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MobileMapper 50 család

 Két verzió kapható
– Wi-Fi vagy 4G+Wifi modell

 GNSS vevő (GPS, GPS + GLONASS, 
GPS + Beidou, SBAS támogatás)

 Android OS 6.0, Google Mobile 
Services tanúsítvány

 Nagy, napfényben is jól látható kijelző
 Felhasználó által cserélhető 

akkumulátor
 Terepálló (IP67, leejtés 1.2 m-ről)



Tulajdonságok 2

OS Android OS 6.0, GMS tanúsítvány

Kijelző Gorilla Glass ütésálló, auto rotációs
Méret: 5.3” kapacitív , multi-touch
Felbontás: 1280x720px
Fényerő: 450 Cd/m²

GNSS Belső antenna: 72 csatorna
GPS L1 C/A, GLONASS, Beidou, QZSS, 
Galileo

SBAS
beépített real-time korrekció
SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) 
Egyszerre két műholdrendszer támogatása

GPS/GLONASS/Galileo vagy

GPS/Beidou/GALILEO
Külső GNSS antenna csatlakozás *
Utófeldolgozás

Ki/Be kapcsoló

Előlapi
Kamera

Menü
gomb

Home
gomb

Vissza
gomb

Hangszóró

Mikrofon

Hangerő
Fel/Le

Kijelző

Programozható 
gombok

Fejhallgató csatlakozó

* A külsö GNSS antenna elérhető mint opcionális tartozék



MobileMapper 50 térinformatikához

 Nagyon vékony és könnyű
 Ellenálló adatgyűjtő
 < 1.5m pontosság valósidőben
 Utófeldolgozás lehetősége
 MobileMapper Field for Android alkalmazás

– Egyszerű és könnyen megtanulható GIS szoftver
– Google map háttértérkép
– Letölthető a www.spectraprecision.com-ról
– Ingyenes demo verzió (30 napos)
– Esri SHP, Mapinfo Mif, Csv támogatás
– Raszter háttértérkép támogatás
– Beírt EOV koordinátára való navigálás
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http://www.spectraprecision.com/


MobileMapper Field



MobileMapper 50 földméréshez
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 A MobileMapper 50 használható mint kontroller 
az SP60 és SP80 GNSS vevőkhöz

 Új Androidos Földmérő alkalmazás: Survey Mobile
– Új és átlátható menürendszer
– Egyszerű és nagyon könnyen használható

 Statikus és stop&go mérés
 Kitűzés
 GNSS vevő konfigurálás
 Koordináta geometria
 Alap útkitűzés

– Letölthető a www.spectraprecision.com - on
– Ingyenes demo
– Mérőállomások támogatása
– Új felmérési és kitűzés funkciók

http://www.spectraprecision.com/


Survey Mobile – geodéziai mérések



TERI - nagy térképi adatbázisok kezeléséhez



TERI  - nagy térképi adatbázisok kezeléséhez



TERI - terepi adatgyűjtéshez és navigációhoz



topoXpress



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



Vannak dolgok a világban, amikre mindig számíthat!
A földmérő mindig számíthat a Nikon mérőállomásokra, amikor minőségi 
munkát akar kiadni a kezéből!
 Geodéziai eszközök egyedi szükségletei
 Teljes termékskála az optikai mérőállomások piacán
 Gazdaságos megoldás, bizonyított technológia az optimális hatékonyságért.
 Kényelem és megbízhatóság
 Erős műszaki támogatás
A földmérők igényeire szabva

NIKON, Számíthat rá!



NIKON Mérőállomások

NIVO C vs. NIVO M+

 1”,2”,3” és 5”
 WinCE; színes 

érintő képernyő
 Választható 

fedélzeti szoftver
– Survey Pro
– Layout Pro
– Survey Basic

(Út modul)
 Segédfény

 2”, 3” és 5”
 Grafikus kijelzők
 Gyors és pontos 

EDM
 Egyszerű 

fedélzeti szoftver
 Kódok könnyű 

bevitele



NIKON Autofocus

- Új Autófókusz, ami gyors és pontos
képélességet eredményez;

- Két távcsőállásban is megtalálható
nagy, színes/grafikus kijelző;

- Kimagasló minőségű Nikon optika

- Nagy teljesítményű EDM a nagy
hatótávú mérésekhez,



NIKON Autofocus: XF

 Új, Nikon által fejlesztett
autófókusz, a gyors és
pontos irányzáshoz.

 Színes érintőképernyők,
amelyek támogatják a
fedélzeti Survey Basic,
Survey Pro, és Layout Pro
szoftvereket.

 Kimagasló Nikon optika a
tiszta, jó fényerejű irányzáshoz,
még alacsony megvilágítás mellet is

 Trimble L2P kompatibilis, hogy műszere könnyen és hatékonyan követhető
legyen, így mindig biztonságban tudhatja értékeit.



 Üzemközben cserélhető akkumulátorok,
amelyekkel akár egésznap dolgozhat.

 Kimagasló Nikon optika és autófókusz
a tiszta, jó fényerejű irányzáshoz,
még alacsony megvilágításnál is

 Minden szögpontosságban (1”, 2”, 3”
és 5”) megtalálható modell, hogy
biztosan a megfelelőt választhassa

 Biztonsági PIN jelszó, az illetéktelen
használat megelőzésére.

 800m prizma nélküli EDM mérési távolság

NIKON Autofocus: XS



Köszönöm a figyelmet!

Érsek Ákos
GPSCOM kft.

web: www.gpscom.hu
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