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Kik vagyunk?

A CHC Navigation geomatikai termékek és szolgáltatások fejlesztésére, gyártására és 
nemzetközi értékesítésére szakosodott; kínai versenytársai közül a leggyorsabban 
fejlődő, innovatív technológiai vállalatcsoport. A világ több mint 120 országban lévő 
ügyfeleink körét folyamatosan bővítjük.



Irodáink, viszonteladói hálózat



Irodánk

Infopark “I” épület

Európai képviseletünk központja Budapesten, az Infoparkban található. Értékesítési, 
szerviz-és terméktámogatási, raktár és szállítmányozási szolgáltatásokkal segítjük 
viszonteladóink és ügyfeleink napi munkáját.  



Hazai partnerek



Termékportfólió (Európa)
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Engineering 

GIS & Mapping / Controllers
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Machine Control, GNSS OEM

Precision Agriculture

Marine Solution

CORS Infrastructure

Mobile Mapping

Military Products

2018/Q3



Kicsi, könnyű és kemény, legendásan jó műholdkövetés és 
teljesítmény, sokoldalú működés

 Jövőképes GNSS kialakítás: 220 csatornás, teljes követés:
GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou + SBAS
 Teljesen engedélyezett és aktivált. Ingyenes GNSS firmware 

frissítések.
 Fényes, napfényben jól olvasható kijelző. Két nyomógombos panel 

a legtöbb működési mód gyors beállításához: Static Logging, Auto-
Base, Auto-Rover, NTRIP, GSM és UHF csatorna kiválasztás

Robusztus, megbízható, kompakt kialakítás (14 cm × 12.4 cm), 
könnyű
(1.22 kg 2 akkumulátorral), magnézium vázzal, kettős tömítéssel, 
mechanikusan védett csatlakozókkal, rezgéscsillapított belső PCI 
alaplapok. Zárt akkutartó rekesz. IP67, MIL-STD-810F

i80 RTK GNSS - “Ultimate” GNSS vevő



GSM: WCDMA és HSPA + / EDGE / GPSR / GSM; beépített hotspot
USB: Nagysebességű Thumb Drive interfész fájl átvitelhez
 Soros: nagysebességű soros port
Wi-Fi: 802.11 b / g / n; Wi-Fi hotspotként működik; a vevőkészülék 

teljes mértékben konfigurálható Wi-Fi-vel szabványos 
webböngészők használatával

UHF: 403-473 MHz-es Satel Belső rádió; 0,1-1 watt; TrimTalk, 
Satel, EOTT

Kettős, hot-swap akkumulátor foglalat: 12 órás RTK Rover 
üzemidő, nagy kapacitású 3,400 mAH cellák

 32 GB-os, nagy sebességű memória statikus adatok tárolásához

i80 RTK GNSS - “Ultimate” GNSS vevő



APIS technológia

CHC  APIS Server

Base receiver 1

Rover receiver 1Base receiver 2
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Correction data
Correction data
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GSM

GSM

GSM

Bármely GNSS Rover kijelölhető bázisként
GMS alapú korrekciós adattovábbítás a 

szerverre
GPS+GLO+GAL+BDS korrekciós adatok 

továbbítása a szerverre
Könnyű telepítés és egyszerű használat



Számos Android kontroller
HCE3xx sorozat LT600 sorozat/50/700 Smartphone



 Terepen már bizonyított (30.000+ liszensz)
Napi használatra tervezve, 20+ nyelv
 Egyszerűen kezelhető, gyorsan tanulható, 

intuitív grafikus felület
Korrekciós jelismétő funkció UHF-en, APIS
Kiterjedt adat import/export formátumok
 Számos mérési metódus, COGO, útkitűzés 

funkciók
 Statikus adatgyűjtés valós idejű mérés közben
GIS funkciók
VITEL2014, NMEA0183
Külső szenzorok támogatása

LandStar7 – terepi szoftver

Base Map

Work ModeConnectCRS

Export ToolsRoad

Survey



LandStar7 – terepi szoftver

Attribútum adatok rögzítése a terepen
Field



LandStar7 – terepi szoftver

Snap tools

Create new features

Modify polygon

Modify polyline

1: 902

Fejlett szerkesztési funkciók



LandStar7 – terepi szoftver

Grafikus útkitűzés

Widen

Structure

Centerline

Sideline



LandStar7 – terepi szoftver

Vivax vLocPro2 locator i80 LandStar7

Leica DISTO™ D810 Touch i80 LandStar7

Külső szenzorok támogatása



Változatos kitűzési funkciók

LandStar7 – terepi szoftver



Adatformátumok

LandStar7 – terepi szoftver



Mi várható még?

Total station

CHC 
Cloud 

Google 
Map

3D DXF 

LandStar7 – terepi szoftver

CGO2.0

Galileo
PPP

RTKCGO1.0 …

Road

Cloud

GIS

Irodai szoftver



Térinformatikai megoldások

Hardver kínálat:
o M6 Network RTK Rover (cm)
o LT500T terepi adatgyűjtő (Windows 

Mobile) (25-50cm)
o LT600T terepi adatgyűjtő tablet (Android)

(50cm – 1m)
Adatgyűjtő szoftverek:

o topoXplore (Windows Mobile, Desktop)
o topoXpress (Android)



Térinformatikai megoldások

topoXpress
 Több platformos geoinformatikai szoftver
 Földmérőknek és geoinformatikusoknak
Offline terepi adatgyűjtés, Irodai feldolgozás
 Tematikus térképezés, TMS háttérképek
Grafikus lekérdezések, keresés
Adatgyűjtés, rajzolás, kitűzés, CoGo
 EOV, VITEL, Űrlapok, számított mezők
 Számos vektor/raszter formátum támogatása

További info: topoxpress.com



Térinformatikai megoldások

Külső szenzorok támogatása: kábelkeresők, 
lézertávmérők, külső kamera

Nagypontosságú terepi adatgyűjtéshez 
számos egyéb kompatibilis szoftver 
használható INGYENES interfész 
segédprogramjainkon keresztül
HC Config (Windows/Windows Mobile)
GNSSTool (Android)



Hidrográfiai felmérések

Apache 5
Azon ügyfelek igényeihez készült, akik:
 Szeretnék javítani a felhasználói élményt egy 

könnyen kezelhető drón hajó alkalmazásával
 Szeretnének dolgozni GNSS vevő (dőlés 

érzékelő), echo sounder és beépített kamera 
együttes használatával

Kellően tartós, terepálló megoldást keresnek



Hidrográfiai felmérések






UAV

P316 (2018 Q2)
Nagy teljesítményű VTOL UAV
 Függőleges felszállás és leszállás
 Sony α7 42 millió pixeles full frame kamera
RTK és PPK támogatott



UAV

P316 (2018 Q2)
Nagy teljesítményű VTOL UAV
 Függőleges felszállás és leszállás
 Sony α7 42 millió pixeles full frame kamera
RTK és PPK támogatott






Köszönöm a figyelmet!
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