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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  arbetsfl öden som passar just för er..

• 10 Hz uppdateringshastighet
• 150 ° / sek rotationshastighet 
• 30% mindre och lättare
• UltraTrack-teknologi
• Kompatibel för hybrid mätning med GNSS 
• 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-produktiv
Kombinera iX totalstation med GNSS "Hybrid mätning" för 
att kunna utföra alla mätningar på din arbetsplats. Hantera 
alla projekt enkelt och eff ektivt. 
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GeoPro Field Programvara
Detta är den enklaste och mest eff ektiva  programvarulösningen för geodesi och mätning.  
Sokkia GeoPro Field

   Välkommen till det snabbaste och 
enklaste sättet att samla in  och sätta ut dina 
mätdata i fält. GeoPro Fields användarvänliga  
gränssnitt och kraftfulla verktyg hjälper dig att 
utföra arbetet  snabbare och mer noggrant.

“
Blinken

“
Snabb och kraftfull EDM - 800 m refl ektorlöst 
och 6000 m mot prisma

Robust, vattentät och dammtät konstruktion, IP65

Integrerad stor, ljus färgpekskärm 

Integrerad Bluetooth® och avancerad LongLink™
kommunikation upp till 500 m.

UltraSonic-motorer med en rotationshastighet på 
150º per sekund

Avancerad UltraTrack-teknik

Förhöjd fl ertangentsfunktionalitet

Lägg till RC-PR5A för att öka räckvidd och låsning 
av prisma.
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Programvarulösning för geodesi och mätning
• Styr dina totalstationer och GNSS-system för enkel datainsamling i fält. 
• CAD-funktionalitet i fält & exportera fi ler till 3:e parts  programvara



Din lokala auktoriserade återförsäljare är:

sokkia.com

Specifi kationer med förbehåll för ändringar utan 
föregående avisering. 
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Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. 
och all användning av sådana märken av Sokkia sker under licens. Andra varumärken och namn 
tillhör respektive ägare.

Sågverksgatan 32
652 21 Karlstad
054- 21 60 60
www.blinken.eu


