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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!



A Nikon optikákkal készült 

mérőállomások, eredeti japán 

gyártótól származnak, így 

garantált a precíz mérnöki 

pontosság!

A Nikon NIVO sorozat, az NPL-

322+ valamint, a DTM-322+ 

mérőállomások,

illetve a Spectra Precision 

FOCUS 6+ és FOCUS 8 mérő-

állomások is egyenesen 

Japánból érkeznek!

NIKON, Eredeti JAPÁN!



NIKON, Minőség biztosítva



NIKON Szintezők

A Nikon automata szintezői számos szintezési és kiegyenlítési munkához 

ideális választás. Tökéletes eszköz az általános építkezések szintezési 

kitűzéséhez, terület szintezéshez és tereprendezéshez.



NIKON Szintezők

•Választható nagyítás: 20x, 24x, 28x, 30x, 32x

•Választhat mágneses vagy légcsillapításos

automata kompenzátor között

•Kétoldali, végtelenített, vízszintes paránycsavar

•Stadia vonalak, egyszerű távolságméréshez

•Kényelmes vízszintes szögmérés

•Beépített libella képe látszik az irányzáskor

•Megerősített terepállóság: fémház

•Választható vízálló és vízhatlan kialakítás

•Nikon optikák több fényt juttatnak a műszerbe,

így tisztább, élesebb képet lát a kezelő, különösen

alacsony megvilágítottság mellett.



NIKON Mérőállomások

NPL-322+ (2016) & NPL-322+P (DTM-322+)
 2” és 5”

 Gyors és pontos EDM 

 Nikon optika

 Kényelmes és hosszantartó

Li-Ion akkumulátor

 25,000 pont fedélzeti tárhely

 Kéttengelyes kompenzátor

 Bluetooth (adatgyűjtő)

 Könnyen kezelhető fedélzeti szoftver

 Kódok könnyű bevitele

 Testre szabható adatkijelzés



NIKON Mérőállomások

 NPL-322+ vs. NPL-322+P (DTM-322+)

• Prizma nélkül is mér

• 11 óra munkaidő

• Max. 3000m

• Csak prizmával mér

• 24 óra munkaidő

• Max. 2300m



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



FOCUS 35 robot mérőállomás

• Ipari kivitel 

• Rendszerfelépítés

– Kijelző mindkét távcsőállásban

– Választható vezérlő (R3, T41)

• Szögmérés (1”,2”,3”,5”)

• StepDrive™ 

• LockNGo™ 

• GeoLock ™ 

• 1GB belső memória

• Választható szoftver

– Survey Pro + Layout Pro

– FastSurvey



Gyorsan:      Focus35 = 4 x gyorsabb mérés

- Prizma nélküli mérés  max. 800m

- Gyors prizmakeresés (2mp, 20 

méteres távolságtól)

- Gyors forgási sebesség

- Geolock funkció 

- Survey Pro

- 12 óra územidő

- Akumulátor csere kikapcsolás nélkül

- Egyemberes működés

- Felületszkennelés

- Trimble minőség és védelem
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URH rádiók

Tisztán, pontosan és gyorsan !
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Mire valók az URH rádiók?

• Azonnali, hatékony és csoportos kommunikáció !

• Nincs időigényes keresés, tárcsázás (hibaforrás)

• Igen változatos kivitelben érhetőek el

• Külső téren és belső térben egyaránt jól 

használhatóak

• ** Havária helyzetek ** hatékony kezelésére
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Az URH rádiók főbb csoportjai

• Kézi vagy hordozható rádiók (teljesítményük 

alapján > kézben vagy munkagépbe építve)

• Mobil vagy fix telepítésű rádiók, igény szerint

• Átjátszó berendezések: nagyobb területek ellátására

• Egyedi Rádióengedélyek és megszerzésük

• Digitális technológia >> rohamos térhódítása
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Extrém körülmények között is biztos

kommunikáció

• Kötelező Hatósági   Előírások  és  Rendelkezések

• Rugalmasan tudja követni a munkaszervezési- és 

a szervezeti változásokat

• Az egyedi Védőfelszerelés részévé válhatnak

• Üzembiztonságuk kiemelkedő
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A minőség változatossága !

• Kis, igen könnyű „kézre álló” modellektől…

• ….a robosztus, az extra nagy igénybevételt is

kibíró korszerű digitális vagy dPMR eszközökig.

• Partnereink: JVC-Kenwood és a Hytera

• Csak minőségi tartozékokkal érdemes dolgozni

• Jól testre szabható megoldások - bárkinek!

Köszönjük a figyelmet!

GPSCOM kft

Frangepán utca 84/B

1135, Budapest

info@gpscom.hu

+36(1) 336 - 3040


