Informacje o produkcie

Utworzono 18-01-2020

Promocja!!! Zestaw Tachimetr elektroniczny Hi-Target ZTS-320R (600m) +
akcesoria
Cena : 22.140,00 zł (netto: 18.000,00 zł)

Cena promocyjna : 17.207,70 zł (netto: 13.990,00 zł)
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Nr katalogowy : HI-TARGET_ZTS-320R
Producent : Hi-Target
Dostępność : Zapytaj

TYLKO TERAZ! Zestaw promocyjny: tachimetr elektroniczny Hi-Target ZTS-320/320R wraz z akcesoriami!*
Promocyjny zestaw zawiera:
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Tachimetr elektroniczny Hi-Target ZTS-320R wraz z osprzętem,
Statyw drewniany lekki,
Tyczkę teleskopową pod pryzmat 2.15 m, zacisk - docisk,
Pryzmat w oprawie z tarczą celowniczą i pokrowcem,
Mini lustro z pokrowcem,
Szkicownik drewniany formatu A4.

* Promocja trwa do wyczerpania zapasów

Tachimetr elektroniczny Hi-Target ZTS-320R to doskonała propozycja urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu w geodezji,
budownictwie i innych, licznych branżach. Jego bogate funkcjonalności i nowoczesna technologia, w połączeniu z bardzo atrakcyjną ceną,
stanowią o wyjątkowości produktu. Dodatkowo niezwykle intuicyjna obsługa oraz szeroki wachlarz zastosowania sprawiają, że tachimetr
Hi-Target ZTS-320R jest niemal bezkonkurencyjnym na rynku rozwiązaniem.
Technologia bezlustrowego pomiaru odległości

Tachimetr Hi-Target ZTS-320R został zaopatrzony w technologię precyzyjnego pomiaru odległości wąskim promieniem lasera. Ta
funkcjonalność 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, doskonała optyka, a także precyzyjny pomiar
obiektów przy niewielkiej wartości kąta to kolejne zalety, które pozytywnie zadziwią Cię w codziennej pracy z tachimetrem elektronicznym
Hi-Target ZTS-320R.
Zintegrowany system pomiarowy
System pomiarowy tachimetru Hi-Target ZTS-320R stanowi inteligentne połączenie precyzyjnego układu optycznego oraz stabilnej
konstrukcji mechanicznej. Ta unikalna kombinacja sprawia, że wzrasta Twój komfort pracy użytkowania instrumentu, przy jednoczesnym
podwyższeniu dokładności pomiaru.
Wydajny system pomiaru
Dzięki wydajnemu systemowi pomiarowemu metodą absolutnych enkonderów kół w tachimetrze Hi-Target ZTS-320R zwiększysz
dokładność i stabilność pomiaru. Docenisz wyjątkową wygodę braku konieczności inicjalizacji kół po każdorazowym uruchomieniu
instrumentu. Urządzenie bowiem zapamiętuje ustawienia orientacji stanowiska po wyłączeniu tachimetru, co bezpośrednio przekłada się
na szybkość i wygodę Twojej pracy.
Docenisz komfort pracy
Firma Hi-Target jako producent nowatorskich rozwiązań pomiarowych ma świadomość, iż użytkownicy doceniają inteligentne, komfortowe
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dla nich rozwiązania. Tachimetr elektroniczny Hi-Target ZTS-320R posiada niezwykle wygodny, dwustronny wyświetlacz LCD, który
pozwala 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 przejrzyste. Dodatkowo obustronna, alfanumeryczna
klawiatura pomaga zrealizować wszelkie zadania pomiarowe niezwykle szybko i wygodnie, a wszystko dla zwiększenia Twojego komfortu i
szybkości pracy.
Unikalne cechy tachimetru Hi-Target ZTS-320R:
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precyzyjny i szybki pomiar odległości
wszechstronna komunikacja i integracja: RS232, USB, miniUSB, karta SD, Bluetooth
współpraca z najpopularniejszym w kraju oprogramowaniem obliczeniowym: C-Geo, WinKalk
obustronna, alfanumeryczna klawiatura, wygodny wyświetlacz zwiększający komfort użytkowania
duży zasięg pomiaru - pomiar 600 m bez lustra
bogactwo funkcji, nowoczesna technologia
bezpieczeństwo 24 miesięcznej gwarancji
dwuosiowy kompensator

Zaawansowane oprogramowanie tachimetru elektronicznego Hi-Target ZTS-320R pozwala na realizację licznych zadań takich jak:
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Tyczenie: punktu, linii, podział lini na kilka odcinków, pomiary kątowo-odległościowe
Pomiar współrzędnych
Wcięcie wstecz
Pomiar wysokości niedostępnego celu (REM)
Przeniesienie wysokości Z z reperu
Pomiar czołówek (MLM) - wersja AB-AC i AB-BC
Pojedynczy mimośród (offset) liniowy - przód, tył, lewo, prawo
Podwójny mimośród (offset) liniowy
Mimośród (offset) kątowy - ekcentr katowy, kolumny, płaszczyzny)
Mimośród (offset) liniowy
Rzutowanie punktu na prostą tj.ławy fundamentowe
Pomiar azymutu
Pole powierzchni, obwód
Moduł drogowy (definiowanie i tyczenie tras, przekrojów)

Standardowy zestaw zawiera:

●
●
●
●
●
●

Tachimetr ZTS-320R
2 baterie
ładowarka sieciowa
przewód USB do transmisji danych
narzędzia rektyfikacyjne
instrukcja obsługi w języku polskim na CD/email
certyfikat sprawdzenia gwarantujęcy bezpieczeństwo użytkowania instrumentu
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Dodatkowo:
Ubezpieczenie "od wszelakich ryzyk" - opcja
Wsparcie techniczne - bezpłatny pakiet STANDARD (opcjonalnie - KOMFORT, PREMIUM)

Gwarancja: 24 miesiące

