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Friktionsfri- og lydløse elektromagnetiske motorer
Ingen tandhjul og ingen mekaniske koblinger
Integrerede motorer og vinkel sensorer
Direct Drive horisontale og vertikale akser
Uendelige justeringsskruer
Super hurtig
Reduceret behov for vedligeholdelse

+D
 irect Reflex-måling over meget store afstande
+ Mål mere med færre opstillinger - op til 22 km
+M
 åler til fysiske og sikkerhedsmæssige utilgængelige punkter
+ Hurtige, sikre og nøjagtige målinger
-Fra 1 til 1300 meter
-Nøjagtighed 2 mm + 2 ppm
-Extended Range til 2200 meter
-Nøjagtighed 10 mm + 2 ppm

+ Tildel målet et navn (target ID)
+ Vælg den type prisme du ønsker- passivt eller aktivt
+ Multitrack sikre at instrumenter finder og fastholder
det rigtige mål
+ Autolock og tracking på passive prismer
+ Kombinerer autolock med Target ID
+ MT1000
+ Activetrack 360°

+ Lås på prismer, der sidder tæt
+ Med Longrange Finelock kan du udvide denne
funktionen
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+F
 lere typer scanningsmetoder
+ Ikke nødvendigt at opsætte separate scanningssystemer - brug kameraet til at definere scanningsområdet
+ SureScan sikre ensartet punkt dækning og udnytter
din scanning effektivt
+ Lige ved hånden

+S
 ikre at dit instrument altid sigter på målet
- og bliver der, selvom stativet synker
+ Korrigerer for utilsigtede bevægelser som kraftig
vind og vibrationer
+ Korrigerer horisontalvinklen ved måling af lodlinier
og højdevinklen i forhold til horisontalplanet
+ Forlænger en ret linie ved gennemslag

+S
 e alt det instrumentet ser, uden at skulle tilbage
til stativet
+ Styr målinger med live-videostreaming på
controlleren
+ Foretag målinger med prismer eller ikke- reflekterende flader - på afstand
+ HDR billeder giver flere detaljer

+ Lokalisér dit udstyr 24 timer i døgnet
+ Indbygget GPS, modem og G-kraft sensorer til real
time sporing og monitering - kan bestemme lokationen helt ned til gadeniveau
+ Virker både når udstyret er inde og ude
+ Modtag en alarm hvis instrumentet forlader
arbejdstedet
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