexgeo  geopryzmat, InS, Impexgeo geodigitalgPS Ryszard Pażus aPogEo gPS.PL
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA CHC CHC CHC FOIF GeoMax Hi-Target Hi-Target Hi-Target Hi-Target Horizon
MODEL X90-D GPS X900-F GNSS X91-E GNSS GPS GNSS A20 (opis s. 18) ZGP 800 V8 GPS V9 GNSS V30 GNSS GPS Static HD8200X Kronos 100
roK WproWADZENIA NA ryNEK 2009 2012 2011 2010 2009 2010 2010 2010 2011 2010
ŚlEDZoNE SygNAŁy gPS (faza L1/L2, kod C/a), 

SBaS
gPS (faza L1/L2/L2C, 

kod C/a), gLonaSS (L1, L2), 
SBaS

 gPS (L1 C/a, L2C, L2E, L5), 
gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2C/a, 

L2P), galileo, 
Compass, SBaS 

gPS (L1C/a, L2E, L2C, L5), 
gLonaSS (L1C/a, L1P, L2 C/a, 

L2P), galileo, 
Compass, SBaS (L1/L5)

gPS (L1/L2/L2C), 
gLonaSS (L1/L2), 

SBaS

gPS (L1, L2 P(y), L2C), 
2 kanały SBaS, 

opcjonalnie gLonaSS (L1, L2)

gPS (L1 C/a, L2E, L2C, L5), 
gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2 C/a, 

L2P), galileo, 
SBaS

gPS (L1 C/a, L2E, L2C, L5), 
gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2 C/a, 

L2P), galileo, 
SBaS

gPS gPS L1

lICZBA KANAŁÓW 24 72 220 220 72 54 220 220 12 12
CZęSToTlIWoŚĆ oKrEŚlANIA poZyCJI [hz] 1 1 5 1, 5, 10, 20 20 5 1, 2, 5, 10, 50 (standardowo 10) 1, 2, 5, 10, 50 (standardowo 10)  1,2,5,10,20
CZAS INICJAlIZACJI [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 10 /brak danych 10 /brak danych brak danych brak danych 42/21/7 brak danych/<10/<1 brak danych/<10/<1 brak danych/<10/<1 nie dotyczy 30
INICJAlIZACJA rTK [s] statyczna/dynamiczna/ stat� + dyn� 30/10/brak danych 30/10/brak danych 10/10/brak danych 2 dla wektora <20 km brak danych/8/brak danych 10 <10/<10/<10 <10/<10/<10 nie dotyczy brak danych 
DoKŁADNoŚĆ WyZNACZANIA pozycji/wysokości           

statyczna [mm + ppm] 5 + 1/10 + 2 5 + 1/10 + 2 2,5 + 1/5 + 1 5 + 0,5/10 + 0,5 5 + 1/10 + 1 2,5 + 1/5+1 2,5 +1/5+1 2,5 + 1/5 + 1 0,5 + 1/1 + 1 5 + 1/10 + 1
rTK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy brak danych 
DgpS [cm] 50/100 50/100 50/100 25 + 1 ppm 25 45 45 45 nie dotyczy brak danych 

ZASIęg prACy rTK [km]           
radiomodem nie dotyczy 20 nie dotyczy >40 5 zależy od modemu i terenu zależy od modemu i terenu zależy od modemu i terenu  brak danych 
modem gSM VRS – 70, aPIS – 20 VRS – 70, aPIS – 20 VRS – 70, aPIS – 20 >40 brak danych < 70 < 70 < 70 < 50 brak danych 

DZIAŁANIE Z SIECIĄ ASg–EUpoS nawgEo, PozgEo, PozgEo-d nawgEo, PozgEo, PozgEo-d nawgEo, PozgEo, PozgEo-d tak tak tak tak tak nie dotyczy nie
ForMAT rTK (wersja rTCM) 2.3 lub 3.1, CmR 2.1, 2.3, 3.0, CmR ,CmR+ 2.3 lub 3.1, CmR, CmR+, RtCa 2.x, 3.x 2.x, 3.1, CmR, CmR+ 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, CmR, CmR+ 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, CmR, CmR+ 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, CmR, CmR+  nie dotyczy  
rADIoMoDEM wbudowany/zewnętrzny brak opcja 

(wbudowany lub zewn.)
opcja 

(wbudowany lub zewn.)
wbudowany 

(zewn. na zamówienie)
zewnętrzny wbudowany wbudowany zależne od konfiguracji nie dotyczy nie

MoDEM gSM wbudowany/zewnętrzny 2 (wbudowany i w kontrolerze) 2 (wbudowany i w kontrolerze) 2 (wbudowany i w kontrolerze) wbudowany (zewn. na zamówienie) zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany brak nie
TrANSMISJA gprS tak tak tak tak tak tak tak tak nie dotyczy nie
porTy WEJŚCIA-WyJŚCIA RS-232, USB, Bluetooth RS-232, USB 2.0, Bluetooth RS-232, USB, Bluetooth 2 RS-232/USB Bluethooth, RS-232 2 RS-232, SIm, UhF 2 RS-232, SIm, 2 dC, UhF 2 RS-232, SIm, 2 dC, UhF port transmisyjny, gniazda baterii RS-232, USB
oDBIorNIK    a20       

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) 576 576 576 128 (Sd do 4 gB) brak 64 64 64 64 4096
wyświetlacz 5 diod 5 diod 5 diod ultrajasny graficzny oLEd 3 diody 3 diody 3 diody 3 diody 3 diody 4 diody, wyświetlacz LCd
klawiatura [liczba klawiszy] 2 2 2 6 1 2 2 3 2 2
wymiary [mm] 200 x 85 84 x 190 x 200 180 x 80 228 x 204 x 95 186 x 89 190 x 100 190 x 100 195 x 104 190 x 100 brak danych
waga [kg] st� bazowa (z anteną)/rover (z anteną) 1,4/1,4 1,4/1,4 1,25/1,25 1,5/1,5 2,1/3,07 0,9/0,9 0,9/0,9 1,3/1,3 0,6 0,6

rEJESTrATor (więcej s� 40-51) handheld X3, X5 lub X7 handheld X3, X5 lub X7 handheld X3, X5 lub X7 getac PS236/getac PS236C zgP800C Qmini, getac, Carlson mini, 
Surveyor/Surveyor+, Carlson 

tablet, Psion workabout

Qmini, getac, Carlson mini, 
Surveyor/Surveyor+, Carlson 

tablet, Psion workabout

Qmini, getac, Carlson mini, 
Surveyor/Surveyor+, Carlson 

tablet, Psion workabout

brak brak

ANTENA    a20       
sposób połączenia z rejestratorem/odbiornikiem Bluetooth Bluetooth zintegrowana Bluetooth, kabel kabel, Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth nie dotyczy brak danych 
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana
wymiary [mm] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 186 x 89 jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik
waga [kg] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 1 jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 190 x 100 jak odbiornik 

ZAAWANSoWANE FUNKCJE poMIAroWE śledzenie słabych sygnałów 
i niskich satelitów, eliminacja 

wielodrożności 

śledzenie słabych sygnałów 
i niskich satelitów, eliminacja 

wielodrożności 

śledzenie słabych sygnałów 
i niskich satelitów, eliminacja 

wielodrożności 

śledzenie słabych sygnałów 
i niskich satelitów, eliminacja 

wielodrożności 

śledzenie słabych sygnałów 
i niskich satelitów, eliminacja 

wielodrożności 

eliminacja wielodrożności 
sygnału, śledzenie niskich 

satelitów

maxwell 6 – eliminacja 
wielodrożności sygnału, 

śledzenie niskich satelitów

maxwell 6 – eliminacja 
wielodrożności sygnału, 

śledzenie niskich satelitów

brak danych brak danych 

oprogrAMoWANIE poloWE ChC LandStar 5 (Cogo, kalibracja 
lokalna, tyczenia, pomiary 

sytuacyjno-wysokościowe, profile 
komunikacyjne)

ChC LandStar 5 (Cogo, kalibracja 
lokalna, tyczenia, pomiary 

sytuacyjno-wysokościowe, profile 
komunikacyjne)

ChC LandStar 5 (Cogo, kalibracja 
lokalna, tyczenia, pomiary 
sytuacyjno--wysokościowe, 

profile komunikacyjne)

FoIF Survey, 
Field genius, 

Carlson Surv CE

tyczenie, Cogo, linia 
referencyjna, kalibracja, def. 

ukł. wsp., wcięcie gPS, import/
eksport do dXF

Carlson SurvCE/hi-RtK Road Carlson SurvCE/hi-RtK Road Carlson SurvCE/hi-RtK Road nie dotyczy brak danych 

format wymiany danych tXt, CSV, dXF tXt, CSV, dXF tXt, CSV, dXF RtCm2.x, RtCm3.x, CmR, CmR+, 
nmEa0183, ntRIP, PPSout

aSCII, dXF, tXt, CSV, 
gSI8, gSI16

aSCII, dXF, dwg, dgn, XmL, ShP 
i po konwersji: tIFF, JPg, BmP

aSCII, dXF, dwg, dgn, XmL, ShP 
i po konwersji: tIFF, JPg, BmP

aSCII, dXF, dwg, dgn, XmL, ShP 
i po konwersji: tIFF, JPg, BmP

zhd aSCII, tXt

oprogrAMoWANIE Do poSTproCESSINgU ChC Compass Pro L1L2 ChC Compass Pro L1L2 ChC Compass Pro L1L2 FoIF geomatics office, Cad geomax geo office hdS2003 hdS2003 hdS2003 hdS2003 horizon gnSS Processor
oprogrAMoWANIE Do rAporToWANIA do oDgiK gPS.PL generator Raportów gPS.PL generator Raportów gPS.PL generator Raportów konwerter danych do tabel brak danych tak tak tak brak brak
BATErIE W STACJI BAZoWEJ nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Li-Ion 5,8 ah (opcj. zewn.) 1 Li-on 2 Li-Ion 2 Li-Ion 1 Li-Ion Li-Ion 2 baterie Li-Ion lub zewn
BATErIE W oDBIorNIKU rUChoMyM 2 x Li-Ion 2200 mah 2 x Li-Ion 2200 mah 2 x Li-Ion 2200 mah Li-Ion 5,8 ah (opcj. zewn.) 3 Li-on 2 Li-Ion 2 Li-Ion 1 Li-Ion nie dotyczy  
CZAS prACy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy nie dotyczy/8 nie dotyczy/9 nie dotyczy/10 10-13 6-8 12 przy 2 bateriach 12 przy 2 bateriach 12 przy 1 baterii 16 16
TEMpErATUrA prACy [°C] odbiornik/antena -30 do 60/-30 do 60 -30 do 60/-30 do 60 -30 do 65/-30 do 65 -30 do 65 - 30 do 65 -30 do 60 -30 do 60 -40 do 65 -40 do 70  
NorMA pyŁo- I WoDoSZCZElNoŚCI odbiornik/antena IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP66 IP67 IP67 IP67 IP67 IP66
WypoSAŻENIE STANDArDoWE odbiornik, 2 baterie, ładowarka, 

tyczka z pokr., 
kabel LEmo USB/RS, 

adapter gwintu, 
uchwyt na kontroler

odbiornik, waliza, 
2 baterie, ładowarka, 

tyczka z pokr., 
kabel LEmo USB/RS, 

adapter gwintu, uchwyt 
na kontroler

odbiornik, waliza, 
2 baterie, ładowarka, 

tyczka z pokr., 
kabel LEmo USB/RS, 

adapter gwintu, uchwyt 
na kontroler

antena z odbiornikiem i 2 bat., 
ładowarki, kontroler, 
karta SIm, tyczka, 

kable, oprogr. kontrolera 
i postprocessingu, 

karta pam., czytnik

kompletny zestaw RtK 
(odbiornik, rejestrator, 

telefon komórkowy prepaid, 
walizka, 3 bat., 

tyczka z pokrowcem 
i uchwytem) 

kontroler z SurvCE/hI RtK, oprogr. 
do postprocessingu, 4 bat., łado-
warka, ruletka, tyczka, antena do 
radiomodemu, uchwyty i akcesoria 
do kontrolera, kabel RS232/USB, 

Certyfikat Bezpieczeństwa

kontroler z SurvCE/hI RtK, oprogr. 
do postprocessingu, 4 bat., łado-
warka, ruletka, tyczka, antena do 
radiomodemu, uchwyty i akcesoria 
do kontrolera, kabel RS232/USB, 

Certyfikat Bezpieczeństwa

kontroler z SurvCE/hI RtK, oprogr. 
do postprocessingu, 4 bat., łado-
warka, ruletka, tyczka, antena do 
radiomodemu, akcesoria do kon-
trolera, kabel RS232/USB, Certy-

fikat Bezpieczeństwa

oprogramowanie do 
postprocessingu hdS2003, 
spodarka z pionownikiem 

optycznym (opcja), 
adapter do gPS (opcja)

miarka 3 m, spodarka, 
nośnik z pionem optycznym, 

kabel do transmisji, 
2 baterie, ładowarka 

gWArANCJA [lata] 1 1 1 2 1 1 1 3 1  
CENA NETTo ZESTAWU STANDArDoWEgo [zł] (o – odbiornik,
 b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK) 

RtK – 16 995 RtK – 21 995 RtK – 24 995 brak danych RtK – 31 990 zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji brak danych

DySTryBUTor gPS.PL gPS.PL gPS.PL FoIF Polska Szwajcarska Precyzja aPogEo aPogEo aPogEo aPogEo geo-truck
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA CHC CHC CHC FOIF GeoMax Hi-Target Hi-Target Hi-Target Hi-Target Horizon
MODEL X90-D GPS X900-F GNSS X91-E GNSS GPS GNSS A20 (opis s. 18) ZGP 800 V8 GPS V9 GNSS V30 GNSS GPS Static HD8200X Kronos 100
roK WproWADZENIA NA ryNEK 2009 2012 2011 2010 2009 2010 2010 2010 2011 2010
ŚlEDZoNE SygNAŁy gPS (faza L1/L2, kod C/a), 

SBaS
gPS (faza L1/L2/L2C, 

kod C/a), gLonaSS (L1, L2), 
SBaS

 gPS (L1 C/a, L2C, L2E, L5), 
gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2C/a, 

L2P), galileo, 
Compass, SBaS 

gPS (L1C/a, L2E, L2C, L5), 
gLonaSS (L1C/a, L1P, L2 C/a, 

L2P), galileo, 
Compass, SBaS (L1/L5)

gPS (L1/L2/L2C), 
gLonaSS (L1/L2), 

SBaS

gPS (L1, L2 P(y), L2C), 
2 kanały SBaS, 

opcjonalnie gLonaSS (L1, L2)

gPS (L1 C/a, L2E, L2C, L5), 
gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2 C/a, 

L2P), galileo, 
SBaS

gPS (L1 C/a, L2E, L2C, L5), 
gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2 C/a, 

L2P), galileo, 
SBaS

gPS gPS L1

lICZBA KANAŁÓW 24 72 220 220 72 54 220 220 12 12
CZęSToTlIWoŚĆ oKrEŚlANIA poZyCJI [hz] 1 1 5 1, 5, 10, 20 20 5 1, 2, 5, 10, 50 (standardowo 10) 1, 2, 5, 10, 50 (standardowo 10)  1,2,5,10,20
CZAS INICJAlIZACJI [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 10 /brak danych 10 /brak danych brak danych brak danych 42/21/7 brak danych/<10/<1 brak danych/<10/<1 brak danych/<10/<1 nie dotyczy 30
INICJAlIZACJA rTK [s] statyczna/dynamiczna/ stat� + dyn� 30/10/brak danych 30/10/brak danych 10/10/brak danych 2 dla wektora <20 km brak danych/8/brak danych 10 <10/<10/<10 <10/<10/<10 nie dotyczy brak danych 
DoKŁADNoŚĆ WyZNACZANIA pozycji/wysokości           

statyczna [mm + ppm] 5 + 1/10 + 2 5 + 1/10 + 2 2,5 + 1/5 + 1 5 + 0,5/10 + 0,5 5 + 1/10 + 1 2,5 + 1/5+1 2,5 +1/5+1 2,5 + 1/5 + 1 0,5 + 1/1 + 1 5 + 1/10 + 1
rTK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy brak danych 
DgpS [cm] 50/100 50/100 50/100 25 + 1 ppm 25 45 45 45 nie dotyczy brak danych 

ZASIęg prACy rTK [km]           
radiomodem nie dotyczy 20 nie dotyczy >40 5 zależy od modemu i terenu zależy od modemu i terenu zależy od modemu i terenu  brak danych 
modem gSM VRS – 70, aPIS – 20 VRS – 70, aPIS – 20 VRS – 70, aPIS – 20 >40 brak danych < 70 < 70 < 70 < 50 brak danych 

DZIAŁANIE Z SIECIĄ ASg–EUpoS nawgEo, PozgEo, PozgEo-d nawgEo, PozgEo, PozgEo-d nawgEo, PozgEo, PozgEo-d tak tak tak tak tak nie dotyczy nie
ForMAT rTK (wersja rTCM) 2.3 lub 3.1, CmR 2.1, 2.3, 3.0, CmR ,CmR+ 2.3 lub 3.1, CmR, CmR+, RtCa 2.x, 3.x 2.x, 3.1, CmR, CmR+ 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, CmR, CmR+ 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, CmR, CmR+ 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, CmR, CmR+  nie dotyczy  
rADIoMoDEM wbudowany/zewnętrzny brak opcja 

(wbudowany lub zewn.)
opcja 

(wbudowany lub zewn.)
wbudowany 

(zewn. na zamówienie)
zewnętrzny wbudowany wbudowany zależne od konfiguracji nie dotyczy nie

MoDEM gSM wbudowany/zewnętrzny 2 (wbudowany i w kontrolerze) 2 (wbudowany i w kontrolerze) 2 (wbudowany i w kontrolerze) wbudowany (zewn. na zamówienie) zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany brak nie
TrANSMISJA gprS tak tak tak tak tak tak tak tak nie dotyczy nie
porTy WEJŚCIA-WyJŚCIA RS-232, USB, Bluetooth RS-232, USB 2.0, Bluetooth RS-232, USB, Bluetooth 2 RS-232/USB Bluethooth, RS-232 2 RS-232, SIm, UhF 2 RS-232, SIm, 2 dC, UhF 2 RS-232, SIm, 2 dC, UhF port transmisyjny, gniazda baterii RS-232, USB
oDBIorNIK    a20       

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) 576 576 576 128 (Sd do 4 gB) brak 64 64 64 64 4096
wyświetlacz 5 diod 5 diod 5 diod ultrajasny graficzny oLEd 3 diody 3 diody 3 diody 3 diody 3 diody 4 diody, wyświetlacz LCd
klawiatura [liczba klawiszy] 2 2 2 6 1 2 2 3 2 2
wymiary [mm] 200 x 85 84 x 190 x 200 180 x 80 228 x 204 x 95 186 x 89 190 x 100 190 x 100 195 x 104 190 x 100 brak danych
waga [kg] st� bazowa (z anteną)/rover (z anteną) 1,4/1,4 1,4/1,4 1,25/1,25 1,5/1,5 2,1/3,07 0,9/0,9 0,9/0,9 1,3/1,3 0,6 0,6

rEJESTrATor (więcej s� 40-51) handheld X3, X5 lub X7 handheld X3, X5 lub X7 handheld X3, X5 lub X7 getac PS236/getac PS236C zgP800C Qmini, getac, Carlson mini, 
Surveyor/Surveyor+, Carlson 

tablet, Psion workabout

Qmini, getac, Carlson mini, 
Surveyor/Surveyor+, Carlson 

tablet, Psion workabout

Qmini, getac, Carlson mini, 
Surveyor/Surveyor+, Carlson 

tablet, Psion workabout

brak brak

ANTENA    a20       
sposób połączenia z rejestratorem/odbiornikiem Bluetooth Bluetooth zintegrowana Bluetooth, kabel kabel, Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth nie dotyczy brak danych 
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana
wymiary [mm] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 186 x 89 jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik
waga [kg] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 1 jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 190 x 100 jak odbiornik 

ZAAWANSoWANE FUNKCJE poMIAroWE śledzenie słabych sygnałów 
i niskich satelitów, eliminacja 

wielodrożności 

śledzenie słabych sygnałów 
i niskich satelitów, eliminacja 

wielodrożności 

śledzenie słabych sygnałów 
i niskich satelitów, eliminacja 

wielodrożności 

śledzenie słabych sygnałów 
i niskich satelitów, eliminacja 

wielodrożności 

śledzenie słabych sygnałów 
i niskich satelitów, eliminacja 

wielodrożności 

eliminacja wielodrożności 
sygnału, śledzenie niskich 

satelitów

maxwell 6 – eliminacja 
wielodrożności sygnału, 

śledzenie niskich satelitów

maxwell 6 – eliminacja 
wielodrożności sygnału, 

śledzenie niskich satelitów

brak danych brak danych 

oprogrAMoWANIE poloWE ChC LandStar 5 (Cogo, kalibracja 
lokalna, tyczenia, pomiary 

sytuacyjno-wysokościowe, profile 
komunikacyjne)

ChC LandStar 5 (Cogo, kalibracja 
lokalna, tyczenia, pomiary 

sytuacyjno-wysokościowe, profile 
komunikacyjne)

ChC LandStar 5 (Cogo, kalibracja 
lokalna, tyczenia, pomiary 
sytuacyjno--wysokościowe, 

profile komunikacyjne)

FoIF Survey, 
Field genius, 

Carlson Surv CE

tyczenie, Cogo, linia 
referencyjna, kalibracja, def. 

ukł. wsp., wcięcie gPS, import/
eksport do dXF

Carlson SurvCE/hi-RtK Road Carlson SurvCE/hi-RtK Road Carlson SurvCE/hi-RtK Road nie dotyczy brak danych 

format wymiany danych tXt, CSV, dXF tXt, CSV, dXF tXt, CSV, dXF RtCm2.x, RtCm3.x, CmR, CmR+, 
nmEa0183, ntRIP, PPSout

aSCII, dXF, tXt, CSV, 
gSI8, gSI16

aSCII, dXF, dwg, dgn, XmL, ShP 
i po konwersji: tIFF, JPg, BmP

aSCII, dXF, dwg, dgn, XmL, ShP 
i po konwersji: tIFF, JPg, BmP

aSCII, dXF, dwg, dgn, XmL, ShP 
i po konwersji: tIFF, JPg, BmP

zhd aSCII, tXt

oprogrAMoWANIE Do poSTproCESSINgU ChC Compass Pro L1L2 ChC Compass Pro L1L2 ChC Compass Pro L1L2 FoIF geomatics office, Cad geomax geo office hdS2003 hdS2003 hdS2003 hdS2003 horizon gnSS Processor
oprogrAMoWANIE Do rAporToWANIA do oDgiK gPS.PL generator Raportów gPS.PL generator Raportów gPS.PL generator Raportów konwerter danych do tabel brak danych tak tak tak brak brak
BATErIE W STACJI BAZoWEJ nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Li-Ion 5,8 ah (opcj. zewn.) 1 Li-on 2 Li-Ion 2 Li-Ion 1 Li-Ion Li-Ion 2 baterie Li-Ion lub zewn
BATErIE W oDBIorNIKU rUChoMyM 2 x Li-Ion 2200 mah 2 x Li-Ion 2200 mah 2 x Li-Ion 2200 mah Li-Ion 5,8 ah (opcj. zewn.) 3 Li-on 2 Li-Ion 2 Li-Ion 1 Li-Ion nie dotyczy  
CZAS prACy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy nie dotyczy/8 nie dotyczy/9 nie dotyczy/10 10-13 6-8 12 przy 2 bateriach 12 przy 2 bateriach 12 przy 1 baterii 16 16
TEMpErATUrA prACy [°C] odbiornik/antena -30 do 60/-30 do 60 -30 do 60/-30 do 60 -30 do 65/-30 do 65 -30 do 65 - 30 do 65 -30 do 60 -30 do 60 -40 do 65 -40 do 70  
NorMA pyŁo- I WoDoSZCZElNoŚCI odbiornik/antena IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP66 IP67 IP67 IP67 IP67 IP66
WypoSAŻENIE STANDArDoWE odbiornik, 2 baterie, ładowarka, 

tyczka z pokr., 
kabel LEmo USB/RS, 

adapter gwintu, 
uchwyt na kontroler

odbiornik, waliza, 
2 baterie, ładowarka, 

tyczka z pokr., 
kabel LEmo USB/RS, 

adapter gwintu, uchwyt 
na kontroler

odbiornik, waliza, 
2 baterie, ładowarka, 

tyczka z pokr., 
kabel LEmo USB/RS, 

adapter gwintu, uchwyt 
na kontroler

antena z odbiornikiem i 2 bat., 
ładowarki, kontroler, 
karta SIm, tyczka, 

kable, oprogr. kontrolera 
i postprocessingu, 

karta pam., czytnik

kompletny zestaw RtK 
(odbiornik, rejestrator, 

telefon komórkowy prepaid, 
walizka, 3 bat., 

tyczka z pokrowcem 
i uchwytem) 

kontroler z SurvCE/hI RtK, oprogr. 
do postprocessingu, 4 bat., łado-
warka, ruletka, tyczka, antena do 
radiomodemu, uchwyty i akcesoria 
do kontrolera, kabel RS232/USB, 

Certyfikat Bezpieczeństwa

kontroler z SurvCE/hI RtK, oprogr. 
do postprocessingu, 4 bat., łado-
warka, ruletka, tyczka, antena do 
radiomodemu, uchwyty i akcesoria 
do kontrolera, kabel RS232/USB, 

Certyfikat Bezpieczeństwa

kontroler z SurvCE/hI RtK, oprogr. 
do postprocessingu, 4 bat., łado-
warka, ruletka, tyczka, antena do 
radiomodemu, akcesoria do kon-
trolera, kabel RS232/USB, Certy-

fikat Bezpieczeństwa

oprogramowanie do 
postprocessingu hdS2003, 
spodarka z pionownikiem 

optycznym (opcja), 
adapter do gPS (opcja)

miarka 3 m, spodarka, 
nośnik z pionem optycznym, 

kabel do transmisji, 
2 baterie, ładowarka 

gWArANCJA [lata] 1 1 1 2 1 1 1 3 1  
CENA NETTo ZESTAWU STANDArDoWEgo [zł] (o – odbiornik,
 b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK) 

RtK – 16 995 RtK – 21 995 RtK – 24 995 brak danych RtK – 31 990 zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji brak danych

DySTryBUTor gPS.PL gPS.PL gPS.PL FoIF Polska Szwajcarska Precyzja aPogEo aPogEo aPogEo aPogEo geo-truck
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA Horizon Javad GNSS Javad GNSS Kolida Kolida Leica Leica Leica Leica Leica 
MODEL Kronos 200 Triumph-1 G3-T Triumph – VS K7 (opis s. 12) K9-T (opis s. 12) GS08 NetRover GS10 Limited GS10 Performance GS10 Professional GS12
roK WproWADZENIA NA ryNEK 2010 2009 2011 2012 2011 2010 2009 2009 2009 2010
ŚlEDZoNE SygNAŁy gPS (L1 C/a, L2E, L2C, L5), 

gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2 C/a, 
L2P), galileo, Compass, 

SBaS (L1/L5)

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, kod 
C/a i P), gLonaSS (L1/L2), 

galileo, 
SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C/L5 kod 
C/a i P), gLonaSS (L1/L2), 

galileo (E1/E5a), 
Compass, SBaS

gPS (faza L1, kod C/a i P), 
SBaS 

gPS (L1 C/a, L2E, L2C, L5), 
gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2 C/a, 

L2P), SBaS (L1/L5), 
galileo (L1,E5) 

gPS (L1/L2),
gLonaSS (L1/L2), 

SBaS

gPS (L1/L2), 
SBaS (możliwość rozbudowy)

gPS (L1/L2), 
SBaS (możliwość rozbudowy)

gPS (L1/L2/L5), 
gLonaSS (kod L1/L2), 

galileo (E1/E5a/E5b/altBoC), 
Compass, SBaS

gPS (L1/L2/L5), 
gLonaSS (kod L1/L2), 

galileo (E1/E5a/E5b/altBoC), 
Compass, SBaS

lICZBA KANAŁÓW 220 216 216 12 220 72 120 120 120 120
CZęSToTlIWoŚĆ oKrEŚlANIA poZyCJI [hz] 1,2,5,10,20 100 100 1 20 1 do 5 (opcja) 5 do 20 (opcja) do 20 do 20 1 do 5 (opcja)
CZAS INICJAlIZACJI [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja <40/20/5 <35/<5 /<1 <35/<5 /<1 <60 <15 30/8/1 30/8/1 30/8/1 30/8/1 30/8/1
INICJAlIZACJA rTK [s] statyczna/dynamiczna/ stat� + dyn� 10 brak danych brak danych nie dotyczy brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych
DoKŁADNoŚĆ WyZNACZANIA pozycji/wysokości           

statyczna [mm + ppm] 3 + 1/5 + 1 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 1/15 + 1 2,5 + 1/5 + 1 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5
rTK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 10 + 1/15 + 1 10 + 1/15 + 1,5 nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 
DgpS [cm] 45 <25 <25 nie dotyczy 25 25 25 25 25 25

ZASIęg prACy rTK [km]           
radiomodem zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu nie dotyczy zależy od modemu nie dotyczy 5 (możliwość rozbudowy) nielimitowany nielimitowany nie dotyczy
modem gSM 70 wbudowany wbudowany nie dotyczy 50 do 50 5 (możliwość rozbudowy) do 50 do 50 do 50 (opcja)

DZIAŁANIE Z SIECIĄ ASg–EUpoS tak tak tak nie tak tak opcja tak tak tak
ForMAT rTK (wersja rTCM) CmR, CmR+, 2.x, 3.x 2.3, 3.1, CmR, CmR+ 2.x, 3.x nie dotyczy 2.x, 3.x, CmR, CmR+ 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.x, 3.x
rADIoMoDEM wbudowany/zewnętrzny wbudowany (zewnętrzny opcja) wbudowany lub zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny nie dotyczy wbudowany lub zewnętrzny brak zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny brak
MoDEM gSM wbudowany/zewnętrzny wbudowany (zewnętrzny opcja) wbudowany lub zewnętrzny wbudowany nie dotyczy wbud. lub zewn. po Bluetooth wbudowany w kontroler zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny wbudowany w kontroler
TrANSMISJA gprS tak tak tak nie dotyczy tak tak opcja tak tak tak
porTy WEJŚCIA-WyJŚCIA RS-232,USB, 

Bluetooth
2 RS-232, USB, 

Bluetooth, Ethernet
2 USB 2.0, Bluetooth, 

wi-Fi (IEEE 802.11b/g), Ethernet 
5pin , 

high speed USB
RS-232, USB, 

Bluetooth
RS-232/USB, 

Bluetooth
2 RS-232, USB/RS-232, zasil, 

ant. tnC, 2 x Bluetooth
2 RS-232, USB/RS-232, zasil, 

ant. tnC, 2 Bluetooth
2 RS-232, USB/RS-232, zasilanie 

anteny tnC, 2 Bluetooth
RS-232/USB, 

Bluetooth
oDBIorNIK            

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) 4096 2048 do 2048 – 32 gB microSd 4096 64 nie dotyczy  1024 (karta Sd)  1024 (karta Sd)  1024 (karta Sd) nie dotyczy
wyświetlacz 6 diody diody dotykowy 4,3”, wVga,  800 x 480 px graficzny brak danych 3 diody 8 diod 8 diod 8 diod 3 diody
klawiatura [liczba klawiszy] 2 2 15 2 oraz pilot zdalnego sterowania 

(16 klawiszy)
2 1 2 2 2 1

wymiary [mm] 96 x 186 x 59 178 x 96 x 178 178 x 109 x 178 150 x 150 x 135 223 x 100 x 42 186 x 89 212 x 166 x 79 212 x 166 x 79 212 x 166 x 79 186 x 89
waga [kg] st� bazowa (z anteną)/rover (z anteną) 2,9 baza/1,2 rover 1,7 1,7 0,6 0,46 3,8/2,85 5,0/5,4 (zestaw w plecaku) 5,0/5,4 (zestaw w plecaku) 5,0/5,4 (zestaw w plecaku) 3,8/2,85

rEJESTrATor (więcej s� 40-51) odin 5000, Psion workabout, 
getac PS236, Flint, Scepter

Victor zintegrowany nie dotyczy mobilemapper 10, nautiz X7, 
algiz X7

CS10 CS10/CS15 CS10/CS15 CS10/CS15 CS10/CS15

ANTENA   mikropaskowa   gS08 aS10 aS10 aS10 gS12
sposób połączenia z rejestratorem/odbiornikiem brak danych zintegrowana  zintegrowana nie dotyczy Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zintegrowana zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana
wymiary [mm] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik brak danych jak odbiornik 170 x 62 170 x 62 170 x 62 jak odbiornik
waga [kg] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik brak danych jak odbiornik 0,44 0,44 0,44 jak odbiornik

ZAAWANSoWANE FUNKCJE poMIAroWE maxwell 6 – śledzenie niskich 
satelitów, eliminacja sygnałów 

odbitych i zakłóconych

zaawansowana redukcja 
wielodrożności

zaawansowana redukcja 
wielodrożności, 

pomiar „Lift & tilt”

Stop@go szybsza inicjalizacja dzięki SBaS 
i gLonaSS, ekstrapolacja korekt 
różnicowych do 30 s, eliminacja 
sygnałów odbitych i zakłóconych

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, 

odporność na zakłóc., śledzenie 
niskich satelitów i słabych sygn. 

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, 

odporność na zakłóc., śledzenie 
niskich satelitów i słabych sygn.

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, 

odporność na zakłóc., śledzenie 
niskich satelitów i słabych sygn.

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, odporność 

na zakłóc., śledzenie niskich 
satelitów i słabych sygn.n. 

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, 

odporność na zakłóc., śledzenie 
niskich satelitów i słabych sygn.

oprogrAMoWANIE poloWE horizon SurvCE, K-Link tracy RtK, SurvCE VS software, pomiar punktów, 
linii, powierzchni, 
Cogo, kompas

brak danych SurvCE PL, tyczenie, transform., 
Cogo, advanced Road 

Construction, moduł total station

wcięcie gPS, tyczenie punktów 
3d, tyczenie dróg, tyczenie dtm, 

linia referencyjna

Cogo, tyczenie osi, płaszczyzna 
ref., tycz. dtm, pom. przekrojów 

i obj., RoadRunner, RR Rail

Cogo, tyczenie osi, płaszczyzna 
ref., tycz. dtm, pom. przekrojów 

i obj., RoadRunner, RR Rail

Cogo, tyczenie osi, płaszczyzna 
ref., tycz. dtm, pom. przekrojów 

i obj., RoadRunner, RR Rail

wcięcie gPS, tyczenie punktów 
3d, tyczenie dróg, tyczenie dtm, 

linia referencyjna
format wymiany danych dXF, dwg, RInEX, aSCII, tXt 

i inne
tXt, dXF, ShP, dXF, ShP, tXt, mIF/taB brak danych dXF, dgn, dwg, ShP, LandXmL, 

JPg, BmP, geotIF
dXF, aSCII, użytkownika dXF, aSCII, LandXmL, inne dXF, aSCII, LandXmL, inne dXF, aSCII, LandXmL, inne dXF, aSCII, użytkownika

oprogrAMoWANIE Do poSTproCESSINgU horizon gnSS Processor JUStIn LInK gIodIS, JUStIn LInK Kolida tak Leica geo office Leica geo office Leica geo office Leica geo office Leica geo office
oprogrAMoWANIE Do rAporToWANIA do oDgiK tak gnSS Solutions (z SurvCE) JUStIn LInK Kolida tak tak tak tak tak tak
BATErIE W STACJI BAZoWEJ 2 baterie Li-Ion lub zewn Li-Ion Li-Ion 7,2 V, 8,8ah (63,36wh) 2 Li-Ion, 2500 mah Li-Ion Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna
BATErIE W oDBIorNIKU rUChoMyM 2 baterie Li-Ion lub zewn Li-Ion Li-Ion 7,2 V, 8,8ah (63,36wh) nie dotyczy Li-Ion Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna
CZAS prACy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy 5 15/15 10/10 16/nie dotyczy 8/8 7 13/15 13/15 13/15 7
TEMpErATUrA prACy [°C] odbiornik/antena -25 do 60 -40 do 75/nie dotyczy -30 do 60 -40 do 70 -40 do 75/nie dotyczy -40 do 65/-40 do 65 -40 do 65/-40 do 70 -40 do 65/-40 do 70 -40 do 65/40 do 70 -40 do 65/-40 do 65
NorMA pyŁo- I WoDoSZCZElNoŚCI odbiornik/antena IP67 / IP67 IP67/67/nie dotyczy wodoodporny IP65 IP65 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67
WypoSAŻENIE STANDArDoWE kontroler, antena do radia i gSm, 

miarka 3 m, spodarka, nośnik 
z pionem opt., kable, 

2 baterie do odbiornika, 
ładowarki 

odbiornik, rejestrator, kable, 
ładowarka, zasilacz, torba 

transportowa, 
uchwyt na tyczkę/statyw

ładowarka, tyczka, microSd 4 gB,  
kabel USB i zasilania, 
adapter na statyw, 

nóżki podporowe, stylus

antena, kable, 2 baterie, 
ładowarka, zasilacz, pilot, 

spodarka z pionownikiem opt., 
taśma pomiarowa, 
adapter pod antenę

odbiornik, rejestrator, kable, 
ładowarka, zasilacz, 

uchwyt na tyczkę, tyczka, 
spodarka, 

pionownik optyczny

kompletny zestaw do pracy 
w trybie RtK

odbiornik, antena, okablowanie, 
tyczka, kontroler 

kompletny zestaw do pracy 
w trybie RtK

kompletny zestaw do pracy 
w trybie RtK

kompletny zestaw do pracy 
w trybie RtK

gWArANCJA [lata] 2 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 2 2 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia)
CENA NETTo ZESTAWU STANDArDoWEgo [zł] (o – odbiornik,
 b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK) 

brak danych w zależności od konfiguracji w zależności od konfiguracji brak danych brak danych od 35 900 od 30 000 od 45 000 od 52 000 od 46 000

DySTryBUTor geo-truck InS InS geopryzmat geopryzmat Leica geosystems, 
Ig t. nadowski

Leica geosystems, 
Ig t. nadowski

Leica geosystems, 
Ig t. nadowski

Leica geosystems, 
Ig t. nadowski

Leica geosystems, 
Ig t. nadowski
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA Horizon Javad GNSS Javad GNSS Kolida Kolida Leica Leica Leica Leica Leica 
MODEL Kronos 200 Triumph-1 G3-T Triumph – VS K7 (opis s. 12) K9-T (opis s. 12) GS08 NetRover GS10 Limited GS10 Performance GS10 Professional GS12
roK WproWADZENIA NA ryNEK 2010 2009 2011 2012 2011 2010 2009 2009 2009 2010
ŚlEDZoNE SygNAŁy gPS (L1 C/a, L2E, L2C, L5), 

gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2 C/a, 
L2P), galileo, Compass, 

SBaS (L1/L5)

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, kod 
C/a i P), gLonaSS (L1/L2), 

galileo, 
SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C/L5 kod 
C/a i P), gLonaSS (L1/L2), 

galileo (E1/E5a), 
Compass, SBaS

gPS (faza L1, kod C/a i P), 
SBaS 

gPS (L1 C/a, L2E, L2C, L5), 
gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2 C/a, 

L2P), SBaS (L1/L5), 
galileo (L1,E5) 

gPS (L1/L2),
gLonaSS (L1/L2), 

SBaS

gPS (L1/L2), 
SBaS (możliwość rozbudowy)

gPS (L1/L2), 
SBaS (możliwość rozbudowy)

gPS (L1/L2/L5), 
gLonaSS (kod L1/L2), 

galileo (E1/E5a/E5b/altBoC), 
Compass, SBaS

gPS (L1/L2/L5), 
gLonaSS (kod L1/L2), 

galileo (E1/E5a/E5b/altBoC), 
Compass, SBaS

lICZBA KANAŁÓW 220 216 216 12 220 72 120 120 120 120
CZęSToTlIWoŚĆ oKrEŚlANIA poZyCJI [hz] 1,2,5,10,20 100 100 1 20 1 do 5 (opcja) 5 do 20 (opcja) do 20 do 20 1 do 5 (opcja)
CZAS INICJAlIZACJI [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja <40/20/5 <35/<5 /<1 <35/<5 /<1 <60 <15 30/8/1 30/8/1 30/8/1 30/8/1 30/8/1
INICJAlIZACJA rTK [s] statyczna/dynamiczna/ stat� + dyn� 10 brak danych brak danych nie dotyczy brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych
DoKŁADNoŚĆ WyZNACZANIA pozycji/wysokości           

statyczna [mm + ppm] 3 + 1/5 + 1 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 1/15 + 1 2,5 + 1/5 + 1 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5
rTK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 10 + 1/15 + 1 10 + 1/15 + 1,5 nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 
DgpS [cm] 45 <25 <25 nie dotyczy 25 25 25 25 25 25

ZASIęg prACy rTK [km]           
radiomodem zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu nie dotyczy zależy od modemu nie dotyczy 5 (możliwość rozbudowy) nielimitowany nielimitowany nie dotyczy
modem gSM 70 wbudowany wbudowany nie dotyczy 50 do 50 5 (możliwość rozbudowy) do 50 do 50 do 50 (opcja)

DZIAŁANIE Z SIECIĄ ASg–EUpoS tak tak tak nie tak tak opcja tak tak tak
ForMAT rTK (wersja rTCM) CmR, CmR+, 2.x, 3.x 2.3, 3.1, CmR, CmR+ 2.x, 3.x nie dotyczy 2.x, 3.x, CmR, CmR+ 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.x, 3.x
rADIoMoDEM wbudowany/zewnętrzny wbudowany (zewnętrzny opcja) wbudowany lub zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny nie dotyczy wbudowany lub zewnętrzny brak zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny brak
MoDEM gSM wbudowany/zewnętrzny wbudowany (zewnętrzny opcja) wbudowany lub zewnętrzny wbudowany nie dotyczy wbud. lub zewn. po Bluetooth wbudowany w kontroler zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny wbudowany w kontroler
TrANSMISJA gprS tak tak tak nie dotyczy tak tak opcja tak tak tak
porTy WEJŚCIA-WyJŚCIA RS-232,USB, 

Bluetooth
2 RS-232, USB, 

Bluetooth, Ethernet
2 USB 2.0, Bluetooth, 

wi-Fi (IEEE 802.11b/g), Ethernet 
5pin , 

high speed USB
RS-232, USB, 

Bluetooth
RS-232/USB, 

Bluetooth
2 RS-232, USB/RS-232, zasil, 

ant. tnC, 2 x Bluetooth
2 RS-232, USB/RS-232, zasil, 

ant. tnC, 2 Bluetooth
2 RS-232, USB/RS-232, zasilanie 

anteny tnC, 2 Bluetooth
RS-232/USB, 

Bluetooth
oDBIorNIK            

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) 4096 2048 do 2048 – 32 gB microSd 4096 64 nie dotyczy  1024 (karta Sd)  1024 (karta Sd)  1024 (karta Sd) nie dotyczy
wyświetlacz 6 diody diody dotykowy 4,3”, wVga,  800 x 480 px graficzny brak danych 3 diody 8 diod 8 diod 8 diod 3 diody
klawiatura [liczba klawiszy] 2 2 15 2 oraz pilot zdalnego sterowania 

(16 klawiszy)
2 1 2 2 2 1

wymiary [mm] 96 x 186 x 59 178 x 96 x 178 178 x 109 x 178 150 x 150 x 135 223 x 100 x 42 186 x 89 212 x 166 x 79 212 x 166 x 79 212 x 166 x 79 186 x 89
waga [kg] st� bazowa (z anteną)/rover (z anteną) 2,9 baza/1,2 rover 1,7 1,7 0,6 0,46 3,8/2,85 5,0/5,4 (zestaw w plecaku) 5,0/5,4 (zestaw w plecaku) 5,0/5,4 (zestaw w plecaku) 3,8/2,85

rEJESTrATor (więcej s� 40-51) odin 5000, Psion workabout, 
getac PS236, Flint, Scepter

Victor zintegrowany nie dotyczy mobilemapper 10, nautiz X7, 
algiz X7

CS10 CS10/CS15 CS10/CS15 CS10/CS15 CS10/CS15

ANTENA   mikropaskowa   gS08 aS10 aS10 aS10 gS12
sposób połączenia z rejestratorem/odbiornikiem brak danych zintegrowana  zintegrowana nie dotyczy Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zintegrowana zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana
wymiary [mm] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik brak danych jak odbiornik 170 x 62 170 x 62 170 x 62 jak odbiornik
waga [kg] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik brak danych jak odbiornik 0,44 0,44 0,44 jak odbiornik

ZAAWANSoWANE FUNKCJE poMIAroWE maxwell 6 – śledzenie niskich 
satelitów, eliminacja sygnałów 

odbitych i zakłóconych

zaawansowana redukcja 
wielodrożności

zaawansowana redukcja 
wielodrożności, 

pomiar „Lift & tilt”

Stop@go szybsza inicjalizacja dzięki SBaS 
i gLonaSS, ekstrapolacja korekt 
różnicowych do 30 s, eliminacja 
sygnałów odbitych i zakłóconych

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, 

odporność na zakłóc., śledzenie 
niskich satelitów i słabych sygn. 

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, 

odporność na zakłóc., śledzenie 
niskich satelitów i słabych sygn.

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, 

odporność na zakłóc., śledzenie 
niskich satelitów i słabych sygn.

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, odporność 

na zakłóc., śledzenie niskich 
satelitów i słabych sygn.n. 

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, 

odporność na zakłóc., śledzenie 
niskich satelitów i słabych sygn.

oprogrAMoWANIE poloWE horizon SurvCE, K-Link tracy RtK, SurvCE VS software, pomiar punktów, 
linii, powierzchni, 
Cogo, kompas

brak danych SurvCE PL, tyczenie, transform., 
Cogo, advanced Road 

Construction, moduł total station

wcięcie gPS, tyczenie punktów 
3d, tyczenie dróg, tyczenie dtm, 

linia referencyjna

Cogo, tyczenie osi, płaszczyzna 
ref., tycz. dtm, pom. przekrojów 

i obj., RoadRunner, RR Rail

Cogo, tyczenie osi, płaszczyzna 
ref., tycz. dtm, pom. przekrojów 

i obj., RoadRunner, RR Rail

Cogo, tyczenie osi, płaszczyzna 
ref., tycz. dtm, pom. przekrojów 

i obj., RoadRunner, RR Rail

wcięcie gPS, tyczenie punktów 
3d, tyczenie dróg, tyczenie dtm, 

linia referencyjna
format wymiany danych dXF, dwg, RInEX, aSCII, tXt 

i inne
tXt, dXF, ShP, dXF, ShP, tXt, mIF/taB brak danych dXF, dgn, dwg, ShP, LandXmL, 

JPg, BmP, geotIF
dXF, aSCII, użytkownika dXF, aSCII, LandXmL, inne dXF, aSCII, LandXmL, inne dXF, aSCII, LandXmL, inne dXF, aSCII, użytkownika

oprogrAMoWANIE Do poSTproCESSINgU horizon gnSS Processor JUStIn LInK gIodIS, JUStIn LInK Kolida tak Leica geo office Leica geo office Leica geo office Leica geo office Leica geo office
oprogrAMoWANIE Do rAporToWANIA do oDgiK tak gnSS Solutions (z SurvCE) JUStIn LInK Kolida tak tak tak tak tak tak
BATErIE W STACJI BAZoWEJ 2 baterie Li-Ion lub zewn Li-Ion Li-Ion 7,2 V, 8,8ah (63,36wh) 2 Li-Ion, 2500 mah Li-Ion Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna
BATErIE W oDBIorNIKU rUChoMyM 2 baterie Li-Ion lub zewn Li-Ion Li-Ion 7,2 V, 8,8ah (63,36wh) nie dotyczy Li-Ion Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna
CZAS prACy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy 5 15/15 10/10 16/nie dotyczy 8/8 7 13/15 13/15 13/15 7
TEMpErATUrA prACy [°C] odbiornik/antena -25 do 60 -40 do 75/nie dotyczy -30 do 60 -40 do 70 -40 do 75/nie dotyczy -40 do 65/-40 do 65 -40 do 65/-40 do 70 -40 do 65/-40 do 70 -40 do 65/40 do 70 -40 do 65/-40 do 65
NorMA pyŁo- I WoDoSZCZElNoŚCI odbiornik/antena IP67 / IP67 IP67/67/nie dotyczy wodoodporny IP65 IP65 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67
WypoSAŻENIE STANDArDoWE kontroler, antena do radia i gSm, 

miarka 3 m, spodarka, nośnik 
z pionem opt., kable, 

2 baterie do odbiornika, 
ładowarki 

odbiornik, rejestrator, kable, 
ładowarka, zasilacz, torba 

transportowa, 
uchwyt na tyczkę/statyw

ładowarka, tyczka, microSd 4 gB,  
kabel USB i zasilania, 
adapter na statyw, 

nóżki podporowe, stylus

antena, kable, 2 baterie, 
ładowarka, zasilacz, pilot, 

spodarka z pionownikiem opt., 
taśma pomiarowa, 
adapter pod antenę

odbiornik, rejestrator, kable, 
ładowarka, zasilacz, 

uchwyt na tyczkę, tyczka, 
spodarka, 

pionownik optyczny

kompletny zestaw do pracy 
w trybie RtK

odbiornik, antena, okablowanie, 
tyczka, kontroler 

kompletny zestaw do pracy 
w trybie RtK

kompletny zestaw do pracy 
w trybie RtK

kompletny zestaw do pracy 
w trybie RtK

gWArANCJA [lata] 2 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 2 2 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia)
CENA NETTo ZESTAWU STANDArDoWEgo [zł] (o – odbiornik,
 b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK) 

brak danych w zależności od konfiguracji w zależności od konfiguracji brak danych brak danych od 35 900 od 30 000 od 45 000 od 52 000 od 46 000

DySTryBUTor geo-truck InS InS geopryzmat geopryzmat Leica geosystems, 
Ig t. nadowski

Leica geosystems, 
Ig t. nadowski

Leica geosystems, 
Ig t. nadowski

Leica geosystems, 
Ig t. nadowski

Leica geosystems, 
Ig t. nadowski
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA Leica Leica Leica Leica Leica NovAtel NovAtel Pentax Sokkia South
MODEL GS15 Limited GS15 Performance GS15 Professional GS25 Basic GS25 Profesional SPAN-CPT SPAN-LCI-AL1GN G3100-R1 (opis s. 20) GRX-1 S86T
roK WproWADZENIA NA ryNEK 2009 2009 2009 2011 2011 2009 2010 2011 2010 2010
ŚlEDZoNE SygNAŁy gPS (L1/L2), 

SBaS (możliwość rozbudowy)
gPS (L1/L2), 

SBaS (możliwość rozbudowy)
gPS (L1/L2/L5), 

gLonaSS (kod L1/L2), 
galileo (E1/E5a/E5b/altBoC), 

Compass, SBaS

gPS (L1/L2), 
możliwość rozbudowy

gPS (L1/L2/L5), 
gLonaSS (kod L1/L2), 

galileo (E1/E5a/E5b/altBoC), 
Compass, SBaS

gPS (L1/L2/L2C/L5), 
EgnoS, 

omniStar VBS, omniStar hP

gPS (L1/L2/L2C/L5), 
gLonaSS (L1/L2), 

SBaS

gPS (L1 C/a, L2E, L2C, L5), 
gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2 C/a, 

L2P), 
SBaS (L1/L5)

gPS (faza L1/L2/L2C, 
kod C/a, P), 
gLonaSS, 

SBaS

gPS (L1 C/a, L2, L2E, L2C, 
L5), gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2 

C/a, L2P), 
galileo, SBaS (L1/L5), Compass

lICZBA KANAŁÓW 120 120 120 120 120 72 2 x 72 (2 płyty gnSS, 2 anteny) 136 72 220
CZęSToTlIWoŚĆ oKrEŚlANIA poZyCJI [hz] 5 do 20 (opcja) do 20 do 20 5 do 20 (opcja) do 20 5 20 25 1-20 1, 2, 5, 10, 20
CZAS INICJAlIZACJI [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 30/8/1 30/8/1 30/8/1 30/8/1 30/8/1 50/35/1 50/35/1 8 60/40/1 brak danych
INICJAlIZACJA rTK [s] statyczna/dynamiczna/ stat� + dyn� 8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych <15
DoKŁADNoŚĆ WyZNACZANIA pozycji/wysokości           

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 nie dotyczy nie dotyczy 2 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 1/5 + 1
rTK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/15 + 1 10 + 1/15 + 1 10 + 1/20 + 1
DgpS [cm] 25 25 25 25 25 40/80 40/80 35 50 25/50 + 1 ppm

ZASIęg prACy rTK [km]           
radiomodem 5 (możliwość rozbudowy) nielimitowany  nielimitowany 5 (możliwość rozbudowy)  nielimitowany 60 60 zależy od modemu zależy od warunków zależy od modemu
modem gSM 5 (możliwość rozbudowy) do 50 do 50 5 (możliwość rozbudowy) do 50 VRS – 70 VRS – 70 zależy od modemu zależy od sieci gSm do 70

DZIAŁANIE Z SIECIĄ ASg–EUpoS opcja tak tak opcja tak nawgEo, PozgEo, PozgEo-d nawgEo, PozgEo, PozgEo-d tak tak tak
ForMAT rTK (wersja rTCM) 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.3 lub 3.1, CmR, RtCa 2.3 lub 3.1, CmR, RtCa 2.x, 3.x, CmR 2.0, CmR+ 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.x, 3.x, CmRx
rADIoMoDEM wbudowany/zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany zewnętrzny zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny wbud. gSm/gPRS+UhF wbudowany (zewn. opcja)
MoDEM gSM wbudowany/zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany zewnętrzny zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny wbud. gSm/gPRS+UhF wbudowany
TrANSMISJA gprS opcja tak tak tak tak tak tak tak tak tak
porTy WEJŚCIA-WyJŚCIA RS-232, USB/RS-232, szeregowy 

UaRt i USB, zasil., 2 Bluetooth
RS-232, USB/RS-232, 

UaRt i USB zasil., 2 Bluetooth
RS-232, USB/RS-232, 

UaRt i USB zasil., 2 Bluetooth
3 RS-232, USB/RS-232, UaRt 

i USB zasil., Bluetooth, PPS, Event
 3 RS-232, USB/RS-232, UaRt 

i USB zasil., Bluetooth, PPS, Event
RS-232, USB RS-232, USB LEmo 5 pin, LEmo 8 pin, 

LEmo 4 pin
RS-232, USB, Bluetooth RS-232, USB, 

Bluetooth
oDBIorNIK           

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci)  1024 (karta Sd)  1024 (karta Sd)  1024 (karta Sd)  1024 (karta Sd)  1024 (karta Sd) brak brak 2044 (SdhC) 4096
wyświetlacz 8 diod 8 diod 8 diod ekran o wysokiej rozdzielczości ekran o wysokiej rozdzielczości brak brak brak danych diody LCd
klawiatura [liczba klawiszy] 2 2 2 6 6 brak brak 1 1 4
wymiary [mm] 196 x 198 196 x 198 196 x 198 170 x 62 170 x 62 152 x 168 x 89 200 x 248 x 76 198 x 99 184 x 95 158 x 158 x 78
waga [kg] st� bazowa (z anteną)/rover (z anteną) 3,3/3,3 3,3/3,3 3,3/3,3 2,24/2,24 2,24/2,24 nie dotyczy/2,36 nie dotyczy/3,4 1,5/1,5 z bateriami 1,10 (odbiornik) 1,35 z akumulatorem 

i radiem zewnętrznym)
rEJESTrATor (więcej s� 40-51) CS10/CS15 CS10/CS15 CS10/CS15 CS10/CS15/komputer CS10/CS15/komputer PC PC Pentax FC-25, -250, -2500, -236, tESLa workabout Pro g3, getac PS236
ANTENA gS15 gS15 gS15 aS10/aR25 aS10/aR25      

sposób połączenia z rejestratorem/odbiornikiem Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel brak danych brak danych Bluetooth/kabel Bluetooth Bluetooth, kabel
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana zintegrowana
wymiary [mm] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 170 x 62 170 x 62 185 x 69 185 x 69 brak danych jak odbiornik jak odbiornik
waga [kg] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 0,44 0,44 0,5 0,5 brak danych jak odbiornik jak odbiornik

ZAAWANSoWANE FUNKCJE poMIAroWE Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, odporność 

na zakłóc., śledzenie niskich 
satelitów i słabych sygn.

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, odporność 

na zakłóc., śledzenie niskich 
satelitów i słabych sygn.

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, odporność 

na zakłóc., śledzenie niskich 
satelitów i słabych sygn.

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, odporność 

na zakłóc., śledzenie niskich 
satelitów i słabych sygn.

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, 

odporność na zakłóc., śledzenie 
niskich satelitów i słabych sygn.

integracja RtK + ImU mEmS: 
kontynuacja pomiaru RtK 
przy 1-5 satelitach gPS 

oraz czasowa praca bez gPS

integracja RtK + ImU mEmS: 
kontynuacja pomiaru RtK 

przy 1-5 satelitach oraz praca 
bez gPS, stat. wektor aL1gn 

do autokalibracji

szybsza inicjalizacja dzięki 
SBaS i gLonaSS, 

eliminacja sygnałów odbitych 
i zakłóconych

zaawansowana redukcja 
wielodrożności,

 śledzenie niskich satelitów

maxwell 6 – pomijanie sygn. 
wielotorowych, śledzenie niskich 

satelitów, 
kompensacja przerywanych 

poprawek RtK
oprogrAMoWANIE poloWE Cogo, tyczenie osi, płaszczyzna 

ref., tycz. dtm, pom. przekrojów 
i obj., RoadRunner, RR Rail

Cogo, tyczenie osi, płaszczyzna 
ref., tycz. dtm, pom. przekrojów 

i obj., RoadRunner, RR Rail

Cogo, tyczenie osi, płaszczyzna 
ref., tycz. dtm, pom. przekrojów 

i obj., RoadRunner, RR Rail

Cogo, tyczenie osi, płaszczyzna 
ref., tycz. dtm, pom. przekrojów 

i obj., RoadRunner, RR Rail

Cogo, tyczenie osi, płaszczyzna 
ref., tycz. dtm, pom. przekrojów 

i obj., RoadRunner, RR Rail

novatel CdU novatel CdU Field genius – tyczenie, 
transformacje, Cogo, 

praca na mapach, 

topSurv – obsługa gPS, tS, trans-
form., ukł. 1965, 2000, lokalne, 
tycz. pkt, linii, wys., domiary, po-
la pow., rzuty, moduł drogowy 3d

E-Star III 
lub/i Carlson SurvCE

format wymiany danych dXF, aSCII, LandXmL, inne dXF, aSCII, LandXmL, 
użytkownika

dXF, aSCII, LandXmL, 
użytkownika

dXF, aSCII, LandXmL, 
użytkownika

dXF, aSCII, LandXmL, 
użytkownika

logi aSCII i/lub binarne novatel logi aSCII i/lub binarne novatel dXF, dgn, dwg, ShP, LandXmL, 
JPg, BmP, geotIF

tXt, dXF (edycja), dwg, dgn, 
ShP, tIFF, geotIFF, inne

RInEX, dXF, dXF-Link, zdm, 8m, 
aSCII, KmL, inne

oprogrAMoWANIE Do poSTproCESSINgU Leica geo office Leica geo office Leica geo office Leica geo office Leica geo office novatel Inertial Explorer novatel Inertial Explorer tak topcon tools South gPS Processor
oprogrAMoWANIE Do rAporToWANIA do oDgiK tak tak tak tak tak nie dotyczy nie dotyczy tak tak (bezpłatna aktualizacja) tak
BATErIE W STACJI BAZoWEJ 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna zasilanie zewnętrzne zasilanie zewnętrzne Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion Li-Ion lub akumulator samoch.
BATErIE W oDBIorNIKU rUChoMyM 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna brak danych brak danych Li-Ion Li-Ion Li-Ion lub akumulator samoch.
CZAS prACy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy 10 10 10 8 8 nie dotyczy nie dotyczy 10/10 ok. 7,5 15 do 20 na wbudowanych 

bateriach (zależy od 
temperatury i trybu pracy)

TEMpErATUrA prACy [°C] odbiornik/antena -40 do 65/-40 do 65 -40 do 65/40 do 65 -40 do 65/-40 do 56 -40 do 65 -40 do 65 -40 do 65/-40 do 65 -40 do 65/-40 do 65 -20 do 65/nie dotyczy -45 do 70 -40 do 65/-40 do 65
NorMA pyŁo- I WoDoSZCZElNoŚCI odbiornik/antena IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67 IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67 IPX7/IPX7 IP67/IP67
WypoSAŻENIE STANDArDoWE odbiornik, antena, okablowanie, 

tyczka, kontroler
kompletny zestaw do pracy 

w trybie RtK
kompletny zestaw do pracy 

w trybie RtK
kompletny zestaw do pomiarów 
RtK, zestaw stacji referencyjnej 
lub zestaw do pomiarów stat.

kompletny zestaw do 
pomiarów RtK lub zestaw stacji 

referencyjnej

odbiornik, antena, 
kabel antenowy, 
kabel sterujący

odbiornik, 2 anteny, 
kable antenowe, 
kabel sterujący

odbiornik, rejestrator, kable, 
ładowarka, zasilacz, uchwyt 
na tyczkę/statyw, tyczka

odbiornik, rejestrator, tyczka, 
ładowarki, karta pamięci 

z czytnikiem, dostęp do tPI-nEt

baterie, kontroler, ładow., anteny 
do modemów, kable, taśma do 
pom. wys., karta gSm, tyczka

gWArANCJA [lata] 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 1 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 2
CENA NETTo ZESTAWU STANDArDoWEgo [zł] (o – odbiornik,
 b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK) 

od 30 000 od 45 000 od 52 000 od 35 000 od 45 000 RtK – 93 000 RtK – 254 000 brak danych zależy od konfiguracji zależy od konfiguracji

DySTryBUTor Leica geosystems, Ig t. nadowski Leica geosystems, Ig t. nadowski Leica geosystems, Ig t. nadowski Leica geosystems, Ig t. nadowski Leica geosystems, Ig t. nadowski gPS.PL gPS.PL geopryzmat tPI geomatix
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA Leica Leica Leica Leica Leica NovAtel NovAtel Pentax Sokkia South
MODEL GS15 Limited GS15 Performance GS15 Professional GS25 Basic GS25 Profesional SPAN-CPT SPAN-LCI-AL1GN G3100-R1 (opis s. 20) GRX-1 S86T
roK WproWADZENIA NA ryNEK 2009 2009 2009 2011 2011 2009 2010 2011 2010 2010
ŚlEDZoNE SygNAŁy gPS (L1/L2), 

SBaS (możliwość rozbudowy)
gPS (L1/L2), 

SBaS (możliwość rozbudowy)
gPS (L1/L2/L5), 

gLonaSS (kod L1/L2), 
galileo (E1/E5a/E5b/altBoC), 

Compass, SBaS

gPS (L1/L2), 
możliwość rozbudowy

gPS (L1/L2/L5), 
gLonaSS (kod L1/L2), 

galileo (E1/E5a/E5b/altBoC), 
Compass, SBaS

gPS (L1/L2/L2C/L5), 
EgnoS, 

omniStar VBS, omniStar hP

gPS (L1/L2/L2C/L5), 
gLonaSS (L1/L2), 

SBaS

gPS (L1 C/a, L2E, L2C, L5), 
gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2 C/a, 

L2P), 
SBaS (L1/L5)

gPS (faza L1/L2/L2C, 
kod C/a, P), 
gLonaSS, 

SBaS

gPS (L1 C/a, L2, L2E, L2C, 
L5), gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2 

C/a, L2P), 
galileo, SBaS (L1/L5), Compass

lICZBA KANAŁÓW 120 120 120 120 120 72 2 x 72 (2 płyty gnSS, 2 anteny) 136 72 220
CZęSToTlIWoŚĆ oKrEŚlANIA poZyCJI [hz] 5 do 20 (opcja) do 20 do 20 5 do 20 (opcja) do 20 5 20 25 1-20 1, 2, 5, 10, 20
CZAS INICJAlIZACJI [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 30/8/1 30/8/1 30/8/1 30/8/1 30/8/1 50/35/1 50/35/1 8 60/40/1 brak danych
INICJAlIZACJA rTK [s] statyczna/dynamiczna/ stat� + dyn� 8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych <15
DoKŁADNoŚĆ WyZNACZANIA pozycji/wysokości           

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 nie dotyczy nie dotyczy 2 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 1/5 + 1
rTK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/15 + 1 10 + 1/15 + 1 10 + 1/20 + 1
DgpS [cm] 25 25 25 25 25 40/80 40/80 35 50 25/50 + 1 ppm

ZASIęg prACy rTK [km]           
radiomodem 5 (możliwość rozbudowy) nielimitowany  nielimitowany 5 (możliwość rozbudowy)  nielimitowany 60 60 zależy od modemu zależy od warunków zależy od modemu
modem gSM 5 (możliwość rozbudowy) do 50 do 50 5 (możliwość rozbudowy) do 50 VRS – 70 VRS – 70 zależy od modemu zależy od sieci gSm do 70

DZIAŁANIE Z SIECIĄ ASg–EUpoS opcja tak tak opcja tak nawgEo, PozgEo, PozgEo-d nawgEo, PozgEo, PozgEo-d tak tak tak
ForMAT rTK (wersja rTCM) 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.3 lub 3.1, CmR, RtCa 2.3 lub 3.1, CmR, RtCa 2.x, 3.x, CmR 2.0, CmR+ 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.x, 3.x, CmRx
rADIoMoDEM wbudowany/zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany zewnętrzny zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny wbud. gSm/gPRS+UhF wbudowany (zewn. opcja)
MoDEM gSM wbudowany/zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany zewnętrzny zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny wbud. gSm/gPRS+UhF wbudowany
TrANSMISJA gprS opcja tak tak tak tak tak tak tak tak tak
porTy WEJŚCIA-WyJŚCIA RS-232, USB/RS-232, szeregowy 

UaRt i USB, zasil., 2 Bluetooth
RS-232, USB/RS-232, 

UaRt i USB zasil., 2 Bluetooth
RS-232, USB/RS-232, 

UaRt i USB zasil., 2 Bluetooth
3 RS-232, USB/RS-232, UaRt 

i USB zasil., Bluetooth, PPS, Event
 3 RS-232, USB/RS-232, UaRt 

i USB zasil., Bluetooth, PPS, Event
RS-232, USB RS-232, USB LEmo 5 pin, LEmo 8 pin, 

LEmo 4 pin
RS-232, USB, Bluetooth RS-232, USB, 

Bluetooth
oDBIorNIK           

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci)  1024 (karta Sd)  1024 (karta Sd)  1024 (karta Sd)  1024 (karta Sd)  1024 (karta Sd) brak brak 2044 (SdhC) 4096
wyświetlacz 8 diod 8 diod 8 diod ekran o wysokiej rozdzielczości ekran o wysokiej rozdzielczości brak brak brak danych diody LCd
klawiatura [liczba klawiszy] 2 2 2 6 6 brak brak 1 1 4
wymiary [mm] 196 x 198 196 x 198 196 x 198 170 x 62 170 x 62 152 x 168 x 89 200 x 248 x 76 198 x 99 184 x 95 158 x 158 x 78
waga [kg] st� bazowa (z anteną)/rover (z anteną) 3,3/3,3 3,3/3,3 3,3/3,3 2,24/2,24 2,24/2,24 nie dotyczy/2,36 nie dotyczy/3,4 1,5/1,5 z bateriami 1,10 (odbiornik) 1,35 z akumulatorem 

i radiem zewnętrznym)
rEJESTrATor (więcej s� 40-51) CS10/CS15 CS10/CS15 CS10/CS15 CS10/CS15/komputer CS10/CS15/komputer PC PC Pentax FC-25, -250, -2500, -236, tESLa workabout Pro g3, getac PS236
ANTENA gS15 gS15 gS15 aS10/aR25 aS10/aR25      

sposób połączenia z rejestratorem/odbiornikiem Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel Bluetooth/kabel brak danych brak danych Bluetooth/kabel Bluetooth Bluetooth, kabel
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana zintegrowana
wymiary [mm] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 170 x 62 170 x 62 185 x 69 185 x 69 brak danych jak odbiornik jak odbiornik
waga [kg] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 0,44 0,44 0,5 0,5 brak danych jak odbiornik jak odbiornik

ZAAWANSoWANE FUNKCJE poMIAroWE Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, odporność 

na zakłóc., śledzenie niskich 
satelitów i słabych sygn.

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, odporność 

na zakłóc., śledzenie niskich 
satelitów i słabych sygn.

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, odporność 

na zakłóc., śledzenie niskich 
satelitów i słabych sygn.

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, odporność 

na zakłóc., śledzenie niskich 
satelitów i słabych sygn.

Smarttrack+, SmartCheck+, 
elimin. wielodrożności, 

odporność na zakłóc., śledzenie 
niskich satelitów i słabych sygn.

integracja RtK + ImU mEmS: 
kontynuacja pomiaru RtK 
przy 1-5 satelitach gPS 

oraz czasowa praca bez gPS

integracja RtK + ImU mEmS: 
kontynuacja pomiaru RtK 

przy 1-5 satelitach oraz praca 
bez gPS, stat. wektor aL1gn 

do autokalibracji

szybsza inicjalizacja dzięki 
SBaS i gLonaSS, 

eliminacja sygnałów odbitych 
i zakłóconych

zaawansowana redukcja 
wielodrożności,

 śledzenie niskich satelitów

maxwell 6 – pomijanie sygn. 
wielotorowych, śledzenie niskich 

satelitów, 
kompensacja przerywanych 

poprawek RtK
oprogrAMoWANIE poloWE Cogo, tyczenie osi, płaszczyzna 

ref., tycz. dtm, pom. przekrojów 
i obj., RoadRunner, RR Rail

Cogo, tyczenie osi, płaszczyzna 
ref., tycz. dtm, pom. przekrojów 

i obj., RoadRunner, RR Rail

Cogo, tyczenie osi, płaszczyzna 
ref., tycz. dtm, pom. przekrojów 

i obj., RoadRunner, RR Rail

Cogo, tyczenie osi, płaszczyzna 
ref., tycz. dtm, pom. przekrojów 

i obj., RoadRunner, RR Rail

Cogo, tyczenie osi, płaszczyzna 
ref., tycz. dtm, pom. przekrojów 

i obj., RoadRunner, RR Rail

novatel CdU novatel CdU Field genius – tyczenie, 
transformacje, Cogo, 

praca na mapach, 

topSurv – obsługa gPS, tS, trans-
form., ukł. 1965, 2000, lokalne, 
tycz. pkt, linii, wys., domiary, po-
la pow., rzuty, moduł drogowy 3d

E-Star III 
lub/i Carlson SurvCE

format wymiany danych dXF, aSCII, LandXmL, inne dXF, aSCII, LandXmL, 
użytkownika

dXF, aSCII, LandXmL, 
użytkownika

dXF, aSCII, LandXmL, 
użytkownika

dXF, aSCII, LandXmL, 
użytkownika

logi aSCII i/lub binarne novatel logi aSCII i/lub binarne novatel dXF, dgn, dwg, ShP, LandXmL, 
JPg, BmP, geotIF

tXt, dXF (edycja), dwg, dgn, 
ShP, tIFF, geotIFF, inne

RInEX, dXF, dXF-Link, zdm, 8m, 
aSCII, KmL, inne

oprogrAMoWANIE Do poSTproCESSINgU Leica geo office Leica geo office Leica geo office Leica geo office Leica geo office novatel Inertial Explorer novatel Inertial Explorer tak topcon tools South gPS Processor
oprogrAMoWANIE Do rAporToWANIA do oDgiK tak tak tak tak tak nie dotyczy nie dotyczy tak tak (bezpłatna aktualizacja) tak
BATErIE W STACJI BAZoWEJ 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna zasilanie zewnętrzne zasilanie zewnętrzne Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion Li-Ion lub akumulator samoch.
BATErIE W oDBIorNIKU rUChoMyM 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna brak danych brak danych Li-Ion Li-Ion Li-Ion lub akumulator samoch.
CZAS prACy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy 10 10 10 8 8 nie dotyczy nie dotyczy 10/10 ok. 7,5 15 do 20 na wbudowanych 

bateriach (zależy od 
temperatury i trybu pracy)

TEMpErATUrA prACy [°C] odbiornik/antena -40 do 65/-40 do 65 -40 do 65/40 do 65 -40 do 65/-40 do 56 -40 do 65 -40 do 65 -40 do 65/-40 do 65 -40 do 65/-40 do 65 -20 do 65/nie dotyczy -45 do 70 -40 do 65/-40 do 65
NorMA pyŁo- I WoDoSZCZElNoŚCI odbiornik/antena IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67 IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67 IPX7/IPX7 IP67/IP67
WypoSAŻENIE STANDArDoWE odbiornik, antena, okablowanie, 

tyczka, kontroler
kompletny zestaw do pracy 

w trybie RtK
kompletny zestaw do pracy 

w trybie RtK
kompletny zestaw do pomiarów 
RtK, zestaw stacji referencyjnej 
lub zestaw do pomiarów stat.

kompletny zestaw do 
pomiarów RtK lub zestaw stacji 

referencyjnej

odbiornik, antena, 
kabel antenowy, 
kabel sterujący

odbiornik, 2 anteny, 
kable antenowe, 
kabel sterujący

odbiornik, rejestrator, kable, 
ładowarka, zasilacz, uchwyt 
na tyczkę/statyw, tyczka

odbiornik, rejestrator, tyczka, 
ładowarki, karta pamięci 

z czytnikiem, dostęp do tPI-nEt

baterie, kontroler, ładow., anteny 
do modemów, kable, taśma do 
pom. wys., karta gSm, tyczka

gWArANCJA [lata] 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 1 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 2
CENA NETTo ZESTAWU STANDArDoWEgo [zł] (o – odbiornik,
 b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK) 

od 30 000 od 45 000 od 52 000 od 35 000 od 45 000 RtK – 93 000 RtK – 254 000 brak danych zależy od konfiguracji zależy od konfiguracji

DySTryBUTor Leica geosystems, Ig t. nadowski Leica geosystems, Ig t. nadowski Leica geosystems, Ig t. nadowski Leica geosystems, Ig t. nadowski Leica geosystems, Ig t. nadowski gPS.PL gPS.PL geopryzmat tPI geomatix
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA South South Spectra Precision Spectra Precision Stonex Stonex Stonex Stonex Topcon Topcon 
MODEL S82T S82V (opis s. 22) Epoch 10 Epoch 50 GNSS S8n S9 GNSS GNSS S9 II GNSS S9.3 GB-3 Legacy E+ 
roK WproWADZENIA NA ryNEK 2011 2011/2012 2007 2011  wiosna 2012 2010 2011 2011 brak danych brak danych
ŚlEDZoNE SygNAŁy gPS (L1 C/a, L2, L2E, L2C, L5), 

gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2 C/a, 
L2P), 

galileo, SBaS (L1/L5), Compass

gPS (L1 C/a, L2, L2E, L2C, L5), 
gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2 C/a, 

L2P), 
galileo, SBaS (L1/L5), Compass

gPS (faza L1, kod C/a), 
SBaS

gPS (L1/L2/L2C/L5), 
gLonaSS (L1/L2), 

SBaS (L1/L5), 
galileo (gIoVE-a i -B)

gPS (faza L1/L2, kod C/a, P);  
SBaS 

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, 
kod C/a, P), gLonaSS (L1/L2), 

gallileo i Compass (opcja), 
SBaS 

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, 
kod C/a, P), gLonaSS (L1/L2), 

gallileo i Compass (opcja), 
SBaS 

gPS (faza L1/L2, kod C/a, P, 
L2C, L5), gLonaSS (L1/L2), 

gallileo i Compass (opcja), SBaS 

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, 
kod C/a, P), 
gLonaSS, 

galileo, SBaS

gPS (faza L1/L2, kod C/a i P), 
gLonaSS, 

SBaS

lICZBA KANAŁÓW 220 220 12 220 72 220 220 220 72 40
CZęSToTlIWoŚĆ oKrEŚlANIA poZyCJI [hz] 1, 2, 5, 10, 20 1, 2, 5, 10, 20 1 20 do 20 1, 2, 5, 10, 20, 50 1, 2, 5, 10, 20, 50 1, 2, 5, 10, 20, 50 1-20 1-20
CZAS INICJAlIZACJI [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja brak danych brak danych brak danych <60/10/1 brak danych brak danych brak danych brak danych 60/10/1 60/10/1
INICJAlIZACJA rTK [s] statyczna/dynamiczna/ stat� + dyn� <10 <10 nie dotyczy automatyczna otF 10 10 10 10 brak danych brak danych
DoKŁADNoŚĆ WyZNACZANIA pozycji/wysokości           

statyczna [mm + ppm] 2,5 + 1/5 + 1 2,5 + 1/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 3 + 0,1/3,5 + 0,4 3 + 1/5 + 1 3 + 1/5 + 1 3 + 1/5 + 1 3 + 1/5 + 1 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 1
rTK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/15 + 1 10 + 1/15 + 2
DgpS [cm] 25/50 + 1 ppm 25/50 + 1 ppm <300 25 + 1 ppm/50 + 1 ppm 0,45 45 45 0,45 30 brak danych

ZASIęg prACy rTK [km]           
radiomodem zależy od modemu zależy od modemu nie dotyczy zależy od modemu nie dotyczy zależy od radiomodemu zależy od radiomodemu zależy od radiomodemu zależy od modemu i terenu zależy od modemu i terenu
modem gSM do 70 do 70 nie dotyczy zależy od modemu do 70 do 70 do 70 do 70 zależy od modemu i sieci gSm zależy od modemu i sieci gSm

DZIAŁANIE Z SIECIĄ ASg–EUpoS tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
ForMAT rTK (wersja rTCM) 2.x, 3.x, CmRx 2.x, 3.x, CmRx nie dotyczy 2.x, 3.x, CmR, CmR+, sCmRx CmR, CmR+, 2.x, 3.x CmR, CmR+, 2.x, 3.x CmR, CmR+, 2.x, 3.x CmR, CmR+, 2.x, 3.x 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 
rADIoMoDEM wbudowany/zewnętrzny wbudowany (zewn. opcja) wbud. mdS/zewn. adL zewnętrzny zewnętrzny lub wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany (mdS tRm 450) wbudowany zewnętrzny zewnętrzny
MoDEM gSM wbudowany/zewnętrzny wbudowany wbudowany zewnętrzny zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany zewnętrzny zewnętrzny 
TrANSMISJA gprS tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
porTy WEJŚCIA-WyJŚCIA RS-232, USB, 

Bluetooth
RS-232, USB, 

Bluetooth
RS-232, USB, zasil., antena, 

2 CF, Bt, wLan
2 x 7 PIn, antena, 

Bluetooth
RS-232, USB, Bluetooth RS-232, USB, 

Bluetooth
RS-232, USB, 

Bluetooth
RS-232, USB, 

Bluetooth
maks. 4 RS-232, zasil., 

USB, Ethernet
3 RS-232, USB, 

zasilanie, antena
oDBIorNIK           

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) 64 4096 do 2000 (Compact Flash) 64 4096 64 4000 4096 1024 do 1024
wyświetlacz 6 diod 6 diod 240 x 320 pikseli LEd 9 diod 6 diod 6 diod 9 diod 2 diody 2 diody
klawiatura [liczba klawiszy] 2 2 7 4 2 2 2 2 2 2
wymiary [mm] 184 x 184 x 96 184 x 184 x 96 165 x 95 x 45 145 x 145 x 81 186 x 96 (średn. x wys.) 189 x 96 189 x 96 186 x 96 (średn. x wys.) 240 x 11- x 35 230 x 110 x 35
waga [kg] st� bazowa (z anteną)/rover (z anteną) 1,2 

(z akumulatorem i radiem zewn.)
1,2 

(z akumulatorem i radiem zewn.)
0,5 1,34/1,34 1,2/2,9 (z akumulatorami 

i kontrolerem
1,2/2,9 

(z akum. i kontrolerem)
1,2/2,9 

(z akum. i kontrolerem)
1,2/2,9 

(z akumulatorami i kontrolerem)
0,6 0,6/brak danych

rEJESTrATor (więcej s� 40-51) workabout Pro g3, 
getac PS236

workabout Pro g3, 
getac PS236

SP Recon SP Recon, nomad, 
Ranger3

PsionworkaboutPro g3, PS236, 
Carlson Surveyor+, Stonex S3

PsionworkaboutPro g3, PS236, 
Carlson Surveyor+, Stonex S3

PsionworkaboutPro g3, PS236, 
Carlson Surveyor+, Stonex S3

PsionworkaboutPro g3, PS236, 
Carlson Surveyor+, Stonex S3

FC-25, FC-250, FC-2500, 
FC-236, tESLa

FC-25, FC-250, FC-2500, 
FC-236, tESLa

ANTENA         Pg-a1, CR-3 choke ring, CR-4 
choke ring gPS + gLonaSS 

Pg-a1, CR-3, CR-4 gPS + 
gLonaSS

sposób połączenia z rejestratorem/odbiornikiem Bluetooth, kabel Bluetooth, kabel kabel nie dotyczy brak danych  brak danych brak danych brak danych kabel kabel
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zewnętrzna
wymiary [mm] jak odbiornik jak odbiornik 161 x 58 jak odbiornik nie dotyczy jak odbiornik jak odbiornik nie dotyczy 142 x 142 x 70 142 x 142 x 70
waga [kg] jak odbiornik jak odbiornik 0,4 jak odbiornik nie dotyczy jak odbiornik jak odbiornik nie dotyczy 0,49 0,49

ZAAWANSoWANE FUNKCJE poMIAroWE maxwell 6 – pomijanie sygn. 
wielotorowych, śledzenie niskich 
sat., kompensacja przerywanych 

poprawek RtK

maxwell 6 – pomijanie sygn. 
wielotorowych, śledzenie niskich 
sat., kompensacja przerywanych 

poprawek RtK

zewnętrzna zintegrowana adVance RtK, wysoka odpornaść 
na zakłócenia.

advanced maxwell 6 Custom 
Survey gnSS technology, 

śledzenie niskich sat., eliminacja 
sygnałów odbitych i zakłócanych

advanced maxwell 6 Custom 
Survey gnSS technology, 

śledzenie niskich sat., eliminacja 
sygnałów odbitych i zakłócanych

advanced maxwell 6 Custom 
Sur vey gnSS technology, 

śledzenie niskich sat., eliminacja 
sygnałów odbitych i zakłócanych

zaawansowana redukcja 
wielodrożności, 

śledzenie niskich satelitów

zaawansowana redukcja 
wielodrożności, 

śledzenie niskich satelitów

oprogrAMoWANIE poloWE E-Star III 
lub/i Carlson SurvCE

E-Star III 
lub/i Carlson SurvCE

Survey Pro Survey Pro Stonex SurvCE lub Estar (Cogo tyczenie pkt 3d, pomiar profili i przekrojów, powierzchnia, linia referencyjna, transformacje wsp.,  
pakiet obsługi drogowej 3d)

topSurv – obsługa gPS, tS, transform., ukł. 1965, 2000, lokalne, 
tycz. pkt, linii, wys., domiary, pola pow., rzuty, moduł drogowy 3d

format wymiany danych RInEX, dXF, dXF-Link, zdm, 8m, 
aSCII, KmL, inne

RInEX, dXF, dXF-Link, zdm, 8m, 
aSCII, KmL, inne

tXt, CSV, JXL, XmL, dXF, tIF, JPg, 
JoB, inne

tXt, CSV, JXL, XmL, dXF, tIF, JPg, 
JoB, inne

RInEX, dXF, zdm, 8m, aSCII, 
inne

RInEX, dXF, zdm, 8m, aSCII, 
inne

RInEX, dXF, zdm, 8m, aSCII, 
inne

RInEX, dXF, zdm, 8m, aSCII, 
inne

edytowalne dXF, dwg, ShP, 
tXt, inne

edytowalne dXF, dwg, ShP, 
tXt, inne

oprogrAMoWANIE Do poSTproCESSINgU South gPS Processor South gPS Processor SP Survey office SP Survey office StonexgPS Processor StonexgPS Processor StonexgPS Processor StonexgPS Processor topcon tools topcon tools
oprogrAMoWANIE Do rAporToWANIA do oDgiK tak tak SP Survey office SP Survey office/generator/SP 

JXL Converter
brak brak brak tak tak (bezpłatna aktualizacja) tak (bezpłatna aktualizacja)

BATErIE W STACJI BAZoWEJ Li-Ion Li-Ion ni-mh Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna
BATErIE W oDBIorNIKU rUChoMyM Li-Ion Li-Ion ni-mh Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna
CZAS prACy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy 6 do 10 na dwóch bateriach 6 do 10 na dwóch bateriach 8 12/12 (3 baterie w zestawie) 4 4 4 4 min. 10  min. 10
TEMpErATUrA prACy [°C] odbiornik/antena -40 do 75/-70 do 75 -40 do 75/-70 do 75 -30 do 60 -40 do 60 -25 do 60/-25 do 60 -25 do +60/ -25 do +60 -25 do +60/ -25 do +60 -25 do 60/-25 do 60 -40 do 55/-40 do 55 -40 do 55/-40 do 55
NorMA pyŁo- I WoDoSZCZElNoŚCI odbiornik/antena IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP66/IP66 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP66/IP66 IP66/IP66
WypoSAŻENIE STANDArDoWE kontroler, baterie, ładow., anteny 

do modemów, kable, taśma do 
pom. wys., karta gSm, tyczka

kontroler, baterie, ładow., anteny 
do modemów, kable, taśma do 
pom. wys., karta gSm, tyczka

2 odbiorniki na CF, 2 anteny, 
2 rejestratory Recon, 

okablowanie, ładowarki

rejestrator Recon/nomad/
Ranger3, okabl., tyczka, 

3 baterie, ładowarka

kompletny odbiornik do pracy 
w trybie RtK i trybie statycznym

kompletny odbiornik do pracy 
w trybie RtK i trybie statycznym

kompletny odbiornik do pracy 
w trybie RtK i trybie statycznym

kompletny odbiornik do pracy 
w trybie RtK i trybie statycznym

rejestrator, tyczka, ładowarki, 
karta pamięci z czytnikiem, 

dostęp do tPI-nEt

rejestrator, tyczka, ładowarki, 
karta pamięci z czytnikiem, 

dostęp do tPI-nEt
gWArANCJA [lata] 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
CENA NETTo ZESTAWU STANDArDoWEgo [zł] (o – odbiornik,
 b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK) 

zależy od konfiguracji zależy od konfiguracji brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych zależy od konfiguracji zależy od konfiguracji

DySTryBUTor geomatix geomatix Impexgeo Impexgeo Czerski trade Polska Czerski trade Polska Czerski trade Polska Czerski trade Polska tPI tPI

Z ES TAW IEN IE
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA South South Spectra Precision Spectra Precision Stonex Stonex Stonex Stonex Topcon Topcon 
MODEL S82T S82V (opis s. 22) Epoch 10 Epoch 50 GNSS S8n S9 GNSS GNSS S9 II GNSS S9.3 GB-3 Legacy E+ 
roK WproWADZENIA NA ryNEK 2011 2011/2012 2007 2011  wiosna 2012 2010 2011 2011 brak danych brak danych
ŚlEDZoNE SygNAŁy gPS (L1 C/a, L2, L2E, L2C, L5), 

gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2 C/a, 
L2P), 

galileo, SBaS (L1/L5), Compass

gPS (L1 C/a, L2, L2E, L2C, L5), 
gLonaSS (L1 C/a, L1P, L2 C/a, 

L2P), 
galileo, SBaS (L1/L5), Compass

gPS (faza L1, kod C/a), 
SBaS

gPS (L1/L2/L2C/L5), 
gLonaSS (L1/L2), 

SBaS (L1/L5), 
galileo (gIoVE-a i -B)

gPS (faza L1/L2, kod C/a, P);  
SBaS 

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, 
kod C/a, P), gLonaSS (L1/L2), 

gallileo i Compass (opcja), 
SBaS 

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, 
kod C/a, P), gLonaSS (L1/L2), 

gallileo i Compass (opcja), 
SBaS 

gPS (faza L1/L2, kod C/a, P, 
L2C, L5), gLonaSS (L1/L2), 

gallileo i Compass (opcja), SBaS 

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, 
kod C/a, P), 
gLonaSS, 

galileo, SBaS

gPS (faza L1/L2, kod C/a i P), 
gLonaSS, 

SBaS

lICZBA KANAŁÓW 220 220 12 220 72 220 220 220 72 40
CZęSToTlIWoŚĆ oKrEŚlANIA poZyCJI [hz] 1, 2, 5, 10, 20 1, 2, 5, 10, 20 1 20 do 20 1, 2, 5, 10, 20, 50 1, 2, 5, 10, 20, 50 1, 2, 5, 10, 20, 50 1-20 1-20
CZAS INICJAlIZACJI [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja brak danych brak danych brak danych <60/10/1 brak danych brak danych brak danych brak danych 60/10/1 60/10/1
INICJAlIZACJA rTK [s] statyczna/dynamiczna/ stat� + dyn� <10 <10 nie dotyczy automatyczna otF 10 10 10 10 brak danych brak danych
DoKŁADNoŚĆ WyZNACZANIA pozycji/wysokości           

statyczna [mm + ppm] 2,5 + 1/5 + 1 2,5 + 1/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 3 + 0,1/3,5 + 0,4 3 + 1/5 + 1 3 + 1/5 + 1 3 + 1/5 + 1 3 + 1/5 + 1 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 1
rTK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/15 + 1 10 + 1/15 + 2
DgpS [cm] 25/50 + 1 ppm 25/50 + 1 ppm <300 25 + 1 ppm/50 + 1 ppm 0,45 45 45 0,45 30 brak danych

ZASIęg prACy rTK [km]           
radiomodem zależy od modemu zależy od modemu nie dotyczy zależy od modemu nie dotyczy zależy od radiomodemu zależy od radiomodemu zależy od radiomodemu zależy od modemu i terenu zależy od modemu i terenu
modem gSM do 70 do 70 nie dotyczy zależy od modemu do 70 do 70 do 70 do 70 zależy od modemu i sieci gSm zależy od modemu i sieci gSm

DZIAŁANIE Z SIECIĄ ASg–EUpoS tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
ForMAT rTK (wersja rTCM) 2.x, 3.x, CmRx 2.x, 3.x, CmRx nie dotyczy 2.x, 3.x, CmR, CmR+, sCmRx CmR, CmR+, 2.x, 3.x CmR, CmR+, 2.x, 3.x CmR, CmR+, 2.x, 3.x CmR, CmR+, 2.x, 3.x 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 
rADIoMoDEM wbudowany/zewnętrzny wbudowany (zewn. opcja) wbud. mdS/zewn. adL zewnętrzny zewnętrzny lub wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany (mdS tRm 450) wbudowany zewnętrzny zewnętrzny
MoDEM gSM wbudowany/zewnętrzny wbudowany wbudowany zewnętrzny zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany zewnętrzny zewnętrzny 
TrANSMISJA gprS tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
porTy WEJŚCIA-WyJŚCIA RS-232, USB, 

Bluetooth
RS-232, USB, 

Bluetooth
RS-232, USB, zasil., antena, 

2 CF, Bt, wLan
2 x 7 PIn, antena, 

Bluetooth
RS-232, USB, Bluetooth RS-232, USB, 

Bluetooth
RS-232, USB, 

Bluetooth
RS-232, USB, 

Bluetooth
maks. 4 RS-232, zasil., 

USB, Ethernet
3 RS-232, USB, 

zasilanie, antena
oDBIorNIK           

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) 64 4096 do 2000 (Compact Flash) 64 4096 64 4000 4096 1024 do 1024
wyświetlacz 6 diod 6 diod 240 x 320 pikseli LEd 9 diod 6 diod 6 diod 9 diod 2 diody 2 diody
klawiatura [liczba klawiszy] 2 2 7 4 2 2 2 2 2 2
wymiary [mm] 184 x 184 x 96 184 x 184 x 96 165 x 95 x 45 145 x 145 x 81 186 x 96 (średn. x wys.) 189 x 96 189 x 96 186 x 96 (średn. x wys.) 240 x 11- x 35 230 x 110 x 35
waga [kg] st� bazowa (z anteną)/rover (z anteną) 1,2 

(z akumulatorem i radiem zewn.)
1,2 

(z akumulatorem i radiem zewn.)
0,5 1,34/1,34 1,2/2,9 (z akumulatorami 

i kontrolerem
1,2/2,9 

(z akum. i kontrolerem)
1,2/2,9 

(z akum. i kontrolerem)
1,2/2,9 

(z akumulatorami i kontrolerem)
0,6 0,6/brak danych

rEJESTrATor (więcej s� 40-51) workabout Pro g3, 
getac PS236

workabout Pro g3, 
getac PS236

SP Recon SP Recon, nomad, 
Ranger3

PsionworkaboutPro g3, PS236, 
Carlson Surveyor+, Stonex S3

PsionworkaboutPro g3, PS236, 
Carlson Surveyor+, Stonex S3

PsionworkaboutPro g3, PS236, 
Carlson Surveyor+, Stonex S3

PsionworkaboutPro g3, PS236, 
Carlson Surveyor+, Stonex S3

FC-25, FC-250, FC-2500, 
FC-236, tESLa

FC-25, FC-250, FC-2500, 
FC-236, tESLa

ANTENA         Pg-a1, CR-3 choke ring, CR-4 
choke ring gPS + gLonaSS 

Pg-a1, CR-3, CR-4 gPS + 
gLonaSS

sposób połączenia z rejestratorem/odbiornikiem Bluetooth, kabel Bluetooth, kabel kabel nie dotyczy brak danych  brak danych brak danych brak danych kabel kabel
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zewnętrzna
wymiary [mm] jak odbiornik jak odbiornik 161 x 58 jak odbiornik nie dotyczy jak odbiornik jak odbiornik nie dotyczy 142 x 142 x 70 142 x 142 x 70
waga [kg] jak odbiornik jak odbiornik 0,4 jak odbiornik nie dotyczy jak odbiornik jak odbiornik nie dotyczy 0,49 0,49

ZAAWANSoWANE FUNKCJE poMIAroWE maxwell 6 – pomijanie sygn. 
wielotorowych, śledzenie niskich 
sat., kompensacja przerywanych 

poprawek RtK

maxwell 6 – pomijanie sygn. 
wielotorowych, śledzenie niskich 
sat., kompensacja przerywanych 

poprawek RtK

zewnętrzna zintegrowana adVance RtK, wysoka odpornaść 
na zakłócenia.

advanced maxwell 6 Custom 
Survey gnSS technology, 

śledzenie niskich sat., eliminacja 
sygnałów odbitych i zakłócanych

advanced maxwell 6 Custom 
Survey gnSS technology, 

śledzenie niskich sat., eliminacja 
sygnałów odbitych i zakłócanych

advanced maxwell 6 Custom 
Sur vey gnSS technology, 

śledzenie niskich sat., eliminacja 
sygnałów odbitych i zakłócanych

zaawansowana redukcja 
wielodrożności, 

śledzenie niskich satelitów

zaawansowana redukcja 
wielodrożności, 

śledzenie niskich satelitów

oprogrAMoWANIE poloWE E-Star III 
lub/i Carlson SurvCE

E-Star III 
lub/i Carlson SurvCE

Survey Pro Survey Pro Stonex SurvCE lub Estar (Cogo tyczenie pkt 3d, pomiar profili i przekrojów, powierzchnia, linia referencyjna, transformacje wsp.,  
pakiet obsługi drogowej 3d)

topSurv – obsługa gPS, tS, transform., ukł. 1965, 2000, lokalne, 
tycz. pkt, linii, wys., domiary, pola pow., rzuty, moduł drogowy 3d

format wymiany danych RInEX, dXF, dXF-Link, zdm, 8m, 
aSCII, KmL, inne

RInEX, dXF, dXF-Link, zdm, 8m, 
aSCII, KmL, inne

tXt, CSV, JXL, XmL, dXF, tIF, JPg, 
JoB, inne

tXt, CSV, JXL, XmL, dXF, tIF, JPg, 
JoB, inne

RInEX, dXF, zdm, 8m, aSCII, 
inne

RInEX, dXF, zdm, 8m, aSCII, 
inne

RInEX, dXF, zdm, 8m, aSCII, 
inne

RInEX, dXF, zdm, 8m, aSCII, 
inne

edytowalne dXF, dwg, ShP, 
tXt, inne

edytowalne dXF, dwg, ShP, 
tXt, inne

oprogrAMoWANIE Do poSTproCESSINgU South gPS Processor South gPS Processor SP Survey office SP Survey office StonexgPS Processor StonexgPS Processor StonexgPS Processor StonexgPS Processor topcon tools topcon tools
oprogrAMoWANIE Do rAporToWANIA do oDgiK tak tak SP Survey office SP Survey office/generator/SP 

JXL Converter
brak brak brak tak tak (bezpłatna aktualizacja) tak (bezpłatna aktualizacja)

BATErIE W STACJI BAZoWEJ Li-Ion Li-Ion ni-mh Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna
BATErIE W oDBIorNIKU rUChoMyM Li-Ion Li-Ion ni-mh Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna Li-Ion lub zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna
CZAS prACy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy 6 do 10 na dwóch bateriach 6 do 10 na dwóch bateriach 8 12/12 (3 baterie w zestawie) 4 4 4 4 min. 10  min. 10
TEMpErATUrA prACy [°C] odbiornik/antena -40 do 75/-70 do 75 -40 do 75/-70 do 75 -30 do 60 -40 do 60 -25 do 60/-25 do 60 -25 do +60/ -25 do +60 -25 do +60/ -25 do +60 -25 do 60/-25 do 60 -40 do 55/-40 do 55 -40 do 55/-40 do 55
NorMA pyŁo- I WoDoSZCZElNoŚCI odbiornik/antena IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP66/IP66 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP66/IP66 IP66/IP66
WypoSAŻENIE STANDArDoWE kontroler, baterie, ładow., anteny 

do modemów, kable, taśma do 
pom. wys., karta gSm, tyczka

kontroler, baterie, ładow., anteny 
do modemów, kable, taśma do 
pom. wys., karta gSm, tyczka

2 odbiorniki na CF, 2 anteny, 
2 rejestratory Recon, 

okablowanie, ładowarki

rejestrator Recon/nomad/
Ranger3, okabl., tyczka, 

3 baterie, ładowarka

kompletny odbiornik do pracy 
w trybie RtK i trybie statycznym

kompletny odbiornik do pracy 
w trybie RtK i trybie statycznym

kompletny odbiornik do pracy 
w trybie RtK i trybie statycznym

kompletny odbiornik do pracy 
w trybie RtK i trybie statycznym

rejestrator, tyczka, ładowarki, 
karta pamięci z czytnikiem, 

dostęp do tPI-nEt

rejestrator, tyczka, ładowarki, 
karta pamięci z czytnikiem, 

dostęp do tPI-nEt
gWArANCJA [lata] 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
CENA NETTo ZESTAWU STANDArDoWEgo [zł] (o – odbiornik,
 b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK) 

zależy od konfiguracji zależy od konfiguracji brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych zależy od konfiguracji zależy od konfiguracji

DySTryBUTor geomatix geomatix Impexgeo Impexgeo Czerski trade Polska Czerski trade Polska Czerski trade Polska Czerski trade Polska tPI tPI
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA Topcon Topcon Topcon Trimble Trimble Trimble Trimble Trimble Trimble Trimble 
MODEL GRS-1 HiPer II GR-5 GeoXR (opis s. 14) R3 R4-2 R5 R6-3 R7 GNSS R8 GNSS
roK WproWADZENIA NA ryNEK 2009 2011 2011 2011 2005 2011 2009 2011 2009 2009
ŚlEDZoNE SygNAŁy gPS (faza L1/L2/L2C, 

kod C/a, P), gLonaSS, 
SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C, 
kod C/a, P), gLonaSS, 

SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, 
kod C/a, P), gLonaSS, Compass, 

QzSS, SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, 
kod C/a, P), gLonaSS, 

galileo, SBaS

gPS (faza L1, kod C/a), 
SBaS

gPS (faza L1/L2, kod C/a i P) 
gLonaSS (opcja), 

SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C, 
kod C/a i P), gLonaSS, 

SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C, 
kod C/a i P), gLonaSS (opcja), 

SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, 
kod C/a, P), 

gLonaSS, SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, 
kod C/a, P), gLonaSS, 

galileo, SBaS
lICZBA KANAŁÓW 72 72 216 220 12 dostępnych: 72/fizycznych: 220 72 dostępnych: 72/fizycznych: 220 72 220
CZęSToTlIWoŚĆ oKrEŚlANIA poZyCJI [hz] 1-100 1-20 1-100 1-5 1 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10, 20
CZAS INICJAlIZACJI [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 30/10/1 60/40/1  brak danych/<10/0,1 brak danych/brak danych/0,1 brak danych/<25/0,1 brak danych/<10/0,1 brak danych/<25/0,1 brak danych/<10/0,1 brak danych/<10/0,1
INICJAlIZACJA rTK [s] statyczna/dynamiczna/ stat� + dyn� brak danych brak danych brak danych <10/<10/<10 brak danych <10/<10/<10 <10/<10/<10 <25-30/<25-30/<25-30 <10/<10/<10 <10/<10/<10
DoKŁADNoŚĆ WyZNACZANIA pozycji/wysokości           

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 5 + 0,5/6 + 0,5 5 + 0,5/5 + 1 3 + 0,1/3,5 + 0,4 3 + 0,1/3,5 + 0,4 3 + 0,1/3,5 + 0,4 3 + 0,1/3,5 + 0,4 3 + 0,1/3,5 + 0,4
rTK [mm + ppm] 10 + 1/15 + 1 10 + 1/15 + 1 10 + 1/15 + 1 13 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/15 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1
DgpS [cm] 50 50 brak danych 25/50 brak danych 25/50 25/50 25/50 25/50 25/50

ZASIęg prACy rTK [km]           
radiomodem zależy od modemu i terenu zależy od warunków zależy od modemu i terenu zależy od modemu nie dotyczy zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu
modem gSM zależy od modemu i sieci gSm zależy od sieci gSm zależy od modemu i sieci gSm zależy od modemu nie dotyczy zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu

DZIAŁANIE Z SIECIĄ ASg–EUpoS tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
ForMAT rTK (wersja rTCM) 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, CmR+, CmRx brak danych 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, CmR+, CmRx 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, CmR+, CmRx 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, CmR+, CmRx 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, CmR+, CmRx 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, CmR+, CmRx
rADIoMoDEM wbudowany/zewnętrzny zewnętrzny wbud. gSm/gPRS+UhF wbud. gSm/gPRS+UhF nie dotyczy nie dotyczy wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany
MoDEM gSM wbudowany/zewnętrzny wbud. gSm/gPRS wbud. gSm/gPRS+UhF wbud. gSm/gPRS+UhF zewnętrzny lub w kontrolerze nie dotyczy zewnętrzny lub w kontrolerze zewnętrzny lub w kontrolerze wbud., zewn. lub w kontrolerze zewnętrzny lub w kontrolerze wbud., zewn. lub w kontrolerze
TrANSMISJA gprS tak tak tak tak nie tak tak tak tak tak
porTy WEJŚCIA-WyJŚCIA RS-232, USB, 

Bluetooth, wi-Fi
RS-232, USB, 

Bluetooth
1 RS-232, USB, 

Bluetooth, zasilanie
USB, Bluetooth RS-232, USB RS-232, USB, 

Bluetooth
RS-232, USB RS-232, USB, 

Bluetooth
RS-232, USB, 

Bluetooth
RS-232, USB, 

Bluetooth
oDBIorNIK           

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) (Sd) (SdhC) do 32 gB (SdhC) 2048 (do 32 gB) 192 (CompactFlash) 11 256 (CompactFlash) 11 1024 (CompactFlash) 57
wyświetlacz wbud. kontroler diody 6 diod 4,2” brak 3 diody 5 diod 3 diody 5 diod 3 diody
klawiatura [liczba klawiszy] 3 1 2 4 10 + wirtualna 1 2 1 2 1
wymiary [mm] 197 x 90 x 46 184 x 95 240 x 110 x 35 234 x 99 x 56 95 x 44 x 242 190 x 100 135 x 85 x 240 190 x 115 135 x 85 x 240 190 x 112
waga [kg] st� bazowa (z anteną)/rover (z anteną) 0,7 (odbiornik z kontrolerem) 1,10 (odbiornik)  bd./0,925 ok. 1/ok. 1 1,34/1,34 ok. 1,4/ok. 1,4 1,34/1,34 ok. 1,4/ok. 1,4 1,34/1,34

rEJESTrATor (więcej s� 40-51) wbudowany kontroler FC-25, FC-250, FC-2500, 
FC-236, tESLa

FC-25, FC-250, FC-2500, 
FC-236, tESLa

wbudowany Recon Recon, tSC2, tSC3, 
tablet

tSC2, tSC3, 
tablet

tSC2, tSC3, 
tablet

tSC2, tSC3, 
tablet

tSC2, tSC3, 
tablet

ANTENA Pg-a1  wbudowana tornado lub zephyr 2 a3  zephyr lub zephyr geodetic  zephyr 2 lub zephyr geodetic 2  
sposób połączenia z rejestratorem/odbiornikiem kabel Bluetooth Bluetooth zintegrowana, kabel Bluetooth, kabel Bluetooth, kabel Bluetooth, kabel Bluetooth, kabel Bluetooth, kabel Bluetooth, kabel
zewnętrzna/zintegrowana zewnętrzna zintegrowana zintegrowana zintegrowana/zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana zewnętrzna zintegrowana zewnętrzna zintegrowana
wymiary [mm] 142 x 142 x 70 jak odbiornik jak odbiornik 162 x 57/343 x 76 162 x 62 jak odbiornik 162 x 57/343 x 76 jak odbiornik 162 x 57/343 x 76 jak odbiornik
waga [kg] 0,49 jak odbiornik jak odbiornik 0,45/1,0 0,39 jak odbiornik 0,45/1,0 jak odbiornik 0,45/1,0 jak odbiornik

ZAAWANSoWANE FUNKCJE poMIAroWE zaawansowana redukcja 
wielodrożności, śledzenie niskich 

satelitów

zaawansowana redukcja 
wielodrożności, śledzenie niskich 

satelitów

FEnCE – pomiar w trudnych warun-
kach, zaawansowana redukcja wie-
lodrożności, śledzenie niskich sat.

trimble R-track – odbiór L2C, 
Everest – eliminacja sygn. odbitych 

i zakłóconych, maxwell 6

Everest – eliminacja sygnałów 
odbitych i zakłóconych, maxwell

trimble R-track Everest – 
eliminacja sygnałów odbitych 

i zakłóconych, maxwell 6

Everest – eliminacja sygnałów 
odbitych i zakłóconych, maxwell

trimble R-track – odb. L2C, 
Everest – elimin. sygn.odbitych 

i zakłóconych, maxwell 6

trimble R-track – odbiór L2C, 
Everest – eliminacja sygn. 

odbitych i zakłóconych, maxwell

trimble R-track – odb. L2C, 
Everest – elimin. sygn.odbitych 

i zakłóconych, maxwell 6
oprogrAMoWANIE poloWE topSurv – obsługa gPS, tS, trans-

form., ukł. 1965, 2000, lokalne, 
tycz. pkt, linii, wys., domiary, po-
la pow., rzuty, moduł drogowy 3d

topSurv – obsługa gPS, tS, trans-
form., ukł. 1965, 2000, lokalne, 
tycz. pkt, linii, wys., domiary, po-
la pow., rzuty, moduł drogowy 3d

topSurv – obsługa gPS, tS, trans-
form., ukł. 1965, 2000, lokalne, 
tycz. pkt, linii, wys., domiary, po-
la pow., rzuty, moduł drogowy 3d

trimble access, trimble digital Fieldbook trimble access, 
trimble Survey Controller

trimble access, 
trimble Survey Controller

trimble access, 
trimble Survey Controller

trimble access, 
trimble Survey Controller

trimble access, 
trimble Survey Controller

format wymiany danych edytowalne dXF, dwg, ShP, 
tXt, inne

tXt, dXF (edycja), dwg, dgn, 
ShP, tIFF, geotIFF, inne

edytowalne dXF, dwg, ShP, 
tXt, inne

aSCII, trimble dC, gdm (area), 
SdR, tdS, topcon, zeiss m5, dXF, 

ShP, CSV, tXt

aSCII, trimble dC, 
SC Exchange, dXF

aSCII, trimble dC, gdm (area), 
SdR, tdS, topcon, zeiss m5, dXF, 

ShP, CSV, tXt

aSCII, trimble dC, gdm (area), 
SdR, tdS, topcon, zeiss m5, dXF, 

ShP, CSV, tXt

aSCII, trimble dC, gdm (area), 
SdR, tdS, topcon, zeiss m5, dXF, 

ShP, CSV, tXt

aSCII, trimble dC, gdm (area), 
SdR, tdS, topcon, zeiss m5, dXF, 

ShP, CSV, tXt

aSCII, trimble dC, gdm (area), 
SdR, tdS, topcon, zeiss m5, dXF, 

ShP, CSV, tXt
oprogrAMoWANIE Do poSTproCESSINgU topcon tools topcon tools topcon tools trimble Business Center trimble Business Center trimble Business Center trimble Business Center trimble Business Center trimble Business Center trimble Business Center
oprogrAMoWANIE Do rAporToWANIA do oDgiK tak (bezpłatna aktualizacja) tak (bezpłatna aktualizacja) tak (bezpłatna aktualizacja) tak trimble aSCII File generator tak tak tak tak tak
BATErIE W STACJI BAZoWEJ wymienne Li-Ion (2 w zestawie) Li-Ion 2 Li-Ion, adapter na aa, zewn. 2 Li-Ion lub zewnętrzna ni-mh wewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna
BATErIE W oDBIorNIKU rUChoMyM 2 wymienne Li-Ion Li-Ion 2 Li-Ion, adapter na aa, zewn. 2 Li-Ion lub zewnętrzna ni-mh wewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna
CZAS prACy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy 2 x 4 ok. 7,5 14 brak danych/9,5 8/8 8/8 10 7-11 8 8
TEMpErATUrA prACy [°C] odbiornik/antena -45 do 50 -45 do 70 -40 do 50/nie dotyczy -20 do 50/-40 do 65 -30 do 60/-50 do 85 -40 do 65/-40 do 65 -40 do 65/-40 do 70 -40 do 65/-40 do 65 -40 do 65/-40 do 70 -40 do 65/-40 do 65
NorMA pyŁo- I WoDoSZCZElNoŚCI odbiornik/antena IP66 IPX7/IPX7 IP66/nie dotyczy IP65/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/100% hermetyczna IP67/IP67 IP67/IPX7 IP67/IP67
WypoSAŻENIE STANDArDoWE rejestrator, tyczka, ładowarki, 

karta pamięci z czytnikiem, 
dostęp do tPI-nEt

rejestrator, tyczka, ładowarki, 
karta pamięci z czytnikiem, 

dostęp do tPI-nEt

rejestrator, tyczka, ładowarki, 
karta pamięci z czytnikiem, 

dostęp do tPI-nEt

odbiornik z anteną, kable, 
rejestrator, baterie, ładowarki/

zasilacze

antena, okablowanie, 
rejestrator, 

baterie, ładowarki

odbiornik z anteną, 
okablowanie, rejestrator, 

baterie, ładowarki

antena, okablowanie, 
rejestrator, 

baterie, ładowarki

odbiornik z anteną, kable, 
rejestrator, baterie, 
ładowarki/zasilacze

odbiornik, antena, kable, 
rejestrator, baterie, 
ładowarki/zasilacze

odbiornik z anteną, kable, 
rejestrator, baterie, 
ładowarki/zasilacze

gWArANCJA [lata] 1 1 1 do 6 do 6 do 6 do 6 do 6 do 6 do 6
CENA NETTo ZESTAWU STANDArDoWEgo [zł] (o – odbiornik,
 b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK) 

zależy od konfiguracji zależy od konfiguracji zależy od konfiguracji brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

DySTryBUTor tPI tPI tPI geotronics Polska geotronics Polska geotronics Polska geotronics Polska geotronics Polska geotronics Polska geotronics Polska
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA Topcon Topcon Topcon Trimble Trimble Trimble Trimble Trimble Trimble Trimble 
MODEL GRS-1 HiPer II GR-5 GeoXR (opis s. 14) R3 R4-2 R5 R6-3 R7 GNSS R8 GNSS
roK WproWADZENIA NA ryNEK 2009 2011 2011 2011 2005 2011 2009 2011 2009 2009
ŚlEDZoNE SygNAŁy gPS (faza L1/L2/L2C, 

kod C/a, P), gLonaSS, 
SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C, 
kod C/a, P), gLonaSS, 

SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, 
kod C/a, P), gLonaSS, Compass, 

QzSS, SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, 
kod C/a, P), gLonaSS, 

galileo, SBaS

gPS (faza L1, kod C/a), 
SBaS

gPS (faza L1/L2, kod C/a i P) 
gLonaSS (opcja), 

SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C, 
kod C/a i P), gLonaSS, 

SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C, 
kod C/a i P), gLonaSS (opcja), 

SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, 
kod C/a, P), 

gLonaSS, SBaS

gPS (faza L1/L2/L2C/L5, 
kod C/a, P), gLonaSS, 

galileo, SBaS
lICZBA KANAŁÓW 72 72 216 220 12 dostępnych: 72/fizycznych: 220 72 dostępnych: 72/fizycznych: 220 72 220
CZęSToTlIWoŚĆ oKrEŚlANIA poZyCJI [hz] 1-100 1-20 1-100 1-5 1 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10, 20
CZAS INICJAlIZACJI [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 30/10/1 60/40/1  brak danych/<10/0,1 brak danych/brak danych/0,1 brak danych/<25/0,1 brak danych/<10/0,1 brak danych/<25/0,1 brak danych/<10/0,1 brak danych/<10/0,1
INICJAlIZACJA rTK [s] statyczna/dynamiczna/ stat� + dyn� brak danych brak danych brak danych <10/<10/<10 brak danych <10/<10/<10 <10/<10/<10 <25-30/<25-30/<25-30 <10/<10/<10 <10/<10/<10
DoKŁADNoŚĆ WyZNACZANIA pozycji/wysokości           

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 5 + 0,5/6 + 0,5 5 + 0,5/5 + 1 3 + 0,1/3,5 + 0,4 3 + 0,1/3,5 + 0,4 3 + 0,1/3,5 + 0,4 3 + 0,1/3,5 + 0,4 3 + 0,1/3,5 + 0,4
rTK [mm + ppm] 10 + 1/15 + 1 10 + 1/15 + 1 10 + 1/15 + 1 13 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/15 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1
DgpS [cm] 50 50 brak danych 25/50 brak danych 25/50 25/50 25/50 25/50 25/50

ZASIęg prACy rTK [km]           
radiomodem zależy od modemu i terenu zależy od warunków zależy od modemu i terenu zależy od modemu nie dotyczy zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu
modem gSM zależy od modemu i sieci gSm zależy od sieci gSm zależy od modemu i sieci gSm zależy od modemu nie dotyczy zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu

DZIAŁANIE Z SIECIĄ ASg–EUpoS tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
ForMAT rTK (wersja rTCM) 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, CmR+, CmRx brak danych 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, CmR+, CmRx 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, CmR+, CmRx 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, CmR+, CmRx 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, CmR+, CmRx 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, CmR+, CmRx
rADIoMoDEM wbudowany/zewnętrzny zewnętrzny wbud. gSm/gPRS+UhF wbud. gSm/gPRS+UhF nie dotyczy nie dotyczy wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany
MoDEM gSM wbudowany/zewnętrzny wbud. gSm/gPRS wbud. gSm/gPRS+UhF wbud. gSm/gPRS+UhF zewnętrzny lub w kontrolerze nie dotyczy zewnętrzny lub w kontrolerze zewnętrzny lub w kontrolerze wbud., zewn. lub w kontrolerze zewnętrzny lub w kontrolerze wbud., zewn. lub w kontrolerze
TrANSMISJA gprS tak tak tak tak nie tak tak tak tak tak
porTy WEJŚCIA-WyJŚCIA RS-232, USB, 

Bluetooth, wi-Fi
RS-232, USB, 

Bluetooth
1 RS-232, USB, 

Bluetooth, zasilanie
USB, Bluetooth RS-232, USB RS-232, USB, 

Bluetooth
RS-232, USB RS-232, USB, 

Bluetooth
RS-232, USB, 

Bluetooth
RS-232, USB, 

Bluetooth
oDBIorNIK           

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) (Sd) (SdhC) do 32 gB (SdhC) 2048 (do 32 gB) 192 (CompactFlash) 11 256 (CompactFlash) 11 1024 (CompactFlash) 57
wyświetlacz wbud. kontroler diody 6 diod 4,2” brak 3 diody 5 diod 3 diody 5 diod 3 diody
klawiatura [liczba klawiszy] 3 1 2 4 10 + wirtualna 1 2 1 2 1
wymiary [mm] 197 x 90 x 46 184 x 95 240 x 110 x 35 234 x 99 x 56 95 x 44 x 242 190 x 100 135 x 85 x 240 190 x 115 135 x 85 x 240 190 x 112
waga [kg] st� bazowa (z anteną)/rover (z anteną) 0,7 (odbiornik z kontrolerem) 1,10 (odbiornik)  bd./0,925 ok. 1/ok. 1 1,34/1,34 ok. 1,4/ok. 1,4 1,34/1,34 ok. 1,4/ok. 1,4 1,34/1,34

rEJESTrATor (więcej s� 40-51) wbudowany kontroler FC-25, FC-250, FC-2500, 
FC-236, tESLa

FC-25, FC-250, FC-2500, 
FC-236, tESLa

wbudowany Recon Recon, tSC2, tSC3, 
tablet

tSC2, tSC3, 
tablet

tSC2, tSC3, 
tablet

tSC2, tSC3, 
tablet

tSC2, tSC3, 
tablet

ANTENA Pg-a1  wbudowana tornado lub zephyr 2 a3  zephyr lub zephyr geodetic  zephyr 2 lub zephyr geodetic 2  
sposób połączenia z rejestratorem/odbiornikiem kabel Bluetooth Bluetooth zintegrowana, kabel Bluetooth, kabel Bluetooth, kabel Bluetooth, kabel Bluetooth, kabel Bluetooth, kabel Bluetooth, kabel
zewnętrzna/zintegrowana zewnętrzna zintegrowana zintegrowana zintegrowana/zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana zewnętrzna zintegrowana zewnętrzna zintegrowana
wymiary [mm] 142 x 142 x 70 jak odbiornik jak odbiornik 162 x 57/343 x 76 162 x 62 jak odbiornik 162 x 57/343 x 76 jak odbiornik 162 x 57/343 x 76 jak odbiornik
waga [kg] 0,49 jak odbiornik jak odbiornik 0,45/1,0 0,39 jak odbiornik 0,45/1,0 jak odbiornik 0,45/1,0 jak odbiornik

ZAAWANSoWANE FUNKCJE poMIAroWE zaawansowana redukcja 
wielodrożności, śledzenie niskich 

satelitów

zaawansowana redukcja 
wielodrożności, śledzenie niskich 

satelitów

FEnCE – pomiar w trudnych warun-
kach, zaawansowana redukcja wie-
lodrożności, śledzenie niskich sat.

trimble R-track – odbiór L2C, 
Everest – eliminacja sygn. odbitych 

i zakłóconych, maxwell 6

Everest – eliminacja sygnałów 
odbitych i zakłóconych, maxwell

trimble R-track Everest – 
eliminacja sygnałów odbitych 

i zakłóconych, maxwell 6

Everest – eliminacja sygnałów 
odbitych i zakłóconych, maxwell

trimble R-track – odb. L2C, 
Everest – elimin. sygn.odbitych 

i zakłóconych, maxwell 6

trimble R-track – odbiór L2C, 
Everest – eliminacja sygn. 

odbitych i zakłóconych, maxwell

trimble R-track – odb. L2C, 
Everest – elimin. sygn.odbitych 

i zakłóconych, maxwell 6
oprogrAMoWANIE poloWE topSurv – obsługa gPS, tS, trans-

form., ukł. 1965, 2000, lokalne, 
tycz. pkt, linii, wys., domiary, po-
la pow., rzuty, moduł drogowy 3d

topSurv – obsługa gPS, tS, trans-
form., ukł. 1965, 2000, lokalne, 
tycz. pkt, linii, wys., domiary, po-
la pow., rzuty, moduł drogowy 3d

topSurv – obsługa gPS, tS, trans-
form., ukł. 1965, 2000, lokalne, 
tycz. pkt, linii, wys., domiary, po-
la pow., rzuty, moduł drogowy 3d

trimble access, trimble digital Fieldbook trimble access, 
trimble Survey Controller

trimble access, 
trimble Survey Controller

trimble access, 
trimble Survey Controller

trimble access, 
trimble Survey Controller

trimble access, 
trimble Survey Controller

format wymiany danych edytowalne dXF, dwg, ShP, 
tXt, inne

tXt, dXF (edycja), dwg, dgn, 
ShP, tIFF, geotIFF, inne

edytowalne dXF, dwg, ShP, 
tXt, inne

aSCII, trimble dC, gdm (area), 
SdR, tdS, topcon, zeiss m5, dXF, 

ShP, CSV, tXt

aSCII, trimble dC, 
SC Exchange, dXF

aSCII, trimble dC, gdm (area), 
SdR, tdS, topcon, zeiss m5, dXF, 

ShP, CSV, tXt

aSCII, trimble dC, gdm (area), 
SdR, tdS, topcon, zeiss m5, dXF, 

ShP, CSV, tXt

aSCII, trimble dC, gdm (area), 
SdR, tdS, topcon, zeiss m5, dXF, 

ShP, CSV, tXt

aSCII, trimble dC, gdm (area), 
SdR, tdS, topcon, zeiss m5, dXF, 

ShP, CSV, tXt

aSCII, trimble dC, gdm (area), 
SdR, tdS, topcon, zeiss m5, dXF, 

ShP, CSV, tXt
oprogrAMoWANIE Do poSTproCESSINgU topcon tools topcon tools topcon tools trimble Business Center trimble Business Center trimble Business Center trimble Business Center trimble Business Center trimble Business Center trimble Business Center
oprogrAMoWANIE Do rAporToWANIA do oDgiK tak (bezpłatna aktualizacja) tak (bezpłatna aktualizacja) tak (bezpłatna aktualizacja) tak trimble aSCII File generator tak tak tak tak tak
BATErIE W STACJI BAZoWEJ wymienne Li-Ion (2 w zestawie) Li-Ion 2 Li-Ion, adapter na aa, zewn. 2 Li-Ion lub zewnętrzna ni-mh wewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna
BATErIE W oDBIorNIKU rUChoMyM 2 wymienne Li-Ion Li-Ion 2 Li-Ion, adapter na aa, zewn. 2 Li-Ion lub zewnętrzna ni-mh wewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna 2 Li-Ion lub zewnętrzna
CZAS prACy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy 2 x 4 ok. 7,5 14 brak danych/9,5 8/8 8/8 10 7-11 8 8
TEMpErATUrA prACy [°C] odbiornik/antena -45 do 50 -45 do 70 -40 do 50/nie dotyczy -20 do 50/-40 do 65 -30 do 60/-50 do 85 -40 do 65/-40 do 65 -40 do 65/-40 do 70 -40 do 65/-40 do 65 -40 do 65/-40 do 70 -40 do 65/-40 do 65
NorMA pyŁo- I WoDoSZCZElNoŚCI odbiornik/antena IP66 IPX7/IPX7 IP66/nie dotyczy IP65/IP67 IP67/IP67 IP67/IP67 IP67/100% hermetyczna IP67/IP67 IP67/IPX7 IP67/IP67
WypoSAŻENIE STANDArDoWE rejestrator, tyczka, ładowarki, 

karta pamięci z czytnikiem, 
dostęp do tPI-nEt

rejestrator, tyczka, ładowarki, 
karta pamięci z czytnikiem, 

dostęp do tPI-nEt

rejestrator, tyczka, ładowarki, 
karta pamięci z czytnikiem, 

dostęp do tPI-nEt

odbiornik z anteną, kable, 
rejestrator, baterie, ładowarki/

zasilacze

antena, okablowanie, 
rejestrator, 

baterie, ładowarki

odbiornik z anteną, 
okablowanie, rejestrator, 

baterie, ładowarki

antena, okablowanie, 
rejestrator, 

baterie, ładowarki

odbiornik z anteną, kable, 
rejestrator, baterie, 
ładowarki/zasilacze

odbiornik, antena, kable, 
rejestrator, baterie, 
ładowarki/zasilacze

odbiornik z anteną, kable, 
rejestrator, baterie, 
ładowarki/zasilacze

gWArANCJA [lata] 1 1 1 do 6 do 6 do 6 do 6 do 6 do 6 do 6
CENA NETTo ZESTAWU STANDArDoWEgo [zł] (o – odbiornik,
 b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK) 

zależy od konfiguracji zależy od konfiguracji zależy od konfiguracji brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

DySTryBUTor tPI tPI tPI geotronics Polska geotronics Polska geotronics Polska geotronics Polska geotronics Polska geotronics Polska geotronics Polska


