Leica Nova MS60
Be Captivated

Leica Nova MS60 MultiStation –
Den nye oplevelse indenfor måleteknologi
For at imødekomme kravene fra vores stadigt skiftende og stadig hurtigere verden, vi udviklede verdens første
MultiStation, der kombinerer alle tilgængelige måleteknologi i et overlegen instrument. Nu har vi gjort dette instrument
endnu smartere. Leica Nova MS60 MultiStation er verdens første selv-lærende multistation, automatisk og kontinuerligt at
tilpasse sig ethvert miljø, på trods af udfordringer.
Skanning med Leica Nova MS60 er blevet gjort enklere gennem øjeblikkelig skabelse af punktskyer med overlejrede
målte punkter og 3D-modeller i én visning. Visualiseringer er klarere og lettere at se på en helt ny 5 "skærm. De unikke
kapaciteter af Leica Nova MultiStation leverer virkelige nye erfaringer i måleteknik.

Engagerende software

Trinløs bygge bro fra felten til kontoret

Customer care er kun et klik væk

Leica Nova MS60 MultiStation kommer
med den revolutionerende Leica Captivate
software, dreje komplekse data ind i de
mest realistiske og brugbare 3D-modeller.
Med nem-at-bruge apps og velkendte
touch-teknologi, alle former for målt og
design data kan ses i alle dimensioner.
Leica Captivate spænder brancher og
applikationer med lidt mere end en simpel
swipe, uanset om du arbejder med GNSS,

Mens Leica Captivate opfanger og modeller
data i felten, Leica Infinity behandler
oplysningerne tilbage på kontoret. En glat
dataoverførsel sikrer projektet bliver på
sporet. Leica Captivate og Leica Infinity
arbejde sammen til at slutte tidligere
undersøgelsesdata og redigere projekter
hurtigere og mere effektivt.

Gennem Active Customer Care (ACC), et
globalt netværk af erfarne fagfolk er kun et
klik væk til mesterligt, at guide dig gennem
ethvert problem. Eliminer forsinkelser
med overlegen teknisk tjeneste,
afslutte job hurtigere med fremragende
konsulentbistand, og undgå kostbare
genbesøg med online-tjenesten til at sende
og modtage data direkte fra felten. Styr
dine omkostninger med et skræddersyet
Customer Care Package, der giver dig ro i
sindet du er dækket overalt, når som helst.

totalstationer eller begge dele.

VERDENS FØRSTE MULTISTATION
3D datafangst ved præcis langtrækkende skanning
(op til 1.000 m)
1,000 pkt/s op til 300 m
Millimeter skan præcision
VERDENS FØRSTE SELV-LÆRENDE MULTISTATION
Automatisk og kontinuerligt tilpasser sig for bedste
måle ydeevne til stedets betingelser, såsom regn,
tåge, støv, sol, varme glitre og refleksioner
Identificerer og ignorerer irrelevante mål og
refleksioner
ATRplus MED DOMINANT YDEEVNE
Automatiseret target sigtning på op til 1.500 m
Automatiseret target låsning på op til 1.000 m
Accelereret target søgning med PowerSearch
Robust og yderst præcise position levering i høj
dynamiske applikationer
PINPOINT R2000 AFSTANDSMÅLING
Enkelt EDM for højeste nøjagtighed og lang
rækkevidde på samme tid
Synlig målestråle med lille plet størrelse
Måle rækkevidde på vilkårlige overflader uden
2.000 m
Hurtigste måletid
HIGH RESOLUTION DOBBELT KAMERA BILLEDE
SYSTEM
5 megapixel teleskop og oversigts kamera
Video frame hastighed op til 20 Hz internt
og fjernbetjent
Automatisk fokusering

Flere softwarepakker, en
fængslende løsning
En portefølje af intuitiv software til enhver applikation giver
dig frihed til at vælge, hvordan du vil arbejde.
Leica MultiWorx forbedret med Leica JetStream, Leica Cyclone, Leica
GeoMos, Leica Infinity kan forskellige Hexagon softwarepakker og
udvalgte partner tredjeparts software integreres i din arbejdsgang for
at skabe den skræddersyet løsning til netop dit behov. Uanset hvad
du vælger, vil du nyde en medrivende oplevelse, der går langt ud over
dataene.

Leica Captivate Experience fordyber dig ud over de data med engagerende
software, berømte høj præcision måleinstrumenter og betroede tjenester.
Gennem enkle touch, er styring af komplekse data gjort overordentligt
behageligt og handlingsrettede.
Be Captivated.
Revolutionering af verden med måling og undersøgelse i næsten 200 år, Leica
Geosystems skaber komplette løsninger til fagfolk over hele planeten. Kendt for
første klasse produkter og innovative løsnings udvikling, fagfolk i et mangfoldigt
mix af industrier, såsom luftfart og forsvar, sikkerhed, konstruktion og
produktion, har tillid til Leica Geosystems for alle deres geospatiale behov. Med
præcise og nøjagtige instrumenter, sofistikeret software og pålidelige tjenester,
Leica Geosystems leverer værdi hver dag for at de kan forme fremtiden for vores
verden.
Leica Geosystems er en del af Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.
com), en førende global leverandør af informationsteknologi, der driver
kvalitet og produktivitetsforbedringer på tværs af geospatiale og industrielle
virksomhedsapplikationer.
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The bridge between
field and office
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For AutoCAD
Point cloud plug-in software
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Video tutorials er tilgængelig på:
http://www.leica-geosystems.com/captivate-howto
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