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Więcej niż pomiar

Inspirujemy Klientów do 
ich rozwoju

Poczuj radość współpracy 

Jakość. Wiedza. 
Doświadczenie

Specjalizujemy się w profesjonalnym doradz-
twie i dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań 
pomiarowych w zakresie geodezji, budownic-
twa oraz GIS, jednak naszą działalność opie-
ramy na czymś więcej. Oferujemy Ci bowiem 
pomoc w długofalowym rozwoju Twojego biz-
nesu poprzez nowe technologie. 
Naszym celem jest zbudowanie z Klientami 
długotrwałych relacji, opartych na wzajemnym 
zaufaniu i satysfakcji, dlatego proponujemy 
najlepsze rozwiązania, zarówno w obszarze 
produktów, jak i szeroko rozumianej współ-
pracy. Posiadana przez nas wiedza, oferta 
złożona z zaawansowanych technologicznie 
produktów, a także zaangażowanie i profe-
sjonalne wsparcie sprawią, że staniemy się 
Twoim osobistym doradcą biznesowym. 
Jesteśmy nowoczesną organizacją, dlatego 
zarówno w relacjach wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz postępujemy konsekwentnie według 
jasno określonych zasad, które zebraliśmy 
w Kodeksie Biznesu APOGEO. Kodeks ten 
definiuje priorytety, kierunki i reguły, jakimi kie-
rujemy się w relacjach z naszymi partnerami 
biznesowymi. Sprawdź nas!

APOGEO tworzą ludzie, którzy kochają to co 
robią i posiadają wieloletnie doświadczenie. 
Nasi pracownicy specjalizują się w licznych 
branżach w tym m.in.: geodezja, budownic-
two, GIS, informatyka, dlatego masz pew-
ność najwyższego poziomu obsługi. Doradzi-
my Ci wybór optymalnych rozwiązań, które 
zapewnią komfort efektywnej pracy, 100% 
pewności dobrej inwestycji, wiedzy i obsługi 
oraz bezpieczeństwo i rozwój Twojego bizne-
su na lata, który zacznie pracować dla Ciebie.  
Osiągaj więcej sukcesów – gwarantujemy:
• kompleksową obsługę – od analizy Twoich 

potrzeb, poprzez profesjonalne doradztwo 
produktowe i finansowe, dostawę, szkole-
nie, aż do wsparcia technicznego podczas 
użytkowania sprzętu i serwisu

• opiekę indywidualnego Doradcy w regionie
• wsparcie techniczne (telefoniczne, e-mail, 

przez strefę wsparcia on-line dostępnej 
24/7), aby pomóc Ci rozwiązać każdą 
trudność i zwiększyć efektywność prowa-
dzonych prac 

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
• bezpłatne prezentacje technologii GPS/

GNSS w całym kraju 
• pomoc we wdrożeniu technologii GNSS 

w Twojej firmie 
• pomoc w doborze odpowiednich narzędzi 

finansowych i ubezpieczeniowych (raty, le-
asing, ubezpieczenie „od wszelkich ryzyk”)

• dostęp do aktualnych informacji w postaci 
bezpłatnego Newslettera 

• atrakcyjny program lojalnościowy
• jedyny na rynku Program Rozwoju Firm 

Geodezyjnych, który pomoże zwiększyć 
Twoje zyski i umocnić pozycję na rynku

• partnerstwo biznesowe 
• szeroki pakiet produktów i usług, wiele, 

doskonałych jakościowo marek

Obserwujemy rynek i odpowiadamy na po-
trzeby naszych Klientów. Staramy się podą-
żać za rozwijającymi się kierunkami, a nawet 
je wyprzedzać. Dlatego naszą ofertę projek-
tujemy z myślą o najnowocześniejszych roz-
wiązaniach, aktualnych dziś i nowoczesnych 
jutro.

Posiadamy autoryzację do sprzedaży ponad 
30 uznanych marek handlowych, w tym m.in.: 
Hi-Target, Trimble, Carlson, Ampere, Leica, 
Nikon, Laserliner, South, Nedo, Motorola, 
Esri. Jesteśmy także wyłącznym dystrybuto-
rem rozwiązań GPS/GNSS Hi-Target w Pol-
sce.
Obok prezentowanych w niniejszym katalogu 
rozwiązań GPS/GNSS dla geodezji i GIS fir-
my Hi-Target, doradzimy Ci wybór m.in. roz-
wiązań GIS, produktów budowlanych, opro-
gramowania, akcesoriów i dodatków pomia-
rowych, branżowej literatury. 

Wybierz najlepszą drogę kontaktu z nami

Mobilni Doradcy – mapa kraju nie jest dla 
nas żadnym ograniczeniem, bez względu, 
z której części Polski pochodzisz...przyje-
dziemy do Ciebie! Doradca z przyjemnością 
zaprezentuje sprzęt, przeszkoli, odpowie na 
wszystkie Twoje pytania i doradzi wybór naj-
lepszego dla Ciebie rozwiązania.
 
Sklepy w Krakowie i Wrocławiu – facho-
wą poradę i wsparcie otrzymasz także w na-
szych dwóch sklepach – w Krakowie i Wro-
cławiu. Możesz na miejscu sprawdzić dzia-
łanie sprzętu, zapoznać się z najnowszymi 
technologiami i możliwościami oraz ofertą. 

SKLEP ON-LINE APOGEO – dla Twojej 
wygody stworzyliśmy oddzielny serwis do 
bezpiecznych i szybkich zakupów 24/7 w ty-
godniu. Strona jest także bogatym źródłem 
informacji o oferowanych rozwiązaniach, licz-
nych promocjach, nowościach i wszelkich 
wartościach dodanych, jakie świadczymy. 

Biuro Obsługi Klienta – gdzie telefonicznie 
dowiesz się więcej m.in.: o oferowanych roz-
wiązaniach, statusie zamówień, nowościach 
oraz o korzystnych usługach dla Twojego 
biznesu
Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby po-
móc Ci właściwie wybrać
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Wsparcie techniczne na najwyższym poziomie

Serwis zawsze dla Ciebie

Hi-Target Survey Instruments Company Ltd. 
od początku swojej działalności, która sięga 
1989 roku, jest związana z nowoczesnymi 
technologiami pomiarowymi. Firma Hi-Target 
specjalizuje się w produkcji rozwiązań GPS/
GNSS dla geodezji, ale w ofercie znajdują 
się również inne produkty, dla wielu branż 
w tym np. m.in. zaawansowane rozwiązania 
dla GIS, sprzęt do badania akwenów wod-
nych – echosondy, czy seria K – zaprojekto-
wana z myślą o precyzyjnej nawigacji mor-
skiej, a także stacje referencyjne GPS/GNSS. 
Od 2005 roku produkty Hi-Target są obecne 
na rynkach międzynarodowych, gdzie zdo-
były ogromne uznanie. W Polsce rozwiązania 
Hi-Target znane są od 2008 roku, zaś grono 
zadowolonych użytkowników coraz bardziej 
się powiększa. 

Siła marki Hi – Target 

Dla tworzenia jeszcze lepszych rozwiązań 
Hi-Target posiada nowoczesną fabrykę urzą-
dzeń GNSS, a także profesjonalne Centrum 
Badań i Rozwoju (R&D) oraz w pełni wyposa-
żone laboratorium. Nad rozwojem produktów 
pracuje ponad 800 osób, z czego znamienna 
część to wysoko wykwalifikowani specjaliści 
i inżynierowie. Działalność firmy obejmuje aż 
30 branż. Hi-Target posiada także 7 centrów 
serwisowych. W lutym 2011r. firma zadebiu-
towała na giełdzie papierów wartościowych. 
Wydarzenie to wpisuje się w długotermino-
wą strategię rozwoju firmy. Ogromne znacze-
nie ma także międzynarodowa współpraca ze 
światowymi liderami systemów GPS, w tym 
marki Trimble. W profesjonalnych odbiorni-
kach GPS/GNSS znajdują się bowiem rozwią-
zania firm Trimble, Novatel czy Carlson. Po-
nadto firma Hi-Target, z firmą zależną od Trim-
ble – Pacific Crest, podpisała strategiczne po-
rozumienie o współpracy, rozwoju produktów 
i wsparciu technicznym. 

Odbiorniki GPS RTK Hi-Target (V30 GNSS, 
V9 GNSS, V8 GPS) dla geodezji powstały 
z połączenia pasji, wiedzy, doświadczenia 
i specjalizacji w technologiach pomiarowych. 
Oferowane produkty to nowa jakość na ryn-
ku urządzeń pomiarowych. Profesjonalne 
odbiorniki RTK GNSS Hi-Target, zaprojekto-
wane do współpracy z ASG-EUPOS, zdobyły 
uznanie ze względu na nowoczesną techno-
logię, bardzo dobre wykonanie i konkuren-
cyjną cenę. Stacje referencyjne serii VNet6 
wraz z anteną typu Choke Ring to najbardziej 
zaawansowane odbiorniki GNSS. Idealne do 
obsługi inwestycji liniowych, edukacji, inży-
nierii. Rozwiązania pomiarowe GPS/GIS to 
wysokowydajne rozwiązania GPS. W stan-
dardzie znajdziemy oprogramowanie do zbie-
rania i zarządzania danymi GIS oraz bardzo 
bogate wyposażenie.
Rozwiązania nawigacji morskiej oraz echo-
sondy to rozwiązania zwiększające jakość, 
precyzję i efektywność pomiarów wodnych. 
Dedykowane dla początkujących i zaawanso-
wanych użytkowników.
Odbiorniki GPS/GNSS Hi-Target są wyko-
nane z wyjątkowo trwałych materiałów przy 
wykorzystaniu nanotechnologii, wyróżniają 
się doskonałymi parametrami technicznymi, 
jak wodo i pyłoszczelność, a także precyzją, 
dokładnością i szybkością działania. Firma 
Hi-Target posiada Certyfikat dot. Systemu 
Zarządzania Jakością GB/T 19001-2000 idt 
ISO9001:2000 oraz Certyfikaty CE, FCC. 

Hi-Target stale poszerza swoją działalność 
oraz pracuje nad unowocześnianiem techno-
logii i rozwojem produktów, wprowadzając na 
rynek 10 nowych produktów każdego roku. 
O sile marki Hi-Target świadczy fakt, że firma 
koncentrując swoje działania głównie na roz-
wijaniu technologii GNSS, jest właścicielem 
wielu patentów, a każdego roku powstaje 
ponad 20 nowych technologii. Hi-Target jest 
ponadto właścicielem własnych stacji referen-
cyjnych. Hi-Target tworzy najbardziej zaawan-
sowane technologicznie produkty, abyś mógł 
pracować efektywnie, szybko i dokładnie. Dla 
potwierdzenia bezpieczeństwa użytkowania 
przez Ciebie sprzętu pomiarowego, Hi-Target 
gwarantuje Ci bezpieczeństwo, nawet do 3 lat. 

Filozofia tworzenia 
najlepszych rozwiązań 
GNSS

Profesjonalne rozwiązania 
GPS/GNSS dla geodezji

Technologie nowoczesne 
dziś i jutro 

Pakiety Wsparcia Technicznego dla rozwiązań GPS/GNSS Hi-Target Pakiet 
Standard

Pakiet 
Komfort

Pakiet 
Premium

Wsparcie Techniczne dla Klienta 

Opieka indywidualnego Doradcy Technicznego w regionie

Wsparcie techniczne poprzez e-mail

Wsparcie techniczne telefoniczne

Dostęp do logowanej Strefy Wsparcia Technicznego i bazy wiedzy 24 h/dobę

Bezpłatna aktualizacja oprogramowania kontrolerów i odbiorników GPS/GNSS

Konfiguracja odbiornika do pracy z ASG-EUPOS

Bezpłatna konfiguracja odbiornika, oprogramowania zdalnie przez Inżyniera serwisu

Bezpłatny program do generowania raportów RTK

Certyfikat odbiornika potwierdzający pełne przygotowanie instrumentu do efektywnej pracy

Baza wiedzy, doradztwo 

Vido poradniki

Dostęp do bezpłatnego Newslettera APOGEO

Doradztwo finansowe i pomoc w doborze optymalnych narzędzi finansowych 

Serwis 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Ekspertyza serwisowa 24 h – następny dzień roboczy

Ekspertyza serwisowa 3 dni robocze 

Ekspertyza serwisowa 5 dni roboczych 

APOGEO Assistance

Bezpłatny odbiór sprzętu od Klienta do serwisu

Sprzęt zastępczy na czas naprawy (do 30 dni) w przypadku nie usunięcia usterki w ciągu 48 h

Dostawa, ubezpieczenie 

Bezpłatna dostawa sprzętu i podstawowe szkolenie u Klienta (3 h)

Bezpłatna dostawa sprzętu i zaawansowane szkolenie u Klienta (8 h)

Bezpłatne ubezpieczenie sprzętu od wszelkich ryzyk 

Inne 

Instrukcje obsługi w języku polskim 

Wypożyczenie odbiornika GPS/GNSS (rabat) 20.00%

Pomoc w przywracaniu danych pomiarowych (uzależniona od indywidualnego przypadku)

Po zakończeniu gwarancji każdy Klient otrzymuje pakiet Standard 

Bezpłatne wsparcie techniczne to jedna z wartości, które wyznaczają standardy naszej obecności na rynku i jakości ob-
sługi naszych Klientów. Zapewniamy Ci pełne wsparcie techniczne, co pozwoli na jeszcze wydajniejszą i wygodną pracę 
w terenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności w użytkowaniu przez Ciebie sprzętu pomiarowego, jeste-
śmy zawsze do Twojej dyspozycji. Możesz być pewien że otrzymasz od nas zawsze bezpłatną aktualizację oprogramowa-
nia, a tworzone oprogramowanie Raport RTK – będzie zgodne aktualnymi wymogami prawnymi oraz wytycznymi GUGiK. 
Zaprojektowaliśmy dla Ciebie różne Pakiety Wsparcia Technicznego, każdy z nich gwarantuje Ci bezpieczeństwo i komfort 
użytkowania sprzętu pomiarowego, a Ty współpracując z nami otrzymujesz pisemną gwarancję profesjonalnego wspar-
cia technicznego.

Proponujemy Ci rozwiązania pomiarowe naj-
wyższej jakości, a przez jakość rozumiemy 
także zapewnienie kompleksowej i szybkiej 
obsługi oraz wiarygodność danych. Dlatego 
jedną z wartości dodanych są świadczone 
przez nas usługi serwisowe.

W ramach usług serwisowych gwarantujemy:
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
• telefoniczną pomoc techniczną 
• przegląd instrumentu 
• naprawy po uszkodzeniu 
• profilaktyczne przeglądy, czyszczenie 

• modernizację instrumentu i aktualizację 
oprogramowania 

• certyfikat odbiornika GPS/GNSS i GPS/
GIS potwierdzający pełne przygotowanie 
instrumentu do efektywnej pracy 

Bezcenne wartości 

Wszystko co robimy jest ukierunkowane na osiągnięcie przez Ciebie wartości takich jak:
• Komfort • Bezpieczeństwo • Pewność dobrej inwestycji
Gwarantujemy najwyższy poziom obsługi, partnerstwo i realizację założenia – Zawsze Klient na 1 miejscu

„...Dotychczasowa współpraca sprawia, że możemy polecić APOGEO wszystkim klientom, którzy poszukują wiarygodnego 
partnera przy dostawie sprzętu pomiarowego geodezyjnego i budowlanego oraz wdrażaniu innowacyjnych technologii.”

Zaufało nam już wielu Klientów, czekamy także na Ciebie...
Pełna lista referencji dostępna na www.apogeo.pl



6 7

Odbiornik GNSS Hi-Target V30

Odbiorniki GPS/GNSS dla geodezji

Odbiornik V30 GNSS marki Hi-Target to po-
łączenie doskonałej jakości, doświadczenia 
popartego udanymi wdrożeniami i najwyższej 
technologii. Hi-Target V30 do pomiarów GPS 
RTK jest wielokanałowym, wieloczęstotliwo-
ściowym systemem GNSS, zaprojektowanym 
do współpracy z siecią stacji referencyjnych 
ASG-EUPOS. Odbiornik obsługuje nowocze-
sne częstotliwości L5 z satelitów GPS trzeciej 
generacji, dodatkowo w standardzie posia-
da możliwość obsługi sygnałów GLONASS, 
a także GALILEO, który odbiera nowoczesne 
częstotliwości E5A, E5B. Masz zatem pew-
ność nowoczesnego rozwiązania dzisiaj, jak 
i w przyszłości. Unikalna technologia produk-
cji poprzez zastosowanie specjalnych nano-
materiałów, pozwoliła otrzymać w odbiorniku 
właściwości niemożliwe do uzyskania meto-
dami dotychczas stosowanym. Dzięki tech-
nologii, V30 GNSS jest niezwykle odporny 
na ekstremalne warunki, wytrzyma upadek 
z 3 metrów, a nawet 2-metrowe zanurzenie 
w wodzie. 

Odbiornik V30 to wspólne dzieło firmy Hi-Tar-
get i Trimble – sercem odbiornika Hi-Target 
V30 GNSS jest 220 – kanałowa płyta główna 
lidera systemów GPS – amerykańskiej firmy 
Trimble. Z kolei dzięki wbudowanemu w an-
tenę modemowi GPRS skorzystasz jeszcze 
więcej – bez użycia telefonu, wygodnie i bez 
zakłóceń możesz odbierać poprawki z sie-
ci ASG-EUPOS. To tylko niektóre z licznych 
zalet tego nowatorskiego rozwiązania, z któ-
rym wzrasta wydajność pracy i obniżają się jej 
koszty, a skrócony czas pomiaru pozwoli Ci 
zrealizować więcej i szybciej. GPS geodezyj-
ny Hi-Target V30 to doskonałe urządzenie do 
wykonywania pomiarów satelitarnych, nawet 
w bardzo ciężkich warunkach terenowych. 

W odpowiedzi na wymagania klientów V30 
GNSS występuje w opcji z i bez radiomode-
mu UHF. Zamienny radiomodem umożliwia 
współpracę ze sprzętem wielu marek (Hi-Tar-
get, Trimble, RTK (stacja bazowa, odbiornik 
ruchomy) Leica, Topcon), zaś Ty w razie po-
trzeby użycia radia możesz samodzielnie go 
zamontować bez konieczności wizyty w ser-
wisie APOGEO. Kolejnym nowatorskim roz-
wiązaniem V30 GNSS są informacje głosowe 
odbiornika, wskazujące status i poprawność 
pomiaru, co bezpośrednio przekłada się na 
wygodę i podnosi Twój komfort pracy. 

Pasja tworzenia 

Najwyższa technologia

Inteligentne rozwiązania 

Parametry techniczne Unikalne cechy

• obsługa sygnału GPS + GLONASS + 
GALILEO

• płyta główna swiatowego lidera firmy 
Trimble – 220 kanałów 

• specjalna obudowa odbiornika wyko-
nana z nanomateriałów, dostosowana 
do najtrudniejszych warunków ze-
wnętrznych (IP67) 

• możliwość zainstalowania modemu 
GSM 3G wpływającego na zwiększe-
nie prędkość transmisji danych 

• panel kontrolny z podświetlonymi dio-
dami umożliwiający konfigurację i in-
formujący o stanie baterii – zapewnia 
komfort pracy

• wysoka dokładność pomiaru pozycji 
i wiarygodności, nawet dla słabych sy-
gnałów z niskich satelitów 

• informacje głosowe odbiornika wska-
zujące status i poprawność pomiaru

• specjalny system dwukrotnie zwięk-
szający żywotność baterii

• jedyny odbiornik geodezyjny na rynku 
z 3-letnią gwarancją

• pomiary statyczne wraz z oprogramo-
waniem w standardzie 

Obsługa sygnałów GNSS

Śledzone sygnały:  
GPS: L1C/A, L2E, L2C, L5 
GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A  
(dla Glonass M), L2P 
SBAS: WAAS, MSAS, EGNOS 
GALILEO-GIOVE: A L1BOC, E5A, E5B, E5Alt-
BOC1 opcjonalnie 
GALILEO-GIOVE: B L1CBOC, E5A, E5B, E5Alt-
BOC opcjonalnie 
Liczba kanałów: 220 
Częstotliwość odświeżania pozycji: 1 Hz,  
2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 50 Hz (standardowo 10 Hz)  
Zaawansowane funkcje pomiarowe: Techno-
logia Maxwell 6, eliminacja efektu wielodrożności 
sygnału, śledzenie niskich satelitów.

Dokładność wyznaczenia pozycji

w trybie RTK:  
pozioma 1 cm+1 ppm RMS 
pionowa 2 cm+1 ppm RMS
w trybie statycznym:  
pozioma 2,5 mm+1 ppm RMS  
pionowa 5 mm+1 ppm RMS
w trybie autonomicznym: <3 m

Komunikacja i rejestracja danych

Modem GPRS/CDMA 
Bluetooth: wbudowany w antenę
Radiomodem UHF: Zależne od konfiguracji 
Porty: 2xRS232, 1xSIM, 2xDC, 1xUHF 
Pamięć wewnętrzna: 64 MB 
Obsługiwane formaty poprawek: 
CMR, CMR+, RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 
Czas inicjalizacji od chwili pierwszego uru-
chomienia: <10 sekund

Parametry fizyczne odbiornika

Temperatura pracy: – 40 do +65 °C 
Temperatura przechowywania: – 40 do +75 °C 
Odporność na wodę i kurz: IP67 
Upadek: wytrzymuje upadek z wys. 3 m,  
2 m głębokość zanurzenia 
Waga: 1300 g (z baterią)  
Wymiary: 19,5x10,4 cm 
Czas pracy: 12 godzin przy 1 baterii 
Baterie: litowo-jonowe 
Gwarancja: 36 miesięcy

W zestawie:

Odbiornik Hi-Target V30 GNSS, kontroler (do 
wyboru), oprogramowanie kontrolera (do wybo-
ru SurvCE, Hi-RTK Road), oprogramowanie do 
postprocessingu HDS2003, bezpłatny program 
do generowania raportów RTK wg wytycznych 
GUGiK oraz przyjmowany w ODGiK jako raport 
z pomiarów GPS, 2 baterie, dwu-stanowiskowa 
ładowarka, ruletka do pomiaru wysokości, 2 m 
tyczka kompozytowa, antena do radiomodemu, 
akcesoria do kontrolera, uchwyty do montowania 
kontrolera na tyczce, walizka transportowa, kabel 
do transmisji danych RS232/USB, instrukcja ob-
sługi w języku polskim na CD, Certyfikat gwaran-
tujący bezpieczeństwo użytkowania instrumentu, 
potwierdzony przeprowadzonymi testami popraw-
nościowymi odbiornika.

Dedykowane oprogramowanie: Hi-RTK Road, Carlson SurvCE, Raport RTK, postprocessing HDS2003       str. 24-27 
Dedykowane kontrolery       str. 14-23
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Odbiornik GNSS Hi-Target V9

Odbiornik Hi-Target V9 GNSS łączy w so-
bie najwyższą jakość, wiedzę i nowatorską 
technologię. Odbiornik wyróżnia się 
doskonałymi parametrami technicznymi oraz 
precyzją i dokładnością działania. V9 jest 
wielokanałowym, wieloczęstotliwościowym 
systemem GNSS, przygotowanym do 
współpracy z ASG-EUPOS lub pracy z dru-
gim odbiornikiem jako pełny zestaw RTK 
(baza-rover). Sercem odbiornika V9 GNSS 
jest płyta główna lidera systemów GPS – 
amerykańskiej firmy Trimble. Z kolei dzięki 
wbudowanemu w antenę modemowi GPRS 
skorzystasz jeszcze więcej – bez użycia 
telefonu, wygodnie i bez zakłóceń możesz 
odbierać poprawki z sieci ASG-EUPOS. 
Z odbiornikiem wzrasta wydajność pracy 
i obniżają się jej koszty. Skrócony czas po-
miaru pozwoli Ci zrealizować więcej i szybciej. 
Dzięki doskonałej technologii, uznanej marce, 
solidnemu wykonaniu urządzeń i atrakcyjnej 
cenie, masz pewność, że zakup odbiornika 
Hi-Target V9 to doskonała inwestycja. 

Hi-Target V9 GNSS jest doskonałym 
urządzeniem do wykonywania pomiarów 
satelitarnych, nawet w bardzo ciężkich wa-
runkach terenowych. Odbiornik Hi-Target V9 
GNSS to siła 3 systemów: obsługuje nowocz-
esne częstotliwości L5 z satelitów GPS trzeciej 
generacji, dodatkowo w standardzie posiada 
możliwość obsługi sygnałów GLONASS, 
zaś dzięki 220 kanałom V9 GNSS jest 
również przygotowany do współpracy z sa- 
telitami europejskiego systemu GALILEO, 
który odbiera nowoczesne częstotliwości 
E5A, E5B.

Wbudowany w antenę radiomodem UHF 
pozwoli Ci na wykonanie precyzyjnych po-
miarów, nawet gdy nie masz dostępu do 
sieci ASG-EUPOS, dzięki radiu możesz 
pracować w technologii GNSS RTK (baza-
rover), z wykorzystaniem satelitów GLONASS. 
Nowatorskim rozwiązaniem V9 GNSS 
są także informacje głosowe odbiornika, 
wskazujące status i poprawność pomiaru, co 
bezpośrednio przekłada się na wygodę i po- 
dnosi komfort pracy. Ponadto dwie wymienne 
między sobą baterie, zapewniają ciągłość 
pracy, a dla Ciebie bezpieczeństwo nieprzer-
wanych pomiarów.

Najwyższa jakość

Siła 3 systemów

Wszechstronne rozwiązania

Parametry techniczne 

Obsługa sygnałów GNSS

Śledzone sygnały: 
GPS: L1C/A, L2E, L2C, L5 
GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A  
(dla Glonass M), L2P 
SBAS: WAAS, MSAS, EGNOS 
GALILEO-GIOVE: A L1BOC, E5A, E5B, E5Alt-
BOC1 opcjonalnie 
GALILEO-GIOVE: B L1CBOC, E5A, E5B, E5Alt-
BOC opcjonalnie 
Liczba kanałów: 220 
Częstotliwość odświeżania pozycji:  
1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 50 Hz  
(standardowo 10 Hz)  
Zaawansowane funkcje pomiarowe:  
Technologia Maxwell 6, eliminacja efektu 
wielodrożności sygnału, śledzenie niskich 
satelitów.

Dokładność wyznaczenia pozycji

w trybie RTK:  
pozioma 1 cm+1 ppm RMS 
pionowa 2 cm+1 ppm RMS 
w trybie statycznym:  
pozioma 2,5 mm+1 ppm RMS 
pionowa 5 mm+1 ppm RMS 
w trybie autonomicznym: <1,5 m

Komunikacja i rejestracja danych

Modem GPRS/CDMA 
Bluetooth: Wbudowany w antenę 
Radiomodem UHF: Wbudowany 
Porty: 2xRS232, 1xSIM, 2xDC, 1xUHF 
Pamięć wewnętrzna: 64 MB 
Obsługiwane formaty poprawek: 
CMR, CMR+, RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 
Czas inicjalizacji od chwili pierwszego 
uruchomienia: <10 sekund

Parametry fizyczne odbiornika

Temperatura pracy: – 30 do +60 °C
Temperatura przechowywania: – 30 do +60 °C 
Odporność na wodę i kurz: IP67 
Upadek: z wys. 2 m 
Waga: 0,90 kg (z baterią) 
Wymiary: 19 x10 cm 
Czas pracy: 12 godzin przy 2 bateriach 
Baterie: litowo-jonowe 
Gwarancja: 12 miesięcy

W zestawie:

Odbiornik Hi-Target V9 GNSS, kontroler, oprogra-
mowanie Carlson SurvCE/Hi-RTK Road oprogra-
mowanie do posttprocessingu HDS2003, bez-
płatny program do generowania raportów RTK 
wg wytycznych GUGiK oraz przyjmowany w OD-
GiK jako raport z pomiarów GPS, 4 baterie, dwu-
stanowiskowa ładowarka, ruletka do pomiaru wy-
skokości, 2 m tyczka kompozytowa, antena do 
radiomodemu, akcesoria do kontrolera, uchwyty 
do montowania kontrolera na tyczce, walizka 
transportowa, kabel do transmisji danych RS232/
USB, instrukcja obsługi w języku polskim na CD, 
Certyfikat gwarantujący bezpieczeństwo użytko-
wania instrumentu, potwierdzony przeprowadzo-
nymi testami poprawnościowymi odbiornika.

Unikalne cechy

• obsługa sygnału GPS + GLONASS 
+ GALILEO 

• płyta główna światowego lidera firmy 
Trimble – 220 kanałów

• 2 wewnętrzne porty na baterie, mo-
gące pracować w trybie wymien-
nym, umożliwiają wymianę baterii 
bez konieczności przerwania pracy 
odbiornika  

• wysoka dokładność pomiaru pozycji 
i wiarygodności, nawet dla słabych 
sygnałów z niskich satelitów 

• wytrzymała konstrukcja bez kabli, 
lekka tyczka wykonana z włókna 
węglowego 

• panel kontrolny z podświetlonymi 
diodami informujący o stanie baterii 
oraz informacje głosowe odbiornika 
wskazujące status i poprawność po-
miaru  

• doskonała wodo i pyłoszczelność, 
która sprawdza się w najtrudniej-
szych warunkach atmosferycznych 
(IP67)

• pomiary statyczne wraz z oprogra-
mowaniem w standardzie 

Odbiorniki GPS/GNSS dla geodezji

Dedykowane oprgramowanie: Hi-RTK Road, Carlson SurvCE, Raport RTK, postprocessing HDS2003       str. 24-27 
Dedykowane kontrolery       str. 14-23
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Unikalne cechy

Odbiornik GPS Hi-Target V8 (opcja GLONASS)

Geodezyjny odbiornik GPS V8 marki Hi-Tar-
get to nowoczesny, w pełni zintegrowany 
dwuczęstotliwościowy L1/L2 geodezyjny 
odbiornik sygnału. Odbiornik łączy w sobie 
najlepsze rozwiązania pomiarowe z kanadyj-
ską technologią firmy Novatel. Firma Novatel 
jest częścią międzynarodowego koncernu 
Hexagon Group. Przy tworzeniu odbiornika 
zastosowano kanadyjską technologię Novatel 
Vision Correlator™. Vision Correlator™ – to 
przełomowa technologia w dziedzinie sate-
litarnej nawigacji, która praktycznie eliminuje 
wielotorowość tj. czynnik powodujący błędy 
pomiarów GPS. Technologia ta, zapewnia 
wysoką dokładność pomiaru pozycji, nawet 
dla słabych sygnałów z niskich elewacji, a Ty 
zyskujesz bezpieczeństwo i pewność precy-
zyjnych pomiarów.

Odbiornik Hi-Target V8 GPS jest idealnym 
urządzeniem do wykonywania pomiarów GPS, 
opcjonalnie GNSS. Został zaprojektowany do 
prac nawet w bardzo trudnych warunkach 
terenowych. Innowacyjna technologia oraz 
możliwość rozbudowy odbiornika, gwarantu-
ją doskonałe rozwiązanie na lata, Ty zaś masz 
pewność przyszłościowej inwestycji. 

Dzięki wbudowanemu w antenę modemowi 
GPRS skorzystasz jeszcze więcej – bez uży-
cia telefonu, wygodnie i bez zakłóceń możesz 
odbierać poprawki z sieci ASG-EUPOS. Wbu-
dowany w antenę radiomodem UHF pozwoli 
Ci na wykonanie precyzyjnych pomiarów, 
nawet gdy nie masz dostępu do sieci ASG-
EUPOS, dzięki radiu możesz pracować w te- 
chnologii GNSS RTK (baza+rover), z wykorzy-
staniem satelitów GLONASS. Z kolei informa-
cje głosowe odbiornika, informujące o statu-
sie i poprawności, bezpośrednio przekładają 
się na wygodę i podnoszą komfort pracy.

Międzynarodowe 
porozumienie

Inteligentne rozwiązania

Doskonała technologia

Parametry techniczne 

• praca na 54 kanałach, płyta główna fir-
my Novatel  

• możliwość aktualizacji odbiornika do 
GPS + GLONASS

• wysoka wiarygodność i dokładność po-
miaru pozycji, nawet dla słabych sygna-
łów z niskich satelitów

• 2 wewnętrzne porty na baterie, mogące 
pracować w trybie wymiennym, umożli-
wiają wymianę baterii bez konieczności 
przerwania pracy odbiornika  

• pojemna bateria zapewniająca nieprze-
rwany pomiar przez cały dzień

• wytrzymała konstrukcja bez kabli, lekka 
tyczka wykonana z włókna węglowego 

• panel kontrolny z podświetlonymi dioda-
mi informujący o stanie baterii oraz infor-
macje głosowe odbiornika wskazujące 
status i poprawność pomiaru  

• doskonała wodo i pyłoszczelność, która 
sprawdza się w najtrudniejszych warun-
kach atmosferycznych (IP67)

• pomiary statyczne wraz z oprogramo-
waniem w standardzie  

Obsługa sygnałów GNSS

Śledzone sygnały: 
GPS:(równocześnie ) L1, L2 P (Y), L2C, SBAS, 
GLONASS (opcjonalnie): L1, L2
Liczba kanałów: 54 
Częstotliwość odświeżania pozycji: 5 Hz 
Zaawansowane funkcje pomiarowe:  
Technologia NovAtel Vision Correlator 
zapewniająca wysoką dokładność pomiaru

Dokładność wyznaczenia pozycji

w trybie RTK:  
pozioma 1 cm+1 ppm RMS 
pionowa 2 cm+1 ppm RMS 
w trybie statycznym:  
pozioma 2,5 mm+1 ppm RMS  
pionowa 5 mm+1 ppm RMS 
w trybie autonomicznym: <1,5 m

Komunikacja i rejestracja danych

Modem GPRS/CDMA 
Bluetooth: Wbudowany w antenę 
Radiomodem UHF: Wbudowany 
Porty: 2x RS232, 1xSIM, 1xUHF 
Pamięć wewnętrzna: 64 MB 
Obsługiwane formaty poprawek: 
CMR, CMR+, RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 
Czas inicjalizacji od chwili pierwszego uru-
chomienia: <10 sekund

Parametry fizyczne odbiornika 

Temperatura pracy: – 30 do +60 °C
Temperatura przechowywania: – 30 do +60 °C  
Odporność na wodę i kurz: IP67 
Upadek: z wys. 2 m 
Waga: 0,90 kg (z baterią) 
Wymiary: 19x10 cm 
Czas pracy: 12 godzin przy 2 bateriach 
Baterie: litowo-jonowe 
Gwarancja: 12 miesięcy

W zestawie: 

Odbiornik Hi-Target V8 GPS, kontroler, oprogra-
mowanie Carlson SurvCE/Hi-RTK Road opro-
gramowanie do posttprocessingu HDS2003, 
bezpłatny program do generowania raportów 
RTK wg wytycznych GUGiK oraz przyjmowany  
w ODGiK jako raport z pomiarów GPS, 4 bate-
rie, dwu-stanowiskowa ładowarka, ruletka do 
pomiaru wyskokości, 2 m tyczka kompozytowa, 
antena do radiomodemu, akcesoria do kontrole-
ra, uchwyty do montowania kontrolera na tyczce, 
walizka transportowa, kabel do transmisji danych 
RS232/USB, instrukcja obsługi w języku polskim 
na CD, Certyfikat gwarantujący bezpieczeństwo 
użytkowania instrumentu, potwierdzony przepro-
wadzonymi testami poprawnościowymi odbior-
nika.

Odbiorniki GPS/GNSS dla geodezji

Dedykowane oprgramowanie: Hi-RTK Road, Carlson SurvCE, Raport RTK, postprocessing HDS2003       str. 24-27 
Dedykowane kontrolery       str. 14-23
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Unikalne cechy

Odbiornik GPS Hi-Target Static HD8200X

HD8200X to inteligentny, zintegrowany od-
biornik GPS do pomiarów statycznych. Jest 
to system pomiarowy najnowszej generacji, 
zaprojektowany przez firmę Hi-Target, w opa- 
rciu o doświadczenie w opracowywaniu tech-
nologii do pomiarów statycznych oraz tysiące 
udanych wdrożeń u klientów. Hi-Target GPS 
Static HD8200X stanowi idealne połącze-
nie innowacyjnej technologii oraz bogactwa 
funkcji. Odbiornik posiada szerokie możli-
wości zastosowania, doskonale sprawdza 
się w pracach takich jak: pomiary kontrolne 
osnów, zagęszczanie osnów, zbieranie da-
nych na potrzeby systemów GIS, czy szeroko 
interpretowane cele edukacyjne. W ofercie 
dostępnych jest kilka wersji odbiorników do 
pomiarów statycznych, zaprojektowanych 
tak, aby każdy znalazł rozwiązanie, dopaso-
wane do indywidualnych potrzeb.

Dla wygody użytkownika odbiornik Hi-Tar-
get GPS Static HD8200X posiada wszystkie 
kluczowe komponenty wbudowane, jest wo-
doszczelny, pyłoszczelny i wstrząsoodporny.

Technologia głosowa, początkowo zaadop-
towana przy pomiarach terenowych, jest nie-
zwykle praktyczna dla użytkowników, infor-
macje głosowe wskazują status wykonywa-
nych operacji. 

Istotne parametry, takie jak liczba satelitów, 
interwał zapisu danych oraz maska elewacji, 
mogą zostać ustawione bezpośrednio na pa-
nelu odbiornika.

Wyposażenie odbiornika Hi-Target GPS Static 
HD8200X w litowe baterie zapewnia 16 go-
dzin ciągłej pracy, dzięki czemu masz pew-
ność bezpiecznej i komfortowej pracy.

Odbiornik Hi-Target GPS Static HD8200X 
w standardzie jest wyposażony w oprogra-
mowanie HDS2003 do post-processingu. 
Funkcje oprogramowania: przetwarzanie linii 
bazowych, wyrównywanie sieci, wpasowy-
wanie wysokościowe, raport. Kompatybil-
ność: przetwarzanie wspólnych linii bazowych 
oraz pomiarów i obliczeń pochodzących z in-
strumentów różnych marek.

Zintegrowane rozwiązanie

Nowa generacja

Inteligentna technologia 
głosowa

Podstawowe operacje

Profesjonalny litowy  
system zasilania

Zaawansowane  
oprogramowanie

Parametry techniczne 

• odbiornik jednoczęstotliwościowy do 
pomiarów statycznych

• profesjonalne oprogramowanie do re-
alizacji post-processingu, z przyjaznym 
interfejsem użytkownika i możliwością 
wygenerowania szczegółowego raportu

• 64 MB pamięci Flash umożliwiającej za-
pisanie wyników 160 godzin ciągłej pra-
cy odbiornika

• inteligentne komunikaty głosowe infor-
mujące o przeprowadzanych opera-
cjach i statusie odbiornika

• zintegrowana obudowa odbiornika, wy-
soce odporna na trudne warunki ze-
wnętrzne

Specyfikacja:

Pozioma: ± 0,5 cm + 1 ppm RMS
Pionowa: ± 1 cm + 1 ppm RMS 
Zakres pracy < 50 km

Parametry:

Płyta główna: 12 równoległych kanałów + 
L1C/A 
Interwał rejestracji danych:  
1s – 60s (konfigurowalne) 
Maska elewacji satelitów:  
0° – 60° (konfigurowalne) 
Zużycie energii: 1.36 W 
Komunikacja: USB/RS-232

Przechowywanie danych:

Pamięć wewnętrzna: 64 MB 
Rodzaj: Flash EPROM 
Ochrona przed uszkodzeniem danych: 10 lat
Pamięć zewnętrzna: kontroler lub pamięć 
masowa

Parametry fizyczne:

Waga: 600 g 
Rozmiar: średnica 19 cm x 10 cm 
Odporność: Temperatura pracy: – 40 do +70 °C 
upadek z 2 m, wodoodporność, pyłoszczelność

Zasilanie:

Baterie: litowe 
Napięcie: 7.2 V 
Czas pracy: 16 godzin 
Czas ładowania: < 4 godziny

Gwarancja:

12 miesięcy

W zestawie:

Odbiornik GPS Hi-Target HD8200X, oprogramo-
wanie do postprocessingu HDS2003, spodarka 
z pionownikiem optycznym (opcja), adapter do 
GPS (opcja), statyw aluminiowy 165 cm (opcja), 
dwu-stanowiskowa ładowarka, przewód do 
transmisji danych, instrukcja PL na CD.

Odbiornik GPS Hi-Target HD8200X 
dostępny opcjonalnie z kontrolerem  
QminiH1 do zarządzania odbiornikiem.

Odbiorniki GPS/GNSS dla geodezji

Dedykowane oprogramowanie: postprocessing HDS2003       str. 27
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Odbiornik GNSS/GIS Hi-Target Qmini M

Odpowiedzią na rosnące wymagania Klien-
tów w zakresie wykonywania specjalistycz-
nych prac terenowych, jest wyjątkowa seria 
Hi-Target Qmini M. Hi-Target Qmini M to 
prawdziwy przebój na rynku w zakresie za-
awansowanych technologicznie, doskona-
łych parametrowo i jakościowo odbiorników 
GNSS do gromadzenia danych GIS. Serię Hi-
-Target Qmini M tworzą różne modele, dzięki 
czemu możesz wybrać optymalne rozwiąza-
nie, dostosowane do Twoich, indywidualnych 
potrzeb. Dodatkowo zaawansowane funkcjo-
nalności urządzeń Hi-Target Qmini M, w połą-
czeniu z niezwykle atrakcyjną ceną sprawiają, 
że Qmini M to bezkonkurencyjne rozwiązanie 
do wszechstronnego zastosowania. 

Seria Qmini M idealnie sprawdza się w pra-
cach, w których niezbędne jest osiągnięcie 
wysokiej dokładności. Wyposażenie Qmini 
M w system operacyjny Windows Mobile 6.5 
Professional gwarantuje Ci stabilność pra-
cy oraz nowe, nieodkryte dotąd możliwości. 
Dzięki najnowszej platformie systemowej mo-
żesz zainstalować dowolne aplikacje, które 
zdecydowanie przyspieszą i podniosą efek-
tywność Twojej pracy. Ponadto masz możli-
wość korzystania z pakietu biurowego Micro-
soft Office Mobile (Word Mobile, Excel Mobile, 
PowerPoint Mobile). Odbiornik współpracuje 
także z uznanym na rynku oprogramowaniem 
ArcPad firmy Esri. Jest to zatem rozwiązanie 
wszechstronne, dostosowane do licznych 
potrzeb użytkownika. 

Seria Hi-Target Qmini M doskonale spraw-
dza się w licznych dziedzinach i zastosowa-
niach, m.in. takich jak: leśnictwo, hydrografia, 
administracja, energetyka, rolnictwo, ga-
zownictwo, wod-kan, ochrona środowiska, 
geodezja, przemysł, kolejnictwo, zarządzanie 
nieruchomościami, logistyka, geologia, karto-
grafia, kopalnie odkrywkowe, nawigacja oraz 
w integracji w różnych sektorach gospodarki. 
Ogromną zaletą jest duży, wysokorozdziel-
czy ekran LCD, który zapewni Ci najwyższą 
czytelność danych w każdych warunkach po-
godowych. Serię Hi-Target Qmini M cechuje 
wyjątkowa odporność: dodatkowo wzmoc-
niona obudowa, IP67, system anti-shock i 
odporność na upadek z wysokości 1.5 metra. 
Wyposażenie odbiorników Hi-Target Qmini M 
w Bluetooth, WiFi i modem 2G (GPRS) za-
pewnia swobodną komunikację i integrację. Z 
kolei wbudowany aparat fotograficzny 5 Mpix 
wraz z lampą Flash, gwarantują Ci szybką do-
kumentację danych.

Nieograniczone 
możliwości 

Wszechstronny, uniwer-
salny, niezastąpiony 

Wznieś się na wyższy 
poziom

Parametry techniczne 

• wszechstronne rozwiązanie - odbior-
nik GNSS/GIS i komputer polowy  
w jednym

• precyzja i dokładność pomiaru 1-3 m
• nowe możliwości technologiczne 

dzięki Windows Mobile 6.5
• obsługa sygnałów GPS, GLONASS, 

SBAS (EGNOS, MSAAS, WAAS)
• wysokiej rozdzielczości, duży i jasny, 

podświetlony diodami LED wyświe-
tlacz LCD zapewni najwyższą czytel-
ność danych w każdych warunkach

• swobodna dokumentacja danych - 
aparat 5 Mpix i lampa Flash

• komfort i szybkość działania z pro-
cesorem 806 MHz, 256 MB RAM i 
pojemną pamięcią 16 GB

• swobodna komunikacja i integracja 
dzięki modułom: Bluetooth, WiFi, 2G

• bogaty pakiet oprogramowania geo-
dezyjnego (Carlson SurvCE, Hi-RTK 
Road) i GIS (Hi-Q)

• kompatybilność z oprogramowaniem 
GIS, m.in.: ArcPad, tMap, mLas In-
żynier

Podstawowe parametry

System operacyjny: Windows Mobile 6.5 
Professional 
Procesor: Marvell PXA310 806 MHz 
RAM: 256 MB
Wyświetlacz: Kolorowy, dotykowy, 3,7 cala, 
rozdzielczość 480x640 TFT, podświetlenie LED

Cechy GPS :

GPS, SBAS: Qmini M1 
GPS, GLONASS, SBAS: Qmini M3/MT
Ilość kanałów: 20 GPS (Qmini M1) / 32 GPS + 
GLONASS (Qmini M3/MT) 
Wbudowana przeciwzakłóceniowa antena 
GPS: TAK 
Częstotliwość aktualizacji pozycji: 1Hz 
(Qmini M1) / max. 5 Hz (Qmini M3/MT) 
Czas wyznaczenia pierwszej pozycji: 33 
sekundy (Qmini M1) / 35 sekund (Qmini M3/MT)

Dokładność wyznaczania pozycji:

Wyznaczanie położenia pojedynczego 
punktu: 5 m 
Wyznaczanie położenia pojedynczego 
punktu z bezpłatną korekcją SBAS (EGNOS, 
MSAS, WAAS): 1-3 m

Komunikacja:

Wbudowany Bluetooth, port USB, WiFi: TAK
Wbudowany port karty SIM do komunikacji 
/ transmisji danych 2G/3G: 2G (Qmini M1) / 
3G (Qmini M3/MT - opcja)
Prowadzenie rozmów telefonicznych, 
wysyłanie SMS: TAK
Wbudowany, uszczelniony port pamięci 
microSD: TAK, karty o pojemności do 32 GB 
Czytnik RFID: Tak (opcja)
Czytnik kodów kreskowych: Tak (Qmini MT)

Wydajność źródła zasilania:

Bateria: Wbudowana bateria litowa, 3100 mAh 
Czas pracy: co najmniej 8 godzin ciągłej pracy, 
doładowanie w urządzeniu

Funkcje aplikacji:

Wbudowany aparat fotograficzny o 
rozdzielczości 5 MPix: TAK 
Flash aparatu: TAK 
Wbudowany mikrofon, głośnik: TAK 
E-compass: TAK (Qmini M3/MT)

Właściwości fizyczne:

Klawiatura: 10 klawiszy, w tym 4 kierunkowe
Wymiary: 15,2 x 8,2 x 3,2 cm 
Waga: 315 g (z baterią) 
Temperatura pracy: -20°C do +70°C 
Temperatura przechowywania: -30ºC do 
+80ºC 
Odporność na wodę i kurz: IP67 
Odporność: System Anti-shock - wytrzymuje 
upadek w wysokości 1.5 m 
Gwarancja: 24 miesiące 
W zestawie: Odbiornik, ładowarka sieciowa, 
oprogramowanie Hi-Q do gromadzenia danych 
GIS (1 licencja), oprogramowanie Hi-Net Server 
(1 licencja), rysik, kabel mini USB/USB do trans-
misji danych, bateria, pokrowiec z możliwością 
mocowania na pasku, instrukcja w j. polskim na 
CD, karta MicroSD 8GB

Unikalne cechy

ODBIORNIKI GNSS/GIS

Dedykowane oprogramowanie: Hi-Q, Hi-Net Server       str. 30-31
Dedykowane rozwiązania: odbiorniki GPS/GNSS Hi-Target         str. 6-13
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Odbiornik GPS/GIS Hi-Target Q5

Odbiornik GPS/GIS Getac PS236

Odbiornik Hi-Target Q5 został stworzony 
z myślą o profesjonalistach, na co dzień do-
konujących pomiarów sytuacyjno-wysoko-
ściowych, pomiarów katastralnych, dosko-
nale sprawdza się także przy inwentaryzacji 
linii energetycznych oraz wod-kan. Q5 zdobył 
także szerokie uznanie w branżach takich jak: 
inżynieria środowiska, leśnictwo, rolnictwo, 
geologia, archeologia, przemysł, kolejnictwo, 
zarządzanie nieruchomościami, logistyka, na-
wigacja oraz w integracji w różnych sektorach 
gospodarki. Hi-Target Q5, zintegrowany z od-
biornikiem GPS, systemem Windows, cyfro-
wym aparatem fotograficznym, mikrofonem, 
modułem Bluetooth oraz modułem GPRS, 
stanowi niezwykle zaawansowany odbiornik 
GPS/GIS. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom 
Q5 zaspokoi Twoje największe wymagania 
w zakresie prowadzenia wszelkich prac tere-
nowych. Odbiornik Hi-Target Q5 współpracu-
je z profesjonalnym oprogramowaniem GIS, 
które jest kompatybilne z obecnymi na rynku 
platformami oprogramowania typu GIS, co 
zapewnia płynną komunikację danych.

Getac PS236 jest niezwykle uniwersalnym 
urządzeniem wyposażonym w odbiornik 
GPS. Odbiornik, podobnie jak seria Hi-Tar-
get Qmini, pełni funkcję kontrolera (w zesta-
wie z profesjonalnymi odbiornikami GPS/
GNSS Hi-Target i oprogramowaniem), może 
być także używany samodzielnie jak odbior-
nik GPS m.in. do gromadzenia danych GIS. 
Urządzenie zostało dopracowane w najdrob-
niejszym szczególe. Posiada liczne, bardzo 
praktyczne funkcje, w tym m.in.: 20-kanałowy 
odbiornik SiRF Star III, który wyznacza współ-
rzędne przy wykorzystaniu technologii DGPS 
z dokładnością 1-3 m, cyfrowy aparat foto-
graficzny, elektroniczny kompas (opcjonalnie) 
i wysokościomierz (opcjonalnie). Wysoka od-
porność (norma wojskowa MIL-STD-810G) 
oraz IP67 sprawiają, że urządzenie (opcjonal-
nie) jest przystosowane do pracy w najtrud-
niejszych warunkach terenowych. 

Parametry techniczne 

Parametry techniczne 

Podstawowe parametry:

System operacyjny: Windows 5.0 
Procesor: 530 Mhz High Speed ARM920T 
Antena GPS: wewnętrzna, 
przeciwzakłóceniowa, o wysokiej czułości
Odbiornik GPS: 14 kanałów L1 + pomiar 
fazowy GPS, SBAS: EGNOS, MSAS, WAAS

Dokładność:

Wyznaczenie pozycji pojedynczego punktu: 
5 m 
Wyznaczenie pozycji z wykorzystaniem 
systemów SBAS: 2-3 m 
Wyznaczenie pozycji po korekcji 
różnicowej: 1m 
Wyznaczenie pozycji po postprocessingu: 
0,3 m 
Wyznaczenie pozycji po pomiarze statycznym: 
Pozioma: +/ – 5 mm + 1 PPM  
Pionowa +/ – 10 mm + 1 PPM

Parametry:

Wymiary: 22 x 9 x 5 cm 
Waga: 0,7 kg 
Temperatura pracy: – 30 °C do +70 °C 
Odporność na wodę i kurz: IP67 
Odporność na upadek z wysokości: 1,2 m 
Wyświetlacz: 3,5 cala, 320 x 240 pikseli, TFT 
262 000 kolorów 
Zasilanie: bateria litowa 7,6V, 2000 mAh 
Czas pracy: 12 godzin ciągłej pracy przy  
2 bateriach

Procesor: Marvell PXA310 806MHz
Windows Mobile® 6.1 Classic 
Pamięć: pamięć wewnętrzna 256 MB
pamięć operacyjna 128 MB 
Wyświetlacz: Rozdzielczość 240x320,  
3.5 cala, Transrefleksyjny łatwy odczyt w słońcu, 
dotykowy wyświetlacz z wykrywaniem siły 
nacisku 
Komunikacja: Bluetooth (v2.1+EDR klasa 2), 
WiFi, GPS: SiRF Star III, 20 kanałów L1 C/A, 
dokładność 5m (DGPS: 1-3m) 
Slot na karty: SD/SDHC (obsługa kart do 
pojemności 16 GB), serial port (9-pin; D-sub), 
USB OTG (Klient 2.0 i Host 1.1, 5-pin, typ Mini 
B), port zasilania 
mikrofon, głośnik, aparat 3Mpix 
opcjonalnie: moduł 3G, WWAN (HSDPA / 
WCDMA / EDGE / GPRS / GSM)
Zasilanie: Czas pracy 10 godzin, bateria litowo-
jonowa (5600mAh)  
Klawiatura: Fizyczna, alfanumeryczna
Wymiary, waga: 89x30x178 mm, 530 g 
Gwarancja: 36 miesięcy
Wyposażenie: Odbiornik, ładowarka, przewód 
USB do komunikacji, bateria, pasek na rękę, 
wskaźnik dotykowy, instrukcja PL na CD.

• wbudowany odbiornik GPS oraz 
aparat cyfrowy 3Mpix umożliwiający 
swobodną dokumentację danych

• płynna komunikacja dzięki Bluetooth,  
WiFi

• niezwykle wytrzymała, szczelna obu-
dowa

• pojemna bateria umożliwiająca 10 
godzin pełnej pracy

• wysokodokładny od-
biornik fazowy GPS + 
EGNOS

• swobodna komunikacja 
dzięki wewnętrznemu 
modułowi GPRS i Blue- 
tooth

• pojemna wewnętrzna 
pamięć – umożliwia za-
pis dużej liczby danych 

• zaawansowane opro-
gramowanie GIS

• wyjątkowo praktyczny kolorowy, doty-
kowy wyświetlacz 

• wysoka odporność na warunki ze-
wnętrzne, dzięki normie wodo i pyłosz-
czelności IP67 

• wewnętrzna, przeciwzakłóceniowa an-
tena GPS, o niezwykle wysokiej czułości

Komunikacja i pamięć:

wewnętrzny moduł GPRS: TAK
moduł Bluetooth: TAK, pozwalający na 
nawiązanie bezprzewodowej komunikacji  
z dalmierzami 
Pamięć SDRAM: 128 MB 
Pamięć FLASH: 512 MB 
Slot kard microSD: dostępny dla kard TF  
do pojemności 2 GB 
Gwarancja: 12 miesięcy
Wyposażenie: Odbiornik, wskaźnik dotykowy, 
2 x bateria, futerał, ładowarka do baterii, prze-
wód USB do komunikacji z komputerem, pasek 
na dłoń, szelki transportowe.

Unikalne cechy

Unikalne cechy

ODBIORNIKI GPS/GIS

Dedykowane oprogramowanie: Hi-Q/Hi-Net Server (Q5), Carlson SurvCE, Hi-RTK Road (Getac PS236)       str 25, 31



Tachimetr elektroniczny Hi-Target ZTS-
-120/120R to doskonała propozycja urzą-
dzenia o wszechstronnym zastosowaniu w 
geodezji, budownictwie i innych, licznych 
branżach. Jego bogate funkcjonalności i no-
woczesna  technologia, w połączeniu z bar-
dzo atrakcyjną ceną, stanowią o wyjątkowo-
ści produktu. Dodatkowo niezwykle intuicyjna 
obsługa oraz szeroki wachlarz zastosowania 
sprawiają, że jest on niemal bezkonkurencyj-
nym na rynku rozwiązaniem. 

ZTS-120/120R posiada niezwykle wygodny, 
dwustronny wyświetlacz LCD, który pozwa-
la na wyświetlanie podczas pomiaru niemal 
wszystkich informacji w jednym oknie. Duży 
podświetlony ekran sprawia, iż struktura 
menu oprogramowania oraz wszelkie okna 
pomiarowe są niezwykle czytelne i przejrzy-
ste. Dodatkowo obustronna, alfanumerycz-
na klawiatura pomaga zrealizować wszelkie 
zadania pomiarowe niezwykle szybko i wy-
godnie, a wszystko dla zwiększenia Twojego 
komfortu i szybkości pracy.

Hi-Target ZTS-120R został zaopatrzony w 
technologię precyzyjnego pomiaru odległo-
ści wąskim promieniem lasera. Ta funkcjo-
nalność pozwala na pomiar odległości przez 
wąskie prześwity lub przez siatkę. Dzięki temu 
szybko i dokładnie sygnał dalmierza dociera 
do celu, a Ty otrzymujesz bezbłędne odczyty.
Wygodne celowanie podczas pomiaru, do-
skonała optyka, a także precyzyjny pomiar 
obiektów przy niewielkiej wartości kąta – to 
kolejne zalety, które pozytywnie zadziwią Cię 
w codziennej pracy z tachimetrem.

System pomiarowy tachimetru Hi-Target 
ZTS-120/120R stanowi inteligentne połącze-
nie precyzyjnego układu optycznego oraz 
stabilnej konstrukcji mechanicznej. Ta uni-
kalna kombinacja sprawia, że wzrasta Twój 
komfort pracy użytkowania instrumentu, przy 
jednoczesnym podwyższeniu dokładności 
pomiaru. 

Dzięki wydajnemu systemowi pomiarowemu 
metodą absolutnych enkonderów kół w tachi-
metrze Hi-Target ZTS-120/120R zwiększysz 
dokładność i stabilność pomiaru.
Docenisz wyjątkową wygodę braku koniecz-
ności inicjalizacji kół po każdorazowym uru-
chomieniu instrumentu.  Urządzenie bowiem 
zapamiętuje ustawienia orientacji stanowiska 
po wyłączeniu tachimetru, co bezpośrednio 
przekłada się na szybkość i wygodę Twojej 
pracy.

Wszechstronny,  
niezastąpiony 

Docenisz komfort pracy

Zintegrowany system 
pomiarowy

Zaawansowane  
oprogramowanie

Bezlustrowy pomiar 

Wydajny system pomiaru 

Parametry techniczne 

Luneta:

Powiększenie: 30x
Zakres widzenia: 1° 30’
Minimalna odległość widzenia: 1.5 m
Siatka krzyży: podświetlana

Kompensator:

System kompensacji: dwuosiowy
Zakres pracy / Dokładność ust.:  ± 3’ / 1”

Pomiar odległości na lustro (IR):

Na jedno lustro (Warunki ogólne / dobre): 
2000 m / 2500 m
Precyzja (Dokładna/Zgrubna/Pomiar ciągły):
2 mm ± 2 ppm
Czas pomiaru (Powtarzalny/Ciągły):
1 s/0.6 s

Pomiar bezlustrowy (RL) [Tylko ZTS-
120R]:

Zasięg pomiaru bezlustrowego: 350 m
Na jedno lustro: >7500 m
Precyzja (Krótka odległość/Pomiar ciągły/Lu-
strowy): 3 mm ± 2 ppm
Czas pomiaru (Krótka odległość/Pomiar cią-
gły/Lustrowy): 2 s

Komunikacja:

Wewnętrzna pamięć danych: 20000 punktów 
z podziałem na zbiory danych
Interfejs: Standardowy port RS232, USB, 
Bluetooth
Format danych: ASCII (DXF/ opcjonalnie GSI)

System operacyjny:

Wersja językowa: Polska
Współpraca z oprogramowaniem oblicze-
niowym w Polsce: C-Geo, WinKalk, inne
Wyświetlacz: Graficzny 192 x 96 pix, Znaki: 6 
wierszy po 12 znaków, automatyczne wyrówny-
wanie temperatury LCD
Klawiatura: Alfanumeryczna, dwustronna

Pion laserowy (Opcjonalnie pion 
optyczny):

Typ: Dioda laserowa, możliwość dostosowania 
jasności 
Dokładność promienia: 1 mm (przy wysokości 
instrumentu 1.5 m)

Opcje środowiskowe:

Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
Temperatura przechowywania: od - 40°C do 
+70°C
Pyło/wodszczelność (Standard IEC60529): 
IP 65

• precyzyjny i szybki pomiar odległości 
• wszechstronna komunikacja i integra-

cja: RS232, USB, Bluetooth 
• współpraca z najpopularniejszym w 

kraju oprogramowaniem obliczenio-
wym: C-Geo, WinKalk

• obustronna, alfanumeryczna klawiatu-
ra, wygodny wyświetlacz zwiększający 
komfort użytkowania 

• duży zasięg pomiaru - pomiar 350 m 
bez lustra 

• bogactwo funkcji, nowoczesna tech-
nologia

• nowoczesny design
• bezpieczeństwo 24 miesięcznej gwa-

rancji 
• roczne ubezpieczenie od wszelkich 

ryzyk GRATIS

• tyczenie punktu
• tyczenie linii
• tyczenie kątowo-liniowe
• pomiar współrzędnych
• wcięcie wstecz
• pomiar wysokości niedostępnego celu 

(REM)
• pomiar czołówek (MLM)
• pojedynczy mimośród (offset) liniowy
• podwójny mimośród (offset) liniowy
• mimośród (offset) kątowy
• mimośród (offset) liniowy
• rzutowanie punktu
• pomiar azymutu
• pomiar powierzchni i obwodu

Unikalne cechy
Model ZTS-120/120R:

Pomiar kątowy (Hz, V)  
Metoda pomiaru: Absolutne enkodery kół
Minimalny odczyt: 1”
Dokładność pomiaru kąta: 2”

Zasilanie:

Typ baterii: Bateria litowa wysokiej pojemności
Napięcie/Pojemność:  ZBA-400:7.4V(DC) / 
3000mAh 
Czas pracy: 16 h (w trybie pomiaru odległości), 
24 h (w trybie pomiaru kątowego)

W zestawie:

tachimetr, 2 x bateria, ładowarka,przewód 
do transmisji danych, 2 x igły rektyfikacyjne 
śrubokręt, ściereczka, pokrowiec przeciw-
deszczowy, instrukcja obsługi PL na CD,
Gwarancja: 24 miesiące .

Tachimetr elektroniczny Hi-Target ZTS-120/120R

TACHIMETRY

18 19Dedykowane oprogramowanie: Hi-Q/Hi-Net Server, Carlson SurvCE, Hi-RTK Road       str 25, 31
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Kontroler Carlson Mini

Kontroler Carlson Mini, amerykańskiej firmy 
Carlson to niewielkich rozmiarów, idealnie do-
pasowany do dłoni, lekki i poręczny komputer 
polowy. Niezwykle odporny na trudne wa-
runki atmosferyczne, został zaprojektowany, 
aby zapewniać sprawne działanie i najwyższy 
komfort pracy. Carlson Mini wyróżnia wysoka 
odporność na upadki oraz IP67, co sprawia, 
że rejestrator doskonale sprawdzi się w każ-
dych warunkach. 

Supervisor Tablet PC firmy Carlson to mobil-
ny komputer najnowszej generacji, niezwykle 
wytrzymały, bardzo szybki, z szerokim za-
kresem funkcjonalności i dużym 7 calowym 
wyświetlaczem. Tablet jest wygodny, szybki 
i wielofunkcyjny, a jednocześnie niezwykle 
odporny na warunki zewnętrzne. Posiada 
szerokokątny dotykowy wyświetlacz z unikal-
ną technologią MaxViewTM, która umożliwia 
bardzo dużą jasność w zewnętrznych wa-
runkach, zapewniając tym samym najwyższy 
komfort pracy. 

Kontroler Carlson Mini przy swoich niewielkich 
rozmiarach posiada wygodny, 3,5-calowy, 
dotykowy wyświetlacz QVGA o rozdzielczości 
240x320 pikseli, co bezpośrednio przekłada 
się na jakość pracy decydowanie podnosi 
komfort pracy. Z kolei szybki procesor i pa-
mięć wewnętrzna z możliwością rozszerzenia, 
gwarantują płynność działania. 

Supervisor Tablet PC to idealne rozwiązanie 
do przeprowadzania inwentaryzacji tereno-
wych, zbierania i rejestracji danych pomiaro-
wych oraz działania w obszarze Systemów 
Informacji Przestrzennych (GIS). 

Supervisor Tablet PC posiada wbudowany 
odbiornik nawigacyjny GPS oraz możliwość 
komunikacji z innymi urządzeniami (dzięki roz-
wiązaniom: Bluetooth, WLAN 802.11, zinte-
growany modem i antena 3G). 

Tablet spełnia rygorystyczne normy wojsko-
we MIL-STD-810G, dzięki czemu sprawdzi 
się w najtrudniejszych warunkach atmosfe-
rycznych. Posiada dwie baterie o pojemno-
ści 2400 mA, z możliwością płynnej wymiany 
podczas pracy. Urządzenie jest wyposażone 
także w 2-megapixelowy aparat z lampą LED. 

Bluetooth gwarantuje bezkablową komunika-
cję z odbiornikami GPS i tachimetrami.

Kontroler Carlson Mini został dopracowany 
w najdrobniejszym szczególe, posiada m.in. 
gumowe zabezpieczenie, nawigacyjne klawi-
sze, jest przystosowany do pracy zarówno 
w niskiej, jak i wysokiej temperaturze. 

Szybkość i wygoda pracy

Wszechstronne rozwiązania

Swobodna komunikacja Najwyższa jakość

Kontroler Carlson Supervisor Tablet PC

Swobodna komunikacja
Inteligentne rozwiązania

KONTROLERY

Parametry techniczne 

Parametry techniczne 
Procesor: prędkość 1,6 GHz, Intel Atom Z530 
system operacyjny Windows 7 Ultimate 
Pamięć: pamięć 2 GB DDR 2 RAM 
pamięć SSD: 64GB 
Wyświetlacz: rozdzielczość 1024x600, 7 cali kolo-
rowy TFT LCD, z ekranem dotykowym, MaxView TM 
Komunikacja: Bluetooth, WLAN 802.11 b/g, GPS 
Mediatek, WAAS/EGNOS, WWAN (opcjonalnie) 
Gobi™ 2000 
Klawiatura: fizyczna klawiatura funkcyjna 10 
klawiszy, QWERTY 
Odporność na wodę i kurz: IP 65 (norma wojs-
kowa MIL-STD-810G) 
temperatura pracy: – 23 do +60 °C 
temperatura przechowywania: – 40 do +70 °C 
26 upadków na twardą powierzchnię z wys. 1,22 m. 
Zasilanie: Czas pracy: min. 6 godzin, podwójna, 
wymienna bateria, każda po 2400 mAh 
Wymiary, waga: 144x242x40 mm, 1,1 kg 
Gwarancja: 12 miesięcy (24, 26 miesięcy – opcja)
Wyposażenie: Komputer, wskaźnik dotykowy,  
2x bateria, ładowarka do baterii, uchwyt, płyta 
CD ze sterownikami, instrukcja obsługi na CD.

Procesor: prędkość 520 MHz, Intel XScale 
PXA270 system operacyjny Windows Mobile 6.1 
Pamięć: pamięć wewnętrzna 512 MB 
pamięć operacyjna 128 MB 
Wyświetlacz: rozdzielczość 240x320, 3,5 cala, 
QVGA, kolorowy TFT, z ekranem dotykowym, 
podświetlenie LED  
Komunikacja: gniazdo na karty SD i CF typu 
I oraz II), port RS 232, zasilanie 12 VDC jack, 
porty USB: host i klient, Bluetooth, WiFi (opcjo-
nalnie)  
Klawiatura: 4-kierunkowy klawisz sterujący,  
6 klawiszy funkcyjnych, 2 diody wskazujące 
Odporność na wodę i kurz: IP 67 
temperatura pracy: – 30 do +70 °C 
temperatura przechowywania – 40°C do +80 °C  
upadek z 1,5 m 
Zasilanie: Czas pracy 8-10 godzin, bateria litowo 
– jonowa wielokrotnego ładowania 
Wymiary, waga: 165x89x43 mm, 480 g 
Gwarancja: 12 miesięcy
Wyposażenie: Kontroler, wskaźnik dotykowy, 
bateria, ładowarka do baterii, przewód USB 
do komunikacji z komputerem, folia na ekran, 
pasek na dłoń, płyta CD z dokumentacją, krótki 
przewodnik, instrukcja obsługi na CD.

Dedykowane rozwiązania: odbiorniki GPS/GNSS Hi-Target         str. 6-11
Dedykowane oprgramowanie: Carlson SurvCE/Hi-RTK Road (kontroler Carlson Mini)       str. 24-25

Carlson SurvPC (Kontroler Carlson Supervisor Tablet PC)
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Kontroler PSION Workabout Pro 3

Kontroler Carlson Surveyor +/ Carlson Surveyor

Kontroler PSION Workabout Pro 3 łączy 
w sobie wygodę i komfort pracy, a jednocze-
śnie jest ekonomicznym rozwiązaniem. Pełna, 
złożona z 52 klawiszy alfanumeryczna klawia-
tura i duży dotykowy wyświetlacz podnoszą 
jakość prowadzonych prac. Kontroler cechuje 
ergonomiczna i odporna na wstrząsy obudo-
wa. Zaletą PSION Workabout Pro 3 jest także 
możliwość rozbudowy o dodatkowe opcje. 

Kontroler Carlson Surveyor +/Surveyor to 
mobilny komputer polowy, który zapewnia 
pewną i wygodną pracę. Przeznaczony dla 
wymagających użytkowników, łączy w sobie 
najnowszą myśl technologiczną i perfekcyjne 
wykonanie. Wysoka odporność na upadki 
(norma wojskowa MIL-STD 810F) oraz IP67 
sprawia, że rejestrator doskonale sprawdzi się 
w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych. 
Pojemna bateria pozwala na 10 godzin płyn-
nej pracy. 

Przy tworzeniu kontrolera PSION Workabout 
Pro 3 zastosowano technologię Transflec-
tive, co w połączeniu z kolorowym, dotyko-
wym ekranem i regulowanym podświetleniem 
przekłada się na jakość pracy, nawet w ja-
snym świetle. Dla jeszcze większej wygody 
pracy – klawiaturę można podświetlić wraz 
z ekranem. 

Kontroler jest wyposażony w 3,5-calowy, do-
tykowy wyświetlacz QVGA o rozdzielczości 
240x320 pikseli. Niezwykle wygodna, pełna 
alfanumeryczna (52 klawisze) klawiatura, po-
zwala na szybkie i bezbłędne wprowadzenie 
wszystkich danych.

Dzięki Bluetooth komunikacja jest bezprze-
wodowa, a dodatkowe porty wejścia/wyjścia 
pozwalają na połączenia kablowe. 

Szybki procesor oraz pamięć wewnętrzna 
z możliwością rozszerzenia o kartę SD za-
pewniają płynność działania. Z kolei duży za-
pas pamięci pozwala na zapis znacznej liczby 
danych. Dla zaawansowanych użytkowników 
możliwość wymiany danych pomiędzy pamię-
cią USB (PenDrive). 

Kontroler jest odporny na wstrząsy i wibracje. 
PSION Workabout Pro posiada wbudowany 
wewnętrzny mikrofon oraz głośnik z regulacją 
natężenia dźwięku, zaś dioda LED wskazuje 
stan naładowania baterii. 

Dzięki modułowi WiFi (Surveyor+) jest możli-
we bezprzewodowe korzystanie z sieci kom-
puterowej, aby móc w trakcie pracy swobod-
nie przesyłać e-maile, bądź przeglądać strony 
internetowe. Bluetooth gwarantuje bezkablo-
wą komunikację z odbiornikami GPS i tachi-
metrami. Kontroler posiada możliwość rozbu-
dowy o modem GSM oraz radiomodem.

Komfort i wygoda

Bezbłędne i szybkie 
wprowadzanie danych

Sprawna Komunikacja

Nieograniczona ilość 
informacji

Praktyczne rozwiązania

Swobodna komunikacja 

Parametry techniczne 

Parametry techniczne 

Procesor: prędkość 624MHz 
system operacyjny Windows Mobile 6.1 
Pamięć: pamięć wewnętrzna 1 GB 
pamięć operacyjna 256 MB 
Wyświetlacz: rozdzielczość 480x640, 3,7 cala  
Komunikacja: gniazdo na karty SD i CF   
Bluetooth, moduł “GPRS EDGE – 
850/900/1800/1900” jest opcjonalny 
Klawiatura: Pełna, alfanumeryczna 
Odporność na wodę i kurz: IP 65 
temperatura pracy: – 20 do +50 °C 
temperatura przechowywania: – 40 do +60 °C 
upadek z 1,5 m 
Wymiary, waga: 223x75x31 mm, 455 g 
Gwarancja: 12 miesięcy
Wyposażenie: Kontroler, stacja dokująca, prze-
wód USB do komunikacji, zasilacz, akumulator, 
piórko, pokrowiec, instrukcja obsługi na CD.

Procesor: prędkość 624 MHz, Intel XScale 
PXA270, system operacyjny Windows Mobile 6.1 
Pamięć: pamięć wewnętrzna 1 GB/512 MB 
pamięć operacyjna 128 GB/64 MB 
Wyświetlacz: rozdzielczość 240x320, 3,5 cala, 
QVGA, kolorowy TFT, z ekranem dotykowym, 
podświetlenie LED  
Komunikacja: gniazdo na karty SD i CF, dwa 
porty RS 232, porty USB: host i klient, zasilanie 
12 VDC jack, Bluetooth, WiFi (Surveyor+) 
Klawiatura: pełna, alfanumeryczna, 9-ki-
erunkowy klawisz sterujący 
Odporność na wodę i kurz: IP 67 
temperatura pracy: – 20 do +50 °C 
temperatura przechowywania: – 30 do +60 °C 
upadek z 1,5 m 
Zasilanie: Czas pracy: 8-10 godzin na  
1 baterii, możliwość rozbudowy o drugą  
baterię (Surveyor+) 
Wymiary, waga: 266x129x47 mm, 853 g  
Gwarancja: 12 miesięcy
Wyposażenie: Kontroler, ładowarka, bateria, 
kabel USB, rysik, pasek do kontrolera, folia 
ochronna na ekran, instrukcja obsługi na CD.

KONTROLERY

Dedykowane rozwiązania: odbiorniki GPS/GNSS Hi-Target         str. 6-11
Dedykowane oprgramowanie: Carlson SurvCE/Hi-RTK Road       str. 24-25
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Oprogramowanie dla geodezji Hi-RTK Road Hi-TARGET

Profesjonalne odbiorniki GPS/GNSS Hi-Tar-
get, obok oprogramowania Carlson SurvCE, 
są także dostępne z oprogramowywaniem 
Hi-RTK Road. Hi-RTK Raod jest niezwykle 
wszechstronnym oprogramowaniem pomia-
rowym z przyjaznym interfejsem użytkowni-
ka. To bardzo elastyczne i proste w obsłudze 
oprogramowanie, pozwala na wykonywanie 
różnorodnych operacji graficznych i oblicze-
niowych. Hi-RTK Road to sprawdzone, do-
skonałe jakościowo oprogramowanie, odpo-
wiednie dla mniej zaawansowanych prac, ale 
cieszące się dużym uznaniem wśród prakty-
ków ze względu na jego funkcjonalność i peł-
ne wykorzystanie w codziennej pracy.

• wsparcie dla wielu platform systemo-
wych – oprogramowanie może być uru-
chamiane w systemach operacyjnych: 
Windows Mobile, Windows CE oraz 
systemach Windows zainstalowanych 
na komputerach PC

• przyjazny interfejs użytkownika
• liczne moduły obliczeniowe, m.in. obli-

czenie długości i powierzchni, konwer-
sja kątów

• konwersja układów współrzędnych
• dostosowywanie wyglądu aplikacji
• metoda przetwarzania danych WY-

SWYG, która jest niezwykle praktyczną 
metodą stosowaną w grafice dla róż-
nych trybów pracy

• możliwość pracy z podkładami wekto-
rowymi (*.dxf) oraz rastrowymi (*.tif)

• integracja z dalmierzami laserowymi
• różnorodne narzędzia służące do obli-

czenia współrzędnych punktów pocho-
dzących z wcięć kątowych i liniowych

• zaawansowany moduł drogowy
• tekstowy raport z pomiaru
• rozbudowany moduł mapowy

Unikalne cechy

Unikalne cechy
Zestawem pomiarowym GPS/GNSS steruje 
zaawansowane, wielomodułowe i uznane na 
rynku oprogramowanie SurvCE amerykań-
skiej firmy Carlson. Za marką Carlson stoi 
doświadczenie, wiedza oraz dostarczanie 
najbardziej zaawansowanych technologicz-
nie rozwiązań. Uznane i popularne oprogra-
mowanie Carlson SurvCE cechuje bogactwo 
funkcji, intuicyjna obsługa, a także obsługa 
wielu urządzeń (GPS, tachimetry), licznych 
marek. Dzięki zaawansowanym funkcjom 
pomiarowym i szerokiemu spektrum opcji 
obliczeniowych, z SurvCE rozwiążesz naj-
cięższe zadania pomiarowe, przy jednocze-
snej oszczędności czasu i kosztów pracy. 
Z SurvCE pracujesz szybciej, profesjonalnie, 
wszechstronnie. Carlson SurvCE jest kom-
pletnym systemem do zbierania danych 
pomiarowych GPS+GLONASS. Oprogra-
mowanie zostało zaprojektowane do użycia 
zarówno w odbiornikach GPS, jak i tachime-
trach, co pozwala geodetom na zbieranie da-
nych z wielu niezależnych urządzeń w jednym 
projekcie. SurvCE to nowoczesne oprogra-
mowanie z przyjaznym interfejsem graficznym 
do wykonywania pomiarów, tyczenia punk-
tów, obiektów (na podst. współrzędnych, 
z mapy, z wykazu punktów), terenowych ob-
liczeń (Cogo).
SurvCe umożliwia import plików AutoCAD 
(*.dwg), Microstation (*.dgn), *.dxf, oraz *.shp. 
SurvPC to odpowiednik SurvCE na kompu-
tery pracujące pod systemem operacyjnym 
Windows XP/Vista/7. Funkcjonalność, forma-
ty danych takie same jak w SurvCE.

• wielomodułowość, dostępne moduły: 
GPS, tachimetr oraz specjalistyczny 
moduł drogowy

• kompatybilność z urządzeniami wielu 
marek (Trimble, Sokkia, Nikon, Spectra 
Precision, Topcon, Leica)

• integracja pomiarów GNSS oraz tachi-
metrii, dzięki możliwości obsługi odbior-
ników GPS/GNSS oraz tachimetrów 
elektronicznych wielu marek

• import i eksport podkładów wektoro-
wych (z możliwością aktywnego wyty-
czenia istniejących elementów podkła-
du) / import podkładów rastrowych

• prowadzenie automatycznego szkicu 
polowego z wykorzystaniem funkcji ko-
dowania pomiarów, np. zamiana punk-
tów na symbole, łączenie linii  

• możliwość eksportu wyników pomiarów 
do wielu formatów danych zadanych 
przez użytkownika (m.in. DXF) 

• pozyskiwanie wyników pomiarów z urzą- 
dzeń peryferyjnych, np. dalmierzy, pod-
czas pomiarów z wykorzystaniem funk-
cji domiarów

• prosta i intuicyjna obsługa, przypomi-
nająca prace z oprogramowaniem biu-
rowym, szybkie przełączanie się między 
aplikacjami 

• polska wersja językowa, która ułatwia 
i przyspiesza wykonywane prace  

• szybkie i automatyczne łączenie z od-
biornikiem (ok. 10 s.)  

• możliwość wykonywania w terenie do-
datkowych obliczeń niezbędnych do 
dalszej pracy, dzięki zestawowi funkcji 
obliczeniowych Cogo 

• liczne funkcje, ułatwiające prace: opis 
mierzonych obiektów, pełna edycja w wa- 
runkach terenowych, eksport w wielu 
formatach

Oprogramowanie dla geodezji Carlson SurvCE/SurvPC

OPROGRAMOWANIE

Dedykowane rozwiązania: odbiorniki GPS/GNSS Hi-Target         str. 6-11
Kontrolery       str. 20-23
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• aplikacja rozwijana na bieżąco zgod-
nie z potrzebami użytkowników i we-
dług zmieniających się przepisów 
prawnych i technicznych w geodezji

• Program Raport RTK APOGEO ofe-
ruje bezpłatnie wraz z odbiornikami 
GPS/GNSS Hi-Target

• generowanie raportów z pomiarów 
z wykorzystaniem kalibracji / transfor-
macji terenowej

• przyjazny interfejs graficzny sprawia, 
że aplikacja jest niezwykle łatwa w ob-
słudze

Program Raport RTK umożliwia tworzenie 
raportów z pomiarów RTK z wykorzystaniem 
sieci ASG-EUPOS. Dane z pomiarów mo-
żesz zapisać w jednym z kilku dostępnych 
formatów plików (TXT oraz RTF) i w później-
szej fazie dowolnie je edytować. Dodatkową 
funkcjonalnością programu jest możliwość 
zapisania wyników pomiaru do formatu KML, 
co pozwala na wizualizację trójwymiarowych 
danych przestrzennych na tle obrazów sate-
litarnych oraz modeli 3D w programie Google 
Earth. Dzięki temu możesz zlokalizować po-
mierzone pikiety na tle zdjęcia satelitarnego, 
a zarządzający projektem w sposób zdalny 
może być informowany o postępie prac, po-
dejmując na bieżąco niezbędne decyzje. Pro-
gram Raport RTK jest w pełni zgodni z GUGiK 
oraz przyjmowany w ODGiK jako raport z po-
miarów GPS/GNSS. Dlatego masz pewność, 
ze kupując w APOGEO odbiornik GPS/GNSS 
Hi-Target otrzymujesz kompletny zestaw po-
miarowy, przygotowany z myślą o polskim 
użytkowniku i spełniający wszelkie wymaga-
nia do efektywnej pracy, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. 

Unikalne cechy

Unikalne cechy
Wraz z profesjonalnymi odbiornikami GPS/
GNSS Hi-Target w standardzie oferujemy 
oprogramowanie HDS2003 do postproces-
singu, planowania sesji i kampanii pomiaro-
wych, automatycznego przetwarzania da-
nych, kontroli jakości pomiarów i obliczeń, 
zarządzania projektami, obserwacjami, wy-
nikami i wyrównania sieci. Dzięki HDS2003 
jeszcze lepiej wykorzystasz możliwości od-
biornika GPS/GNSS Hi-Target, uzyskując bar-
dziej wiarygodne i dokładne dane. Program 
jest niezwykle uniwersalny masz bowiem 
możliwość importu obserwacji z pomiarów 
satelitarnych, wykonywanych odbiornikami 
różnych marek – Hi-Target,Trimble, Leica, czy 
Ashtech. 

• intuicyjny interfejs, umożliwia bezpro-
blemową pracę nawet początkującym 
użytkownikom, możesz samodziel-
nie obliczyć współrzędne punktów 
zmierzonych metodami satelitarnymi, 
wykorzystując pobrane obserwacje 
satelitarne ze stacji referencyjnych 
systemów ASG-EUPOS, MSPP i in-
nych

• opcja formowania wyników w raporty 
i drukowania lub publikowania jako 
np. html 

• dzięki możliwości eksportu obserwacji 
satelitarnych do uniwersalnego for-
matu RINEX, możesz przesłać własne 
pliki do systemu ASG-EUPOS w celu 
przeprowadzenia automatycznego 
postprocessingu przez serwis PO-
ZGEO.

Oprogramowanie Raport RTK APOGEO

Oprogramowanie do postprocessingu Hi-Target HDS2003

OPROGRAMOWANIE

Dedykowane rozwiązania: odbiorniki GPS/GNSS Hi-Target       str. 6-11
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Oprogramowanie Hi-Target zaprojektowane do sondowania oraz pozycjonowania, jest niezwykle łatwe do skonfigurowania. Jeden interfejs służy do 
ustawienia wielu parametrów, prędkości dźwięku, mocy nadawczej, dostosowania częstotliwości, a wszystko odbywa się wyjątkowo łatwo i intuicyjnie. 

Zawiera globalne układy współrzędnych oraz 
moduł służący do tworzenia własnego od-
wzorowania. Jest to przełomowy program 
w branży pomiarowej, który znajduje zasto-
sowanie głównie podczas pomiarów rzek 
i mórz, pogłębieniach dna, układania ruro-
ciągów, palowania w środowisku wodnym 
i wielu innych pracach związanych z inżynierią 
wodną. Szczególnie polecany przy eksploata-
cji złóż piasku, pomiarach przekrojów, nawi-
gacji po akwenach wodnych, nawigacji urzą-
dzeń eksploatacyjnych i statków.

ZnetCaster i ZnetVRS to oprogramowanie 
zaprojektowane do zarządzania stacjami re-
ferencyjnymi. Umożliwia skonfigurowanie za-
równo pojedynczej stacji referencyjnej (Znet-
Caster), jak również sieci stacji referencyjnych 
(ZneVRS). Dzięki temu oprogramowanie jest 
w stanie wygenerować poprawki czasu rze-
czywistego z wykorzystaniem technologii 
wirtualnych stacji referencyjnych. ZnetCaster 
/ ZnetVRS to rozwiązania niezwykle uniwer-
salne i wszechstronne. Możliwość obsługi 
formatów danych: RTCM v2.x, RTCM v3.0, 

Oprogramowanie posiada zarówno funkcję 
pozycjonowania, jak i równoczesnego son-
dowania głębokości. Do pełnego zestawu 
potrzebujesz jedynie odbiornika GPS/GNSS 
oraz systemu zasilającego. Dzięki temu roz-
wiązaniu zwiększysz efektywność pracy oraz 
zmniejszysz koszty związane z konfiguracją 
systemu.

Oprogramowanie służące do sondowania 
głębokości. Po wcześniejszej konfiguracji 
program wykonuje automatyczne modelowa-
nie dna od chwili rozpoczęcia pomiaru przez 
echosondę. Dane z sondy zostają wyświetla-
ne w postaci cyfrowej. Ponadto istnieje możli-
wość bezpośredniego wydrukowania danych.

Hi-Target HyNav Marine

Oprogramowanie do Odbiorników Nawigacyjnych 
GPS/GNSS Hi-Target

Oprogramowanie Hi-Target ZnetCaster /  
ZnetVRS do stacji referencyjnej

Hi-Target Navigation 
Sounding Hi-Target Depth Sounding

CMR, CMR+, pozwala na użycie podczas po-
miaru urządzeń różnych marek na rynku (m.in. 
Hi-Target, Trimble, Leica, Topcon), które po-
winny jedynie zapewnić łączność z serwerem 
z wykorzystaniem transmisji GPRS poprzez 
protokół NTRIP. Dzięki temu, że oprogramo-
wanie ma szerokie możliwości zarządzana 
siecią, administrator może monitorować dzia-
łanie wszystkich odbiorników podłączonych 
do sieci, zarządzać danymi oraz w sposób 
zdalny dokonywać ustawień odbiorników 
wchodzących w skład systemu.

OPROGRAMOWANIE

Dedykowane rozwiązania: Odbiorniki Nawigacyjne GPS/GNSS Hi-Target       str 34-36 
Stacja Referencyjna GNSS Hi-Target       str 32-33
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Oprogramowanie GIS Hi-Target Hi-Q

Hi-Q to zaawansowane oprogramowanie 
zaprojektowane do profesjonalnego gro-
madzenia danych GIS, przeznaczone na 
odbiorniki GPS/GIS oraz komputery polo-
we. Oprogramowanie idealne sprawdza się 
w pomiarze obiektów punktowych, liniowych 
i obszarów, a także charakteryzuje się wyso-
ką efektywnością. Odbiornik klasy GIS wraz 
z oprogramowaniem Hi-Q pełni niebagatelną 
rolę w budowaniu systemów informacji geo-
graficznej. Rozwiązanie to jest dedykowane 
dla wielu sektorów gospodarki zajmujących 
się zbieraniem, zarządzaniem i podejmowa-
niem decyzji na podstawie danych. Przyjazny 
graficzny interfejs programu sprawi, że Twoja 
praca z aplikacją będzie niezwykle intuicyjna 
i łatwa. Z kolei zróżnicowane metody groma-
dzenia informacji o atrybutach oraz danych 
pozycjonowania, takie jak: zapis ręczny, au-
tomatyczny, offsetowy, wprowadzanie ręczne 
i wybór menu, zaspokoją potrzeby najbardziej 
wymagających użytkowników.

• tworzenie oraz aktualizacja zaawanso-
wanych systemów GIS poprzez moż-
liwość sprawnego skonfigurowania 
elementów, rodzaju atrybutów (tekst, 
obraz, dźwięk) przed pomiarem i w cza-
sie rzeczywistym podczas pomiaru

• import podkładów mapowych: rastro-
wych i wektorowych w wielu forma-
tach, zwiększy wydajność pracy w naj-
trudniejszym terenie

• dostęp do bazy danych w czasie rze-
czywistym, umożliwi aktualizacje Two-
jego systemu GIS oraz podejmowanie 
szybkich decyzji, bez względu na miej-
sce, w którym aktualnie się znajdujesz 

• różne tryby pracy w zależności od wy-
boru typu odbiornika GPS: SBAS, róż-
nicowy czasu rzeczywistego, statyczny 
(zbieranie danych do postprocessingu), 
pozwolą na zachowanie wiarygodności 
i wysokiej dokładności prowadzonych 
pomiarów

• współpraca m.in. z dalmierzami i wy-
krywaczami urządzeń podziemnych 
odkryje przed Tobą szerokie możliwo-
ści integracji danych 

Unikalne cechy

Unikalne cechy
Hi-Net Server jest oprogramowaniem stacjo-
narnym, instalowanym na komputerach PC, 
służy do zarządzania danymi typu GIS. Hi-
Net Server to wysoce efektywne rozwiązanie, 
które łączy w sobie zbieranie danych dla po-
trzeb GIS, przetwarzanie, transmitowanie da-
nych oraz zarządzanie rozproszoną strukturą 
danych. Oprogramowanie posiada nie tylko 
podstawowe funkcje przetwarzania różnych 
danych GIS, lecz również stanowi potężną 
platformę, która pomaga przy zarządzaniu 
danymi GIS w czasie rzeczywistym. Hi-Net 
Server to oprogramowanie przeznaczone 
dla najbardziej wymagających użytkowników 
różnych platform systemowych, zainstalowa-
nych na komputerach przenośnych i stacjo-
narnych. 

• zaawansowany algorytm oprogramowa-
nia pozwala na wydajną pracę z podkła-
dami wektorowymi o dużych rozmiarach

• możliwość edycji danych wektorowych 
oraz kalibracji podkładów rastrowych 
sprawia, że praca z mapą w terenie staje 
się niezwykle wygodna

• łatwe, szybkie, efektywne zarządzanie 
warstwami, ich stylem, symboliką

• indywidualne definiowanie danych słow-
nikowych i bibliotek usprawnia zarządza-
nie formatami zbieranych danych

• moduł konwersji danych, wspierający 
wiele formatów danych m.in. SHP, MIF, 
DXF, TXT i CSV pozwala na import /eks-
port danych w najpopularniejszych apli-
kacjach typu GIS

• możliwość wykonania postprocessingu 
danych GPS, pochodzących z pomia-
rów statycznych oraz różnicowych pod-
nosi dokładność osiąganych wyników

• przejrzysty interfejs graficzny oraz możli-
wość indywidualnego dostosowania wi-
doku aplikacji do własnych potrzeb spra-

Oprogramowanie GIS Hi-Target Hi-Net Server

Zastosowanie rozwiązań Hi-Q i Hi-Net Server

Rozwiązania Hi-Q i Hi-Net Server wykorzy-
stasz w wielu obszarach
Geologia – tworzenie cyfrowych map rzeźby 
terenu, inwentaryzacja złóż i kopalin 
Administracja – zarządzanie przestrzenią, 
użytkowanie gruntów, wycena nieruchomości 
dla celów podatkowych
Służby pożarnicze i ratownicze – analiza 
zagrożenia pożarowego, lokalizacja miejsc 
wypadków, stref zagrożeń 

Sieci przesyłowe (gazownicza/energe-
tyczna/ciepłownicza/wodno-kanalizacyjna/
telekomunikacyjna) – zarządzanie majątkiem, 
lokalizacja usterek, podejmowanie decyzji biz-
nesowych przez decydentów
Marketing – analiza danych demograficz-
nych dla potrzeb kampanii reklamowych 
Ochrona środowiska – prognozy i analizy 
zanieczyszczeń

wia, iż praca z programem jest szybka 
i komfortowa 

• praca w wielu układach współrzędnych 
stosowanych w Polsce (1965, 1992, 
2000, WGS 84, lokalne) oraz na świe-
cie, w dowolnie zdefiniowanym przez 
użytkownika układzie współrzędnych

• operacja obliczeniowe (pole po-
wierzchni, odległość, obwód) pozwolą 
Ci podjąć trafne operacje decyzje

Infrastruktura: logistyka (analizowanie 
tras przejazdu samochodów dostawczych 
z uwzględnieniem ograniczeń w ruchu dla 
ciężarówek)
Leśnictwo – tworzenie map terenów leśnych
Rolnictwo – tworzenie map upraw oraz gleb

OPROGRAMOWANIE

Dedykowane rozwiązania: Odbiorniki GPS/GIS       str. 14-17
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Stacja Referencyjna GNSS Hi-Target VNet6

Hi-Target Vnet6 to wielozadaniowy, wielo-
funkcyjny, zaawansowany technologicznie 
odbiornik satelitarny, zaprojektowany jako 
stacja referencyjna. Vnet6 obsługuje wszyst-
kie sygnały GNSS – 220 kanałów pozwala 
na śledzenie i odbiór wszystkich widocznych 
satelitów systemów GPS, GLONASS oraz 
GALILEO w przyszłości. Hi-Target Vnet6, 
oparta na systemie operacyjnym Linux, jest 
nowatorską platformą systemową, o wyso-
kim stopniu stabilności, przyjaznej funkcjo-
nalności zarządzania i ogromnych możliwo-
ściach sieciowych. Kompaktowe rozmiary, 
niski pobór mocy, przygotowanie do długiej 
pracy, to jedne z nielicznych zalet odbiornika. 
Dzięki odbiornikowi VNet 6 możesz pobierać 
poprawki do pomiarów z wykorzystaniem 
technik satelitarnych, zarówno w trybie RTK, 
jak również podczas mniej dokładnych prac 
w trybie DGPS na potrzeby systemów GIS. 
Abyś mógł odbierać poprawki ze stacji refe-
rencyjnej, wystarczy, że posiadasz odbiornik 
dowolnej marki (Hi-Target, Trimble, Leica, 
Topcon i inne) wyposażony w moduł GSM/
GPRS lub odpowiednio skonfigurujesz po-
łączenie GPRS przy użyciu zewnętrznego 
modułu GPRS, np. w telefonie komórkowym. 
Dzięki VNet6 otrzymujesz alternatywne źró-
dło poprawek RTK/DGPS, szczególnie przy-
datne w przypadku braku możliwości pracy 
z ASG-EUPOS czy też innymi systemami, 
co pozwala na niezwykle wydajną i stabilną 
pracę z własnym odbiornikiem GPS/GNSS. 

Urządzenie może być stosowane w roli sa-
modzielnego odbiornika GNSS w pomiarach 
RTK, dzięki czemu istnieje możliwość prze-
niesienia go na dowolne miejsce o szczegól-
nym natężeniu prac geodezyjnych, np. pod-
czas obsługi inżynierskiego obiektu liniowego 
w pasie modernizowanej autostrady i skonfi-
gurowanie wraz z zasilaniem awaryjnym UPS 
oraz serwerem / komputerem z odpowied-
nim oprogramowaniem do przesyłu popra-
wek do położenia odbiorników ruchomych. 
Ponadto VNet 6 może służyć jako permanent-
na stacja referencyjna, szczególnie popularna 
na terenie ośrodków naukowo-badawczych, 
przygotowana do zbierania informacji do spe-
cjalistycznych badań i opracować naukowych, 
jak również w PODGiK jako wygodne narzę-
dzie, do kontroli terenowych prac geodezyj-
nych prowadzonych na obszarze powiatu.
Antena typu Choke Ring przeznaczona jest 
do specjalistycznych pomiarów, które wy-
magają najwyższej precyzji. Dzięki swej nie-
zwykle zaawansowanej konstrukcji, pozwala 
na eliminację efektu wielotorowości sygnału 
GNSS (tzw. efektu „multipath”).

• częstotliwość odświeżania pozycji 20 Hz  
– wyznaczanie pozycji 20 x/s pozwala 
uzyskać wysoko dokładne dane szybko 
zmieniających się obiektów 

• możliwość wykonywania wielu zadań 
w jednym czasie to zaawansowana 
i niezwykle praktyczna funkcjonalność 

• dostęp do platformy odbywa się po-
przez przeglądarkę internetową w do-
wolnym miejscu o dowolnym czasie. 
Dzięki czemu możesz swobodnie po-
bierać dane, sprawdzać stan operacji 
oraz zdalnie konfigurować pewne usta-
wienia systemowe

• wewnętrzna pamięć 1 GB i obsługa kart 
SD o pojemności do 4 GB, pozwalają 
na zapis ciągłych pomiarów (interwał 
zapisu danych: 5 sekund) przez 3 mie-
siące oraz 15 miesięcy przy zastosowa-
niu karty SD

• silnik systemu pozwala uzyskać wyso-
ką dokładność w przypadku długich 
wektorów odległości od stacji referen-
cyjnych

• możliwość eksportu danych pomiaro-
wych do formatów RINEX i BINEX

• transmisja UHF, Bluetooth, Fax, TCP/IP, 
modem GSM/CDMA

• aluminiowa pokrywa, niezwykle wyso-
kie parametry odpornościowe jak: wo-
doszczelność i pyłoszczelność, podno-
szą jakość urządzenia do najwyższego 
poziomu

• różnorodność portów komunikacji da-
nych – RS-232 (COM), Ethernet umożli-
wiają podłączenie dowolnych urządzeń 
zewnętrznych, m.in. stacji meteorolo-
gicznych

• profesjonalna antena typu Choke Ring 
pozwala na redukcję efektu wielodroż-
ności sygnału

• szerokie możliwości zasilania. Nawet do 
250 godzin ciągłej pracy na wewn. za-
silaniu. Pełna niezależność przy zewn. 
zasilaniu (220 V , energia słoneczna, 
wietrzna) 

Parametry techniczne Unikalne cechy

Kanały: 220 kanały 
GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5 
GLONASS: L1C/A, L1 P, L2C/A (dla Glonass M), 
L2P
SBAS: WAAS, MSAS, EGNOS 
GALILEO-GIOVE-A L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 
(opcjonalnie) 
GALILEO-GIOVE-B L1 CBOC, E5A, E5B, E5Alt-
BOC1 (opcjonalnie)

GPS Dokładność pomiaru:

w trybie RTK:  
pozioma  1 cm+1 ppm RMS 
pionowa  2 cm+1 ppm RMS 
w trybie statycznym:  
pozioma  2,5 mm+1 ppm RMS  
pionowa  5 mm+1 ppm RMS  
Czas inicjalizacji: <30 sekund 
Wiarygodność inicjalizacji: ponad 99,9%

Pamięć:

Pamięć wewnętrzna: 1 GB 
Karty SD: 4 GB 
Format przechowywania: ZHD / RINEX / BINEX

Formaty importu i eksportu danych:

Korekcyjne: CMR / CMR+ / RTCM 2.3 / RTCM 
3.0 / RTCM 3.1 
Pomiarowe: ZHD / RINEX / BINEX  
Pozycyjne: NMEA 0183 V2.30

Porty:

5 x RS-232 
1 x Ethernet 
1 x port zewnętrznego zegara 
4 x porty zasilania 
1 x port anteny GSM 
GPRS, Bluetooth

Interfejs użytkownika:

5 diod LED 
2 klawisze 
interfejs internetowy

Antena GPS/GNSS:

geodezyjna lub typu Choke Ring

Zasilanie:

7-32 V DC input Moc: 4 W 
250 godzin ciągłej pracy przy akumulatorze 93 Ah

Warunki środowiskowe:

Temperatura pracy: – 40 do +65 °C 
Temperatura przechowywania: – 40 do +80 °C 
Odporność na wodę i kurz: IP 67 
Waga: 1 kg 
Wymiary: 22,5 x 13,8 x 7 cm

Gwarancja: 12 miesięcy

*specyfikacja dotyczy modelu Vnet6 GNSS
W zależności od typu zastosowania anteny jest 
możliwość wyboru pomiędzy rozwiązaniem VNet6 
z klasyczną anteną geodezyjną Pro lub anteną typu 
Choke Ring. Stacja referencyjna występuje w dwóch 
opcjach w zależności od rodzaju obsługiwanych sys-
temów GNSS (VNet6 obsługująca sygnały GPS, oraz 
VNet6 GNSS zaprojektowana do obsługi wszystkich 
dostępnych sygnałów (GPS, GLONASS, GALILEO).

STACJA REFERENCYJNA

Dedykowane oprogramowanie: ZnetCaster/ZnetVRS do stacji referencyjnej       str. 29
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Zintegrowane Systemy Inżynierii Wodnej GNSS

Echosondy Hi-Target

System satelitarnego pozycjonowania DGPS/RTK 

Cyfrowe sondy ultradźwiękowe (echosondy) 
oraz profesjonalne odbiorniki GPS/GNSS, 
które zapewniają satelitarne pozycjonowanie 
jednostek pływających, to technologia sto-
sowana w szeroko pojętej inżynierii wodnej 
oraz pracach hydrograficznych. Ich połącze-
nie sprawia, że otrzymujesz wysokiej klasy 
zestaw do gromadzenia danych z obszarów 
wodnych. Dzięki zastosowaniu zaawanso-
wanych rozwiązań firmy Hi-Target, w prosty 
i szybki sposób możesz m.in. badać kształt 
dna zbiornika wodnego, nawigować jednost-

Cyfrowa sonda ultradźwiękowa (echoson-
da) to wysokiej klasy, inteligentne urządzenie 
wykorzystujące fale dźwiękowe do określania 
głębokości zbiorników wodnych. Echosonda 
Hi-Target została zaprojektowana do pomia-
rów akwenów, jezior, mórz, zbiorników re-
tencyjnych oraz do szerokiego zastosowania 
w inżynierii wodnej.

Echosondy Hi-Target różnią się częstotli-
wością pracy, dzięki czemu możesz wybrać 
optymalne dla siebie rozwiązanie. Echosondy 
Hi-Target występują w czterech modelach:  
 
– HD370 – o pojedynczej częstotliwości pracy 
200 kHz
– HD370A – również o pojedynczej często-
tliwości pracy, którą można dostosować 
w przedziale 100–750 kHz
– HD380 – echosonda dwuczęstotliwościo-
wa, której zakres możesz dostosować w za-
leżności od Twoich potrzeb. Wysoka czę-
stotliwość obejmuje zakres pracy od 100 do  
750 kHz, zaś niska – od 10 do 50 kHz.
 – HD390 – model echosondy wieloczęstotli-
wościowej, pracującej w zakresie 150–750 kHz 

Zestaw składa się z dwóch odbiorników 
GNSS. Jeden z odbiorników (baza) pełni 
funkcję aktywnej stacji referencyjnej, która 
transmituje w sposób ciągły poprawki do od-
biornika ruchomego. Odbiorniki komunikują 
się ze sobą drogą radiową, dzięki wbudowa-
nemu w odbiornik radiomodemowi. Możesz 
wykorzystać posiadane odbiorniki GNSS, 
zewnętrzną stację referencyjną lub system 
ASG-EUPOS. Poprawki ze stacji referencyj-
nej do odbiornika ruchomego są przesyłane 

• oszczędność czasu i efektywność 
realizacji zadań, poprzez zintegro-
wanie dwóch urządzeń pomiaro-
wych 

• minimalizacja kosztów, dzięki jed-
noosobowej obsłudze urządzenia

• wysoka dokładność urządzeń, a tym 
samym wiarygodne pomiary 

• bezpieczeństwo Twojej pracy – 
urządzenia nie wymagają Twojej 
ingerencji w czasie wykonywania 
pomiarów, a odczyty z odbior-
nika GPS/GNSS oraz echoson-
dy możesz śledzić na bieżąco  

Unikalne cechy
kę pływającą po wcześniej zaprojektowanych 
profilach, zbierać dane do obliczeń objętości 
mas kopalin (piasek, żwir), prowadzić szcze-
gółowe badania podczas podwodnych prac 
budowlanych lub pogłębiarskich oraz tworzyć 
mapy batymetryczne naturalnych i sztucz-
nych zbiorników wodnych. Ponadto zintegro-
wane systemy inżynierii wodnej GNSS zasto-
sujesz także m.in. w pomiarach: inżynierskich, 
przekrojów na ciekach, dna jezior, linii brzego-
wej, a także w zbieraniu danych do regulacji 
cieków wodnych, czy eksploatacji kopalin. 

Niskie częstotliwości echosond (np. 10–50 
kHz) są przeznaczone głównie do badania 
głębszych wód morskich, zaś wyższe (np. 
100–750 kHz) lepiej sprawdzają się w wo-
dach płytkich. Jest to spowodowane natu-
ralną zdolnością wody do pochłaniania fal 
dźwiękowych, bowiem współczynnik pochła-
niania jest większy dla wyższych częstotli-
wości dźwięku, niż dla niższych. Echosonda 
o częstotliwości 200 kHz (model HD370) 
charakteryzuje się wysoką szczegółowością, 
lepszą pracą przy dużych prędkościach jed-
nostek pływających, generuje mniej szumów 
i niepożądanych efektów echa. Z kolei zasto-
sowanie echosondy dwuczęstotliwościowej 
(np. Echosonda Hi-Target HD380) pozwala 
na monitorowanie w czasie rzeczywistym  
2 obrazów dna zbiornika wodnego np. twar-
dego i miękkiego równocześnie. Model Hi-
Target HD390 to przykład echosondy wie-
loprzetwornikowej i wielowiązkowej, która 
zmienia tradycyjny pomiar „punktowo-liniowy” 
w zaawansowany i precyzyjny pomiar „linio-
wo-powierzchniowy”. Dzięki niemu bardzo 
dokładnie i w jeszcze krótszym czasie pomie-
rzysz badany obszar, zyskując przy tym pew-

drogą internetową, dzięki modułowi GSM/
GPRS. Odbiornik ruchomy określa pozycję 
anteny i poprawia ją wykorzystując odebrane 
ze stacji pakiety danych. Technika DGPS po-
zwala uzyskać współrzędne jednostki pływa-
jącej w czasie rzeczywistym z dokładnością 
do 0,5 m. Stosując wysokiej klasy odbiorniki 
GNSS oraz wykorzystując pozycjonowanie 
fazowe RTK, osiągniesz dokładności 1-2 cm  
dla współrzędnych poziomych. Tak wysokie 
dokładności pozycjonowania w czasie rze-

czywistym otwierają możliwości zbierania 
dużej ilości cennych danych pomiarowych dla 
tworzenia systemów GIS.
APOGEO oferuje szeroki wybór odbiorników 
GNSS Hi-Target (V30 GNSS, V9 GNSS, V8 
GPS) o zróżnicowanych parametrach tech-
nicznych, tworząc w ten sposób zintegrowa-
ny system batymetryczny.

ność, iż w przeprowadzonym pomiarze brak 
będzie miejsc nie pokrytych przez echoson-
dę. Echosonda cyfrowa może być sterowana 
i kontrolowana przez komputer polowy. Dane 
z detekcji dna oraz echogramy są zapisywa-
ne wówczas w czasie pomiaru na nośniku 
pamięci. Pozwala to wielokrotnie prześledzić 
oraz przeanalizować echogramy z pomiaru. 

SYSTEMY INŻYNIERII WODNEJ GNSS



www.apogeo.plN
in

ie
js

za
 o

fe
rt

a 
ha

nd
lo

w
a 

ni
e 

st
an

ow
i o

fe
rt

y 
w

 r
oz

um
ie

ni
u 

pr
ze

pi
só

w
 K

od
ek

su
 C

yw
iln

eg
o 

or
az

 in
ny

ch
 w

ła
śc

iw
yc

h 
pr

ze
pi

só
w

 p
ra

w
ny

ch

36

Odbiorniki Nawigacyjne GPS/GNSS Hi-Target

Odbiorniki Hi-Target to urządzenia szeroko stosowane w pomiarach morskich, doskonale sprawdzają się w pracach typu: pogłębianie dna, skła-
dowanie skał i piasku, projekty hydrograficzne, pomiary śródlądowe oraz obszarów jezior, zbieranie danych GIS, a także pomiary rozpoznawcze.

Odbiornik stanowi najnowocześniejsze, inte-
ligentne rozwiązanie konstrukcyjne. Hi-Target 
K7 posiada podwójną antenę GPS, elektro-
niczny żyroskop, sensory pochylenia. Od-
biornik w krótkim czasie (poniżej 20 sekund) 
potrafi ustalić pozycję jednostki pływającej 
oraz informację na temat kursu. Dokładność 
DGPS(SBAS) wynosi 1.0 m.

Odbiornik został zaprojektowany, aby w spo-
sób równoczesny otrzymywać sygnał GPS 
i sygnał różnicowy z satelitów geostacjonar-
nych SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS), osią-
gając submetrową dokładność pomiaru, bez 
konieczności użycia zewn. źródła poprawek 
DGPS. Jest bardzo wygodny i łatwy w uży-
ciu, posiada dużą stabilność sygnału dlatego 
możesz komfortowo pracować w każdym 
obszarze, objętym zasięgiem sygnału GPS. 
Odbiornik osiąga dokładność 2-3 m.

Jako ostatnia generacja systemu RTK,  
Hi-Target K10 stanowi dwuczęstotliwościowy 
odbiornik GNSS z wbudowaną płytą główna 
wiodącej na rynku firmy Trimble, która m.in. 
umożliwia inicjalizację odbiornika w bardzo 
krótkim czasie. Odbiornik utrzymuje wysokiej 
dokładności pozycjonowanie dzięki odbiera-
niu sygnałów satelitarnych GPS + GLONASS 
(1-2 cm). Z kolei możliwość skonfigurowania 
odbiornika do otrzymywania poprawek ze 
stacji referencyjnych (np. ASG-EUPOS) spra-
wia, że do rozpoczęcia pracy wystarczy po-
jedynczy odbiornik ruchomy K10. Odbiornik 

Jednostka centralna z zewnętrzną anteną 
GPS, składa się z solidnej, metalowej obu-
dowy, odpornej na wstrząsy i rozpraszającej 
ciepło. Odbiornik charakteryzuje się wysoką 
dokładnością pozycjonowania. Specjalna 
technologia minimalizuje zakłócenia powsta-
jące przez urządzenia zewnętrzne. Szeroki 
zakres zasilania sprawia, iż urządzenie jest 
przystosowane do niestabilności napięcia na 
pokładzie. Odbiornik osiąga dokładność 2-3 m.

Hi-Target K2 SBAS

Hi-Target K10

Hi-Target K7 Hi-Target K3

charakteryzuje się bardzo długą odległością 
działania RTK, co sprawia, iż prace pomia-
rowe staną się jeszcze bardziej ekonomicz-
ne. Zintegrowany z trybami pracy GPRS, 
CDMA, wbudowanym radiomodemem UHF 
powoduje, iż transmisja danych jest łatwiejsza 
i efektywna. Odbiornik wymaga dodatkowej, 
zewnętrznej anteny GNSS. Odbiornik osiąga 
dokładność 1-2 cm.

Dedykowane oprogramowanie: do Odbiorników Nawigacyjnych GPS/GNSS Hi-Target       str. 28-29
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