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Doroczny przegląd tachimetrów elektronicznych

BOGATO, 
AlE BEZ 
FAJERWERKóW
Tak najkrócej ująć można ofertę tachimetrów elektronicznych 
wprowadzonych w tym roku na polski rynek. Po instrumen-
tach South (które już się u nas zadomowiły) i FOIF (które 
pojawiły się w ubiegłym roku) mamy kolejną nowość – markę 
Stonex. Wyłącznym przedstawicielem tej firmy w Polsce jest 
Czerski Trade Polska (wcześniej wieloletni diler Wilda, a póź-
niej jego następczyni – Leiki). 

W śród nowości są 
więc tachimetry 
Stonex serii STS 

(opis na s. 4). Różnica w cenie 
między modelem dwu- i pię-
ciosekundowym jest prawie 
żadna, czyli na pewno wiado-
mo, który z nich będzie wy-
bierany przez klientów. Za 
13 900 złotych netto można 
mieć taki instrument w wersji  
bezlustrowej z minipryzma-
tem i składaną tyczką. 

Skoro o marce South była 
już mowa, to odnotujmy jej 
nową serię NTS-350R (opis 
na s. 10). Również obejmu-
je dwa bezlustrowe modele 
o dokładności 2 i 5 sekund. 
Dystrybutor na Polskę (Geo-
matix) w promocji proponuje 
NTS-355R ze statywem, tycz-
ką i pryzmatem już od 12 489 
złotych netto.

W lipcu Pentax wprowadził 
do sprzedaży serię V-300. Two-
rzą ją trzy modele, ale polski 

dystrybutor, firma Geoporyz-
mat, oferuje tylko pięciose-
kundowy V-325V (opis na s. 8). 
Za ten bezlustrowy instrument 
trzeba zapłacić 14 100 zł net-
to. Dostępna jest też jego bo-
gatsza wersja z wbudowanym 
aparatem cyfrowym pozwala-
jącym na rejestrację punktów 
na zdjęciach.

P rzebojem wszedł na nasz 
rynek siedmiosekundo-
wy Topcon GPT-3107N 

(opis na s. 6). Firma TPI, dys-
trybutor tej marki w Polsce, 
wygrała największy ostatnio 
na świecie przetarg na sprzęt 
geodezyjny. Wczesnym la-
tem odbywały się dostawy 
do techników geodezyjnych 

430 niwelatorów i 430 wspo-
mnianych tachimetrów. Cie-
kawostką w tachimetrach 
Topcona jest możliwość wpi-
sania do pamięci instrumen-
tu (w trybie serwisowym) da-
nych właściciela oraz numeru 
seryjnego. PIN dodatkowo 
chroni je przed wykorzysty-
waniem przez niepowołane 
osoby. Inna nowość Topco-
na to precyzyjna seria IS (1̋  
i 3˝). Zakres pomiaru bezlu-
strowego w trybie long sięga 
aż 2000 m, a platforma Win-
dows oraz liczne porty uła-
twiają wszelką komunikację.

Firma Sokkia-Topcon wy-
puściła w tym roku praw-
dziwy hit. NET05 jest pół-

sekundową stacją 3D (opis na 
s. 12), która przełamuje do-
tychczasowy monopol firmy 
Leica w zakresie tak wyso-
kiej dokładności pomiaru ką-
ta. Instrument przeznaczony 
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jest do pomiarów przemysło-
wych i monitorowania. Może 
automatycznie wyszukiwać 
i śledzić lustra oraz tarczki 
celownicze na dystansie do 
100 m. Wykonywanie skom-
plikowanych pomiarów i ob-
liczeń ułatwia duży graficzny 
wyświetlacz, a także bogate 
wewnętrzne oprogramowa-
nie EXPERT. Dla jeszcze bar-
dziej zaawansowanych prze-
widziano kontroler Archer 
z nowym oprogramowaniem 
3-DIM Observer przeznaczo-
nym do precyzyjnych pomia-
rów przemysłowych. Z ko-
lei tachimetr SET X był już 
obecny w naszym zastawie-
niu w roku ubiegłym, ale bliż-
szy opis przedstawiamy do-
piero tym razem (s. 9). Serię 
tworzą cztery bogato wypo-
sażone modele (1̋ , 2 ,̋ 3˝ i 5˝). 
Oprogramowanie wewnętrz-
ne SDR wkrótce zostanie za-
stąpione przez SURV CE fir-
my Carlson, zawierające m.in. 
moduł mapowy.

P omiary inżynierskie, 
kontrolne i monitorowa-
nie to także domena jed-

nosekundowego instrumentu 
Trimble S8 (s. 14). Przedsta-
wiany jest jako najbardziej 
zaawansowany tachimetr tej 
marki. Szczególnie zachwa-
lane są nowatorskie rozwią-
zania zastosowane w ser-
womotorach i inteligentny 
kierunkowy kursor śledze-
nia, pozwalający wykrywać 
cel bez interferencji z otacza-
jącymi lustrami. S8 może być 
także wykorzystywany jako 
element zintegrowanego ze-
stawu pomiarowego (tachi-
metr, odbiornik GPS, lustro 
z tyczką i kontroler).

Ciekawe możliwości otwie-
ra nowa linia FlexLine firmy 
Leica Geosystems, której pre-
miera odbyła się jesienią na 
targach INTERGEO w Bre-
mie. Obejmuje trzy serie 
TS02, TS06 oraz TS09 róż-
niące się optyką i wyposa-
żeniem. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu użytkownik sam 
może skonfigurować instru-
ment według własnych po-
trzeb. TS02 zaprojektowano 
z myślą o wykonywaniu pod-

stawowych zadań pomiaro-
wych (3 ,̋ 5˝ i 7˝). TS09 (1̋ , 3˝ 
i 5˝) ma nie tylko podwyższo-
ną dokładność pomiaru odle-
głości, ale także w standardo-
wej wersji zawiera większość 
funkcji dostępnych w TS02 
i TS06 jako opcje.

W zakresie oprogra-
mowania firma 
Topcon proponu-

je kolejną już wersję pakie-
tu TopSurv 7.1 (s. 40). Ostat-
nio program został znacznie 
zmieniony i od strony wizu-
alnej, i funkcjonalnej. Naj-
ważniejsze nowości to gra-
ficzne menu oraz trzykrotne 
zmniejszenie objętości zapi-
sywanych plików przy tej sa-
mej ilości danych. Zmodyfi-
kowana została także praca 
z plikami DWG i DXG. 

W znanym już użytkow-
nikom programie Pentax Po-
werTopo CE producent wpro-
wadził nowoczesny moduł 
drogowy. Ekran tachimetru 
Pentax W-800 (640 x 480 pik-
seli) pozwala w pełni korzys-
tać z możliwości pakietu, nie 
tylko w zakresie tyczenia, ale 
także definiowania elemen-
tów tras. Oczywiście zamiast 
definiowania trasy manual-
nie, lepiej dokonać impor-
tu danych w formacie Lan-
dXML.

T yle pokrótce o wybra-
nych nowościach w te-
gorocznym zestawie-

niu. Przypomnijmy jeszcze, 
że wszystkie instrumenty 
powinny być sprzedawane 
z instrukcją w języku pol-
skim (choćby na CD), dlate-
go nie odnotowywaliśmy te-
go w tabelach. Poza dwoma 
modelami specjalistycznymi, 
wszystkie tachimetry komu-
nikują się z użytkownikiem w 
języku polskim. Gwarancja na 
instrumenty obejmuje okres 
od 12 do nawet 72 miesięcy. 
Niektórzy sprzedawcy ofe-
rują także ubezpieczenie od 
wszelkich ryzyk (w ramach 
ceny lub dopłaty).

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

A co słychać w wielkim 
świecie producen-
tów sprzętu geodezyj-

nego? W czołówce sporo się 
zmieniło, chociaż nie jest to 
odczuwalne dla przeciętne-
go klienta. Trwają globalne 
zakupy. Firma Topcon Corp. 
przejęła na początku tego 
roku Sokkię Inc. Podobnie 
Hoya Corp., która wchłonę-
ła (marzec 2008 r.) dwa razy 
mniejszą Pentax Corp. Ame-
rykański Trimble kupił kilka 
„maluchów”, w tym niemiec-
kie: TopoSys i Rollei Metric. 
To samo robi grupa Hexagon 
(właściciel Leica Geosystems), 
która nabyła ostatnio... chiń-
ską Shenzhen Serein Preci-
sion Machinery Co. 

Należy przypuszczać, że 
światowy kryzys finansowy 
zamiast spowolnić, wzmocni 
ten trend. W kasie gigantów 
zalega bowiem sporo żywej go-
tówki, mimo iż ich kursy gieł-
dowe poleciały na łeb na szyję. 
Porównując notowania z ostat-
niego roku (listopad-listopad), 
zauważymy, że kurs Trimble’a 
spadł z 38 do 16 dolarów, Top-
cona z prawie 1400 do 400 je-
nów, a Hexagonu ze 140 do 
40 koron za akcję. 

W strategii każdej 
z firm widać nie-
ustającą tenden-

cję do rozszerzania zakre-
su działalności. Najbardziej 
„jednorodna” w swej struktu-
rze wydaje się Trimble Corp., 
z przychodami 1,2 mld dola-
rów (2007 r.), operująca w sek-
torze produkcji sprzętu i opro-
gramowania do pozyskiwania 
i przetwarzania wszelkiego 
typu danych geoprzestrzen-
nych. Ugruntowało tę pozycję 
przejęcie kilka lat temu firm 
Zeiss i Spectra Precision oraz 
postawienie na rozwój opro-
gramowania. 

Podobny profil ma Leica 
Geosystems, która stanowi 
jednak część szwedzkiej gru-
py Hexagon zajmującej się 
także polimerami i metro-
logią. W 2007 r., przychody 
Hexagonu wyniosły 1,9 mld 
dolarów, z czego ok. 70% po-
chodziło z segmentu techno-
logii pomiarowych. Dzięki 

przejęciu Leiki grupa przeży-
wa obecnie złoty okres. 

Topcon-Sokkia Corp. to z ko-
lei mariaż sektorów optycz-
nego sprzętu medycznego 
i sprzętu pomiarowego. Tak 
zwanym verticalem jest tu pro-
dukcja szkła optycznego, so-
czewek, układów optycznych 
itp. Kupno w 2007 roku Sokkii 
(z przychodami na poziomie 
180 mln dolarów) wzmocniło 
segment pomiarowy, którego 
wartość w Topconie w 2007 r. 
wyniosła ok. 480 mln dolarów 
i stanowiła prawie połowę ca-
łej sprzedaży. 

Nieco inaczej jest w przy-
padku Hoya Corp., potenta-
ta w dziedzinie produkcji so-
czewek, szkieł kontaktowych, 
optycznego sprzętu medycz-
nego i szkła na potrzeby 
przemysłu informatycznego, 
ze sprzedażą w wysokości 
4 mld dolarów rocznie. Pen-
tax (1,6 mld dolarów przy-
chodów w 2007 r.) to głównie 
produkcja aparatów fotogra-
ficznych, która dawała po-
łowę sprzedaży. Reszta po-
chodziła z sektora urządzeń 
medycznych i segmentu po-
miarowego. 

W przeciwieństwie 
do tego, co dzie-
je się w firmach, 

w samych tachimetrach nie 
widać ostatnio jakichś nad-
zwyczajnych zmian. Ulep-
szone oprogramowanie, 
opcje bezprzewodowe, jesz-
cze szybsze serwomotory czy 
żywsze kolory na wyświetla-
czu z pewnością ułatwiają 
pracę, ale nie stanowią o no-
wej jakości. Było to zauwa-
żalne na tegorocznych tar-
gach INTERGEO. Z dużym 
prawdopodobieństwem moż-
na jednak założyć, że w cią-
gu niewielu lat standardem 
stanie się kombajn (urządze-
nie wielofunkcyjne) łączący 
w sobie zrobotyzowany tachi-
metr z precyzyjnym skanerem 
uzupełniony cyfrową kamerą 
z antenką i chipem GNSS. 

Jeśli ktoś w to nie wierzy, 
niech przejrzy katalogi sprzę-
tu sprzed 15-20 lat.

OPRACOWANIE REDAKCJI



ZESTAWIENIE

MAGAZYN GeoiNforMAcYJNY Nr 12 (163) GrUDZieŃ 2008

19

TACHIMETRY ELEKTRONICZNE
MARKA FOIF FOIF Leica
MODEL RTS682(L)/RTS685(L) OTS682(L)/OTS685(L) TDM5005/TDA5005
DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2007 2007 1997
PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU absolutna absolutna absolutna
Dokładność 2̋ /5̋ 2̋ /5̋ 0,5̋  (1,5cc)
Najmniejsza wyświetlana jednostka 1̋ 1̋ 0,1̋
Kompensator jedno-/dwuosiowy, dokładność, zakres dwuosiowy, 1̋ , 3́ dwuosiowy, 1̋ , 3́ dwuosiowy, 0,3̋ , 4́
Luneta – powiększenie, średnica [mm] 30x, 45 30x, 45 32x, 42
Minimalna ogniskowa [m] 1,1 1,7 1,7
PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU brak danych brak danych fazowa
Dokładność [mm + ppm]   
lz lustrem 2 + 2 2 + 2 1 + 2; 0,2 (<120 m)
lz tarczką celowniczą brak danych brak danych 0,5
lbez lustra nie dotyczy 3 + 3 nie dotyczy

Zasięg [m]    
lz jednym lustrem 2000 2000 3500
lz trzema lustrami 2500 2500 5000
lz tarczką celowniczą brak danych brak danych 180
lbez lustra nie dotyczy 150 nie dotyczy

czas [s]    
lw trybie dokładnym (inicjalny) 3 3 3
lw trybie trackingu 0,7 0,9 0,3

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową nie dotyczy tak nie dotyczy
SerWoMoTorY   
Wyszukiwanie, śledzenie lustra nie nie nie/tak
Jednoosobowa stacja robocza nie nie nie/tak
WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA   
Jednostronne/dwustronne dwustronne dwustronne dwustronne (opcja)
rozmiar ekranu 8 linii x 24 znaki 8 linii x 24 znaki 8 linii x 35 znaków
Kolorowy, dotykowy nie, nie nie, nie nie, nie
Liczba klawiszy 29 29 32
reJeSTrAcJA DANYcH   
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów 16 000 pkt, brak danych 16 000 pkt, brak danych 36 000 pkt, brak danych
Karta pamięci (typ) nie nie PcMciA (0,5-4 MB)
Porty wejścia-wyjścia rS-232 rS-232 rS-232
oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe   
System operacyjny foif foif Leica
funkcje pomiarowe i obliczeniowe tachimetria, wcięcia, niedostępna wysokość, czołów-

ki, tyczenie biegunowe, powierzchnia, rzutowanie 
punktu, azymut, domiary, ciąg poligonowy

tachimetria, wcięcia, niedostępna wysokość, czołów-
ki, tyczenie biegunowe, powierzchnia, rzutowanie 

punktu, azymut, domiary, ciąg poligonowy

bogaty wybór funkcji do pomiarów 
przemysłowych

Korzystanie z programów użytkownika nie nie tak
Polska wersja językowa tak tak nie
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego tak tak tak
formaty wymiany danych AScii, WinKalk, c-Geo AScii, WinKalk, c-Geo GSi
BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ Ni-MH Ni-MH Ni-cd
ciągły pomiar kątów [h] 20 20 5,5
Pomiar kątów i odległości 8 h 8 h 600 pkt (400 – zmotor.)
iNNe   
Diody do tyczenia nie nie nie
Pionownik laserowy opcja opcja nie
Waga instrumentu z baterią [kg] 6 6 8,7
Norma pyło- i wodoszczelności iP54 iP54 iP67
Temperatura pracy [°c] -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem) 2 baterie, ładowarka, osłona obiektywu i przeciw-

deszczowa, okablowanie, zestaw narzędzi
2 baterie, ładowarka, osłona obiektywu i przeciw-

deszczowa, okablowanie, zestaw narzędzi
bateria, okablowanie, ładowarka, karta pamięci

Gwarancja [miesiące] 24 24 12 (opcja 36)
cena netto zestawu standardowego [zł] od 12 490 od 14 490 od 105 000
informacje dodatkowe wbudowane czujniki temperatury i ciśnienia, 

promocja – w zestawie statyw, tyczka, pryzmat
wbudowane czujniki temperatury i ciśnienia, 

promocja – w zestawie statyw, tyczka, pryzmat
bezprzewodowa komunikacja (opcja),

TDM – zmotoryzowany, TDA – śledzenie celu
Dystrybutor foif Polska Sp. z o.o. foif Polska Sp. z o.o. Leica Geosystems Sp. z o.o.
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE
MARKA Leica Leica Leica
MODEL TC2003/TCA2003 TC403/405/407,

TCR(power, ultra)403/405/407
TC802/803/805

TCR(power, ultra)802/803/805
DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 1995 2003 2004
PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU absolutna absolutna absolutna
Dokładność 0,5̋  (1,5cc) 3̋  (10cc)/5̋  (15cc)/7̋  (20cc) 2̋  (6cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc)
Najmniejsza wyświetlana jednostka 0,1̋ 1̋ (5cc) 1̋  (5cc)
Kompensator jedno-/dwuosiowy, dokładność, zakres dwuosiowy, brak danych, 4́ dwuosiowy, 1̋ , 4́ dwuosiowy, 1̋ , 4́
Luneta – powiększenie, średnica [mm] 30x, 40 30x, 40 30x, 40
Minimalna ogniskowa [m] 1,7 1,7 1,7
PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU fazowa fazowa fazowa
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem 1 + 1 2 + 2 2 + 2
lz tarczką celowniczą 1 2 + 2 2 + 2
lbez lustra nie dotyczy 3 + 2 3 + 2

Zasięg [m]  
lz jednym lustrem 3500 3500 (10 000*) 3500 (10 000*)
lz trzema lustrami 5000 5400 5400
lz tarczką celowniczą 180 250 (1000*) 250 (1000*)
lbez lustra nie dotyczy  170*, 300**  170*, 300**

czas [s]  
lw trybie dokładnym (inicjalny) 3 1 1
lw trybie trackingu 0,3 0,3 0,3

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową nie tak* tak*
SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra nie/tak nie nie
Jednoosobowa stacja robocza nie/tak nie nie
WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/dwustronne dwustronne (opcja) dwustronne (opcja) dwustronne (opcja)
rozmiar ekranu 8 linii x 35 znaków 6 linii x 31 znaków 8 linii x 31 znaków
Kolorowy, dotykowy nie, nie nie, nie nie, nie
Liczba klawiszy 32 14 16
reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów 36 000 pkt, brak danych 10 000 pkt, 16 10 000 pkt, 16
Karta pamięci (typ) PcMciA (0,5-4 MB) nie nie
Porty wejścia-wyjścia rS-232 rS-232 rS-232
oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny Leica Leica Leica
funkcje pomiarowe i obliczeniowe tyczenia, wcięcia swobodne, powierzchnia, czołówki, 

wysokość niedostępnych punktów, mimośród celu 3D, 
przeniesienie wysokości

tyczenia, wcięcia swobodne, powierzchnia, 
czołówki, wysokość niedostępnych punktów, 
mimośród celu 3D, przeniesienie wysokości

tyczenia, wcięcia, powierzchnia, czołówki, obwód, 
mimośród celu 3D, przeniesienie wysokości, trasy 

2D (opcja), coGo (opcja)
Korzystanie z programów użytkownika tak nie nie
Polska wersja językowa nie tak tak
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego tak tak tak
formaty wymiany danych GSi GSi, iDX, MGeo, AScii, użytkownika GSi, iDX, MGeo, AScii, użytkownika
BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ Ni-cd Ni-MH Ni-MH
ciągły pomiar kątów [h] 5,5 ok. 6 ok. 6
Pomiar kątów i odległości 600 pkt (400 – zmotor.) ok. 9000 pkt ok. 9000 pkt
iNNe
Diody do tyczenia opcja opcja opcja
Pionownik laserowy tak tak tak
Waga instrumentu z baterią [kg] 8,7 5,2 5,2
Norma pyło- i wodoszczelności iP67 iP54 iP54
Temperatura pracy [°c] -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem) 2 baterie, okablowanie, ładowarka, karta pamięci 2 baterie, okablowanie, ładowarka, lustro 

realizacyjne, pokrowiec, osłona na okular, miarka
2 baterie, okablowanie, ładowarka, lustro, 

pokrowiec, miarka
Gwarancja [miesiące] 12 (opcja 36) 12 (opcja 36) 12 (opcja 36)
cena netto zestawu standardowego [zł] od 89 900 od 22 500 od 41 800
informacje dodatkowe możliwość monitorowania obiektu,

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

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

Dystrybutor Leica Geosystems Sp. z o.o. 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 TC(R)(RM)(A)(P)(RA)(RP) 

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

1201+/1202+/1203+/1205+
FlexLine TS02

DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2005-2007 2005-2007 2008
PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU absolutna absolutna absolutna
Dokładność 1̋  (3cc)/2̋  (6cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc) 1̋  (3cc)/2̋  (6cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc) 3” (10cc) / 5” (15cc) / 7” (20cc) 
Najmniejsza wyświetlana jednostka 1̋  (5cc) 1̋  (5cc) 1” (1cc)
Kompensator jedno-/dwuosiowy, dokładność, zakres dwuosiowy, 1̋ , 4́ dwuosiowy, 1̋ , 4́ dwuosiowy, 1”, 1,5”, 2”,  4’;
Luneta – powiększenie, średnica [mm] 30x, 40 30x, 40 30x, 40
Minimalna ogniskowa [m] 1,5 1,5 1,7
PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU fazowa fazowa fazowa
Dokładność [mm + ppm]
lz lustrem 1 + 1,5 1 + 1,5 1,5 + 2
lz tarczką celowniczą 1 + 1,5 1 + 1,5 1,5 +2
lbez lustra 2 + 2 (<500 m), 4 + 2 (>500 m)* 2 + 2 (<500 m), 4 + 2 (>500 m)* 2 + 2 (<500 m), 4 + 2 (>500 m)

Zasięg [m] 
lz jednym lustrem 3500 3500 3500
lz trzema lustrami 5400 5400 5400
lz tarczką celowniczą 250 250 250 
lbez lustra 400**, 1000*** 400**, 1000*** 30*, 400**, 1000***

czas [s]   
lw trybie dokładnym (inicjalny) 1,5 1,5 2,4
lw trybie trackingu 0,15 0,15 0,15

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową tak tak tak (opcja)
SerWoMoTorY   
Wyszukiwanie, śledzenie lustra Tc(A)(P)(rA)(rP) Tc(A)(P)(rA)(rP) nie
Jednoosobowa stacja robocza Tc(A)(P)(rA)(rP) Tc(A)(P)(rA)(rP) nie
WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA   
Jednostronne/dwustronne dwustronne (opcja) dwustronne (opcja) dwustronne (opcja)
rozmiar ekranu 320 x 240 pikseli 320 x 240 pikseli 280 x 160  pikseli
Kolorowy, dotykowy tak, tak tak, tak nie, nie
Liczba klawiszy 24 24 11
reJeSTrAcJA DANYcH   
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów 32-256 MB, bez ograniczeń 32-256 MB, bez ograniczeń 24000 pkt, bez ograniczeń
Karta pamięci (typ) cf cf pamięć USB (opcja)
Porty wejścia-wyjścia rS-232, radiomodem rS-232, Bluetooth, radiomodem szeregowy, opcjonalnie boczna pokrywa 

komunikacyjna (USB typu A, mini USB typu B, 
Bluetooth)

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny Leica Leica Windows ce 5.0 core
funkcje pomiarowe i obliczeniowe bogate oprogramowanie wewnętrzne,  

pakiet programów specjalistycznych
bogate oprogramowanie wewnętrzne,  
pakiet programów specjalistycznych

bogate oprogramowanie wewnętrzne, opcjonalny 
pakiet programów specjalistycznych

Korzystanie z programów użytkownika tak tak nie
Polska wersja językowa tak tak tak
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego tak tak tak
formaty wymiany danych GSi, iDX, MGeo, AScii, użytkownika GSi, iDX, MGeo, AScii, użytkownika GSi, DXf, LandXML, ASci, użytkownika 
BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ Li-ion Li-ion Li-ion
ciągły pomiar kątów [h] brak danych brak danych brak danych
Pomiar kątów i odległości 6-8 h 6-8 h do 20 h
iNNe   
Diody do tyczenia opcja opcja opcja
Pionownik laserowy tak tak tak
Waga instrumentu z baterią [kg] 6,5 7,2 5,1
Norma pyło- i wodoszczelności iP67 iP67 iP55
Temperatura pracy [°c] -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50, (opcja Arctic -35 do +50)
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem) 2 baterie, okablowanie, ładowarka, karta pamięci 2 baterie, okablowanie, ładowarka, karta pamięci narzędzia do rektyfikacji

Gwarancja [miesiące] 12 (opcja 36) 12 (opcja 36) 12 (opcja 36)
cena netto zestawu standardowego [zł] od 53 500 od 99 000 nieustalona
informacje dodatkowe *Tcr, **PinPoint r400 i ***r1000; kompatybilny 

z GPS1200, rozbudowa do SmartStation
*Tcr, **PinPoint r400 i ***r1000; integracja 

z GPS/rTK, kompatybilny z GPS1200
*flexPoint (opcja), **PinPoint – tryb Power 

(opcja), ***PinPoint – tryb Ultra (opcja)
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

Leica Leica Nikon Nikon
FlexLine TS06 FlexLine TS09 DTM-362/352/332 NPR-362/352/332

2008 2008 2004/2003/2003 2008
absolutna absolutna przyrostów przyrostów

2” (5cc), 3” (10cc), 5 (15cc) 1” (3cc), 2” (5cc), 3 (10cc) 3̋ /5̋ /5̋ 3̋ /5̋ /5̋
1” (1cc) 1” (1cc) 1̋ 1̋

dwuosiowy, 0,5”, 1”, 1,5”,  4’ dwuosiowy, 0,5”, 1”,  4’ dwu-/dwu-/jednoosiowy, 1̋ , 3́ dwu-/dwu-/jednoosiowy, 1̋ , 3́
30x, 40 30 x, 40 33x (21x lub 41x opcja), 40 33x (21x lub 41x opcja), 40

1,7 1,7 1,3 1,6
fazowa fazowa impulsowa impulsowa

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

2 + 2 (<500 m), 4 + 2 (>500 m) 2 + 2 (<500 m), 4 + 2 (>500 m) nie dotyczy 3 + 2
  

3500 3500 2300 3000
5400 5400 3000 5000
250 250 100 270

30*, 400**, 1000*** 30*, 400**, 1000*** nie dotyczy 300
  

2,4 2,4 1,6 1,5
0,15 0,15 1 0,8
tak tak nie dotyczy tak

  
nie nie nie nie
nie nie nie nie

 
dwustronne (opcja) dwustronne dwu-/dwu-/jednostronne dwu-/dwu-/jednostronne
280 x 160 pikseli 280 x 160 pikseli 128 x 64 piksele 128 x 64 piksele

nie, nie nie, nie nie, nie nie, nie
23 23 25 25

  
100 000 pkt, bez ograniczeń 100 000 pkt, bez ograniczeń 10 000 pkt, 32 10 000 pkt, 32

pamięć USB (opcja) pamięć USB nie nie
szeregowy, opcjonalnie boczna pokrywa 

komunikacyjna (USB typu A, mini USB typu B, 
Bluetooth) 

szeregowy, boczna pokrywa komunikacyjna  
(USB typu A, mini USB typu B, Bluetooth)

rS-232 rS-232

Windows ce 5.0 core Windows ce 5.0 core Nikon Nikon
bogate oprogramowanie wewnętrzne, opcjonalny 

pakiet programów specjalistycznych
bogate oprogramowanie wewnętrzne,
pakiet programów specjalistycznych

zakładanie stanowiska, tyczenia, domiary, pomiary 
mimośrodowe, czołówek, wysokości punktu 
niedostępnego, obliczenia itd. jak na s. 24

zakładanie stanowiska, tyczenia, domiary, 
pomiary mimośrodowe, czołówek, wysokości 

punktu niedostępnego, obliczenia itd. jak na s. 24
nie nie nie nie
tak tak tak tak
tak tak tak tak

GSi, DXf, LandXML, ASci, użytkownika GSi, DXf, LandXML, ASci, użytkownika AScii AScii
Li-ion Li-ion Ni-MH Ni-MH

brak danych brak danych 30 30
do 20 h do 20 h 16 h 8 h

 
opcja tak nie nie
tak tak nie nie
5,1 5,4 5,3/5,3/5,2 5,0/5,0/4,9
iP55 iP55 iP56 iP56

-20 do +50, (opcja Arctic -35 do +50) -20 do +50, (opcja Arctic -35 do +50) -20 do +50 -20 do +50
narzędzia do rektyfikacji narzędzia do rektyfikacji bateria, ładowarka, pokrowiec, szelki,  

kabel do transmisji
bateria, ładowarka, pokrowiec, szelki,  

kabel do transmisji
12 (opcja 36) 12 (opcja 36) 24 lub 48 48
nieustalona nieustalona od 14 690 od 23 990

*flexPoint, **PinPoint – tryb Power (opcja), 
***PinPoint – tryb Ultra (opcja)

*flexPoint, **PinPoint – tryb Power (opcja), 
***PinPoint – tryb Ultra (opcja)

statyw, tyczka, lustro, ubezpieczenie gratis statyw, tyczka, lustro, ubezpieczenie gratis

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

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

impexgeo impexgeo
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE
MARKA Nikon Nikon Nikon
MODEL DTM-522 DTM-652 NPL-632
DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2003 2006 2006
PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU przyrostów przyrostów przyrostów
Dokładność 3̋ 1̋ 2̋
Najmniejsza wyświetlana jednostka 0,5̋ 0,5̋ 1̋

Kompensator jedno-/dwuosiowy, dokładność, zakres dwuosiowy, 1̋ , 3́ dwuosiowy, 1̋ , 3́ dwuosiowy, 1̋ , 3́
Luneta – powiększenie, średnica [mm] 33x (21x lub 41x opcja), 45 33x (21x lub 41x opcja), 45 26x (16x lub 32x opcja), 40
Minimalna ogniskowa [m] 1,3 1,3 1,6
PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU impulsowa impulsowa impulsowa
Dokładność [mm + ppm]    
lz lustrem 2 + 2 2 + 2 3 + 2
lz tarczką celowniczą 2 + 2 2 + 2 3 + 2
lbez lustra nie dotyczy nie dotyczy 3 + 2

Zasięg [m]    
lz jednym lustrem 2700 2700 5000
lz trzema lustrami 3600 3600 5000
lz tarczką celowniczą 100 100 300
lbez lustra nie dotyczy nie dotyczy 210

czas [s]    
lw trybie dokładnym (inicjalny) 1 1 1,3
lw trybie trackingu 0,5 0,5 0,5

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową nie dotyczy nie dotyczy nie
SerWoMoTorY    
Wyszukiwanie, śledzenie lustra nie nie nie
Jednoosobowa stacja robocza nie nie nie
WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA  
Jednostronne/dwustronne dwustronne dwustronne dwustronne
rozmiar ekranu 128 x 64 piksele 128 x 64 piksele 128 x 64 piksele
Kolorowy, dotykowy nie, nie nie, nie nie, nie
Liczba klawiszy 25 25 25
reJeSTrAcJA DANYcH   
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów 10 000 pkt, 32 10 000 pkt, 32 10 000 pkt, 32
Karta pamięci (typ) nie cf (typ i i ii) cf (typ i i ii)
Porty wejścia-wyjścia rS-232 rS-232, USB rS-232, USB
oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe
System operacyjny Nikon Nikon Nikon
funkcje pomiarowe i obliczeniowe zakładanie stanowiska (znane, wcięcie, nawiąza-

nie wysokościowe), tyczenia, domiary, pomiary 
mimośrodowe, czołówek, wysokości punktu nie-
dostępnego, obliczenia (współrzędnych, powierzch-

ni, przecięć)

zakładanie stanowiska (znane, wcięcie, nawiąza-
nie wysokościowe), tyczenia, domiary, pomiary 
mimośrodowe, czołówek, wysokości punktu nie-
dostępnego, obliczenia (współrzędnych, powierzch-

ni, przecięć)

zakładanie stanowiska (znane, wcięcie, nawią-
zanie wysokościowe),tyczenia, domiary, pomiary 
mimośrodowe, czołówek, wysokości punkty nie-
dostępnego, obliczenia (współrzędnych, powierzch-

ni, przecięć)
Korzystanie z programów użytkownika nie nie nie
Polska wersja językowa tak tak tak
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego tak tak tak
formaty wymiany danych AScii AScii AScii

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ Ni-MH Ni-MH Ni-MH
ciągły pomiar kątów [h] 30 28 25
Pomiar kątów i odległości 10,5 h 10 h 6 h
iNNe
Diody do tyczenia tak tak tak
Pionownik laserowy nie nie nie
Waga instrumentu z baterią [kg] 5,5 5,1 5,1
Norma pyło- i wodoszczelności iPX4 iP54 iP54
Temperatura pracy [°c] -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem) bateria, ładowarka, pokrowiec, szelki,  

kabel do transmisji
bateria, ładowarka, pokrowiec, szelki,  

kabel do transmisji, cf 128 MB
bateria, ładowarka, pokrowiec, szelki,  

kabel do transmisji, cf 128 MB
Gwarancja [miesiące] 24 lub 48 48 48
cena netto zestawu standardowego [zł] od 19 990 36 900 36 900
informacje dodatkowe statyw, tyczka, lustro, ubezpieczenie gratis statyw, tyczka, lustro, ubezpieczenie gratis statyw, tyczka, lustro, ubezpieczenie gratis
Dystrybutor impexgeo impexgeo impexgeo
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE
MARKA Pentax Pentax Pentax
MODEL V-225N/V-227N W-822NX/W-823NX/W-825NX R-322NX/R-323NX/R-325NX/R-326NX
DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2007 2007 2006 
PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU absolutna absolutna absolutna
Dokładność 5̋ /7̋ 2̋ /3̋ /5̋ 2̋ /3̋ /5̋ /6̋
Najmniejsza wyświetlana jednostka V-225N – 2̋  lub 10̋ ; V-227N – 5̋  lub 10̋  (opcja) 1̋ 1̋
Kompensator jedno-/dwuosiowy, dokładność, zakres jednoosiowy, brak danych, 3́ trójosiowy/trójosiowy/dwuosiowy, brak danych, 3́ trój-/trój-/dwu-/dwuosiowy, brak danych, 3́
Luneta – powiększenie, średnica [mm] 30x, 45 30x, 45 30x, 45
Minimalna ogniskowa [m] 1 1 1
PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU fazowa fazowa fazowa
Dokładność [mm + ppm]    
lz lustrem 3 + 2 2 + 2 2 + 2
lz tarczką celowniczą 3 + 2 2 + 2 2 + 2
lbez lustra 5 + 2 5 + 2, 5 + 10 (>200 m) 5 + 2; 5 + 10 (>200 m), 5 + 3 (model 5̋  i 6̋ )

Zasięg [m]   
lz jednym lustrem 2400/1900 4500/4500/4000 4500/4500/4000/4000
lz trzema lustrami 3000/2400 5600/5600/5000 5600/5600/5000/5000
lz tarczką celowniczą 100 800 800
lbez lustra 90 270 270

czas [s]   
lw trybie dokładnym (inicjalny) 2 2 2
lw trybie trackingu 0,4 0,4 0,4

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową tak tak tak
SerWoMoTorY
Wyszukiwanie, śledzenie lustra nie nie nie
Jednoosobowa stacja robocza nie nie nie
WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA
Jednostronne/dwustronne jednostronne (dwustronne jako opcja) dwustronne/dwustronne (opcja)/dwustronne (opcja) dwustronne/dwustronne (opcja) dwustronne (opcja)
rozmiar ekranu 240 x 96 pikseli 640 x 480 pikseli 240 x 96 pikseli

Kolorowy, dotykowy nie, nie tak, tak nie, nie
Liczba klawiszy 14 33 22
reJeSTrAcJA DANYcH    
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów 10 000 pkt/6000 pkt, 8 128 MB, bez ograniczeń 20 000/20 000/18 600/18 600 pkt, bd.
Karta pamięci (typ) nie SD maks. 2 GB, cf typ ii maks. 2 GB nie
Porty wejścia-wyjścia rS-232 USB, rS-232 rS-232
oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe    
System operacyjny Pentax Windows ce.NeT Pentax
funkcje pomiarowe i obliczeniowe PowerTopoexpress, pomiar współrzędnych bieguno-

wych i prostokątnych, tyczenia 3-D, rzutowanie na 
prostą, stanowisko swobodne, pomiar niedostępnej 

wysokości, obliczenia powierzchni, czołówki

PowerTopoce lub inne oprogr. cAD i pomiarowe, ras-
ter, import i eksport, stanowisko swobodne, wysokość 
stanowiska, szukanie nawiązania, tyczenie, rzutowa-
nie na prostą, pole i powierzchnia, coGo, offsety, kal-

kulator, Moduł drogowy

PowerTopoLite, pomiar, tyczenia 3D, rzutowanie na 
prostą, stanowisko swobodne, coGo, pomiar i wyrów-
nanie ciągu poligonowego, pomiar i obliczenia, po-
wierzchni, pomiar niedostępnej wysokości, czołówki, 

pomiar punktów na płaszczyźnie skośnej
Korzystanie z programów użytkownika nie tak nie
Polska wersja językowa tak tak tak
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego tak (bezpłatna) tak (bezpłatna) tak (bezpłatna)
formaty wymiany danych Dc1, AUX, cSV użytkownika, WinKalk, c-Geo, DXf, DXf3D, 

LandXML, BMP, Tiff, JPG, GeoTiff, TopoJis
Dc1, AUX, cSV

BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ Ni-MH (standardowe jak do kamer) Ni-MH (standardowe jak do kamer) Ni-MH (standardowe jak do kamer)
ciągły pomiar kątów [h] 2 x 12 2 x 7 2 x 8
Pomiar kątów i odległości 2 x 6 h 2 x 5 h 2 x 6 h
iNNe    
Diody do tyczenia nie nie nie
Pionownik laserowy nie tak tak
Waga instrumentu z baterią [kg] 5,4 6,3 5,7
Norma pyło- i wodoszczelności iP44 iP54 iP56
Temperatura pracy [°c] -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem) 2 baterie, okablowanie, ładowarki, zestaw 

narzędzi, pokrowiec przeciwdeszczowy
2 baterie, okablowanie, ładowarki, zestaw 

narzędzi, pokrowiec przeciwdeszczowy, rysik
2 baterie, okablowanie, ładowarki, zestaw narzę-

dzi, pokrowiec przeciwdeszczowy
Gwarancja [miesiące] 24 24 24
cena netto zestawu standardowego [zł] 9950/12 500 (ceny promocyjne) brak danych brak danych/brak danych/19 000/17 500

informacje dodatkowe „inteligentny kursor”, pomiar temp. i ciśn ., autofocus, 
dwubiegowe leniwki (W822NX i W823NX), 

pomiar temp. i ciśn., zegar, kalendarz,
autofocus (2, 3, 5 s)

Dystrybutor Geopryzmat Geopryzmat Geopryzmat
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE
Pentax Pentax Pentax Sokkia

V-325N (opis na s. 8) V-325DN R-422N/R423N/R425N SET220(K)/320(K)/520(K)/620(K)
2008 2008 2008/2009 2008

absolutna absolutna absolutna absolutna
5̋ 5̋ 2̋ /3̋ /5̋ 2”/3”/5”/6”
1̋ 1̋ 1̋ 1”/5”

jednoosiowy, brak danych, 3́ jednoosiowy, brak danych, 3́ trójosiowy/trójosiowy/dwuosiowy, brak danych, 3́ dwuosiowy, 0,5”, 4’
30x, 45 30x, 45 30x, 45 30x/30x/30x/26x, 45

1 1 1 1,3
fazowa fazowa fazowa fazowa

    
2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2
2 + 2 2 + 2 2 + 2 3 + 2
5 + 2 5 + 2 5 + 2 (7 + 2 >200 m) nie dotyczy

 
2800 2800 6000 3500
3500 4500 8400 5000
600 800 800 150
200 250 300 nie dotyczy

 
2 2 1,2 2,8

0,4 0,4 0,4 0,3
tak tak tak nie

 
nie nie nie nie
nie nie nie nie

 
dwustronne dwustronne dwustronne/dwustronne (opcja)/dwustronne (opcja) dwu-/dwu-/dwu-/jednostronne

240 x 96 pikseli tachimetr: 240 x 96 pikseli; kamera: 
1,5” kolor TfT 34 mm x 24 mm (502x240 dot.) 

240 x 96 pikseli 192 x 80 pikseli

nie, nie nie, nie (tachimetr); tak, nie (kamera) nie, nie nie, nie
22 22 22 15 (27)
   

30 000 pkt, bd. 30 000 pkt (tachimetr), bd.; 32 MB (kamera) 60 000/60 000/50 000 pkt, bd. 10 000 pkt, 10
nie SD SD cf (opcja)

rS-232 rS-232, USB (kamera) rS-232, USB zasilanie zewn., wyjście do Pc/rejestratora
    

Pentax Pentax Pentax Sokkia
PowerTopoLite, pomiar, tyczenia 3D, rzutowanie na 
prostą, stanowisko swobodne, coGo, pomiar i wy-
równanie ciągu poligonowego, pomiar i obliczenia po-
wierzchni, pomiar niedostępnej wysokości, czołówki, 

pomiar punktów na płaszczyźnie skośnej

PowerTopoLite (tachimetr)+DSc (kamera), pomiar, ty-
czenia 3D, rzutowanie na prostą, stanowisko swobod-
ne, coGo, pomiar i wyrównanie ciągu poligonowego, 
pomiar i obliczenia powierzchni, pomiar niedostępnej 

wysokości, czołówki itd

nowe oprogramowanie wewnętrzne tachimetrów 
Pentax; bliższe informacje na początku 2009

tachimetria, tyczenie z łuku, wcięcia, powierzchnie, 
czołówki, pomiar niedostępnej wysokości, rzut na 

linię bazową, tyczenie z linii bazowej

nie nie nie nie
tak tak tak tak

tak (bezpłatna) tak (bezpłatna) tak (bezpłatna) tak
Dc1, AUX, cSV Dc1, AUX, cSV, JPG, Dc1, AUX, cSV, AScii (testowy rozdzielany 

tabulatorami)
SDr33

Ni-MH (standardowe jak do kamer) Ni-MH (standardowe jak do kamer) Ni-MH (standardowe jak do kamer) BDc46B
2 x 8 2 x 8 2 x 8 10

2 x 6 h 2 x 6 h 2 x 6 h 1200 pkt
    

nie nie nie nie
nie nie tak nie
5,7 5,7 5,7 5,2/5,2/5,2/5
iP55 iP55 iP56 iP66

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

pokrowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie
2 baterie, okablowanie, ładowarki, zestaw narzędzi, 

pokrowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie
2 baterie, okablowanie, ładowarki, zestaw narzędzi, 

pokrowiec przeciwdeszczowy, oprogramowanie
osłona od słońca, kompas, okablowanie, 

ładowarka
24 24 24 36

14 100 brak danych brak danych 24 500 (25 900)/ 22 500 (23 900)/ 
20 500 (21 900)/14 900 (16 500)

zegar, kalendarz tachimetr z wbudowanym aparatem pozwala na 
rejestrację punktów na zdjęciach, zegar, kalendarz

zegar, kalendarz, unikalny system rektyfikacji 
pionownika laserowego z poziomu użytkownika

cena promocyjna modelu SeT620 i SeT620K

Geopryzmat Geopryzmat Geopryzmat coGiK Sp. z o.o.
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE
MARKA Sokkia Sokkia Sokkia
MODEL SET230 (R3T)/SET330RT (R3T)/ 

SET530RT (R3T)/SET630RT
SET230RK (RK3)/SET330RK (RK3)/

SET530RK (RK3)/SET630RK
SET X1/SET X2/SET X3/SET X5 

(opis na s. 9)
DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2003 2005 2007
PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU absolutna absolutna absolutna
Dokładność 2”/3”/5”/6” 2”/3”/5”/6” 1”/2”/3”/5”
Najmniejsza wyświetlana jednostka 1”/5” 1”/5” 0,5”/1” lub 1”/5”
Kompensator jedno-/dwuosiowy, dokładność, zakres dwuosiowy, 0,5”, 3’ dwuosiowy, 0,5”, 3’ dwuosiowy, 0,5”, 3’
Luneta – powiększenie, średnica [mm] 30x/30x/30x/26x, 45 30x/30x/30x/26x, 45 30x, 45
Minimalna ogniskowa [m] 1,3 1,3 1,3
PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU fazowa fazowa fazowa
Dokładność [mm + ppm]    
lz lustrem 2 + 2 2 + 2 1,5 + 2/2 + 2/2 + 2/2 + 2
lz tarczką celowniczą 3 + 2 3 + 2 3 + 2
lbez lustra 3 + 2 3 + 2 3 + 2

Zasięg [m]    
lz jednym lustrem 5000/5000/5000/4000 5000/5000/5000/4000 5000
lz trzema lustrami 6000 6000 6000
lz tarczką celowniczą 500 500 500
lbez lustra 200 (350)/200 (350)/200 (350)/150 200 (350)/200 (350)/200 (350)/150 500

czas [s]    
lw trybie dokładnym (inicjalny) 1,7 1,7 1,7
lw trybie trackingu 0,3 0,3 0,3

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową tak tak tak
SerWoMoTorY    
Wyszukiwanie, śledzenie lustra nie nie nie
Jednoosobowa stacja robocza nie nie nie
WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA    
Jednostronne/dwustronne dwu-/dwu-/dwu-/jednostronne dwu-/dwu-/dwu-/jednostronne jednostronne lub dwustronne
rozmiar ekranu 192 x 80 pikseli 192 x 80 pikseli 3,5 cala
Kolorowy, dotykowy nie, nie nie, nie tak, tak
Liczba klawiszy 15 27 32
reJeSTrAcJA DANYcH    
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów 10 000 pkt, 10 10 000 pkt, 10 64 MB, bez ograniczeń
Karta pamięci (typ) cf (opcja) cf (opcja) cf
Porty wejścia-wyjścia zasilanie zewn., wyjście do Pc/rejestratora zasilanie zewn., wyjście do Pc/rejestratora rS-232, USB, Bluetooth, zasilanie zewnętrzne
oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe    
System operacyjny Sokkia Sokkia Windows ce
funkcje pomiarowe i obliczeniowe tachimetria, wcięcia, powierzchnie, czołówki, po-

miar niedostępnej wysokości, rzut na linię bazową, 
tyczenie z linii bazowej, poligon, przecięcia

tachimetria, wcięcia, powierzchnie, czołówki, po-
miar niedostępnej wysokości, rzut na linię bazową, 

tyczenie z linii bazowej, poligon, przecięcia

tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czołów-
ki, pomiar niedostępnej wysokości, rzut na linię bazo-

wą, tyczenie z linii bazowej + program eXPerT
Korzystanie z programów użytkownika nie nie nie
Polska wersja językowa tak tak tak
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego tak tak tak
formaty wymiany danych SDr33 SDr33 SDr33/TXT
BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ BDc46B BDc46B BDc58
ciągły pomiar kątów [h] 8,5 8,5 brak danych
Pomiar kątów i odległości 800 pkt 800 pkt 12 h
iNNe    
Diody do tyczenia opcja opcja tak
Pionownik laserowy nie nie nie
Waga instrumentu z baterią [kg] 5,4/5,4/5,4/5,3 5,5/5,5/5,5/5,4 ok. 6,0
Norma pyło- i wodoszczelności iP66 iP66 iP65
Temperatura pracy [°c] -20 do +50 -20 do +50 -10 do +50
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem) osłona od słońca, kompas, okablowanie, 

ładowarka
osłona od słońca, kompas, okablowanie, 

ładowarka
osłona od słońca, kompas, okablowanie, 

ładowarka
Gwarancja [miesiące] 36 36 36
cena netto zestawu standardowego [zł] 26 900 (28 900)/24 900 (25 400)

/21 900 (23 900)/17 900
26 900 (29 900)/24 900 (27 900)/

22 900 (25 900)/20 900
36 900/34 900/31 900/29 900

informacje dodatkowe brak danych cena promocyjna modelu SeT630rK 
i SeT330rK3, opcjonalny Bluetooth

Wkrótce z nowym oprogramowaniem SUrV ce

Dystrybutor coGiK Sp. z o.o. coGiK Sp. z o.o. coGiK Sp. z o.o.
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE
MARKA Sokkia Sokkia South
MODEL SRX1/SRX2/SRX3/SRX5 NET1/NET05 (opis na s. 12) NTS 322/325
DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2007 2007/2008 2004
PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU absolutna absolutna przyrostów
Dokładność 1”/2”/3”/5” 1”/0,5” 2”/5”
Najmniejsza wyświetlana jednostka 0,5”/1” lub 1”/5” 0,5”/0,2” 1” lub 5” (ust.)
Kompensator jedno-/dwuosiowy, dokładność, zakres dwuosiowy, 0,5”, 3’ dwuosiowy, 0,5”, 4’ jednoosiowy, 1”, 3’
Luneta – powiększenie, średnica [mm] 30x, 45 30x, 45 30x, 50
Minimalna ogniskowa [m] 1,3 1,3 1
PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU fazowa fazowa fazowa
Dokładność [mm + ppm]    
lz lustrem 1,5 + 2/2 + 2/2 + 2/2 + 2 1,5 + 1/0,8 + 1 3 + 2
lz tarczką celowniczą 3 + 2 1 + 1/0,5 + 1 brak danych
lbez lustra 3 + 2 3 + 1/1 + 1 nie dotyczy

Zasięg [m]  
lz jednym lustrem 5000 3500 1800/1600
lz trzema lustrami 6000 brak danych 2600/2300
lz tarczką celowniczą 500 300/200 brak danych
lbez lustra 500 200/40 nie dotyczy

czas [s]    
lw trybie dokładnym (inicjalny) 1,7 2,4 3
lw trybie trackingu 0,3 0,4 1

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową tak tak nie dotyczy
SerWoMoTorY  
Wyszukiwanie, śledzenie lustra tak tak nie 
Jednoosobowa stacja robocza tak nie nie 
WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA  
Jednostronne/dwustronne jednostronne jednostronne dwustronne
rozmiar ekranu 3,5 cala 3,5 cala 4 linie
Kolorowy, dotykowy tak, tak tak, tak nie, nie
Liczba klawiszy 32 33 12
reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów 64 MB, bez ograniczeń 64 MB, bez ograniczeń 8000 pkt, 30
Karta pamięci (typ) cf cf nie 
Porty wejścia-wyjścia rS-232, USB, Bluetooth, zasilanie zewnętrzne rS-232, USB, Bluetooth, zasilanie zewnętrzne rS-232
oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe  
System operacyjny Windows ce Windows ce South
funkcje pomiarowe i obliczeniowe tachimetria, tyczenie, wcięcia, powierzchnie, czo-

łówki, pomiar niedostępnej wysokości, rzut na linię 
bazową, tyczenie z linii bazowej, domiary, import/
export DXf, DTM, SHf, możliwość prowadzenia szki-

cu na mapie

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

+ opr. przemysłowe 3-DiM observer

tyczenie i pomiar 3D, orientacja, pomiar czołówek, 
wysokość stacji, wysokość punktu niedostępnego, 
wcięcie wstecz, mimośrody, powierzchnia, rzuto-

wanie

Korzystanie z programów użytkownika nie nie nie
Polska wersja językowa tak tak tak
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego tak tak tak
formaty wymiany danych brak danych brak danych AScii, WinKalk, c-Geo
BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ BDc58 BDc58 Ni-MH
ciągły pomiar kątów [h] brak danych brak danych 2,5-8
Pomiar kątów i odległości 3 h 3 h 1,5-6 h
iNNe  
Diody do tyczenia opcja opcja nie
Pionownik laserowy nie nie nie
Waga instrumentu z baterią [kg] ok. 7,7 7,7 6,5
Norma pyło- i wodoszczelności iP64 iP64 brak danych
Temperatura pracy [°c] -10 do +50 -10 do +50 -20 do +45
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem) osłona od słońca, kompas, okablowanie, 

ładowarka
osłona od słońca, kompas, okablowanie, 

ładowarka
2 baterie, spodarka, ładowarka, okablowanie, 
osłona obiektywu, narzędzia rektyfikacyjne

Gwarancja [miesiące] 36 36 24
cena netto zestawu standardowego [zł] od 42 900 brak danych od 9 600/od8 800
informacje dodatkowe nowa linia tachimetrów one-man-station Sokkia, 

nowe oprogramowanie SUrV ce po polsku 
tachimetr zmotoryzowany o podwyższonej dokładno-

ści do pomiarów przemysłowych i monitoringu
w zestawie promocyjnym ze statywem, tyczką, 

pryzmatem, programem WinKalk –  
cena od 9899 zł

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

South South South Spectra Precision
NTS 352R/355R NTS 352/355 NTS 662/665 Focus 4/4+/4+5”

2008 2004 2005 2007
absolutna przyrostów absolutna przyrostów

2”/5” 2”/5” 2”/5” 7”/7”/5”
1” lub 5” (ust.) 1” lub 5” (ust.) 1” lub 5” (ust.) 1”

jednoosiowy, 1”, 3’ jednoosiowy, 1”, 3’ dwuosiowy, 1”, 3’ jednoosiowy, 1”, 3’
30x, 50 30x, 50 30x, 50 26x (opcja 16x, 32x), 40

1 1 1 1
fazowa fazowa fazowa impulsowa

 
2 + 2 2 + 2 2 + 2 3 + 2

brak danych brak danych brak danych 3 + 2
5 + 3 nie dotyczy nie dotyczy 5 + 2

4000 2300/1800 2300/1800 5000
brak danych 2600/2000 2600/2000 5000
brak danych brak danych brak danych 300

200 nie dotyczy nie dotyczy 100/210/210

1,8 1,8 1,8 1,3
0,6 0,6 0,6 0,5
tak nie dotyczy nie dotyczy nie

nie nie nie nie
nie nie nie nie

dwustronne dwustronne dwustronne jednostronne
4 linie 4 linie 8 linii 128 x 64piksele
nie, nie nie, nie nie, nie nie, nie

23 23 21 25

17 000 pkt, bd. 17 000 pkt, bd. 16 MB (40 000 pkt), bez ograniczeń 10 000 pkt, 32
nie nie nie nie

rS-232/USB rS-232/USB rS-232/USB rS-232

South South South Spectra Precision
tyczenie i pomiar 3D, orientacja, pomiar czołówek, 
wysokość stacji, wysokość punktu niedostępnego, 
wcięcie wstecz, mimośrody, powierzchnia, rzutowa-

nie, projektowanie tras

tyczenie i pomiar 3D, orientacja, pomiar czołówek, 
wysokość stacji, wysokość punktu niedostępnego, 
wcięcie wstecz, mimośrody, powierzchnia, rzuto-

wanie

tyczenie i pomiar 3D, orientacja, pomiar czołówek, 
wysokość stacji, punktu niedostępnego, wcięcie 
wstecz, mimośrody, powierzchnia, rzutowanie, 

projektowanie tras + dodatkowe

stanowiska, wcięcia, tyczenia, pomiar czołówek, 
pomiary mimośrodowe, obliczenia współrzędnych, 

powierzchni, przecięć

nie nie nie nie
tak tak tak tak
tak tak tak tak

AScii, WinKalk, c-Geo AScii, WinKalk, c-Geo AScii AScii
Ni-MH Ni-MH Ni-MH Ni-MH
2,5-8 2,5-8 8 27

1,5-6 h 1,5-6 h 6 h 7 h
 

nie nie nie nie
nie nie nie nie
5,8 5,8 6,0 5

brak danych brak danych brak danych iPX6
-20 do +45 -20 do +45 -20 do +45 -20 do +50

2 baterie, spodarka, ładowarka, okablowanie, 
osłona obiektywu, narzędzia rektyfikacyjne

2 baterie, spodarka, ładowarka, okablowanie, 
osłona obiektywu, narzędzia rektyfikacyjne

2 baterie, spodarka, ładowarka, okablowanie, 
osłona obiektywu, narzędzia rektyfikacyjne

bateria, ładowarka, okablowanie, instrukcja 
obsługi

24 24 24 24
od 12 290/od 11 390 od 10 500/od 9 600 od 14 900/od 13 900 od 16 990

w zestawie promocyjnym ze statywem, tyczką, 
pryzmatem, programem WinKalk – 

cena od 12 489 zł

w zestawie promocyjnym ze statywem, tyczką, 
pryzmatem, programem WinKalk –

cena od 10 699 zł

w zestawie promocyjnym ze statywem, tyczką, 
pryzmatem, programem WinKalk–

cena od 14 999 zł

skręcana tyczka z lustrem realizacyjnym

Geomatix Sp. z o.o Geomatix Sp. z o.o Geomatix Sp. z o.o impexgeo
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE
MARKA Spectra Precision Spectra Precision Stonex
MODEL Focus 5 Focus 10 STS5/STS2
DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2007 2007 2008
PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU absolutna absolutna absolutna
Dokładność 2”/3” 1,5”/3”/5” 5”/2”
Najmniejsza wyświetlana jednostka 1” 1” 1” 
Kompensator jedno-/dwuosiowy, dokładność, zakres dwuosiowy, 1”, 6’ dwuosiowy, 1”, 6’ dwuosiowy, 1”, 3’
Luneta – powiększenie, średnica [mm] 26x, 36 26x (opcja 30x), 40 30x, 50
Minimalna ogniskowa [m] 1,7 1,7 1
PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU impulsowa impulsowa bd.
Dokładność [mm + ppm]   
lz lustrem 2 + 2 3 + 3 2 + 2
lz tarczką celowniczą 3 + 2 3 + 3 3 + 2
lbez lustra 3 + 2 3 + 3 nie dotyczy

Zasięg [m]    
lz jednym lustrem 5000 5500 2000 
lz trzema lustrami 7000 5500 5000 
lz tarczką celowniczą 800 1600 250 
lbez lustra 70 600 nie dotyczy

czas [s]    
lw trybie dokładnym (inicjalny) 2 3 3
lw trybie trackingu 0,5 0,4 1

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową tak nie nie dotyczy
SerWoMoTorY   
Wyszukiwanie, śledzenie lustra nie opcja nie
Jednoosobowa stacja robocza nie opcja nie
WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA    
Jednostronne/dwustronne jednostronne (recon SP) jednostronne (klawiatura focus cU, opcja recon SP) dwustronne
rozmiar ekranu 240 x 320 piksele 4 x 20 znaków (recon – 240 x 320 pikseli) 240 x 320, 8 linii
Kolorowy, dotykowy tak, tak nie (recon – tak), nie (recon – tak) nie, nie
Liczba klawiszy 10 33 (recon – 10) 28
reJeSTrAcJA DANYcH
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów 128 MB, bez ograniczeń 128 MB, bez ograniczeń 20 000, 16
Karta pamięci (typ) cf cf (recon SP) nie dotyczy
Porty wejścia-wyjścia rS-232, USB, Bluetooth rS-232 (recon – dodatkowo USB, Bluetooth) rS-232
oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe   
System operacyjny Windows Mobile 5 MS-DoS (recon – Windows Mobile 5) Stonex
funkcje pomiarowe i obliczeniowe field Surveyor, stanowiska, tyczenia, domiary, 

funkcje obliczeniowe, podgląd mapowy z edycją 
i wyborem obiektów, szybkie kodowanie

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

i wyborem obiektów, szybkie kodowanie

tachimetria, kombinowane wcięcie wstecz, tyczenie 
punktów, linia (łuk) odniesienia), czołówki, powierzch-
nia, mimośród celu, przeniesienie wysokości, wysokość 
niedostępna, szybkie sprawdzenie czołówki, szybkie 
kasowanie ostatniego pomiaru, funkcje geometryczne 

coGo, geodezyjna obsługa drogowa  
Korzystanie z programów użytkownika nie nie (recon – tak) brak danych
Polska wersja językowa tak tak tak
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego tak tak tak (bezpłatnie)
formaty wymiany danych XML, cSV, NiKoN rAW, DXf XML, cSV, NiKoN rAW, DXf, Trimble Job, Trimble Dc GSi, AScii
BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ Ni-MH Ni-MH Ni-H, 6V, 2700 mAh
ciągły pomiar kątów [h] 12 10 8
Pomiar kątów i odległości 4 h 2,5 h 4 h
iNNe   
Diody do tyczenia opcja opcja nie
Pionownik laserowy nie nie opcja (w spodarce)
Waga instrumentu z baterią [kg] 6,5 6,5 5,8 
Norma pyło- i wodoszczelności iPX4 (recon – iP67) iP56 (recon SP – iP67) iP54
Temperatura pracy [°c] -20 do +50 -20 do + 50 brak danych
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem) 2 baterie, ładowarka, okablowanie,  

rejestrator recon
2 baterie, ładowarka, okablowanie,  

klawiatura focus cU
2 baterie, ładowarka, oprogramowanie i kabel 

do transmisji, szelki, minipryzmat i skręcana tyczka
Gwarancja [miesiące] 24 24 24
cena netto zestawu standardowego [zł] od 24 450 od 38 600 11 200/11 700
informacje dodatkowe klawiatura recon SP wykorzystywana jako 

rejestrator GPS lub Pocket Pc
cena z kontrolerem recon SP – 41 100 zł,  

recon SP jako rejestrator GPS lub Pocket Pc
intuicyjne, proste menu,

pełne oprogramowanie w standardzie
Dystrybutor impexgeo impexgeo czerski Trade Polska Sp. z o.o.
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE
MARKA Stonex Topcon Topcon
MODEL STS5R/STS2R (opis na s. 4) GTS-102N/105N GTS-233N/235N/236N/239N
DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2008 2006 2005
PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU absolutna absolutna absolutna
Dokładność 5”/2” 2̋  (6cc)/5̋  (15cc) 3̋  (10cc)/5̋  (15cc)/6̋  (18cc)/9̋  (27cc)
Najmniejsza wyświetlana jednostka 1” 1̋  (2cc) 1̋  (2cc)/1̋  (2cc/1̋  (2cc)/5̋  (10cc)
Kompensator jedno-/dwuosiowy, dokładność, zakres dwuosiowy, 1”, 3’ jednoosiowy, 1̋ ,3́ dwu-/dwu-/dwu-/jednoosiowy, 1̋ ,3́
Luneta – powiększenie, średnica [mm] 30x, 50 30x, 45 (eDM – 50) 30x, 45 (eDM – 50)
Minimalna ogniskowa [m] 1 1,3 1,3
PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU bd. fazowa fazowa
Dokładność [mm + ppm]   
lz lustrem 2 + 2 2 + 2 2 + 2/2 + 2/2 + 2/3 + 3
lz tarczką celowniczą 3 + 2 2 + 2 2 + 2/2 + 2/2 + 2/3 + 3
lbez lustra 5 + 3 nie dotyczy nie dotyczy

Zasięg [m]    
lz jednym lustrem 2000 2300 3500/3500/3500/2300
lz trzema lustrami 5000 3100 4700/4700/4700/3100
lz tarczką celowniczą 250 150 150
lbez lustra 200 nie dotyczy nie dotyczy

czas [s]    
lw trybie dokładnym (inicjalny) 3 1,2 1,2
lw trybie trackingu 1 0,4 0,4

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową tak nie nie
SerWoMoTorY    
Wyszukiwanie, śledzenie lustra nie nie nie
Jednoosobowa stacja robocza nie nie nie
WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA    
Jednostronne/dwustronne dwustronne dwustronne dwu-/dwu-/jedno-/jednostronne
rozmiar ekranu 240 x 320 pikseli, 8 linii 160 x 64 piksele 160 x 64 piksele
Kolorowy, dotykowy nie, nie nie, nie nie, nie
Liczba klawiszy 28 24 24
reJeSTrAcJA DANYcH    
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów 20 000 pkt, 16 24 000 pkt, 30 24 000 pkt, 30
Karta pamięci (typ) nie dotyczy nie nie
Porty wejścia-wyjścia rS-232 rS-232 rS-232
oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe   
System operacyjny Stonex Topcon Topcon
funkcje pomiarowe i obliczeniowe tachimetria, kombinowane wcięcie wstecz, tyczenie 

punktów, linia (łuk) odniesienia, czołówki, powierzch-
nia, mimośród celu, przeniesienie wysokości, wysokość 
niedostępna, sprawdzenie czołówki itd. jak na s. 32

kodowanie, zapis mierzonego punktu do pamięci 
wewnętrznej, tyczenie, wcięcie, rzutowanie, pomiar 

czołówek, domiary

kodowanie, zapis mierzonego punktu do pamięci 
wewnętrznej, tyczenie, wcięcie, rzutowanie, pomiar 

czołówek, trasy, domiary

Korzystanie z programów użytkownika brak danych nie nie
Polska wersja językowa tak tak tak
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego tak (bezpłatnie) tak tak
formaty wymiany danych GSi, AScii Topcon TXT, WinKalk, c-Geo, GeoMap TopconTXT, WinKalk, c-Geo, GeoMap
BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ Ni-H, 6V, 2700 mAh Ni-MH Ni-MH
ciągły pomiar kątów [h] 8 40 45
Pomiar kątów i odległości 4 h 10 000 pkt/9 h 10 000 pkt/10 h
iNNe    
Diody do tyczenia nie nie opcja
Pionownik laserowy opcja (w spodarce) opcja opcja
Waga instrumentu z baterią [kg] 5,8 4,9 4,9
Norma pyło- i wodoszczelności iP54 iP54 iP66
Temperatura pracy [°c] brak danych -20 do +50 -20 do +50
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem) 2 baterie, ładowarka, oprogramowanie i kabel 

do transmisji, szelki, minipryzmat i skręcana tyczka
bateria, okablowanie,

 ładowarka, oprogramowanie
bateria, okablowanie, ładowarka, 

oprogramowanie
Gwarancja [miesiące] 24 24 36
cena netto zestawu standardowego [zł] 13 000/13 900 od 13 990 od 15 990
informacje dodatkowe intuicyjne menu, pełne oprogramowanie  

w standardzie
roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu 

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

danych właściciela, promocja „akcesoria na 5”
Dystrybutor czerski Trade Polska Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o.
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TACHIMETRY ELEKTRONICZNE

Topcon Topcon Topcon Topcon
GPT-3002LN/3003LN/3005LN GPT-3102N/3103N/3105N/3107N GTS-751/753/755 GPT-7501/7503/7505

2005 2008 2007 2007
absolutna absolutna absolutna absolutna

2̋  (6cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc) 2̋  (6cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc)/7̋  (20cc) 1̋  (3cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc) 1̋  (3cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc)
1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc) 1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/5̋  (10cc) 0,5̋  (1cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc) 0,5̋  (1cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc)

dwuosiowy, 1̋ ,3́ dwu-/dwu-/dwu-/jednoosiowy, 1̋ ,3́ dwuosiowy, 1̋ ,6́ dwuosiowy, 1̋ ,6́
30x, 45 (eDM – 50) 30x, 45 (eDM – 50) 30x, 45 (eDM – 50) 30x, 45 (eDM – 50)

1,3 1,3 1,3 1,3
impulsowa (fazowa) impulsowa (fazowa) fazowa impulsowa (fazowa)

    
2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2
2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2

5 (<25 m), 10 (>25 m), 10 + 10 (long) (>250 m) 3 + 2 nie dotyczy 5 (<25 m), 10 + 10 (long) (>250 m)
   

4000 4000 3500/3500/2300 4000
5300 5300 4700/4700/3100 5300

ok. 800 ok. 400 brak danych brak danych
250, 1200 (long) 350 nie dotyczy 2000

   
1,2 1,1 1,2 1,2
0,3 0,5 0,4 0,4
tak tak nie dotyczy tak
    

nie nie nie nie
nie nie nie nie
    

dwustronne dwu-/dwu-/dwu-/jednostronne dwu-/dwu-/jednostronne dwu-/dwu-/jednostronne
160 x 64 piksele 160 x 64 piksele 240 x 320 pikseli 240 x 320 pikseli

nie, nie nie, nie tak, tak tak,tak
24 24 25 25
    

24 000 pkt, 30 24 000 pkt, 30 2 x 64 MB, bez ograniczeń 2 x 64 MB, bez ograniczeń
nie nie cf (typ i/ii) cf (typ i/ii)

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

Topcon Topcon Windows ce.NeT 4.2  Windows ce.NeT 4.2
kodowanie, tyczenie, wcięcie, rzutowanie, pomiar 

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

czołówek, trasy, domiary
pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, eks-

centry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka

pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, eks-

centry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka

nie nie tak tak
tak tak tak tak
tak tak tak tak

Topcon TXT, WinKalk, c-Geo, GeoMap Topcon TXT, WinKalk, c-Geo, GeoMap Topcon TXT, TXT użytk., DXf, SHP, MoSS, LandXML Topcon TXT, TXT użytk., DXf, SHP, MoSS, LandXML
Ni-MH Ni-MH Li-ion Li-ion

45 45 12 12
3800 pkt/4,2 h 5 h 10 h 6 h

   
tak tak tak tak

opcja opcja opcja opcja
5,3 5,3 6,1 6,8
iP66 iP66 iP54 iP54

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

oprogramowanie
2 baterie, okablowanie, ładowarka, 

oprogramowanie
bateria, okablowanie, ładowarka, 

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

oprogramowanie, rysik, folia ochronna
36 36 24 24

od 28 400 od 20 900 od 33 900 od 37 900
roczne ubezpieczenie, wpis do instrumentu 

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

danych właściciela, promocja „akcesoria na 5”
roczne ubezpieczenie, promocja „akcesoria na 5” roczne ubezpieczenie, promocja „akcesoria na 5”

TPi Sp. z o.o. 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-7001i/7002i/7003i/7005i GTS-901A/903A/905A GPT-9001A/9003A/9003M/9005A
DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2005 2007 2007 
PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU absolutna absolutna absolutna
Dokładność 1̋  (3cc)/2̋  (6cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc) 1̋  (3cc)/ 3̋  (10cc)/5̋  (15cc) 1̋  (3cc)/3̋  (10cc)/3̋  (10cc)/5̋  (15cc)
Najmniejsza wyświetlana jednostka 0,5̋  (1cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc)/1̋  (10cc) 0,5̋  (1cc)/1̋  (2cc)/1̋  (2cc) 1cc/3cc/3cc/3cc

Kompensator jedno-/dwuosiowy, dokładność, zakres dwuosiowy, 1̋ ,4́ dwuosiowy, 1̋ ,6́ dwuosiowy, 1̋ ,6́
Luneta – powiększenie, średnica [mm] 30x, 45 (eDM – 50) 30x, 45 (eDM – 50) 30x, 45 (eDM – 50)
Minimalna ogniskowa [m] 1,3 1,3 1,3
PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU impulsowa (fazowa) fazowa impulsowa (fazowa)
Dokładność [mm + ppm]    
lz lustrem 2 + 2 2 + 2 2 + 2
lz tarczką celowniczą 2 + 2 2 + 2 2 + 2
lbez lustra 5 nie dotyczy 5 (<25 m), 10 + 10 (long) (>250 m)

Zasięg [m]    
lz jednym lustrem 4000 4000 4000
lz trzema lustrami 5300 5300 5300
lz tarczką celowniczą ok. 400 brak danych brak danych
lbez lustra 250 nie dotyczy 250, 2000 (long)

czas [s]    
lw trybie dokładnym (inicjalny) 1,2 1,2 1,2
lw trybie trackingu 0,4 0,4 0,4

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową tak nie dotyczy tak
SerWoMoTorY    
Wyszukiwanie, śledzenie lustra nie tak tak (oprócz 9003M)
Jednoosobowa stacja robocza nie tak tak (oprócz 9003M)
WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA    
Jednostronne/dwustronne dwu-/dwu-/dwu-/jednostronne jednostronne jednostronne
rozmiar ekranu 240 x 320 pikseli 240 x 320 pikseli 240 x 320 pikseli
Kolorowy, dotykowy tak, tak tak, tak tak, tak
Liczba klawiszy 28 25 25
reJeSTrAcJA DANYcH    
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów 128 MB + 256 MB, bez ograniczeń 2 x 64 MB, bez ograniczeń 2 x 64 MB, bez ograniczeń
Karta pamięci (typ) cf (typ i/ii) cf (typ i/ii) cf (typ i/ii)
Porty wejścia-wyjścia rS-232, USB, Bluetooth (przez cf) rS-232, USB, Bluetooth (przez cf),  

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

moduł radio + Bluetooth (opcja)
oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe  
System operacyjny  Windows ce.NeT Windows ce.NeT 4.2 Windows ce.NeT 4.2
funkcje pomiarowe i obliczeniowe pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 

punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, eks-
centry, rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka

pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, eks-

centry, rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka

pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 
punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, eks-

centry, rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka
Korzystanie z programów użytkownika tak tak tak
Polska wersja językowa tak tak tak
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego tak tak tak
formaty wymiany danych Topcon TXT, TXT użytk., DXf, SHP, MoSS, LandXML Topcon TXT, TXT użytk., DXf, SHP, MoSS, LandXML Topcon TXT, TXT użytk., DXf, SHP, MoSS, LandXML
BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ Li-ion Li-ion Li-ion
ciągły pomiar kątów [h] 6 12 12
Pomiar kątów i odległości 3,5 h 8 h 5 h
iNNe
Diody do tyczenia tak tak tak
Pionownik laserowy opcja opcja opcja
Waga instrumentu z baterią [kg] 6,5 6,1 6,1
Norma pyło- i wodoszczelności iP54 iP54 iP54
Temperatura pracy [°c] -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem) 2 baterie, okablowanie, ładowarka, rysik, folia ochr. 2 baterie, okablowanie, ładowarka, rysik, folia ochr. 2 baterie, okablowanie, ładowarka, rysik, folia ochr.

Gwarancja [miesiące] 24 24 24
cena netto zestawu standardowego [zł] od 44 900 brak danych brak danych
informacje dodatkowe roczne ubezpieczenie, promocja „akcesoria na 5” roczne ubezpieczenie, promocja „akcesoria na 5” roczne ubezpieczenie, 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 Trimble Trimble
MODEL IS-1/03 M3 3601DR/3602DR/3603DR/3605DR
DATA WProWADZeNiA NA rYNeK 2008 2005 2001
PoMiAr KĄTÓW – MeToDA PoMiArU absolutna przyrostów brak danych
Dokładność 1̋  (3cc)/3̋  (10cc) 3̋ /5̋ 1,5̋ /2̋ /3̋ /5̋
Najmniejsza wyświetlana jednostka 1cc/3cc/3cc/3cc 1̋ 0,1̋
Kompensator jedno-/dwuosiowy, dokładność, zakres dwuosiowy, 1̋ ,6́ dwuosiowy, brak danych, 3́ dwuosiowy, brak danych, 6́
Luneta – powiększenie, średnica [mm] 30x, 45 (eDM – 50) 33x, 45 30x, 40
Minimalna ogniskowa [m] 1,3 1,5 0,5
PoMiAr oDLeGŁoŚci – MeToDA PoMiArU impulsowa (fazowa) impulsowa fazowa
Dokładność [mm + ppm]    
lz lustrem 2 + 2 2 + 2 2 + 2 (opcja 1 + 1)
lz tarczką celowniczą 2 + 2 3 + 2 3 + 2
lbez lustra 5 (<25 m), 10 + 10 (long) (>250 m) 3+ 2 3 + 2

Zasięg [m]    
lz jednym lustrem 4000 3000 5000
lz trzema lustrami 5300 brak danych 7500
lz tarczką celowniczą brak danych brak danych 800
lbez lustra 250, 2000 (long) 300 120

czas [s]    
lw trybie dokładnym (inicjalny) 1,2 1,5 2
lw trybie trackingu 0,3 0,8 0,4

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową tak nie tak
SerWoMoTorY   
Wyszukiwanie, śledzenie lustra tak nie nie
Jednoosobowa stacja robocza tak nie nie
WYŚWieTLAcZ i KLAWiATUrA   
Jednostronne/dwustronne jednostronne jednostronne (dwustronne – opcja) jednostronne (dwustronne – opcja)
rozmiar ekranu 240 x 320 pikseli 128 x 64 piksele zależnie od klawiatury
Kolorowy, dotykowy tak, tak nie, nie tak, tak (w TcU)
Liczba klawiszy 25 25 zależnie od klawiatury
reJeSTrAcJA DANYcH   
Pojemność pamięci wewnętrznej, liczba zbiorów 2 x 64 MB, bez ograniczeń 10 000 pkt, bd. zależnie od klawiatury
Karta pamięci (typ) cf (typ i/ii) nie nie
Porty wejścia-wyjścia rS-232, USB, Bluetooth (przez cf),

moduł radio + Bluetooth (opcja)
rS-232 rS-232 (w TcU Bluetooth, USB, ethernet)

oProGrAMoWANie WeWNĘTrZNe   
System operacyjny Windows ce.NeT 4.2 Trimble Windows ce (TcU), MS-DoS (Zeiss)
funkcje pomiarowe i obliczeniowe pakiet programów drogowych, kodowanie, lista 

punktów, szkic na ekranie, wcięcia, przecięcia, eks-
centry rzutowanie, ciągi poligonowe, ruletka

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

ny, obliczenia (współrzędnych, powierzchni)

zależnie od klawiatury, skanowanie powierzchni 
w TcU i Zeiss

Korzystanie z programów użytkownika tak nie tak
Polska wersja językowa tak tak tak
Aktualizacja oprogramowania fabrycznego tak tak tak
formaty wymiany danych Topcon TXT, TXT użytk., DXf, SHP, MoSS, LandXML M5, Nikon zależnie od klawiatury
BATeriA WeWNĘTrZNA – roDZAJ Li-ion Ni-MH Ni-MH
ciągły pomiar kątów [h] brak danych 30 brak danych
Pomiar kątów i odległości 4,5 h 16 h 3 h
iNNe   
Diody do tyczenia tak nie opcja
Pionownik laserowy opcja nie opcja
Waga instrumentu z baterią [kg] 6,4 5,0 bez baterii 6,7
Norma pyło- i wodoszczelności iP54 iP56 iPX4
Temperatura pracy [°c] -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50 (wersja arctic -32 do +50)
Wyposażenie standardowe (poza pudełkiem) 3 baterie, okablowanie, ładowarka, rysik, folia ochr. bateria, ładowarka, okablowanie bateria, ładowarka, kabel do transmisji
Gwarancja [miesiące] 24 24 12
cena netto zestawu standardowego [zł] brak danych od 20 000 od 45 000 (z klawiaturą TcU)
informacje dodatkowe roczne ubezpieczenie, promocja „akcesoria na 5”, 

otwarta platforma Windows
można dopiąć drugą klawiaturę; w zestawie 

lustro realizacyjne, minityczka 
klawiatura i oprogramowanie TcU lub Geodimeter

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

Trimble Trimble Trimble Trimble
5503/5603//5605 (DR200+) S6 (DR300+) S8 High Precision (opis na s. 14) VX

2002 2005 2007 2007
absolutna absolutna absolutna absolutna

3̋ /5̋ 2̋ /3̋ /5̋ 1̋ 1̋
1̋ /1̋ 0,1̋ 0,1̋ 0,1̋

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

1,7 1,5/2 1,5 1,5
impulsowa impulsowa impulsowa impulsowa

    
3 + 3 1 + 1/3 + 2 1 + 1 3 + 2

brak danych brak danych brak danych brak danych
3 + 3 (<200 m), 5 + 3 (>200 m) 3 + 2 3 + 2 3 + 2

    
2500/5500 3000 (5000 tryb Long) 3000 (5000 tryb Long) 3000 (5000 tryb Long)
2500/5500 3000 (5000 tryb Long) 3000 (5000 tryb Long) 3000 (5000 tryb Long)
brak danych 1200 1200 1200

600 800 800 800
    
3 2/1,2 2 2

0,4 0,4 0,4 0,4
opcja tak tak tak

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

    
jednostronne (dwustronne opcja) dwustronne dwustronne dwustronne

zależnie od klawiatury 320 x 240 pikseli 320 x 240 pikseli 320 x 240 pikseli
tak, tak (w TcU) tak, tak tak, tak tak, tak

zależnie od klawiatury 19 + kursor 19 + kursor 19 + kursor
    

zależnie od klawiatury 64 MB SDrAM + 256 MB flash, bez ograniczeń 64 MB SDrAM + 256 MB flash, bez ograniczeń 64 MB SDrAM + 256 MB flash, bez ograniczeń
opcja nie nie nie

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

    
Windows ce (TcU), MS-DoS (Zeiss) Windows ce.NeT Windows ce.NeT Windows ce.NeT

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

podział łuku, transformacje, ciąg poligonowy

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

podział łuku, transformacje, ciąg poligonowy

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

podział łuku, transformacje, ciąg poligonowy

przekaz obrazu z wbudowanej kamery cyfrowej, 
trasy drogowe, skanowanie, obliczenie punktu, 

powierzchni, azymutu i odległości itd. jak obok
tak tak tak tak
tak tak tak tak

zależnie od klawiatury tak tak tak
większość najpopularniejszych formatów większość najpopularniejszych formatów większość najpopularniejszych formatów większość najpopularniejszych formatów

Ni-MH Li-ion Li-ion Li-ion
3-11 brak danych brak danych brak danych
2 h 5 h 5 h 5 h

   
opcja tak tak tak
nie opcja opcja opcja
6,6 5,2 5,2 5,2
iP56 iP55 iP55 iP55

-20 do +50 -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50 
2 baterie, ładowarka, okablowanie zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji

24 12-72 12-72 12-72
od 35 000 (5503 od 25 000) od 49 000 od 72 000 (autolock) 220 000 robotic

klawiatura i oprogramowanie GcU, TcU, można 
zastosować kontroler TSc2

kontroler TcU, można zastosować kontroler TSc2 można zastosować kontroler TSc2 instrument z wbudowaną kamerą cyfrową

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


