HÍRLEVÉL – Geodézia

Mérőállomás akció!
- Szeretne fejleszteni, de szerények az anyagi
lehetőségei?
- Nincs szüksége szervó műszerre, de nem
szeretné nélkülözni a grafikus megjelenítést és
igazán korszerű technológiára vágyik?
- Van mérőállomása, ami már bizony fejlesztést
igényelne, de anyagi lehetőségei korlátozottak?

Van megoldás!
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Szervó mérőállomás akció!
Trimble S6 3” Autolock mérőállomás TCU
vezérlővel!
A csomag tartalma:
- Trimble S6 3”-es szervó Autolock
- TCU SC szoftverrel
- Töltő és telepek
- Szervó mérőállomás beszámítása
És mindez 14200,- EURO + áfa

A Trimble mérőállomás akciót hirdet!
Trimble M3 TSC2 vezérlővel!

A Trimble-nél a levehető
és variálható vezérlők
mind - mind a Felhasználó
költségcsökkentését szolgálják!
•
•
•

A csomag tartalma:
- Trimble M3 (3”-es 200m-es DR hatótáv)
- Univerzális töltő + 1 db belső telep
- TSC2 vezérlő, kábelek
- Mechanikus mérőállomás beszámítása
És mindez 9990,- EURO + áfa

Trimble 3603 3”-es DR TCU vezérlővel!

Nincs új (műszer / eszköz) betanulási idő!
Azonos platform, azonos formátum – teljes
összhang a mérőállomással vagy a GPS-el
mért adatok között!
Ilyen vezérlő birtokában lényegesen
csökkenthető a későbbi GPS beszerzésére
fordított beruházási összeg!

2009-ben talán már nem kell bizonygatni a grafikus
felület hasznát, kezelhetőségét, hatékonyságát!
A Trimble már majd 10 éve grafikus vezérlőkkel kínálja
műszereit, versenytársaink is – a sok saját formátum
és algoritmus helyett - ma már szintén grafikus
felületet használnak – főleg Windows –t !
Itt is tetten érhető a Trimble technológiai vezető
szerepe!

Milyen előnyökkel jár ajánlatunk?

A csomag tartalma:
- Trimble 3603 3”-es mérőállomás
- TCU – adapterrel
- Töltő, telep
- Mechanikus mérőállomás beszámítása
És mindez 9000,- EURO + áfa
Mindkét mechanikus mérőállomáshoz grafikus
vezérlőt adunk! A TSC2 és a TCU minden jelenlegi
és jövőbeni lehetőségével!
GEOTRADE Kft
1142 Budapest, Kassai tér 17.
Tel: (1) 2518327, Fax: (1) 4710003

- Grafikus felületen dolgozhatunk
- Terepről kész munkát e-mailezhetünk az irodába
- DXF használatával kiküszöbölhető a koordinátajegyzék használata
- Jövőbeli – GPS – fejlesztésnél nem kell vezérlőt
vásárolni (nagyon költségtakarékos megoldás!)
- Az S6-os akció igénybevételénél töltőt, telepet
spórolhatunk GPS beszerzésünknél!
- Mechanikus mérőállomás vásárlásával is egy teljes
értékű, a mai kor színvonalának megfelelő
technológiát használhatunk!

Akciónk 2009 április 30-ig tart!
Ha többet szeretne megtudni akciónkról, akkor írjon az
info@geotrade.hu címre!

www.geotrade.hu
info@geotrade.hu
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A csomag tartalma:

GPS/GNSS akció!
•
•
•
•

Szeretné egyfrekvenciás GPS vevőjét
kétfrekvenciásra cserélni?
Szeretné kihasználni grafikus vezérlőjének
felületét GPS méréseikor?
Nem akar új szoftvert tanulni GPS-e
használatakor?
Szeretné NAVSTAR-os vevőjét fejleszthetőre
lecserélni?

- Trimble R6 GPS
(fejleszthető GLONASS-ra)
- Belső GSM modemmel
- 2 db telep, töltő
- Kevlár bot
- TSC2 vezérlő, tartóval
- L2 vevő + vezérlő beszámítása
És mindez 11 500€ + áfa

Van megoldás!

A Trimble GPS/GNSS akciót hirdet!
Trimble 5800 GPS TSC2 vezérlővel!
A csomag tartalma:
- Trimble 5800 L2 GPS
- 2 db telep, töltő
- Kevlár bot
- TSC2 vezérlő, tartóval
- L1 vevőpár és utófeldolgozó szoftver
beszámítása

Trimble R6 (GPS+GPSGLONASS)
GSM modemmel TSC2 vezérlővel!
A csomag tartalma:
- Trimble R6 GPS
(GPS és GLONASS)
- Belső GSM modemmel
- 2 db telep, töltő
- Kevlár bot
- TSC2 vezérlő, tartóval
- L2 vevő + vezérlő beszámítása
És mindez 13 000€ + áfa

Milyen előnyökkel jár ajánlatunk?
- Grafikus felületen dolgozhatunk
- Terepről kész munkát e-mailezhetünk az irodába
- DXF használatával kiküszöbölhető a koordinátajegyzék használata
Ha többet szeretne megtudni akciónkról, akkor írjon az
info@geotrade.hu címre!

Trimble Express 2009-ben is!
És mindez 9 900,- EURO + áfa

Trimble R6 GPS GSM modemmel TSC2
vezérlővel!

Ez év áprilisában ismét megrendezésre kerül a
népszerű Trimble Express!
Mint minden évben, itt kerülnek bemutatásra a Trimble
újdonságai! Ha megtisztel látogatásával, akkor első
kézből szerezhet tapasztalatokat a geodéziai
technológia vezetőjétől! A XXI.század folytatódik, a
fejlődés nem áll meg, a határok kinyílnak, a
hatékonyság nő!

Figyelje honlapunkat, híreinket, hírleveleinket!
www.geotrade.hu
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1142 Budapest, Kassai tér 17.
Tel: (1) 2518327, Fax: (1) 4710003
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