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Den Ultimata Totalstationen 
Upplev prestanda som du aldrig sett tidigare. Sokkia IX är det 
snabbaste, lättaste, och mest kraftfulla Sokkia robotinstrument 
som har producerats. Och precis som alla andra av våra 
produkter, kan du anpassa den till dina behov och skapa egna 
arbetsflöden som passar just för er.

• UltraSonic-motorer

• 30% mindre och lättare

• SokkiaShield global service

• UltraTrack-teknologi

• 3 års garanti på instrumentet

• 5 års garanti på UltraSonic-motorerna

Ultra-snabb
UltraSonic-tekniken är drivkraften för iX-serien. Motorerna 
i iX-serien är snabba och har en rotationshastighet på 150 
° per sekund, vilket ger den jämnaste och mest exakta 
prismaspårningen i sin klass.

Ultra-exakt
Den nya UltraTrack-tekniken förbättrar prismaspårningen i 
alla förhållanden. Avancerade instrumentalgoritmer levererar 
noggranna resultat, oavsett hur snabbt du rör dig eller hur 
många hinder som står i din väg.

Ultra-lätt och pålitlig
Det här komprimerade systemet är ungefär 30% mindre och 
lättare än tidigare robotinstrument från Sokkia – samtidigt 
som det är dubbelt så snabbt. Utan traditionella växlar eller 
slitagedelar, håller UltraSonic-motorerna fyra gånger längre 
och har fem års garanti.
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Mångsidig lösning
iX-stationen är baserad på öppen källteknik. 
Det innebär att du som användare inte är 
låst att använda ett speciellt program för att 
styra och hantera dina data. iX-serien skapar 
möjligheten för dig att anpassa den efter dina 
rutiner och arbetsflöden.

Smart ansluten, både på fältet och 
kontoret
Komplex 3D-design layout görs enkelt med 
programvaran för datainsamling. Den ger en 
snabb visuell vägledning till dina designfiler 
och inbyggda mätningar. Samtidigt är det 
enkelt att hålla ditt team anslutet och utforma 
filer på ett enkelt sätt genom säkert, direkt 
datautbyte.

Kraftfull display
iX-serien är utrustad med en större och ljusare 
färgpekskärm och en snabbare processor vilket 
ger en förbättrad svarstid. Det användarvänliga 
gränssnittet innehåller enkla installationsrutiner 
och snabbtangenter för att göra ditt arbete 
enklare och effektivare.

Mycket tillförlitlig
Med iX-serien får du en 3-årig 
instrumentgaranti och en 5-årig motorgaranti 
(UltraSonic-motorgaranti). iX-serien erbjuder 
även tjänsten SokkiaShield™. Med den tjänsten 
är din iX-station stöldskyddad och kan vid 
eventuell stöld låsas och dess position kan 
spåras. 



Telescope
Resolving power 2.5"
Magnification 30x
Angle Measurement
iX-502 2"
iX-503 3"
iX-505 5"
iX-1001 1"
iX-1003 3"
iX-1005 5"
Tilt Angle Compensation
Compensation Liquid 2-axis tilt sensor
Range ±6’
Distance Measurement
Prism EDM Range
   iX-500
   iX-1000

4,000 m
6,000 m

Non-Prism Range
   iX-500
   iX-1000

600 m
800 m

Non-Prism Accuracy 2+2 ppm
Prism Accuracy
   iX-500
   iX-1000

2+2 ppm
1+2 ppm

Measuring Time Fine: 0.9 sec
Rapid: 0.6 sec
Tracking: 0.4 sec

Communications
LongLink™ interference-free communication
USB 2.0 Slot (Host + Slave)
RS-232C Serial
General
Display Color touch TFT

800 x 480 display
Keyboard 24 keys with illuminator
Battery Operation Up to 4 hours
Dust/Water Rating IP65
Wireless Connection Bluetooth® Class 1
Operating Temp -20°C to 50°C
Turning Speed
   iX-500
   iX-1000

85º / second
150º / second

Tracking Speed
   iX-500
   iX-1000

15
20

Weight (No battery or tribrach) 4.8 kg

SpecifikationerKompakt och kraftfull
iX-serien är 30% mindre och lättare än 
tidigare robotinstrument från Sokkia, 
samtidigt som den är dubbelt så snabb 
och erbjuder mer funktionalitet.
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UltraSonic-motorer
Med en rotationshastighet på 
150 ° per sekund ger de växelfria 
UltraSonic-motorerna den ultimata 
prismaspårningshastigheten och hög 
noggrannhet.


