
ZESTAWIENIE

MAGAZYN GeoiNforMAcYJNY Nr 12 (151) GrUDZieŃ 2007

27

PowerTopo CE

J eszcze 5 lat temu przed-
siębiorstwa zajmujące się 
handlem instrumenta-

mi pomiarowymi były śred-
nio zadowolone z osiąganych 
wyników sprzedaży. Teraz 
jest wyraźnie lepiej, choć 
wciąż profesjonalny i drogi 
sprzęt „schodzi” z magazy-
nów dość ociężale. Sprzeda-
ją się przede wszystkim mo-
dele tanie (ekonomiczne) oraz 
sprzęt ze średniej półki ceno-
wo-technologicznej. Część za-
sługi za ożywienie na rynku 
sprzętu trzeba przypisać za-
mawiającym usługi geodezyj-
ne (organizującym przetargi), 
którzy w specyfikacjach szcze-
gółowo wskazują wyposaże-
nie firm wykonawczych. Nie 
ma już właściwie miejsca dla 
fachowców z teodolitem i na-
sadką dalmierczą. Okazuje 
się, że zaradne firmy potrafią 
zdobyć duże środki na zakup 
sprzętu z programów pomoco-
wych Unii Europejskiej.

WIĘCEJ,
CORAZ 
WIĘCEJ
Wtajemniczeni twierdzą, że 
w Polsce sprzedaje się rocz-
nie około 700 tachimetrów. 
Liczba ta z roku na rok ro-
śnie. Ale kraje rozwinięte 
mogą pochwalić się znacznie 
lepszymi wynikami.

G eodeci kupują eko-
nomiczne tachi-
metry, oczywiście 

dlatego że są najtańsze. Dru-
gi aspekt to prostota obsłu-
gi. Sprzęt taki wyposażony 
jest przeważnie w zwykłą 
klawiaturę kodową (niekie-
dy tylko alfanumeryczną), 
nieduży monochromatyczny 
wyświetlacz i mało rozbudo-
wane menu. Charakteryzu-
je się dokładnością pomiaru 
kąta w granicach 2-9˝ i nie-
kiedy opcją bezlustrowego 
pomiaru odległości (o zasię-
gu 100-150 m). Wymiana da-
nych odbywa się przeważnie 
przez port szeregowy RS-232. 
Systemy operacyjne w takim 
sprzęcie to głównie firmowe 
mutacje DOS-a. Nie pozwa-
la on rozwinąć skrzydeł bar-
dziej ambitnym geodetom, 
a jakiekolwiek ingerencje 
w oprogramowaniu odbywa-
ją się wyłącznie w autoryzo-
wanym serwisie. FO
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA FOIF FOIF Leica Leica

MODEL RTS682(L)/RTS685(L) 
(opis na s. 8)

OTS682(L)/OTS685(L)  
(opis na s. 8)

TDM5005/TDA5005 TC2003/TCA2003

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2007 2007 1997 1995

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy,  
dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
2̋ /5̋

1̋
Dwuosiowy, 1̋ , 3́

30x, 45
1,1

absolutna
2̋ /5̋

1̋
Dwuosiowy, 1̋ , 3́

30x, 45
1,7

absolutna
0,5̋  (1,5cc)

0,1̋
Dwuosiowy, 0,3̋ , 4́

32x, 42
1,7

absolutna
0,5̋  (1,5cc)

0,1̋
Dwuosiowy, brak danych, 4́

30x, 40
1,7

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

brak danych

2 + 2
brak danych
nie dotyczy

2000
2500

brak danych
nie dotyczy

3
0,7
nie

brak danych

2 + 2
brak danych

3 + 3

2000
2500

brak danych
150

3
0,9
tak

fazowa

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

nie dotyczy

3500
5000
180

nie dotyczy

3
0,3
nie

fazowa

1 + 1
1

nie dotyczy

3500
5000
180

nie dotyczy

3
0,3
nie

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

nie/tak
nie/tak

nie/tak
nie/tak

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne
8 linii x 24 znaki

nie
29

Dwustronne
8 linii x 24 znaki

nie
29

Dwustronne (opcja)
8 linii x 35 znaków

nie
32

Dwustronne (opcja)
8 linii x 35 znaków

nie
32

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

16 000 pkt, brak danych
nie

rS-232

16 000 pkt, brak danych
nie

rS-232

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

rS-232

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

rS-232

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

foif
tachimetria, wcięcia, wysokość niedostępna, czo-
łówki, tyczenie biegunowe, powierzchnia, rzutowa-
nie punktu, azymut, domiary, ciąg poligonowy

nie
tak
tak

AScii, WinKalk, c-Geo

foif
tachimetria, wcięcia, wysokość niedostępna, czo-
łówki, tyczenie biegunowe, powierzchnia, rzutowa-
nie punktu, azymut, domiary, ciąg poligonowy

nie
tak
tak

AScii, WinKalk, c-Geo

Leica
bogaty wybór funkcji  

do pomiarów przemysłowych

tak
nie
tak
GSi

Leica
tyczenia, wcięcia swobodne, powierzchnia, czo-

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

tak
nie
tak
GSi

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

Ni-MH
20
8

Ni-MH
20
8

Ni-cd
5,5

600 pkt (400 – zmotor.)

Ni-cd
5,5

600 pkt (400 – zmotor.)

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

Gwarancja [miesiące]
cena netto zestawu standardowego [zł] 

nie
opcja

6
iP54

-20 do +50
2 baterie, ładowarka, osłona obiektywu i przeciw-
deszczowa, okablowanie, zestaw narzędzi, instruk-

cja obsługi
24

od 12 490

nie
opcja

6
iP54

-20 do +50
2 baterie, ładowarka, osłona obiektywu i przeciw-
deszczowa, okablowanie, zestaw narzędzi, instruk-

cja obsługi
24

od 14 490

nie
nie
8,7
iP67

-20 do +50
bateria, okablowanie, ładowarka,  

karta pamięci

12 (opcja 48)
od 105 000

opcja
tak
8,7
iP67

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

karta pamięci

12 (opcja 48)
od 89 900

informacje dodatkowe wbudowane czujniki temperatury i ciśnienia, pro-
mocja – w zestawie statyw, tyczka, pryzmat

wbudowane czujniki temperatury i ciśnienia, pro-
mocja – w zestawie statyw, tyczka, pryzmat

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

możliwość monitorowania obiektu,  
dodatkowe oprogramowanie

Dystrybutor foif Polska Sp. z o.o. foif Polska Sp. z o.o. Leica Geosystems Sp. z o.o. Leica Geosystems Sp. z o.o.

W tabeli na kolejnych stro-
nach znajdzie się kilka cieka-
wych propozycji. Jest Topcon 
serii 100 lub 230, warto zwró-
cić uwagę na nowego Pentak-
sa V-227N (opis na s. 15) czy 
serię SETx10(K) Sokkii. Jesz-
cze w tym roku dostępny bę-
dzie tachimetr focus 4 firmo-
wany przez Spectra Precision 
z pomiarem bezlustrowym 
do 100 m. Bardzo zachęcają-
co wygląda oferta chińskich 
producentów. South, któ-
ry na dobre zadomowił się 
na naszym rynku, sprzedaje 
„bezlustrowce” NTS 350R+. 
Należy się też bacznie przy-
glądać instrumentom fOIf, 
które w tym roku debiutują. 
W sprzedaży znajdzie się na 
razie jedna seria – 680 (opis 
na s. 8) – w odmianie lu-
strowej (RTS) i bezlustrowej 
(OTS) za bardzo atrakcyjną 
cenę. Wszystkie wspomniane 
tachimetry można nabyć za 
mniej, a niektóre dużo mniej, 
niż 20 tys. zł netto.

W yższa półka ce-
nowa – tak do 
40 tys. zł netto – 

obejmuje najwięcej modeli. 
Znaleźć tu można jeszcze eg-
zemplarze z samym tylko po-
miarem lustrowym, ale więk-
szość posiada opcję pracy bez 
pryzmatu. Zacniej prezen-
tuje się także zasięg dalmie-
rzy podczas pomiaru bezlu-
strowego (nawet do 1200 m). 
Charakteryzują je dużo lep-
sze dokładności pomiaru ką-
ta i odległości.  Pojawia się już 
klawiatura alfanumeryczna, 
kolorowy (przeważnie doty-
kowy) ekran oraz system ope-
racyjny z rodziny Windows 
sterujący pracą urządzeń. 
Towarzyszy mu oprogramo-
wanie polowe z bogactwem 
funkcji obliczeniowo-pomia-
rowych, a wśród nich pakie-
ty drogowe. Oprócz standar-
dowych zadań geodezyjnych, 
oferuje ono np. funkcjonal-
ność systemów CAD wyświet-
lania mapy z pomierzonymi 
obiektami (także z podziałem 
na warstwy). 

Zastosowanie systemu 
Windows umożliwiło wpro-
wadzenie do tachimetrów 

różnych portów komunika-
cji. Wciąż jest port szerego-
wy, coraz popularniejszy sta-
je się mini-USB do połączenia 
tachimetru z komputerem. 
Zdarzają się standardowe, du-
że porty USB, w które wtyka 
się przenośną pamięć maso-
wą (np. pendrive). Producen-
ci stosują także czytniki kart 
Compactflash lub Secure Di-
gital. Służą one nie tylko do 
przechowywania informacji. 
Z wbudowanymi sensorami 
rozszerzają funkcjonalność 
sprzętu chociażby o Wi-fi czy 
Bluetooth (tam, gdzie nie są 
one wbudowane).

Króciutki przegląd roz-
pocznijmy od tegorocznych 
nowości, bo było ich kilka. 
Leica wprowadziła zmoder-
nizowaną serię TPS1200+ 
(opis na s. 12) z ulepszonym 
dalmierzem i zwiększonymi 
dokładnościami pomiaru od-
ległości. Pentax w końcu zde-
cydował się na zastosowa-
nie Windows w serii W-800 
z oprogramowaniem Power-
Topo CE. Dosłownie trzy mie-
siące temu Sokkia pokazała 
instrument SETX (zbudowa-
ny na bazie zmotoryzowane-
go SRX-a). Także z systemem 
Windows będzie on dostęp-
ny w styczniu 2008 roku. fo-
cus 5 (opis na s. 16) to nazwa 
sprzętu firmy Spectra Pre-
cision, która debiutuje z ta-
chimetrami na naszym ryn-
ku. Ciekawym rozwiązaniem 
technologicznym jest użycie 
typowego rejestratora Recon 
jako klawiatury tachimetru. 
Topcon wystąpił w tym roku 
z serią 750/7500 (zastępuje 
ona instrumenty oznaczone 
symbolem 700/7000, w sprze-
daży pozostaje tachimetr 
GPT-7000i), która powstała 
poprzez odjęcie serwomoto-
rów ze zmotoryzowanej serii 
900/9000.

N a szczycie pirami-
dy tachimetrycznej 
jest sprzęt klasy hi

-end. Drogi, z zaawansowa-
nymi rozwiązaniami tech-
nologicznymi i gwarantujący 
użytkownikowi realizację 
najwymyślniejszych zadań 
pomiarowych z bardzo dużą 

precyzją pomiaru. To głów-
nie instrumenty z serwomo-
torami. Jedne mają je tylko 
zainstalowane w leniwkach 
(wspomagają ręczne obraca-
nie sprzętu), ale w większo-
ści przypadków odpowiadają 
one za bezdotykową obsłu-
gę pomiarów (wyszukiwanie 
celu, precyzyjne nacelowanie 
i śledzenie) w wersji klasycz-
nej z geodetą i pomiarowym 
lub też w najbardziej rozbu-
dowanej konfiguracji – w try-
bie one-man-station. Windows 
króluje tu bezwzględnie. Plat-
forma ta umożliwiła stworze-
nie oprogramowania z funk-
cją skanowania. 

Najtańsze instrumenty 
z serwomotorami w leniw-
kach można nabyć już za 
ok. 40 tys. zł netto. Najdroż-
sze, kompletnie zmotoryzo-
wane, warte są grubo ponad 
100 tys. zł. Jednak i tak nic nie 
przebije kwoty, którą trzeba 
zapłacić za Trimble’a VX (opis 
na s. 20) – 220 tys. zł. 

Ale rzeczywiście jest za co. 
Połączenie pomiarów geode-
zyjnych z technologią wideo 
jest rewolucyjne pod wzglę-
dem technologicznym i musi 
dużo kosztować. W Trimble’u 
VX zamontowano bowiem 
w lunecie kamerę cyfrową, 
która przekazuje na żywo ob-
raz na wyświetlacz tachime-
tru. Bez spoglądania w oku-
lar operator zaznacza na 
ekranie pikietę do pomiaru, 
a instrument sam się obraca 
i rejestruje współrzędne. Ma-
ło tego, obraz może być także 
przesyłany na ekran kontro-
lera przy tyczce podczas pra-
cy jednoosobowej. Tak więc 
można zdalnie realizować 
pomiar bezlustrowy dowol-
nego obiektu znajdującego się 
w polu widzenia kamery. 

Tą samą drogą podąża Top-
con, który na tegorocznych 
targach Intergeo zaprezento-
wał model GPT-9000A IS. Jego 
sprzedaż ma się rozpocząć na 
początku przyszłego roku.

Dane zamieszczone w tabe-
lach na następnych stronach 
pochodzą od polskich dystry-
butorów tachimetrów.

MAREK PuDłO
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA FOIF FOIF Leica Leica

MODEL RTS682(L)/RTS685(L) 
(opis na s. 8)

OTS682(L)/OTS685(L)  
(opis na s. 8)

TDM5005/TDA5005 TC2003/TCA2003

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2007 2007 1997 1995

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy,  
dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
2̋ /5̋

1̋
Dwuosiowy, 1̋ , 3́

30x, 45
1,1

absolutna
2̋ /5̋

1̋
Dwuosiowy, 1̋ , 3́

30x, 45
1,7

absolutna
0,5̋  (1,5cc)

0,1̋
Dwuosiowy, 0,3̋ , 4́

32x, 42
1,7

absolutna
0,5̋  (1,5cc)

0,1̋
Dwuosiowy, brak danych, 4́

30x, 40
1,7

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

brak danych

2 + 2
brak danych
nie dotyczy

2000
2500

brak danych
nie dotyczy

3
0,7
nie

brak danych

2 + 2
brak danych

3 + 3

2000
2500

brak danych
150

3
0,9
tak

fazowa

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

nie dotyczy

3500
5000
180

nie dotyczy

3
0,3
nie

fazowa

1 + 1
1

nie dotyczy

3500
5000
180

nie dotyczy

3
0,3
nie

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

nie/tak
nie/tak

nie/tak
nie/tak

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne
8 linii x 24 znaki

nie
29

Dwustronne
8 linii x 24 znaki

nie
29

Dwustronne (opcja)
8 linii x 35 znaków

nie
32

Dwustronne (opcja)
8 linii x 35 znaków

nie
32

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

16 000 pkt, brak danych
nie

rS-232

16 000 pkt, brak danych
nie

rS-232

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

rS-232

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

rS-232

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

foif
tachimetria, wcięcia, wysokość niedostępna, czo-
łówki, tyczenie biegunowe, powierzchnia, rzutowa-
nie punktu, azymut, domiary, ciąg poligonowy

nie
tak
tak

AScii, WinKalk, c-Geo

foif
tachimetria, wcięcia, wysokość niedostępna, czo-
łówki, tyczenie biegunowe, powierzchnia, rzutowa-
nie punktu, azymut, domiary, ciąg poligonowy

nie
tak
tak

AScii, WinKalk, c-Geo

Leica
bogaty wybór funkcji  

do pomiarów przemysłowych

tak
nie
tak
GSi

Leica
tyczenia, wcięcia swobodne, powierzchnia, czo-

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

tak
nie
tak
GSi

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

Ni-MH
20
8

Ni-MH
20
8

Ni-cd
5,5

600 pkt (400 – zmotor.)

Ni-cd
5,5

600 pkt (400 – zmotor.)

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

Gwarancja [miesiące]
cena netto zestawu standardowego [zł] 

nie
opcja

6
iP54

-20 do +50
2 baterie, ładowarka, osłona obiektywu i przeciw-
deszczowa, okablowanie, zestaw narzędzi, instruk-

cja obsługi
24

od 12 490

nie
opcja

6
iP54

-20 do +50
2 baterie, ładowarka, osłona obiektywu i przeciw-
deszczowa, okablowanie, zestaw narzędzi, instruk-

cja obsługi
24

od 14 490

nie
nie
8,7
iP67

-20 do +50
bateria, okablowanie, ładowarka,  

karta pamięci

12 (opcja 48)
od 105 000

opcja
tak
8,7
iP67

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

karta pamięci

12 (opcja 48)
od 89 900

informacje dodatkowe wbudowane czujniki temperatury i ciśnienia, pro-
mocja – w zestawie statyw, tyczka, pryzmat

wbudowane czujniki temperatury i ciśnienia, pro-
mocja – w zestawie statyw, tyczka, pryzmat

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

możliwość monitorowania obiektu,  
dodatkowe oprogramowanie

Dystrybutor foif Polska Sp. z o.o. foif Polska Sp. z o.o. Leica Geosystems Sp. z o.o. Leica Geosystems Sp. z o.o.
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA Leica Leica Leica

MODEL TC403/405/407,  
TCR(power, ultra)403/405/407

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

TC(R)(RM)(A)(P)(RA)(RP) 
1201+/1202+/1203+/1205+ (s. 12)

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2003 2004 2005-2007

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy,  
dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

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

1̋ (5cc)
Dwuosiowy, 1̋ , 4́

30x, 40
1,7

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

1̋  (5cc)
Dwuosiowy, 1̋ , 4́

30x, 40
1,7

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

1̋  (5cc)
Dwuosiowy, 1̋ , 4́

30x, 40
1,5

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa

2 + 2
2 + 2
3 + 2

3500 (10 000*)
5400

250 (1000*)
170*, 300**

1
0,3
tak*

fazowa

2 + 2
2 + 2
3 + 2

3500 (10 000*)
5400

250 (1000*)
170*, 300**

1
0,3
tak*

fazowa

1 + 1,5
1 + 1,5

2 + 2 (<500 m), 4 + 2 (>500 m)*

3500
5400
250

400**, 1000***

1,5
0,15
tak

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

Tc(A)(P)(rA)(rP)
Tc(A)(P)(rA)(rP)

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne (opcja)
6 linii x 31 znaków

nie
14

Dwustronne (opcja)
8 linii x 31 znaków

nie
16

Dwustronne (opcja)
320 x 240 pikseli

tak/tak
24

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

10 000 pkt, 16
nie

rS-232

10 000 pkt, 16
nie

rS-232

32-256 MB, bez ograniczeń
cf

rS-232, radiomodem

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

Leica
tyczenia, wcięcia swobodne, powierzchnia, czo-

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

nie
tak
tak

GSi, iDX, MGeo, AScii, użytkownika

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

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

nie
tak
tak

GSi, iDX, MGeo, AScii, użytkownika

Leica
bogate oprogramowanie wewnętrzne,  
pakiet programów specjalistycznych

tak
tak
tak

GSi, iDX, MGeo, AScii, użytkownika

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

Ni-MH
ok. 6

ok. 9000 pkt

Ni-MH
ok. 6

ok. 9000 pkt

Li-ion
brak danych

6-8 h

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

Gwarancja [miesiące]
cena netto zestawu standardowego [zł] 

opcja
tak
5,2
iP54

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

cyjne, pokrowiec, osłona na okular, miarka
12 (opcja 48)

od 22 500

opcja
tak
5,2
iP54

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

pokrowiec, miarka
12 (opcja 48)

od 41 800

opcja
tak
6,5
iP67

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

karta pamięci
12 (opcja 48)

od 53 500

informacje dodatkowe bateria camcorder lub 6 x Lr6, *w modelach 
Tcr400power, **w modelach Tcr400ultra

bateria camcorder lub 6 x Lr6, *w modelach 
Tcr800power, **w modelach Tcr800ultra

*Tcr, **PinPoint r400 i ***r1000, kompatybil-
ny z GPS1200, rozbudowa do SmartStation

Dystrybutor Leica Geosystems Sp. z o.o.,  
iG T. Nadowski Sp.j.

Leica Geosystems Sp. z o.o.,  
iG T. Nadowski Sp.j.

Leica Geosystems Sp. z o.o.,  
iG T. Nadowski Sp.j.
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA Leica Leica Leica

MODEL TC403/405/407,  
TCR(power, ultra)403/405/407

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

TC(R)(RM)(A)(P)(RA)(RP) 
1201+/1202+/1203+/1205+ (s. 12)

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2003 2004 2005-2007

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy,  
dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

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

1̋ (5cc)
Dwuosiowy, 1̋ , 4́

30x, 40
1,7

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

1̋  (5cc)
Dwuosiowy, 1̋ , 4́

30x, 40
1,7

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

1̋  (5cc)
Dwuosiowy, 1̋ , 4́

30x, 40
1,5

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa

2 + 2
2 + 2
3 + 2

3500 (10 000*)
5400

250 (1000*)
170*, 300**

1
0,3
tak*

fazowa

2 + 2
2 + 2
3 + 2

3500 (10 000*)
5400

250 (1000*)
170*, 300**

1
0,3
tak*

fazowa

1 + 1,5
1 + 1,5

2 + 2 (<500 m), 4 + 2 (>500 m)*

3500
5400
250

400**, 1000***

1,5
0,15
tak

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

Tc(A)(P)(rA)(rP)
Tc(A)(P)(rA)(rP)

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne (opcja)
6 linii x 31 znaków

nie
14

Dwustronne (opcja)
8 linii x 31 znaków

nie
16

Dwustronne (opcja)
320 x 240 pikseli

tak/tak
24

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

10 000 pkt, 16
nie

rS-232

10 000 pkt, 16
nie

rS-232

32-256 MB, bez ograniczeń
cf

rS-232, radiomodem

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

Leica
tyczenia, wcięcia swobodne, powierzchnia, czo-

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

nie
tak
tak

GSi, iDX, MGeo, AScii, użytkownika

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

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

nie
tak
tak

GSi, iDX, MGeo, AScii, użytkownika

Leica
bogate oprogramowanie wewnętrzne,  
pakiet programów specjalistycznych

tak
tak
tak

GSi, iDX, MGeo, AScii, użytkownika

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

Ni-MH
ok. 6

ok. 9000 pkt

Ni-MH
ok. 6

ok. 9000 pkt

Li-ion
brak danych

6-8 h

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

Gwarancja [miesiące]
cena netto zestawu standardowego [zł] 

opcja
tak
5,2
iP54

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

cyjne, pokrowiec, osłona na okular, miarka
12 (opcja 48)

od 22 500

opcja
tak
5,2
iP54

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

pokrowiec, miarka
12 (opcja 48)

od 41 800

opcja
tak
6,5
iP67

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

karta pamięci
12 (opcja 48)

od 53 500

informacje dodatkowe bateria camcorder lub 6 x Lr6, *w modelach 
Tcr400power, **w modelach Tcr400ultra

bateria camcorder lub 6 x Lr6, *w modelach 
Tcr800power, **w modelach Tcr800ultra

*Tcr, **PinPoint r400 i ***r1000, kompatybil-
ny z GPS1200, rozbudowa do SmartStation

Dystrybutor Leica Geosystems Sp. z o.o.,  
iG T. Nadowski Sp.j.

Leica Geosystems Sp. z o.o.,  
iG T. Nadowski Sp.j.

Leica Geosystems Sp. z o.o.,  
iG T. Nadowski Sp.j.

Leica Nikon Nikon Nikon

SmartStation 
1201+/1202+/1203+/1205+

DTM-362/352/332 NPL-362/352/332 DTM-522

2005-2007 2004/2003/2003 2004/2003/2003 2003

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

1̋  (5cc)
Dwuosiowy, 1̋ , 4́

30x, 40
1,5

przyrostów
3̋ /5̋ /5̋

1̋
D/D/J, 1̋ , 3́

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

przyrostów
3̋ /5̋ /5̋

1̋
D/D/J, 1̋ , 3́

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

przyrostów
3̋

0,5̋
Dwuosiowy, 1̋ , 3́

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

fazowa

1 + 1,5
1 + 1,5

2 + 2 (<500 m), 4 + 2 (>500 m)*

3500
5400
250

400**, 1000***

1,5
0,15
tak

impulsowa

3 + 2 
3 + 2 

nie dotyczy

2300
3000
100

nie dotyczy

1,6
1

nie

impulsowa

3 + 2 
3 + 2 
5 + 2 

5000
5000
300
210

1,6
0,5
nie

impulsowa

2 + 2 
2 + 2 

nie dotyczy

2700
3600
100

nie dotyczy

1
0,5
nie

Tc(A)(P)(rA)(rP)
Tc(A)(P)(rA)(rP)

nie
nie

nie
nie

nie
nie

Dwustronne (opcja)
320 x 240 pikseli

tak/tak
24

D/D/J
128 x 64 piksele

nie
25

D/D/J
128 x 64 piksele

nie
25

Dwustronne
128 x 64 piksele

nie
25

32-256 MB, bez ograniczeń
cf

rS-232, Bluetooth, radiomodem

10 000 pkt, 32
nie

rS-232

10 000 pkt, 32
nie

rS-232

10 000 pkt, 32
nie

rS-232

Leica
bogate oprogramowanie wewnętrzne,  
pakiet programów specjalistycznych

tak
tak
tak

GSi, iDX, MGeo, AScii, użytkownika

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

obliczenia (współrz., powierzchni, przecięć)
nie
tak
tak

AScii

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

obliczenia (współrz., powierzchni, przecięć)
nie
tak
tak

AScii

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

nie
tak
tak

AScii

Li-ion
brak danych

6-8 h

Ni-MH
30

16 h

Ni-MH
27
7 h

Ni-MH
30

10,5 h

opcja
tak
7,2
iP67

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

karta pamięci
12 (opcja 48)

od 99 000 

nie
nie

5,3/5,3/5,2
iPX6

-20 do +50
bateria, ładowarka, pokrowiec, szelki, kabel do 

transmisji, instrukcja w języku polskim
48

od 18 990

nie
nie

5,5/5,5/5,3
iPX6

-20 do +50
bateria, ładowarka, pokrowiec, szelki, kabel do 

transmisji, instrukcja w języku polskim
48

od 24 990

tak
nie
5,5
iPX4

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

48
od 28 990

*Tcr, **PinPoint r400 i ***r1000, integracja 
z GPS/rTK, kompatybilny z GPS1200

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

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

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

Leica Geosystems Sp. z o.o.,  
iG T. Nadowski Sp.j.

impexgeo impexgeo impexgeo
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA Nikon Nikon Pentax

MODEL DTM-652 NPL-632 V-227N/V-227N (opis na s. 15)

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2006 2006 2007

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy,  
dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

przyrostów
1̋

0,5̋
Dwuosiowy, 1̋ , 3́

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

przyrostów
2̋
1̋

Dwuosiowy, 1̋ , 3́

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

absolutna
5̋ /7̋

5̋  lub 10̋  (opcjonalnie)
Jednoosiowy, brak danych, 3́  

30x, 45
1

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

impulsowa

2 + 2 
2 + 2 

nie dotyczy

2700
3600
100

nie dotyczy

1
0,5
nie

impulsowa

3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 

5000
5000
300
210

1,3
0,5
nie

fazowa

3 + 2
3 + 2
5 + 2

2400/1400
3000
100
90

2
0,4
tak

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

nie
nie

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne
128 x 64 piksele

nie
25

Dwustronne
128 x 64 piksele

nie
25

Jednostronne
240 x 96 pikseli

nie/nie
14

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

10 000 pkt, 32
cf (typ i i ii)
rS-232, USB

10 000 pkt, 32
cf (typ i i ii)
rS-232, USB

1000 pkt/6000 pkt
nie

rS-232

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

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

nie
tak
tak

AScii

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

nie
tak
tak

AScii

Pentax
PowerTopoexpress, pomiar współrzędnych biegu-

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

wysokości, obliczenia powierzchni
nie
tak
tak

Dc1, AUX, cSV

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

Bc-80
28

10 h

Bc-80
25
6 h

Ni-MH 
12
6 h

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

Gwarancja [miesiące]
cena netto zestawu standardowego [zł] 

tak
nie
5,1

iP54
-20 do +50

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

48
38 900

tak
nie
5,1

iP54
-20 do +50

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

48
38 900

nie
tak
5,4
iP44

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

pokrowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie
24

12 900

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

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

typowe baterie jak do kamer

Dystrybutor impexgeo impexgeo Geopryzmat
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA Nikon Nikon Pentax

MODEL DTM-652 NPL-632 V-227N/V-227N (opis na s. 15)

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2006 2006 2007

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy,  
dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

przyrostów
1̋

0,5̋
Dwuosiowy, 1̋ , 3́

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

przyrostów
2̋
1̋

Dwuosiowy, 1̋ , 3́

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

absolutna
5̋ /7̋

5̋  lub 10̋  (opcjonalnie)
Jednoosiowy, brak danych, 3́  

30x, 45
1

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

impulsowa

2 + 2 
2 + 2 

nie dotyczy

2700
3600
100

nie dotyczy

1
0,5
nie

impulsowa

3 + 2 
3 + 2 
3 + 2 

5000
5000
300
210

1,3
0,5
nie

fazowa

3 + 2
3 + 2
5 + 2

2400/1400
3000
100
90

2
0,4
tak

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

nie
nie

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne
128 x 64 piksele

nie
25

Dwustronne
128 x 64 piksele

nie
25

Jednostronne
240 x 96 pikseli

nie/nie
14

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

10 000 pkt, 32
cf (typ i i ii)
rS-232, USB

10 000 pkt, 32
cf (typ i i ii)
rS-232, USB

1000 pkt/6000 pkt
nie

rS-232

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

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

nie
tak
tak

AScii

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

nie
tak
tak

AScii

Pentax
PowerTopoexpress, pomiar współrzędnych biegu-

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

wysokości, obliczenia powierzchni
nie
tak
tak

Dc1, AUX, cSV

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

Bc-80
28

10 h

Bc-80
25
6 h

Ni-MH 
12
6 h

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

Gwarancja [miesiące]
cena netto zestawu standardowego [zł] 

tak
nie
5,1

iP54
-20 do +50

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

48
38 900

tak
nie
5,1

iP54
-20 do +50

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

48
38 900

nie
tak
5,4
iP44

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

pokrowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie
24

12 900

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

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

typowe baterie jak do kamer

Dystrybutor impexgeo impexgeo Geopryzmat
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA Pentax Pentax Sokkia

MODEL W-822NX/W-823NX/W-825NX
(opis na s. 22)

R-322NX/R-323NX/R-325NX/ 
R-326NX

SET210(K)/310(K)/510(K)/610(K)

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2007 2006 2002 (2006)

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
2̋ /3̋ /5̋

1̋
Trójosiowy/Trójosiowy/D, brak danych, 3́

30x, 45
1

absolutna
2̋ /3̋ /5̋ /6̋

1̋
Trójosiowy/Trójosiowy/D/D, brak danych, 3́

30x, 45
1

absolutna
2”/3”/5”/6”

1”/5”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

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

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa

2 + 2
2 + 2

5 + 2, 5 + 10 (>200 m)

4500/4500/4000
5600/5600/5000

800
270

2
0,4
tak

fazowa

2 + 2
2 + 2

5 + 2; 5 + 10 (>200 m), 5 + 3 (model 5̋  i 6̋ )

4500/4500/4000/4000
5600
800
270

2
0,4
tak

fazowa
 

2 + 2
3 + 2

nie dotyczy
 

2700
3500
120

nie dotyczy
 

2,8
0,3
nie

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

nie
nie

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne (opcja)
640 x 480 pikseli

tak/tak
33

Dwustronne
240 x 96 pikseli

nie/nie
22

 
D/D/D/J

192 x 80 pikseli
nie/nie

15

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

128 MB, brak danych
SD, cf typ ii
USB, rS-232

18 600 pkt, 16 000 pkt (model 5̋  i 6̋ )/bd
nie

rS-232

 
10 000 pkt, 10

cf (opcja)
zasilanie zewn., wyjście do Pc/rejestratora

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

Windows ce.NeT
PowerTopoce, oprogramowanie cAD  

i pomiarowe z funkcją „inteligentny kursor”, 
oprogramowanie carlson Survce 2.0

tak
tak
tak

użytkownika, WinKalk, c-Geo, DXf, DXf3D

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

ligonowego, pomiar i obliczenia  
powierzchni, pomiar niedostępnej wysokości

nie
tak
tak

Dc1, AUX, cSV

 
Sokkia

tachimetria, tyczenie z łuku, wcięcia, powierzch-
nie, czołówki, pomiar niedostępnej wysokości,  
rzut na linię bazową, tyczenie z linii bazowej

nie
tak
tak

SDr33

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

Ni-MH 
8

4 h

Ni-MH
8

6 h

BDc46B
10

900 pkt

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

Gwarancja [miesiące]
cena netto zestawu standardowego [zł] 

nie
tak
6,3
iP54

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

24
34 900/32 900/29 000

nie
tak
5,7
iP56

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

dzi, pokrowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie
24

27 900/25 900/19 00/18 000

 
nie
nie

5,2/5,2/5,2/5
iP66

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

36
27 300 (27 900)/24 500 (25 500)/21 500 (22 500)/ 

13 490 (14 990)

informacje dodatkowe instalacja własnego oprogramowania, „inteligentny 
kursor” – przyciąganie do obiektów na mapach cAD, 

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

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

cena promocyjna modelu SeT610 i SeT610K

Dystrybutor Geopryzmat Geopryzmat coGiK Sp. z o.o.
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA Pentax Pentax Sokkia

MODEL W-822NX/W-823NX/W-825NX
(opis na s. 22)

R-322NX/R-323NX/R-325NX/ 
R-326NX

SET210(K)/310(K)/510(K)/610(K)

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2007 2006 2002 (2006)

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
2̋ /3̋ /5̋

1̋
Trójosiowy/Trójosiowy/D, brak danych, 3́

30x, 45
1

absolutna
2̋ /3̋ /5̋ /6̋

1̋
Trójosiowy/Trójosiowy/D/D, brak danych, 3́

30x, 45
1

absolutna
2”/3”/5”/6”

1”/5”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

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

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa

2 + 2
2 + 2

5 + 2, 5 + 10 (>200 m)

4500/4500/4000
5600/5600/5000

800
270

2
0,4
tak

fazowa

2 + 2
2 + 2

5 + 2; 5 + 10 (>200 m), 5 + 3 (model 5̋  i 6̋ )

4500/4500/4000/4000
5600
800
270

2
0,4
tak

fazowa
 

2 + 2
3 + 2

nie dotyczy
 

2700
3500
120

nie dotyczy
 

2,8
0,3
nie

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

nie
nie

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne (opcja)
640 x 480 pikseli

tak/tak
33

Dwustronne
240 x 96 pikseli

nie/nie
22

 
D/D/D/J

192 x 80 pikseli
nie/nie

15

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

128 MB, brak danych
SD, cf typ ii
USB, rS-232

18 600 pkt, 16 000 pkt (model 5̋  i 6̋ )/bd
nie

rS-232

 
10 000 pkt, 10

cf (opcja)
zasilanie zewn., wyjście do Pc/rejestratora

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

Windows ce.NeT
PowerTopoce, oprogramowanie cAD  

i pomiarowe z funkcją „inteligentny kursor”, 
oprogramowanie carlson Survce 2.0

tak
tak
tak

użytkownika, WinKalk, c-Geo, DXf, DXf3D

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

ligonowego, pomiar i obliczenia  
powierzchni, pomiar niedostępnej wysokości

nie
tak
tak

Dc1, AUX, cSV

 
Sokkia

tachimetria, tyczenie z łuku, wcięcia, powierzch-
nie, czołówki, pomiar niedostępnej wysokości,  
rzut na linię bazową, tyczenie z linii bazowej

nie
tak
tak

SDr33

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

Ni-MH 
8

4 h

Ni-MH
8

6 h

BDc46B
10

900 pkt

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

Gwarancja [miesiące]
cena netto zestawu standardowego [zł] 

nie
tak
6,3
iP54

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

24
34 900/32 900/29 000

nie
tak
5,7
iP56

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

dzi, pokrowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie
24

27 900/25 900/19 00/18 000

 
nie
nie

5,2/5,2/5,2/5
iP66

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

36
27 300 (27 900)/24 500 (25 500)/21 500 (22 500)/ 

13 490 (14 990)

informacje dodatkowe instalacja własnego oprogramowania, „inteligentny 
kursor” – przyciąganie do obiektów na mapach cAD, 

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

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

cena promocyjna modelu SeT610 i SeT610K

Dystrybutor Geopryzmat Geopryzmat coGiK Sp. z o.o.

 

Sokkia Sokkia Sokkia Sokkia

SET230 (R3T)/SET330RT (R3T)/ 
SET530RT (R3T)/SET630RT

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

SET X1/SET X2/SET X3/SET X5 SRX1/SRX2/SRX3/SRX5 (opis na s. 18)

2003 2005 2007 2007

absolutna
2”/3”/5”/6”

1”/5”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

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

absolutna
2”/3”/5”/6”

1”/5”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

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

absolutna
1”/2”/3”/5”

0,5”/1” lub 1”/5”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

30x, 45
1,3

absolutna
1”/2”/3”/5”

0,5”/1” lub 1”/5”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

30x, 45
1,3

fazowa
 

2 + 2
3 + 2
3 + 2

 
5000/5000/5000/4000

6000
500

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

1,7
0,3
tak

fazowa
 

2 + 2
3 + 2
3 + 2

 
5000/5000/5000/4000

6000
500

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

1,7
0,3
tak

fazowa
 

1,5 + 2/2 + 2/2 + 2/2 + 2
3 + 2
3 + 2

 
5000
6000
500
500

 
1,7
0,3
tak

fazowa
 

1,5 + 2/2 + 2/2 + 2/2 + 2
3 + 2
3 + 2

 
5000
6000
500
500

 
1,7
0,3
tak

nie
nie

nie
nie

nie
nie

tak
tak

 
D/D/D/J

192 x 80 pikseli
nie/nie

15

 
D/D/D/J

192 x 80 pikseli
nie/nie

27

 
Jednostronne lub Dwustronne

3,5 cala
tak/tak

32

 
Jednostronne

3,5 cala
tak/tak

32

 
10 000 pkt, 10

cf (opcja)
zasilanie zewn., wyjście do Pc/rejestratora

 
10 000 pkt, 10

cf (opcja)
zasilanie zewn., wyjście do Pc/rejestratora

 
64 MB, nieograniczona

cf
rS-232, USB, Bluetooth, zasilanie zewnętrzne

 
64 MB, nieograniczona

cf
rS-232, USB, Bluetooth, zasilanie zewnętrzne

 
Sokkia

tachimetria, wcięcia, powierzchnie, czołówki, po-
miar niedostępnej wysokości,  

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

nie
tak
tak

SDr33

 
Sokkia

tachimetria, wcięcia, powierzchnie, czołówki, po-
miar niedostępnej wysokości,  

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

nie
tak
tak

SDr33

 
Windows ce

tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czołówki, 
pomiar niedostępnej wysokości, rzut na linię bazową, 
tyczenie z linii bazowej + program eXPerT

nie
nie
tak

różne

 
Windows ce

tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czołówki, 
pomiar niedostępnej wysokości, rzut na linię bazową, 
tyczenie z linii bazowej + program eXPerT

nie
nie
tak

różne

BDc46B
8,5

800 pkt

BDc46B
8,5

800 pkt

BDc58
brak danych

12 h

BDc58
brak danych

3 h

 
opcja 
nie

5,4/5,4/5,4/5,3
iP66

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

36
31 900 (33 900)/28 600 (31 400)/ 

19 990 (28 200)/22 400

 
opcja
nie

5,5/5,5/5,5/5,4
iP66

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

36
30 900 (33 500)/24 990 (25 990)/ 

22 900 (23 900)/18 990

 
opcja
nie

ok. 6,0
iP65

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

36
ok. 30 000

 
opcja
nie

ok. 6,5
iP64

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

36
79 990/69 990/64 990/59 990

brak danych cena promocyjna modelu SeT630rK i SeT330rK3, 
opcjonalny Bluetooth

dostępny od stycznia 2008 r. nowa linia tachimetrów one-man-station Sokkia 

coGiK Sp. z o.o. coGiK Sp. z o.o. coGiK Sp. z o.o. coGiK Sp. z o.o.
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA Sokkia Spectra Precision Spectra Precision

MODEL NET1 Focus 4 Focus 5 (opis na s. 16)

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2007 2007 2007

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
1”

0,5”/1”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

30x, 45
1,3

przyrostów
7”
1”

Jednoosiowy, 1”, 3’
26x (opcja 16x, 32x), 40

1

absolutna
2”/3”

1”
Dwuosiowy, 1”, 6’

26x, 36
1,7

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa
 

1 + 1
1,5 + 1
3 + 1

 
3000

brak danych
300
200

1,7
0,3
tak

impulsowa
 

3 + 2
3 + 2
5 + 2

 
5000
5000
300
100

1,3
0,5
nie 

impulsowa
 

2 + 2
3 + 2
3 + 2

 
5000
7000
800
70

2
0,5
tak

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

tak
nie

nie
nie

nie
nie

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Jednostronne
3,5 cala
tak/tak

33

Jednostronne
128 x 64 piksele

nie
25

Jednostronne (recon SP)
240 x 320 piksele

tak/tak
10

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

 
64 MB, nieograniczona

cf
rS-232, USB, Bluetooth, zasilanie zewnętrzne

 
10 000 pkt, 32

nie
rS-232

 
128 MB, nieograniczona

cf
rS-232, USB, Bluetooth

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

 
Windows ce

tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czołów-
ki, pomiar niedostępnej wysokości, rzut na linię ba-
zową, tyczenie z linii bazowej + program eXPerT + 

opr. przemysłowe 3-DiM observer
nie
nie
tak

różne

 
Spectra Precision

stanowiska, wcięcia, tyczenia, pomiar czołówek, po-
miary mimośrodowe, obliczenia współrzędnych, po-

wierzchni, przecięć

nie
tak
tak

AScii

 
Windows Mobile 5

field Surveyor, stanowiska, tyczenia, domiary, 
funkcje obliczeniowe, podgląd mapowy z edycją 

i wyborem obiektów, szybkie kodowanie

nie
tak
tak

XML, cSV, NiKoN rAW, DXf

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

BDc58
brak danych

3 h

Ni-MH
27
7 h

Ni-MH
12
4 h

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

Gwarancja [miesiące]
cena netto zestawu standardowego [zł] 

 
opcja
nie
7,7

iP64
-10 do +50

osłona od słońca, kompas,  
okablowanie, ładowarka

36
brak danych

nie
nie
5

iPX6
-20 do +50

bateria, ładowarka, okablowanie,  
instrukcja obsługi

24
17 690

tak
nie
6,5

iPX4 (recon – iP67)
-20 do +50

2 baterie, ładowarka, okablowanie, rejestrator 
recon, instrukcja obsługi

24
od 26 500

informacje dodatkowe tachimetr zmotoryzowany o podwyższonej dokład-
ności do pomiarów przemysłowych i monitoringu

w zestawie skręcana tyczka  
z lustrem realizacyjnym

klawiatura recon SP wykorzystywana jako reje-
strator GPS lub Pocket Pc

Dystrybutor coGiK Sp. z o.o. impexgeo impexgeo
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA Sokkia Spectra Precision Spectra Precision

MODEL NET1 Focus 4 Focus 5 (opis na s. 16)

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2007 2007 2007

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
1”

0,5”/1”
Dwuosiowy, 0,5”, 3’

30x, 45
1,3

przyrostów
7”
1”

Jednoosiowy, 1”, 3’
26x (opcja 16x, 32x), 40

1

absolutna
2”/3”

1”
Dwuosiowy, 1”, 6’

26x, 36
1,7

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

fazowa
 

1 + 1
1,5 + 1
3 + 1

 
3000

brak danych
300
200

1,7
0,3
tak

impulsowa
 

3 + 2
3 + 2
5 + 2

 
5000
5000
300
100

1,3
0,5
nie 

impulsowa
 

2 + 2
3 + 2
3 + 2

 
5000
7000
800
70

2
0,5
tak

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

tak
nie

nie
nie

nie
nie

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Jednostronne
3,5 cala
tak/tak

33

Jednostronne
128 x 64 piksele

nie
25

Jednostronne (recon SP)
240 x 320 piksele

tak/tak
10

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

 
64 MB, nieograniczona

cf
rS-232, USB, Bluetooth, zasilanie zewnętrzne

 
10 000 pkt, 32

nie
rS-232

 
128 MB, nieograniczona

cf
rS-232, USB, Bluetooth

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

 
Windows ce

tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czołów-
ki, pomiar niedostępnej wysokości, rzut na linię ba-
zową, tyczenie z linii bazowej + program eXPerT + 

opr. przemysłowe 3-DiM observer
nie
nie
tak

różne

 
Spectra Precision

stanowiska, wcięcia, tyczenia, pomiar czołówek, po-
miary mimośrodowe, obliczenia współrzędnych, po-

wierzchni, przecięć

nie
tak
tak

AScii

 
Windows Mobile 5

field Surveyor, stanowiska, tyczenia, domiary, 
funkcje obliczeniowe, podgląd mapowy z edycją 

i wyborem obiektów, szybkie kodowanie

nie
tak
tak

XML, cSV, NiKoN rAW, DXf

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

BDc58
brak danych

3 h

Ni-MH
27
7 h

Ni-MH
12
4 h

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

Gwarancja [miesiące]
cena netto zestawu standardowego [zł] 

 
opcja
nie
7,7

iP64
-10 do +50

osłona od słońca, kompas,  
okablowanie, ładowarka

36
brak danych

nie
nie
5

iPX6
-20 do +50

bateria, ładowarka, okablowanie,  
instrukcja obsługi

24
17 690

tak
nie
6,5

iPX4 (recon – iP67)
-20 do +50

2 baterie, ładowarka, okablowanie, rejestrator 
recon, instrukcja obsługi

24
od 26 500

informacje dodatkowe tachimetr zmotoryzowany o podwyższonej dokład-
ności do pomiarów przemysłowych i monitoringu

w zestawie skręcana tyczka  
z lustrem realizacyjnym

klawiatura recon SP wykorzystywana jako reje-
strator GPS lub Pocket Pc

Dystrybutor coGiK Sp. z o.o. impexgeo impexgeo
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA Spectra Precision South South

MODEL Focus 10 NTS 322/325 NTS 352R+/355R+

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2007 2004 2006

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
1,5”/3”/5”

1”
Dwuosiowy, 1”, 6’

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

przyrostów
2”/5”

1” lub 5” (ust.)
Jednoosiowy, 1”, 3’

30x, 50
1

przyrostów
2”/5”

1” lub 5” (ust.)
Jednoosiowy, 1”, 3’

30x, 50
1

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

impulsowa

3 + 3
3 + 3
3 + 3

 
5500
5500
1600
600

3
0,4
nie

fazowa

3 + 2
brak danych
nie dotyczy

2000/1700
2500/2300
brak danych
nie dotyczy

3
1

nie 

fazowa

2 + 2
brak danych

5 + 3

3000/2500/2500
brak danych
brak danych

200

3
1

nie 

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

opcja
opcja

nie 
nie 

nie 
nie 

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Jednostronne (klawiatura focus cU, opcja recon SP)
4 wiersze x 20 znaków (recon – 240 x 320 pikseli)

nie (recon – tak)/nie (recon – tak)
33 (recon – 10)

Dwustronne
4 linie

nie 
12

D/D/J
4 linie

nie 
23

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

 
128 MB, nieograniczona

cf (recon SP)
rS-232 (recon – dodatkowo USB, Bluetooth)

8000 pkt, 30
nie 

rS-232

8000 pkt, 30
nie 

rS-232

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

 
MS-DoS (recon – Windows Mobile 5)

field Surveyor, stanowiska, tyczenia, domiary, 
funkcje obliczeniowe, podgląd mapowy z edycją 

i wyborem obiektów, szybkie kodowanie

nie (recon – tak)
tak
tak

XML, cSV, NiKoN rAW, DXf, Trimble Job, Trimble Dc

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

nie
tak
tak

AScii, WinKalk, c-Geo

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

wysokość stacji, wysokość punktu niedostępne-
go, wcięcie wstecz, mimośrody, powierzchnia, 

rzutowanie
nie
tak
tak

AScii, WinKalk, c-Geo

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

Ni-MH
10

2,5 h

Ni-MH
2,5-8

1,5-6 h

Ni-MH
2,5-8

1,5-6 h

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

Gwarancja [miesiące]
cena netto zestawu standardowego [zł] 

opcja
nie
6,5

iP56 (recon SP – iP67)
-20 do + 50

2 baterie, ładowarka, okablowanie, klawiatura 
focus cU, instrukcja obsługi

24
od 38 600

nie
nie
6,5

brak danych
-20 do +45

bateria, ładowarka, okablowanie, osłona obiekty-
wu, narzędzia rektyfikacyjne, instrukcja obsługi

24
od 11 990/od 10 990

nie
nie
5,8

brak danych
-20 do +45

bateria, ładowarka, okablowanie, osłona obiekty-
wu, narzędzia rektyfikacyjne, instrukcja obsługi

24
od 15 990/od 14 990-15 990

informacje dodatkowe cena z kontrolerem recon SP – 41 100 zł, klawia-
tura recon SP wykorzystywana jako rejestrator 

GPS lub Pocket Pc

w zestawie promocyjnym – statyw, tyczka, 
pryzmat, WinKalk

w zestawie promocyjnym – statyw, tyczka, 
pryzmat, WinKalk

Dystrybutor impexgeo Geomatix Sp. z o.o., GeoSonik S.c. Geomatix Sp. z o.o., GeoSonik S.c.
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA Spectra Precision South South

MODEL Focus 10 NTS 322/325 NTS 352R+/355R+

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2007 2004 2006

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
1,5”/3”/5”

1”
Dwuosiowy, 1”, 6’

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

przyrostów
2”/5”

1” lub 5” (ust.)
Jednoosiowy, 1”, 3’

30x, 50
1

przyrostów
2”/5”

1” lub 5” (ust.)
Jednoosiowy, 1”, 3’

30x, 50
1

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

impulsowa

3 + 3
3 + 3
3 + 3

 
5500
5500
1600
600

3
0,4
nie

fazowa

3 + 2
brak danych
nie dotyczy

2000/1700
2500/2300
brak danych
nie dotyczy

3
1

nie 

fazowa

2 + 2
brak danych

5 + 3

3000/2500/2500
brak danych
brak danych

200

3
1

nie 

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

opcja
opcja

nie 
nie 

nie 
nie 

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Jednostronne (klawiatura focus cU, opcja recon SP)
4 wiersze x 20 znaków (recon – 240 x 320 pikseli)

nie (recon – tak)/nie (recon – tak)
33 (recon – 10)

Dwustronne
4 linie

nie 
12

D/D/J
4 linie

nie 
23

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

 
128 MB, nieograniczona

cf (recon SP)
rS-232 (recon – dodatkowo USB, Bluetooth)

8000 pkt, 30
nie 

rS-232

8000 pkt, 30
nie 

rS-232

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

 
MS-DoS (recon – Windows Mobile 5)

field Surveyor, stanowiska, tyczenia, domiary, 
funkcje obliczeniowe, podgląd mapowy z edycją 

i wyborem obiektów, szybkie kodowanie

nie (recon – tak)
tak
tak

XML, cSV, NiKoN rAW, DXf, Trimble Job, Trimble Dc

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

nie
tak
tak

AScii, WinKalk, c-Geo

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

wysokość stacji, wysokość punktu niedostępne-
go, wcięcie wstecz, mimośrody, powierzchnia, 

rzutowanie
nie
tak
tak

AScii, WinKalk, c-Geo

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

Ni-MH
10

2,5 h

Ni-MH
2,5-8

1,5-6 h

Ni-MH
2,5-8

1,5-6 h

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

Gwarancja [miesiące]
cena netto zestawu standardowego [zł] 

opcja
nie
6,5

iP56 (recon SP – iP67)
-20 do + 50

2 baterie, ładowarka, okablowanie, klawiatura 
focus cU, instrukcja obsługi

24
od 38 600

nie
nie
6,5

brak danych
-20 do +45

bateria, ładowarka, okablowanie, osłona obiekty-
wu, narzędzia rektyfikacyjne, instrukcja obsługi

24
od 11 990/od 10 990

nie
nie
5,8

brak danych
-20 do +45

bateria, ładowarka, okablowanie, osłona obiekty-
wu, narzędzia rektyfikacyjne, instrukcja obsługi

24
od 15 990/od 14 990-15 990

informacje dodatkowe cena z kontrolerem recon SP – 41 100 zł, klawia-
tura recon SP wykorzystywana jako rejestrator 

GPS lub Pocket Pc

w zestawie promocyjnym – statyw, tyczka, 
pryzmat, WinKalk

w zestawie promocyjnym – statyw, tyczka, 
pryzmat, WinKalk

Dystrybutor impexgeo Geomatix Sp. z o.o., GeoSonik S.c. Geomatix Sp. z o.o., GeoSonik S.c.

South South Topcon Topcon

NTS 352/355 NTS 662/663/665 GTS-102N/105N GTS-233N/235N/236N/239N

2004 2005 2006 2005

przyrostów
2”/5”

1” lub 5” (ust.)
Jednoosiowy, 1”, 3’

30x, 50
1

absolutna
2”/3”/5”

1” lub 5” (ust.)
Jednoosiowy, 1”, 3’

30x, 50
1

absolutna
2̋  (6cc)/5̋  (15cc)

1̋  (2cc)
Jednoosiowy, 1̋ ,3́
30x, 45 (eDM – 50)

1,3

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

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

30x, 45 (eDM – 50)
1,3

fazowa

2 + 2
brak danych
nie dotyczy

1800/1600
2600/2300
brak danych
nie dotyczy

3
1

nie 

fazowa

2 + 2
brak danych
nie dotyczy

1800/1600/1400
2600/2300/2000

brak danych
nie dotyczy

3
1

nie 

fazowa

2 + 2
2 + 2

nie dotyczy

2300
3100
150

nie dotyczy

1,2
0,4
nie

fazowa

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

nie dotyczy

3500
4700
150

nie dotyczy

1,2
0,4
nie

nie 
nie 

nie 
nie 

nie
nie

nie
nie

Dwustronne
4 linie

nie 
23

Dwustronne
8 linii
nie 
21

Dwustronne
160 x 64 pikseli

nie
24

D/D/J/J
160 x 64 piksele

nie
24

8000 pkt, 30
nie 

rS-232

16 MB (40 000 pkt), bez ograniczeń
nie 

rS-232

24 000 pkt, 30
nie

rS-232

24 000 pkt, 30
nie

rS-232

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

wcięcie wstecz, mimośrody, powierzchnia, rzutowanie

nie
tak
tak

AScii, WinKalk, c-Geo

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

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

nie
tak
tak

AScii

Topcon
kodowanie, zapis mierzonego punktu do pamięci 

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

nie
tak
tak

Topcon txt, WinKalk, c-Geo, GeoMap

Topcon
kodowanie, zapis mierzonego punktu do pamięci 

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

nie
tak
tak

Topcon txt, WinKalk, c-Geo, GeoMap

Ni-MH
2,5-8

1,5-6 h

Ni-MH
8

6 h

Ni-MH
40

10 000 pkt

Ni-MH
45

12 000 pkt

nie
nie
6,5

brak danych
-20 do +45

bateria, ładowarka, okablowanie, osłona obiekty-
wu, narzędzia rektyfikacyjne, instrukcja obsługi

24
od 12 990/od 11 990

nie
nie
6,0

brak danych
-20 do +45

bateria, ładowarka, okablowanie

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

nie
opcja
4,9

iP54
-20 do +50

bateria, okablowanie, 
 ładowarka, oprogramowanie

24
od 13 990

opcja
opcja
4,9
iP66

-20 do +50
bateria, okablowanie, ładowarka, 

oprogramowanie
36

od 15 990

w zestawie promocyjnym – statyw, tyczka, 
pryzmat, WinKalk

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

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, promocja „akcesoria na 5”

Geomatix Sp. z o.o., GeoSonik S.c. GeoSonik S.c. TPi Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o.
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA Topcon Topcon Topcon

MODEL GPT-3002LN/3003LN/3005LN GPT-3102N/3103N/3105N/3107N GTS-751/753/755

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2005 2007 2007

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

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

1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc)
Dwuosiowy, 1̋ ,3́

30x, 45 (eDM – 50)
1,3

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

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

30x, 45 (eDM – 50)
1,3

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

Dwuosiowy, 1̋ ,6́
30x, 45 (eDM – 50)

1,3

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

impulsowa (fazowa)

2 + 2
2 + 2

5 (<25 m), 10 (>25 m), 10 + 10 (long) (>250 m)

4000
5300

ok. 800
250, 1200 (long)

1,2
0,3
tak

impulsowa (fazowa)

2 + 2
2 + 2

3

4000
5300

ok. 400
350

1,2
0,3
tak

fazowa

2 + 2
2 + 2

nie dotyczy

3500/3500/2300
4700/4700/3100

brak danych
nie dotyczy

1,2
0,4

nie dotyczy

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

nie
nie

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne
160 x 64 piksele

nie
24

D/D/D/J
160 x 64 piksele

nie
24

D/D/J
240 x 320 pikseli

tak
25

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

24 000 pkt, 30
nie

rS-232

24 000 pkt, 30
nie

rS-232

2 x 64 MB, bez ograniczeń
cf (typ i/ii)

rS-232, mini USB, USB, Bluetooth (przez cf), Wi-fi

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

Topcon
kodowanie, zapis mierzonego punktu do pamięci 

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

nie
tak
tak

Topcon txt, WinKalk, c-Geo, GeoMap

Topcon
kodowanie, zapis mierzonego punktu do pamięci 

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

nie
tak
tak

Topcon txt, WinKalk, c-Geo, GeoMap

Windows ce.NeT 4.2
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka

tak
tak
tak

Topcon txt, txt użytkownika,  
DXf, SHP, MoSS, LandXML

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

Ni-MH
45

ok. 3800 pkt

Ni-MH
brak danych
brak danych

Li-ion
12
8 h

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

Gwarancja [miesiące]
cena netto zestawu standardowego [zł] 

tak
opcja
5,3
iP66

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

oprogramowanie
36

od 28 400

tak
opcja
5,3
iP66

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

oprogramowanie
36

brak danych

tak
opcja
6,1

iP54
-20 do +50

bateria, okablowanie, ładowarka, 
oprogramowanie, rysik, folia ochronna

24
od 33 900

informacje dodatkowe roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, promocja „akcesoria na 5”

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, promocja „akcesoria na 5”

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, promocja „akcesoria na 5”

Dystrybutor TPi Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o.
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA Topcon Topcon Topcon

MODEL GPT-3002LN/3003LN/3005LN GPT-3102N/3103N/3105N/3107N GTS-751/753/755

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2005 2007 2007

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

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

1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc)
Dwuosiowy, 1̋ ,3́

30x, 45 (eDM – 50)
1,3

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

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

30x, 45 (eDM – 50)
1,3

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

Dwuosiowy, 1̋ ,6́
30x, 45 (eDM – 50)

1,3

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

impulsowa (fazowa)

2 + 2
2 + 2

5 (<25 m), 10 (>25 m), 10 + 10 (long) (>250 m)

4000
5300

ok. 800
250, 1200 (long)

1,2
0,3
tak

impulsowa (fazowa)

2 + 2
2 + 2

3

4000
5300

ok. 400
350

1,2
0,3
tak

fazowa

2 + 2
2 + 2

nie dotyczy

3500/3500/2300
4700/4700/3100

brak danych
nie dotyczy

1,2
0,4

nie dotyczy

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

nie
nie

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne
160 x 64 piksele

nie
24

D/D/D/J
160 x 64 piksele

nie
24

D/D/J
240 x 320 pikseli

tak
25

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

24 000 pkt, 30
nie

rS-232

24 000 pkt, 30
nie

rS-232

2 x 64 MB, bez ograniczeń
cf (typ i/ii)

rS-232, mini USB, USB, Bluetooth (przez cf), Wi-fi

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

Topcon
kodowanie, zapis mierzonego punktu do pamięci 

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

nie
tak
tak

Topcon txt, WinKalk, c-Geo, GeoMap

Topcon
kodowanie, zapis mierzonego punktu do pamięci 

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

nie
tak
tak

Topcon txt, WinKalk, c-Geo, GeoMap

Windows ce.NeT 4.2
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka

tak
tak
tak

Topcon txt, txt użytkownika,  
DXf, SHP, MoSS, LandXML

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

Ni-MH
45

ok. 3800 pkt

Ni-MH
brak danych
brak danych

Li-ion
12
8 h

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

Gwarancja [miesiące]
cena netto zestawu standardowego [zł] 

tak
opcja
5,3
iP66

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

oprogramowanie
36

od 28 400

tak
opcja
5,3
iP66

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

oprogramowanie
36

brak danych

tak
opcja
6,1

iP54
-20 do +50

bateria, okablowanie, ładowarka, 
oprogramowanie, rysik, folia ochronna

24
od 33 900

informacje dodatkowe roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, promocja „akcesoria na 5”

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, promocja „akcesoria na 5”

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, promocja „akcesoria na 5”

Dystrybutor TPi Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o.



ZESTAWIENIE

MAGAZYN GeoiNforMAcYJNY Nr 12 (151) GrUDZieŃ 2007

42

TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA Topcon Topcon Topcon

MODEL GPT-7501/7503/7505 (opis na s. 10) GPT-7001i/7002i/7003i/7005i GTS-901A/903A/905A

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2007 2005 2007 

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

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

Dwuosiowy, 1̋ ,6́
30x, 45 (eDM – 50)

1,3

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

Dwuosiowy, 1̋ ,4́
30x, 45 (eDM – 50)

1,3

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

Dwuosiowy, 1̋ ,6́
30x, 45 (eDM – 50)

1,3

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

impulsowa (fazowa)

2 + 2
2 + 2

5 (<25 m), 10 + 10 (long) (>250 m)

4000
5300

brak danych
2000

1,2
0,4
tak

impulsowa (fazowa)

2 + 2
2 + 2

5

4000
5300

ok. 400
250

1,2
0,4
tak

fazowa

2 + 2
2 + 2

nie dotyczy

4000
5300

brak danych
nie dotyczy

1,2
0,4
nie

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

tak
tak

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

D/D/J
240 x 320 pikseli

tak
25

D/D/D/J
240 x 320 pikseli

tak
28

Jednostronne
240 x 320 pikseli

tak
25

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

2 x 64 MB, bez ograniczeń
cf (typ i/ii)

rS-232, mini USB, USB, Bluetooth (przez cf), Wi-fi

128 MB + 256 MB, bez ograniczeń
cf (typ i/ii)

rS-232, USB, Bluetooth (przez cf)

2 x 64 MB, bez ograniczeń
cf (typ i/ii)

rS-232, USB, Bluetooth (przez cf),  
moduł radio + Bluetooth (opcja)

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

Windows ce.NeT 4.2
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
tak
tak
tak

Topcon txt, txt użytkownika,  
DXf, SHP, MoSS, LandXML

Windows ce.NeT
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
tak
tak
tak

Topcon txt, txt użytkownika,  
DXf, SHP, MoSS, LandXML

Windows ce.NeT 4.2
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
tak
tak
tak

Topcon txt, txt użytkownika,  
DXf, SHP, MoSS, LandXML

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

Li-ion
12
5 h

Li-ion
10
5 h

Li-ion
brak danych

4,5 h

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

Gwarancja [miesiące]
cena netto zestawu standardowego [zł] 

tak
opcja
6,8
iP54

-20 do +50
bateria, okablowanie, ładowarka, 

oprogramowanie, rysik, folia ochronna
24

od 37 900

tak
opcja
6,2
iP54

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

oprogramowanie, rysik, folia ochronna
24

od 44 900

tak
opcja
6,1

iP54
-20 do +50

bateria, okablowanie, ładowarka, 
oprogramowanie, rysik, folia ochronna

24
brak danych

informacje dodatkowe roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, promocja „akcesoria na 5”

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, promocja „akcesoria na 5”, 

otwarta platforma Windows

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, promocja „akcesoria na 5”, 

otwarta platforma Windows

Dystrybutor TPi Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o.
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Topcon Trimble Trimble Trimble

GPT-9001A/9003A/9003M/9005A M3 3601DR/3602DR/3603DR/3605DR 5601/5602/5603/5605/5503 (DR200+)

2007 2005 2001 2002

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

1cc/3cc/3cc/3cc

Dwuosiowy, 1̋ ,6́
30x, 45 (eDM – 50)

1,3

przyrostów
3̋ /5̋

1̋
Dwuosiowy, brak danych, 3́

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

brak danych
1,5̋ /2̋ /3̋ /5̋

0,1̋
Dwuosiowy, brak danych, 6́

30x, 40
0,5

absolutna
1̋ /2̋ /3̋ /5̋ /3̋

0,1̋ /0,1̋ /0,1̋ /0,1̋ /1̋
Dwuosiowy, 0,3̋ , 6́

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

impulsowa (fazowa)

2 + 2
2 + 2

5 (<25 m), 10 + 10 (long) (>250 m)

4000
5300

brak danych
250, 2000 (long)

1,2
0,4
tak

impulsowa

3 + 2
3 + 2
5 + 2

5000
5000
300
210

0,5
0,8
nie

fazowa

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

5000
7500
800
120

2
0,4
tak

impulsowa

3 + 3
3 + 3

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

5500
5500
1600
800

3
0,4

opcja

tak (oprócz 9003M)
tak (oprócz 9003M)

nie
nie

nie
nie

tak/tak/tak/tak/nie
tak/tak/tak/tak/nie

Jednostronne
240 x 320 pikseli

tak
25

Jednostronne (Dwustronne opcja)
128 x 64 piksele

nie
25

Jednostronne (Dwustronne opcja)
zależy od klawiatury

tak (w TcU)
zależnie od klawiatury

Jednostronne (Dwustronne opcja)
zależnie od klawiatury

tak (w TcU)
zależnie od klawiatury

2 x 64 MB, bez ograniczeń
cf (typ i/ii)

rS-232, USB, Bluetooth (przez cf),
moduł radio + Bluetooth (opcja)

10 000 pkt
nie

rS-232

zależnie od klawiatury
nie

rS-232 (w TcU Bluetooth, USB, ethernet)

zależnie od klawiatury
opcja

rS-232 (w AcU Bluetooth, USB, ethernet)

Windows ce.NeT 4.2
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
tak
tak
tak

Topcon txt, txt użytkownika,  
DXf, SHP, MoSS, LandXML

Trimble
wcięcie wstecz, tyczenie, znane stanowisko, wy-
sokość stanowiska, tachimetria, pomiar ekscen-
tryczny, obliczenia (współrzędnych, powierzchni)

nie
tak
tak

M5, Nikon

Windows ce (TcU), MS-DoS (Zeiss)
zależnie od klawiatury, skanowanie powierzchni

w TcU i Zeiss

tak
tak
tak

zależnie od klawiatury

Windows ce (TcU), MS-DoS (Zeiss)
trasy drogowe, skanowanie, obliczenie punktu, 
powierzchni, azymutu i odległości, podział linii, 
podział łuku, transformacje, ciąg poligonowy

tak
tak

zależnie od klawiatury
większość najpopularniejszych formatów

Li-ion
brak danych

4,5 h

Ni-MH
30 

16 h

Ni-MH
brak danych
brak danych

Ni-MH
3-11
2 h

tak
opcja
6,1

iP54
-20 do +50

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

24
brak danych

nie
nie
4,7
iP56

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

okablowanie, instrukcja obsługi
24

od 26 900

opcja
opcja
6,7
iPX4

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

12
od 45 000 (z klawiaturą TcU)

opcja
opcja

6,6/6,6/6,6/6,6/7,1
iP56

-20 do +50
bateria, ładowarka, okablowanie

24
od 45 000 (5503 od 30 000)

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu 
danych właściciela, promocja „akcesoria na 5”, 

otwarta platforma Windows

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

TcU lub Geodimeter

klawiatura i oprogramowanie  
GcU, TcU

TPi Sp. z o.o. Geotronics Polska Sp. z o.o. Geotronics Polska Sp. z o.o. Geotronics Polska Sp. z o.o.

TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA Topcon Topcon Topcon

MODEL GPT-7501/7503/7505 (opis na s. 10) GPT-7001i/7002i/7003i/7005i GTS-901A/903A/905A

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2007 2005 2007 

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

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

Dwuosiowy, 1̋ ,6́
30x, 45 (eDM – 50)

1,3

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

Dwuosiowy, 1̋ ,4́
30x, 45 (eDM – 50)

1,3

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

Dwuosiowy, 1̋ ,6́
30x, 45 (eDM – 50)

1,3

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

impulsowa (fazowa)

2 + 2
2 + 2

5 (<25 m), 10 + 10 (long) (>250 m)

4000
5300

brak danych
2000

1,2
0,4
tak

impulsowa (fazowa)

2 + 2
2 + 2

5

4000
5300

ok. 400
250

1,2
0,4
tak

fazowa

2 + 2
2 + 2

nie dotyczy

4000
5300

brak danych
nie dotyczy

1,2
0,4
nie

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

nie
nie

nie
nie

tak
tak

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

D/D/J
240 x 320 pikseli

tak
25

D/D/D/J
240 x 320 pikseli

tak
28

Jednostronne
240 x 320 pikseli

tak
25

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

2 x 64 MB, bez ograniczeń
cf (typ i/ii)

rS-232, mini USB, USB, Bluetooth (przez cf), Wi-fi

128 MB + 256 MB, bez ograniczeń
cf (typ i/ii)

rS-232, USB, Bluetooth (przez cf)

2 x 64 MB, bez ograniczeń
cf (typ i/ii)

rS-232, USB, Bluetooth (przez cf),  
moduł radio + Bluetooth (opcja)

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

Windows ce.NeT 4.2
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
tak
tak
tak

Topcon txt, txt użytkownika,  
DXf, SHP, MoSS, LandXML

Windows ce.NeT
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
tak
tak
tak

Topcon txt, txt użytkownika,  
DXf, SHP, MoSS, LandXML

Windows ce.NeT 4.2
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, 

ekscentry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
tak
tak
tak

Topcon txt, txt użytkownika,  
DXf, SHP, MoSS, LandXML

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

Li-ion
12
5 h

Li-ion
10
5 h

Li-ion
brak danych

4,5 h

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

Gwarancja [miesiące]
cena netto zestawu standardowego [zł] 

tak
opcja
6,8
iP54

-20 do +50
bateria, okablowanie, ładowarka, 

oprogramowanie, rysik, folia ochronna
24

od 37 900

tak
opcja
6,2
iP54

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

oprogramowanie, rysik, folia ochronna
24

od 44 900

tak
opcja
6,1

iP54
-20 do +50

bateria, okablowanie, ładowarka, 
oprogramowanie, rysik, folia ochronna

24
brak danych

informacje dodatkowe roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, promocja „akcesoria na 5”

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, promocja „akcesoria na 5”, 

otwarta platforma Windows

roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu da-
nych właściciela, promocja „akcesoria na 5”, 

otwarta platforma Windows

Dystrybutor TPi Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o.



ZESTAWIENIE

MAGAZYN GeoiNforMAcYJNY Nr 12 (151) GrUDZieŃ 2007

44

TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

MARKA Trimble Trimble Trimble

MODEL S6 (DR300+) S8 High Precision VX

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2005 2007 2007

PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU 
Dokładność
Najmniejsza wyświetlana jednostka
Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dokładność, zakres
Luneta – powiększenie, średnica [mm]
Minimalna ogniskowa [m]

absolutna
2̋ /3̋ /5̋

0,1̋
Dwuosiowy, 0,3̋ , 6́

30x, 40
1,5/2

absolutna
1̋

0,1̋
Dwuosiowy, 0,3̋ , 6́

30x, 40
1,5

absolutna
1̋

0,1̋
Dwuosiowy, 0,3̋ , 6́

30x, 40
1,5

PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem
lz trzema lustrami
lz tarczką celowniczą
lbez lustra

czas [s]
lw trybie dokładnym (inicjalny)
lw trybie trackingu

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową

impulsowa

1 + 1/3 + 2
brak danych

3 + 2

3000 (5000 tryb Long)
3000 (5000 tryb Long)

1200
800

2/1,2
0,4
tak

impulsowa

1 + 1
brak danych

3 + 2

3000 (5000 tryb Long)
3000 (5000 tryb Long)

1200
800

2
0,4
tak

impulsowa

3 + 2
brak danych

3 + 2

3000 (5000 tryb Long)
3000 (5000 tryb Long)

1200
800

2
0,4
tak

SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra
Jednoosobowa stacja robocza

tak
tak

tak
tak

tak
tak

WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/Dwustronne
rozmiar ekranu
Kolorowy/dotykowy
Liczba klawiszy

Dwustronne
320 x 240 pikseli

tak, tak
19 + kursor

Dwustronne
320 x 240 pikseli

tak, tak
19 + kursor

Dwustronne
320 x 240 pikseli

tak, tak
19 + kursor

reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów
Karta pamięci (typ)
Porty wejścia-wyjścia

64 MB SDrAM + 256 MB flash, bez ograniczeń
nie

rS-232, USB, Bluetooth

64 MB SDrAM + 256 MB flash, bez ograniczeń
nie

rS-232, USB, Bluetooth

64 MB SDrAM + 256 MB flash, bez ograniczeń
nie

rS-232, USB, Bluetooth

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny
funkcje pomiarowe i obliczeniowe

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

Windows ce.NeT
trasy drogowe, skanowanie, obliczenie punktu, 

powierzchni, azymutu i odległości, 
podział linii, podział łuku, transformacje, 

ciąg poligonowy

tak
tak
tak

większość najpopularniejszych formatów

Windows ce.NeT
trasy drogowe, skanowanie, obliczenie punktu, 

powierzchni, azymutu i odległości, 
podział linii, podział łuku, transformacje, 

ciąg poligonowy

tak
tak
tak

większość najpopularniejszych formatów

Windows ce.NeT
przekaz obrazu z wbudowanej kamery cyfrowej, 

trasy drogowe, skanowanie,  
obliczenie punktu, powierzchni, azymutu 
i odległości, podział linii, podział łuku, 

transformacje, ciąg poligonowy
tak
tak
tak

większość najpopularniejszych formatów

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ 
ciągły pomiar kątów [h]
Pomiar kątów i odległości

Li-ion
brak danych

5 h

Li-ion
brak danych

5 h

Li-ion
brak danych

5 h

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

tak
opcja
5,2
iP55

-20 do +50 
zależnie od konfiguracji

12-72
od 60 000

tak
opcja
5,2
iP55

-20 do +50 
zależnie od konfiguracji

12-72
od 90 000 (autolock)

tak
opcja
5,2
iP55

-20 do +50 
zależnie od konfiguracji

12-72
220 000

informacje dodatkowe można zastosować kontroler TSc2 można zastosować kontroler TSc2 instrument z wbudowaną kamerą cyfrową

Dystrybutor Geotronics Polska Sp. z o.o. Geotronics Polska Sp. z o.o. Geotronics Polska Sp. z o.o.


