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Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą ekspercką, która oferuje 
innowacyjne rozwiązania pomiarowe dla geodezji i GIS. Bazując na ponad 
10-letnim doświadczeniu w branży, zbudowaliśmy zespół ekspertów oraz 
ofertę, która spełnia najwyższe wymagania Klientów.

Oferujemy szeroki wybór odbiorników satelitarnych GPS/GNSS RTK/RTN, 
tachimetrów, bezzałogowych statków powietrznych (dronów), mobilnych 
urządzeń pancernych (tabletów  i laptopów), dalmierzy laserowych, 
oprogramowania pomiarowego oraz pełen zestaw niezbędnych do pracy 
w terenie akcesoriów.

Wartością fundamentalną dla naszej działalności jest indywidualne 
podejście do każdego Klienta oraz uczciwość i sumienność  w realizacji 
usług.

NaviGate - technologie pomiarowe dla GIS i geodezji

Już od ponad 10 lat dostarczamy 
innowacyjne rozwiązania 

dla geodezji i GIS
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NaviGate jest autoryzowanym 
dystrybutorem sprzętu amery-
kańskiej firmy Spectra Geospa-
tial, części korporacji Trimble - 
światowego lidera w zakresie 
technologii pomiarowych. Ofe-
rowane przez nas urządzenia ce-
chują się innowacyjnością i naj-
wyższą jakością.

Gdybyśmy chcieli opisać firmę Trimble za pomocą tylko 
jednego słowa, bez wątpienia byłaby to „innowacja”. Bo jak 
inaczej można scharakteryzować markę, której założenie  
w 1978 roku dało początek całkowicie nowej branży? 
 Pierwszy komercyjny odbiornik GPS, pierwsze wdroże- 
nie technologii RTK, pierwszy na świecie tachimetr  
zrobotyzowany, czy też wreszcie - pierwsze połączenie  
skanera laserowego i tachimetru jednoosobowego. 

Dzisiaj firma posiada w swoim portfolio ponad 1100 
patentów, zatrudnia 6 tys. pracowników w 35 krajach świata, 
a jej produkty wyznaczają kierunki rozwoju dla całej branży 
pozycjonowania.

Spectra Geospatial to amerykańska marka, która od ponad 
50 lat specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych 
 rozwiązań pomiarowych dla geodezji i budownictwa. 
Od przejęcia firmy przez Trimble’a w 2000 roku logo 
Spectry stało się znane na wszystkich kontynentach świata. 
W kolejnych latach kadrę inżynierską firmy wzmocnili 
konstruktorzy tak znanych marek jak Zeiss, Nikon, Ashtech 
czy TDS, dzięki czemu Spectra Geospatial stała się jednym  
z największych „graczy” na rynku sprzętu pomiarowego.

Od momentu założenia firmy w 1917 roku Nikon utrzymuje 
status pioniera technologii optycznych w Japonii i na 
całym świecie. Mottem firmy są dwa słowa - „wiarygodność  
i kreatywność”  - bardzo bliskie każdemu geodecie. Podążając 
za nimi Nikon dostarcza szerokie spektrum produktów 
i usług opartych na  precyzyjnej optoelektronice 
wykorzystywanej między innymi w  legendarnych 
tachimetrach, z których słynie ta japońska marka.

Nasze marki dla geodezji i GIS

Nasz sprzęt 
wyznacza kierunki 

rozwoju dla 
całej branży





CZĘŚĆ I:

SPRZĘT 
GEODEZYJNY



8

Geodezyjne odbiorniki GNSS 

Są tacy, którzy twierdzą, że wszystkie odbiorniki GNSS działają tak samo. 
Możesz im uwierzyć... lub zaprosić nas na prezentację terenową i na własne 
oczy przekonać się, że nie jest to prawda. Pójdziemy pod okapy drzew  
i zanurzymy się w „miejskie kaniony”, których wysokie budynki skutecznie 
ograniczają widoczność nieba.

Tam, gdzie kończą się możliwości pomiarowe zwykłych odbiorników, nasz 
sprzęt  pokazuje swoją prawdziwą wartość. Bo technologia przetwarzania 
sygnałów satelitarnych stworzona przez inżynierów Spectry znacząco różni 
się od wszystkiego  co widziałeś do tej pory.

Na czym polega jej sekret? I dlaczego to właśnie nasze odbiorniki GNSS 
gwarantują niedoścignioną dla konkurencji wydajność pomiarów  
w trudnych warunkach terenowych?

Zapraszamy do lektury!

„SP60 mierzy  
w miejscach, 

 do których inne 
odbiorniki GNSS 

nawet się nie 
zbliżają...”
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Technologie Spectra Geospatial w odbiornikach GNSS

Technologia Z-Blade

Większość dostępnych obecnie na rynku odbiorników GNSS 
nie jest w stanie tak naprawdę w pełni wykorzystać możliwości, 
które dają im systemy satelitarne takie jak rosyjski GLONASS, 
chiński BeiDou czy powstający właśnie europejski system 
Galileo. Do wykonania inicjalizacji i stabilnego prowadzenia 
pomiarów RTK standardowe odbiorniki GNSS potrzebują 
bowiem widoczności co najmniej 5 satelitów GPS, natomiast 
sygnały z innych konstelacji są traktowane jedynie jako 
dodatek, który staje się zupełnie bezużyteczny w przypadku 
braku sygnałów amerykańskich satelitów. Taką sytuację 
nazywamy podejściem GPS-centrycznym.
 
Dzięki opatentowanej technologii Z-Blade odbiorniki Spectra 
Geospatial jako jedyne na świecie cechują się podejściem 
GNSS-centrycznym, a więc całkowicie niezależnym od 
dostępności sygnałów GPS.  Oznacza to, że   w  przypadku 
niewystarczającej liczby amerykańskich satelitów (a nawet 
 w  sytuacji całkowitego braku dostępu do sygnału GPS) 
odbiornik będzie  w stanie wykonać pełną inicjalizację RTK 
i kontynuować pracę wyłącznie  w oparciu o system GLONASS 
lub np. dowolną kombinację satelitów  GLONASS+BEIDOU.

Rozwiązanie to okazuje się niezastąpione zwłaszcza pod 
okapami drzew  i w  terenach silnie zurbanizowanych, 
gdzie poprzez ograniczony horyzont dostęp do sygnałów 
satelitarnych jest mocno utrudniony. W takiej sytuacji silnik 
obliczeniowy Z-Blade sprawi, że sygnały GLONASS nie będą 
tylko dodatkiem do GPS, ale zostaną w pełni wykorzystane 
do przyspieszenia inicjalizacji i  stabilnego wykonywania 
pomiarów RTK.
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Bluetooth dalekiego zasięgu
Każdy odbiornik GNSS Spectra Geospatial SP60 poza zwykłym modułem 
Bluetooth jest standardowo wyposażony również w drugi nadajnik 
o mocy aż 100 mW, umożliwiający szybkie i proste w obsłudze 
połączenie dwóch SP60 we własny zestaw polowy (baza + odbiornik 
ruchomy). Bluetooth ten posiada zasięg nawet 800 metrów, co  
w zupełności wystarcza do obsługi większości prac geodezyjnych. 
Alternatywnie Bluetooth pozwala także na wzmocnienie połączenia 
pomiędzy odbiornikiem i kontrolerem, co może się przydać zwłaszcza  
w terenach o słabym zasięgu sieci GSM.

Technologia UHF
Wyjątkowość technologii UHF w odbiornikach Spectra Geospatial 
polega na schowaniu anteny radiowej wewnątrz tyczki wykonanej  
z włókna szklanego. Dzięki takiemu rozwiązaniu antena jest świetnie 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Zwiększa się również 
zasięg pracy z wykorzystaniem radia UHF dzięki wzmocnionej 
propagacji fal radiowych. W połączeniu z silnymi radiomodemami 
o mocy 2W, w które mogą zostać wyposażone odbiorniki SP60 
i SP80, technologia ta umożliwia komunikację na odległość aż  
do 5 km.

Technologia antykradzieżowa
Technologia antykradzieżowa pozwala na zabezpieczenie odbiornika GNSS
przed nieuprawnionym użyciem - np. gdy zbiera dane statyczne albo 
pracuje jako polowa stacja referencyjna. Jeśli w takim przypadku 
instrument wykryje zmianę swojego położenia (np. w wyniku kradzieży), 
automatycznie zablokuje wszystkie funkcje pomiarowe, stając się 
bezużytecznym dla złodzieja. Może również rozpocząć wysyłanie 
komunikatów SMS lub e-mail na telefon lub komputer użytkownika, 
zawierających aktualne współrzędne urządzenia i umożliwiając tym 
samym jego szybkie odnalezienie. Dodatkowo dzięki tej technologii 
użytkownik ma możliwość zabezpieczenia odbiornika za pomocą kodu 
PIN lub zdefiniowania przedziału czasowego, po którym odbiornik zostanie 
automatycznie zablokowany.

Technologia RTX
Zastosowana w niektórych odbiornikach Spectra Geospatial nowoczesna 
antena typu L-Band pozwala na wykorzystanie poprawek Trimble 
CenterPoint RTX, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonywać pomiary 
różnicowe za pomocą tylko jednego odbiornika GNSS nawet w terenie 
bez zasięgu GSM i bez stacji referencyjnych! Poprawki te są dostarczane 
drogą satelitarną i jako najdokładniejsze korekty tego typu na świecie mogą 
zapewnić 2-centymetrową precyzję pomiarów po kilkunastominutowej 
inicjalizacji w każdym miejscu na Ziemi. 

UHF
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Spectra Geospatial SP60

Odbiornik SP60 wyróżnia się szerokimi 
możliwościami dostosowania do potrzeb 
użytkownika: od prostego rozwiązania L1 GPS, 
poprzez zestawy baza-rover (skomunikowane 
za pomocą radia UHF lub modułu Bluetooth 
dalekiego zasięgu), aż po zaawansowane 
systemy GNSS do pomiaru w sieciach RTK i RTN. 
Dzięki wykorzystaniu przełomowej technologii 
Z-Blade oraz nowoczesnej anteny typu L-Band, 
która zapewnia odbiór poprawek RTX, SP60 
dostarcza wiarygodne obserwacje o najwyższej 
dokładności – w każdych warunkach i w dowolnym 
miejscu na świecie.

Najważniejsze cechy:
• 240-kanałowa płyta Trimble 6G ASIC (GPS 

GLONASS/ Galileo/BeiDou/SBAS)
• GNSS-centryczna technologia Z-Blade
• Szerokie możliwości konfiguracyjne
• Bluetooth dalekiego zasięgu
• Technologia antykradzieżowa
• Obsługa serwisów Trimble RTX (L-Band)
• Obsługa formatów poprawek RTCM 3.2  

i Trimble CMRx

Wszechstronny odbiornik
do każdego zadania

BEST
SELLER
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Spectra Geospatial SP85

Odbiornik kolejnej generacji, który łączy w sobie 
wszystkie dotychczasowe osiągnięcia technologii 
GNSS RTK z całkowicie rewolucyjnym podejściem 
do przetwarzania sygnałów satelitarnych. Dzięki 
zupełnie nowej 600-kanałowej płycie Trimble 
7G ASIC, SP85 jest przygotowany do obsługi 
wszystkich istniejących i budowanych systemów 
GNSS. 

Ponadto SP85 posiada niezwykle szerokie opcje 
komunikacyjne, oferując unikalne połączenie 
możliwości zintegrowanego modemu 3.5G, 
łączności WI-FI oraz radia UHF z wiadomościami 
e-mail/SMS i ochroną antykradzieżową. 

Najważniejsze cechy:
• 600-kanałowa płyta Trimble 7G ASIC (GPS/

GLONASS/Galileo/BeiDou/SBAS/L-Band)
• GNSS-centryczna technologia Z-Blade
• Komunikacja Wi-Fi, SMS oraz e-mail
• Technologia antykradzieżowa
• Elektroniczna libella
• Dwie baterie, wymienne bez przerywania 

pracy

Niezrównana
łączność GNSS
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Spectra Geospatial SP90m

Niezwykle zaawansowany, modułowy 
odbiornik GNSS o szerokich 
zastosowaniach. Może pracować 
zarówno jako polowa stacja bazowa, 
permanentna stacja referencyjna 
(CORS), odbiornik ruchomy RTK/RTN/
RTX, czy też wreszcie jako główny 
element systemu sterowania maszyn.

Jego 480-kanałowa płyta główna 
napędzana technologią Z-Blade 
pozwala nie tylko na przetwarzanie 
wszystkich istniejących i planowanych 
sygnałów GNSS, ale także na 
jednoczesne podłączenie dwóch anten 
odbiorczych, dzięki czemu z pomocą 
SP90m istnieje możliwość precyzyjnego 
monitorowania dodatkowych wartości, 
takich jak azymut, pochylenie i obrót 
elementu.

Najważniejsze cechy:
• 480-kanałowa płyta Trimble ASIC 

(GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/SBAS)
• Wszechstronna modułowa budowa
• GNSS-centryczna technologia 

Z-Blade
• Możliwość podłączenia dwóch anten
• Szerokie opcje komunikacyjne
• Technologia antykradzieżowa

Odbiornik GNSS 
do zadań specjalnych
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Kontrolery i oprogramowanie

Dobry odbiornik GNSS to tylko połowa sukcesu. Nie mniej ważny  
(a według niektórych nawet ważniejszy) jest odpowiedni rejestrator polo-
wy z prostym w obsłudze,  a jednocześnie zaawansowanym oprogramo-
waniem pomiarowym, które pomoże zamienić obserwacje geodezyjne  
na współrzędne punktów.

W naszej ofercie znajdziesz zarówno tradycyjne, pancerne kontrolery  
z systemem Windows Mobile, jak i nowoczesne tablety polowe oparte na 
platformie Windows 10. A może do zbierania danych w terenie wolisz wy-
korzystać swój własny smartfon z systemem Android...? Wybór należy do 
Ciebie.

Niezależnie od tego, na jakie rozwiązanie się zdecydujesz, możesz być pe-
wien, że nasze oprogramowanie polowe pozwoli Ci szybko i skutecznie 
wykonać każdą robotę geodezyjną: od najprostszego pomiaru syt-wys  
aż po zaawansowane tyczenia dróg i obliczenia mas ziemnych.

Z naszymi kontrolerami aż chce się iść w teren!

Wykonuj pomiary 
terenowe w każdych 
warunkach 
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Spectra Geospatial Ranger 7

Przedstawiamy czwartą generację kontrolera Ranger. Jego całkowicie nowa kon-
strukcja bazuje na 18-letnim doświadczeniu pracy w najtrudniejszych warunkach 
pomiarowych. Przez cały ten czas założenia projektowe pozostały niezmienne: jakość, 
wydajność i niezawodność – tak, abyś każdego dnia był pewny, że Twój sprzęt wykona 
swoje zadania szybko i sprawnie. Ranger 7 kontynuuje długą tradycję swoich poprzed-
ników koncentrując się na tym co jest najważniejsze.

• Rozmiar ekranu: Dzięki niemu nie tylko zobaczysz większą mapę, ale także 
dostrzeżesz wyniki swojej pracy od razu w terenie.

• Fizyczna klawiatura: Podświetlany panel klawiatury QWERTY wraz klawiszami 
numerycznymi oznacza szybkie i bezbłędne wprowadzanie danych - nawet  
w grubych rękawiczkach i w warunkach słabego oświetlenia.

• Wytrzymałość i niezawodność: Dzień przerwy w pomiarach nie jest dobrym 
rozwiązaniem. Niewiele rzeczy może bardziej zaburzyć harmonogram Twojej pracy 
niż niedziałający sprzęt. Ranger 7 został zaprojektowany tak, abyś nie musiał robić 
sobie przerwy w pomiarach ze względu na problemy sprzętowe.

• Pełna produktywność: Ekran, klawiatura, solidny uchwyt na tyczkę, baterie 
pozwalające na ich wymianę podczas pracy oraz wiodące w branży oprogramowanie 
terenowe Survey Pro - wszystko to w połączeniu z wysokiej jakości instrumentami 
Spectra Geospatial sprawia, że inwestycja w kontroler Ranger 7 to niezwykle trafny 
wybór.

Wysokiej jakości wyniki pomiarów to 
efekt Twojej pracy. Ranger 7 sprawi, że 
uzyskasz je szybciej.
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Kontroler bez 
kompromisów
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• Windows Embedded 
Handheld 6.5

• Procesor 800 MHz, 
pamięć 8 GB

• Pełna klawiatura 
alfanumeryczna lub 
QWERTY

• Duży, czytelny ekran 
oporowy (4,2”)

• Radio 2.4 GHz
• Norma IP67

Ranger 3
Pancerny kontroler  
z klawiaturą numeryczną

• Windows Embedded 
Handheld 6.5

• Procesor 1 GHz,  
pamięć 16 GB

• Podstawowe przyciski 
funkcyjne

• Czytelny ekran 
pojemnościowy (4,3”)

• Norma IP68

T41
Duży ekran pojemnościowy   
i niska waga

• Android 8.0
• Procesor 2.2 GHz,  

pamięć 64 GB
• Ekran 6.0”
• Bateria 8000 mAh  

(15 godzin pracy)
• Norma IP67

MobileMapper 60
14 godzin dokładnych 
pomiarów na jednej baterii!

• Windows 10
• Procesor 1.9 GHz,  

dysk 64-256 GB
• Programowalne przyciski 

+ joystick
• Ekran 7,0”
• Norma IP68

Mesa 3
Kompaktowy tablet 
z Bluetooth dalekiego zasięgu

Inne kontrolery

• Windows 10 Enterprise
• Ekran o przekątnej 10,1”
• Procesor Intel Core i7
• Dysk SSD 256 lub 512 GB
• Wymiana baterii w trakcie pracy
• Norma IP65

ST10
Zaawansowany tablet polowy

NOWOŚĆ !
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Oprogramowanie pomiarowe

Survey Pro

Nowoczesne oprogramowanie 
pomiarowe na system   
Windows 10 i Windows Mobile

Oprogramowanie Spectra Geospatial Survey Pro umożliwia wykonywanie wszelkie-
go rodzaju robót geodezyjnych. Pozwala na pełną integrację danych pozyskanych 
za pomocą odbiorników GNSS, tachimetrów i niwelatorów cyfrowych w jednym 
projekcie, dzięki czemu zapewnia maksymalną wydajność pracy w terenie. Jest 
szybkie, proste w obsłudze i - co najważniejsze - niezwykle stabilne, dzięki czemu po-
miary z tym oprogramowaniem są prawdziwą przyjemnością. Rejestracja pikiet, tycze-
nie, obliczenia, tworzenie map, zarządzanie danymi - a wszystko to w jednej aplikacji.  
W połączeniu z modułem Spectra Geospatial Central służącym do gromadzenia da-
nych „w chmurze”,  uzyskujemy kompletne narzędzie pomiarowe, które znacznie skróci 
czas potrzebny do wykonania dowolnej pracy geodezyjnej.

Survey Pro jest dostępne zarówno na tradycyjne kontrolery z systemem Windows Mo-
bile, jak i na tablety terenowe z systemem Windows 10. Obsługuje wszystkie klasyczne 
instrumenty geodezyjne marki Trimble i Spectra Geospatial.

Najważniejsze cechy:

• Prosta integracja pomiarów optycznych, satelitarnych i niwelacyjnych w jednym 
projekcie

• Bogate programy tyczenia punktów, linii i spadków
• Tworzenie własnego menu startowego
• Zaawansowany moduł drogowy
• Możliwość pracy na Numerycznych Modelach Terenu
• Obliczanie objętości mas ziemnych
• Praca w chmurze dzięki modułowi SP Central
• Obsługa wszystkich tachimetrów i odbiorników GNSS marki Trimble i Spectra  

Geospatial
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Survey Mobile

Spectra Geospatial Central

Prosta aplikacja pomiarowa na Androida

Aplikacja do pracy w chmurze

Survey Mobile to łatwe do nauki i proste w obsłudze oprogramowanie 
pomiarowe dla tych, którzy chcą pracować w terenie szybko i wydajnie. Interfejs 
użytkownika został zaprojektowany tak, aby ułatwić wykonywanie najczęstszych 
zadań geodezyjnych, tj. pomiarów GNSS i tyczenia punktów, zarówno za pomocą 
odbiorników GNSS, jak i tachimetrów manualnych.

Aplikacja Survey Mobile obsługuje instrumenty SP60 i SP80, a także nowy, ręczny 
odbiornik SP20 z unikalną funkcją centrowania nad punktem z wykorzystaniem 
wbudowanej kamery. Z poziomu kontrolera z zainstalowanym Survey Mobile 
można również kontrolować pomiary tachimetrami z serii Nikon Nivo, Nikon X  
i Spectra Geospatial FOCUS.

Oprogramowanie jest zoptymalizowane pod kątem kontrolerów z sytemem 
Android 4.3 lub wyższym i można je zainstalować praktycznie na każdym 
smartfonie dostępnym na polskim rynku.

Najważniejsze cechy:
• Proste w obsłudze
• Łatwe do nauki
• Najczęściej wykorzystywane funkcje pomiarów GNSS i tachimetrycznych
• Szybka konfiguracja i pomiar
• Wsparcie dla wszystkich smartfonów i tabletów z systemem Android 4.3 

lub wyższym
• Obsługa wszystkich odbiorników GNSS i tachimetrów z grupy Nikon-

Spectra Geospatial

Usługa pracy w chmurze, która pozwala na szybką wymianę plików pomiędzy 
wieloma komputerami.  SG Central dokonuje automatycznej synchronizacji 
plików obserwacyjnych, dzięki czemu zespoły pomiarowe mają stały dostęp do 
najbardziej aktualnych danych.
Korzystanie z programu jest całkowicie darmowe dla wszystkich Klientów, 
 posiadających aktualną licencję Survey Pro.

SG Central składa się z 4 modułów:
• Portalu internetowego służącego do zarządzania kontami użytkowników
• Oprogramowania polowego Survey Pro pozwalającego na zbieranie 

danych terenowych
• Programu Central Sync umożliwiającego synchronizację danych na 

komputerach biurowych
• Aplikacji na smartfony do przeglądania plików pomiarowych
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Survey Office
Zaawansowane oprogramowanie biurowe

Survey Office (SPSO) to kompletne oprogramowanie biurowe - bliźniacze do programu Trimble 
Business Center. Zacznij i zakończ swoję pracę w SPSO! Połącz dane pochodzące z odbiorników GNSS, 
tachimetrów i niwelatorów, aby otrzymać najdokładniejsze wyniki pomiarów. Dodaj do nich chmury 
punktów, ortofotomapy, modele BIM oraz CAD i twórz najbardziej kompletne produkty dla swoich 
Klientów. SPSO zapewnia wiodące na rynku możliwości integracji danych geoprzestrzennych, a dzięki 
swojej elastyczności pozwala zaoszczędzić na drogich licencjach innych programów biurowych.

Aby jeszcze lepiej dopasować oprogramowanie do Twoich potrzeb, jest ono 
dostępne w trzech wersjach:
• Wersja Bazowa - pozwala na kontrolę danych, wyrównanie sieci, przetwarzanie kodów 

pomiarowych, funkcje COGO, CAD, postprocessing GPS L1 oraz tworzenie raportów
• Wersja Pośrednia - pozwala dodatkowo na kalibrację do lokalnych układów, pełny postprocessing 

GNSS, tworzenie powierzchni, obliczanie objętości, bardziej zaawansowane funkcje CAD i narzędzia 
do przetwarzania chmur punktów

• Wersja Zaawansowana - zawiera dodatkowo narzędzia do projektowania dróg, plotowania, 
integracji z oprogramowaniem Trimble Clarity; obsługuje także technologię fotogrametrii 
naziemnej Trimble VISION.

Ponadto każdą z wersji możesz rozbudować o dodatkowe moduły, zwiększające 
możliwości oprogramowania:
• Moduł fotogrametrii lotniczej - integruje w sobie oprogramowanie Trimble UAS Master, pozwalając 

na przetwarzanie danych lotniczych
• Moduł rysunków zaawansowanych - upraszcza i automatyzuje plotowanie danych geodezyjnych, 

włączając w to szkicowanie przekrojów, a także rysowanie map ewidencyjnych
• Moduł przygotowania danych - pozwala na „czyszczenie” istniejących rysunków, a także ich 

konwersję z formatu 2D do modeli 3D
• Moduł GIS - umożliwia integrację danych geodezyjnych z bazami danych GIS
• Moduł skanowania - zaawansowane narzędzie do zarządzania, wyświetlania i opracowywania 

chmur punktów ze skanerów laserowych.

Najważniejsze cechy:
• Import i edycja danych z tachimetrów, odbiorników GNSS i niwelatorów
• Tworzenie i edycja Numerycznych Modeli Terenu i korytarzy drogowych
• Postprocessing, kontrola wektorów i wyrównanie sieci GNSS
• Transformacja układów współrzędnych
• Zintegrowany moduł CAD
• Tworzenie opracowań mapowych
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Tachimetry i niwelatory z serii

Sprzęt geodezyjny w ciągu ostatniej dekady zmienił się nie do poznania.  
I choć na rynku co rusz pojawiają się nowe odbiorniki GNSS, skanery 
laserowe, czy bezzałogowe statki powietrzne, to jednak nadal trudno 
wyobrazić sobie funkcjonowanie firmy geodezyjnej bez porządnego 
tachimetru. „Porządnego”, czyli jakiego?

Uważamy, że dobry tachimetr powinien posiadać przede wszystkim trzy 
cechy: być szybki, wygodny w obsłudze i gwarantować wiarygodne pomiary 
dzień po dniu. Bazując na tych założeniach nasi inżynierowie w Niemczech 
i Japonii zaprojektowali serię instrumentów optycznych Spectra Geospatial 
FOCUS. To nowoczesne i niezwykle wydajne tachimetry, które poradzą 
sobie z każdym zadaniem geodezyjnym.

Wybierz model, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom i ruszaj  
w teren!

„FOCUS 35 jest dwa 
razy szybszy niż inne 

 tachimetry 
zrobotyzowane, 

które testowałem   
do tej pory...”
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Technologie Spectra Geospatial w tachimetrze              35

Technologia StepDrive

Serwomotory StepDrive to dwuczęściowy system napędowy, który bazuje 
na silnikach krokowych i jest złożony z napędu zgrubnego oraz precyzyjnego. 
Napęd zgrubny odpowiada za bardzo szybki obrót instrumentu (nawet 
90°/s) natomiast napęd precyzyjny – za dokładne celowanie. Dzięki temu 
systemowi tachimetr jest niezwykle energooszczędny. Oprócz tego 
posiada wysoką stabilność celowania – niezależnie od wpływu warunków 
zewnętrznych, takich jak wiatr, osiadanie statywu, czy przypadkowe 
dotknięcie obudowy tachimetru.

Technologia Geo-Lock

FOCUS 35 w wersji RX i Robotic jest wyposażony w unikalną technologię 
Geo-Lock™, wykorzystującą odbiornik GPS wbudowany w rejestratory 
 Ranger 3 i 7 do wsparcia śledzenia pryzmatu. Jest to szczególnie istotne  
w trudniejszych warunkach terenowych. Dzięki technologii Geo-Lock 
FOCUS 35 szybciej niż konkurencyjne tachimetry odnajdzie „zgubiony” 
pryzmat, nie pozwalając tym samym na przestój w pomiarach.

Technologia Lock-N-Go

Technologia Lock-N-Go to innowacyjny system śledzenia luster pasywnych, 
wykorzystujący najnowsze osiągnięcia z dziedziny przetwarzania obrazów 
cyfrowych. Szybkie i skuteczne wyszukiwanie pryzmatów zapewnia 
wbudowana w obiektyw kamera, pracująca z częstotliwością 109 Hz (109 
zdjęć na sekundę). Dzięki niej instrument potrafi „dostrzec” błędne cele 
takie jak inne pryzmaty, czy kamizelki odblaskowe i zawsze pozostać 
zablokowanym na tym właściwym. Dzięki wykorzystaniu kamery znacząco 
skraca się także czas  i zwiększa się dokładność precyzyjnego celowania.

Czy wiesz, że...?

Tachimetr zrobotyzowany FOCUS 35 
stworzono z dbałością o najmniejsze 
detale. Do zaprojektowania jego 
obudowy zewnętrznej zaproszono 
pewną firmę, która ze swojego 
zadania wywiązała się tak dobrze, że 
instrument otrzymał prestiżową 
nagrodę  iF Design Award. Od ponad 
60 lat jest ona znakiem doskonałości 
projektowej i mogą się nią pochwalić 
tylko najbardziej innowacyjne 
produkty.

Rysunek przedstawia szkice 
koncepcyjne wyglądu 
tachimetru FOCUS 35.
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• Dokładność pomiaru kątów: od 1” do 5”
• Trzy wersje zrobotyzowania: LockNGo,  

RX i Robotic
• Legendarna optyka Zeissa
• Bezlustrowy pomiar odległości do 800 metrów
• Cichy i niezawodny napęd StepDrive
• Szybkie wyszukiwanie pryzmatu dzięki technologii 

GeoLock GPS
• Bardzo wysoka prędkość obrotu (do 90°/s)
• Nawet 12 godzin pracy na jednym zestawie baterii
• Pomiary zintegrowane z odbiornikiem GPS

Tachimetr jednoosobowy 35

Zrobotyzowany tachimetr, który zapewnia 
najwyższą dokładność pomiarów. FOCUS 35 
potrafi samodzielnie zastąpić obserwatora, 
pozwalając na pełną kontrolę instrumentu  
z poziomu tyczki z pryzmatem  i rejestratorem. 
Dzięki temu wykonywanie wszystkich 
obserwacji może odbywać się w pełni 
jednoosobowo, co znacznie obniża koszty  
i podnosi wydajność pracy.

35

Ultranowoczesny 
tachimetr zrobotyzowany



Inne instrumenty pomiarowe 
z serii
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• Dokładność pomiaru kątów: 2” lub 5”
• Dalmierz bezlustrowy do 500 metrów
• Dwustronny ekran TFT LCD
• Komunikacja SD, USB i RS-232
• Dwa wyzwalacze pomiaru odległości
• Proste i intuicyjne oprogramowanie
• Jeden z najtańszych tachimetrów  

z gwarancją Trimble’a

Tachimetr z gwarancją Trimble’a  
w atrakcyjnej cenie

2

Zestawienie 
różnic F35 LockNGo F35 RX F35 Robotic

Dostępne 
dokładności 

kątowe
5”, 3”, 2”, 1” 5”, 3”, 2” 5”, 3”, 2”, 1”

Jednoosobowa 
praca

Sposób 
połączenia z 
kontrolerem

Bluetooth 
dalekiego 

zasięgu
Radio Cirronet (FHSS) 2.4 GHz

Zasięg 
połączenia z 
kontrolerem

Do 300 m Do 800 m

Panel 
użytkownika  

(ekran + klawiatura)

Dwa gniazda 
baterii

Gwarancja 2 lata

Polecane 
kontrolery

Mesa 2 / 3 Ranger 3      lub      Ranger 7

*UWAGA! Kontrolery z serii Ranger 3 i Ranger 7 można zamówić 
wyłącznie z tachimetrami FOCUS 35 w wersji RX lub Robotic
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Tachimetry z serii 

Jesienią 2017 roku z okazji stulecia firmy Nikon do sprzedaży wprowadzona została 
całkowicie nowa seria tachimetrów Nikon XF oraz XS. Instrumenty te wyróżniają się  
z tłumu przede wszystkim unikalną technologią Autofocus, która pozwala na 
automatyczne ogniskowanie tachimetru na wskazanym celu, oszczędzając tym 
samym czas i wzrok użytkownika. Od 2019 roku seria tachimetrów Nikon XF została 
rozszerzona o model „HP” (wysokiej precyzji), w którym zastosowano dalmierz 
fazowy zamiast dalmierza impulsowego. Tym samym Nikon jest jedynym na świecie 
producentem tachimetrów, oferującym Klientom wybór rodzaju dalmierza, dzięki 
czemu można idealnie dopasować go do realizowanych zadań.

Nowe tachimetry Nikon XF i XS
Niech zapanuje produktywność!

Tachimetry Nikon 
wyróżniają się unikalną 
technologią Autofocus
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Wybierz wersję tachimetru Nikon, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom!

Zestawienie różnic

Nikon XS Nikon XF Nikon XF HP

Pomiary na pryzmat
Zasięg: 5000 m

Dokładność: 2+2 ppm
Czas pomiaru: 0.5 s

Zasięg: 3000 m
Dokładność: 1+1.5 ppm

Czas pomiaru: 1.2 s

Pomiary bez pryzmatu Zasięg: 800 m
Dokładność: 3+2 ppm

Zasięg: 500 m
Dokładność: 2+2 ppm

Rozproszenie plamki 
lasera 60 mm na 30 m 26 mm na 30 m

Czas pracy na zestawie 
baterii 18 h 12 h 18 h

Ekran 2x monochromatyczny
LCD (128 x 64 px) 2x kolorowy, dotykowy LCD (640 x 480 px)

Oprogramowanie 
pomiarowe Nikon Survey Pro

Praca na mapach 
(aktywne pliki DXF)

Diody do tyczenia

Bluetooth Standardowy Dalekiego zasięgu

Ochrona przed 
kradzieżą Kod PIN Trimble Locate2Protect

Gwarancja
 2 lata

NOWOŚĆ !
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Tachimetry z serii 

Nowe tachimetry Nikon N to najlepszy wybór z podstawowej półki instrumentów. 
Umożliwiają pomiary bezlustrowe do 600 m w dobrych warunkach z dokładnością  
3 mm + 2 ppm oraz pomiary na pryzmat z dokładnością 2 mm + 2 ppm. Model Nikon K 
umożliwia pomiar tylko na pryzmat. Oba instrumenty występują w wersji 2” posiadają-
cej dwa ekrany i 5” wyposażonej w jeden ekran.

Nowe instrumenty dopracowano pod względem wygody codziennego użytkowa-
nia: ładowanie jest teraz możliwe przez złącze USB zarówno z gniazdka sieciowego  
jak i w terenie z powerbanku, a dane można szybko przesłać na smartfona z NFC. 
Wystarczy przyłożyć go do tachimetru, a pliki zostaną od razu skopiowane przez 
dedykowaną aplikację na Androida lub iOS.

Nikon N i Nikon K – najtańsze nowoczesne 
tachimetry

Szybka transmisja danych i uniwersalne ładowanie.



Przyłóż smartfona z NFC do tachimetru 
i szybko prześlij dane przez Bluetooth

29
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Akcesoria geodezyjne

Akcesoria idealnie uzupełniają się z naszymi urządzeniami. Są wysokiej 
jakości, wytrzymałe i łatwe w użyciu.

Ukazane po prawej stronie produkty są tylko propozycją. Pełną ofertę 
akcesoriów do odbiorników GNSS,  kontrolerów, tachimetrów, dalmierzy, 
tabletów  i laptopów pancernych można znaleźć na stronie: 
navigate.pl/akcesoria  

Wszystko, czego 
potrzebuje 
Profesjonalista 
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Idealny do tyczenia obiektów. 
Stała -30/0 mm. W zestawie 
4 tyczki aluminiowe (każda 
 o długości 30 cm) oraz 
pokrowiec transportowy.

Stała -30/0 mm.   
W zestawie z pokrowcem transportowym.

Stabilny statyw, idealny pod lżejsze tachimetry 
z serii FOCUS. Pokryty tworzywem PCV dla 
ochrony przed wilgocią i wyposażony w klamry 
 ułatwiające rozkładanie.  Waga: 5,5 kg. 
Regulacja wysokości: 90-170 cm.

Wodoszczelna i wstrząsoodporna.   
Dostępna w kilku rozmiarach.

Z regulacją pozwalającą 
dopasować ją do różnego 
rodzaju pryzmatów.  Gwint: 
5/8 cala.  Wysokość: 1,5 - 2,5 m. 
 Waga: 1,21 kg.

Mini-pryzmat 
realizacyjny

Pryzmat okrągły z tarczą 
celowniczą

Statyw drewniany średni Nestle

Twarda walizka transportowa

Tyczka aluminiowa 
(2,5 m)  pod 
pryzmat SECO





CZĘŚĆ II:

SPRZĘT GIS
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Odbiorniki GNSS dla GIS

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że profesjonalnych odbior-
ników GNSS używają wyłącznie geodeci. Nic bardziej mylnego. Dokładna 
informacja o wzajemnym położeniu  obiektów jest niezwykle cenna także 
w wielu innych obszarach, takich jak leśnictwo, energetyka, ochrona środo-
wiska, czy sektor użyteczności publicznej. 

Marka Spectra Geospatial ma niezwykle długą tradycję w produkcji najwyższej 
klasy odbiorników GNSS do zastosowań GIS. Dość wspomnieć o legendar-
nej serii MobileMapperów®, będących obecnie na wyposażeniu większości 
jednostek Lasów Państwowych w Polsce.

Dziś – w dobie odbiorników GPS wbudowanych w telefony – nasz sprzęt 
pomiarowy nadal oferuje jego użytkownikom dokładność pomiaru nie-
osiągalną dla amatorskich urządzeń, a oprogramowanie terenowe pozwa-
la na budowę kompleksowej bazy danych o otaczającej nas przestrzeni.

Zapraszamy do świata GIS!

W wielu branżach  
i dziedzinach odbiorniki 

GNSS stają się konieczne
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MobileMapper 60

35

MobileMapper 60 to wyjątkowe połączenie smartfona, tabletu i 
odbiornika GNSS – w jednej trwałej obudowie spełniającej normy IP67 
i MIL-STD-810G. Urządzenie jest jednocześnie smukłe i lekkie, a przy 
tym posiada aż 6-calowy ekran, który pozwala na niezwykle wygodne 
przeglądanie mapy i wyświetlanie wyników pomiarów. Dzięki śledzeniu 
satelitów z aż 4 konstelacji (GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou)  
i nowej antenie wewnętrznej, z pomocą MM60 można uzyskać 
nawet 1,5-metrową dokładność pomiarów w czasie rzeczywistym 
(dokładność tą można jeszcze podwyższyć poprzez postprocessing 
surowych danych).

Najważniejsze cechy: 

• Dokładności 1,5 m z GPS + Galileo + GLONASS/Beidou + SBAS
• System operacyjny Android 8.0 z usługami Google 
• Szeroki zakres komunikacji: Bluetooth, WiFi i modem 4G LTE, NFC
• Duży i czytelny wyświetlacz 6”
• Bateria pozwalająca na 15 godzin pracy
• Pancerna obudowa (normy IP67 i MIL-STD-810G)
• Ośmiordzeniowy procesor 2,2 GHz, 4 GB RAM i 64 GB pamięci 

wewnętrznej
• 3 lata gwarancji Trimble w standardzie

Smartfon i odbiornik w jednym

WiFi Modem
4G LTE Aparat Pamięć Bateria E-kompas NFC

Wireless 
LAN 802.11 
a/b/g/n/ac

13 MPx (tył), 
5 MPx (przód) 64 GB 8000 mAh

Wygodne przeglądanie mapy  
i wyświetlanie wyników pomiarów
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Spectra Geospatial SP20

SP20 to najnowszy ręczny odbiornik GNSS z Androidem, 
następca popularnych i cenionych MobileMapperów 
120 i 220. Pozwala na wykonywanie pomiarów, które nie 
odbiegają jakościowo od najlepszych odbiorników klasy 
geodezyjnej takich jak np. SP60, a jednocześnie zapewnia 
wygodę pracy w trudnym terenie, gdzie ciężko poruszać 
się z zestawem pomiarowym złożonym z odbiornika  
i kontrolera umieszczonych na 2-metrowej tyczce.

Podstawą odbiornika jest płyta Trimble 6G ASIC - niezależnie 
od wybranej wersji otrzymujemy dostęp do wszystkich 
systemów GNSS - GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS  
i SBAS, na dwóch częstotliwościach L1/L2. Możemy natomiast 
wybrać z jakimi dokładnościami chcemy mierzyć, spośród  
4 dostępnych wersji.

Najważniejsze cechy: 

• Cztery wersje dokładnościowe do wyboru: 
submetrowa, 30/30, 7/2, RTK (1 cm)

• Obsługa wszystkich konstelacji (GPS, GLONASS, Galileo, 
BeiDou, QZSS, SBAS) na dwóch częstotliwościach L1/L2

• GNSS-centryczna technologia Z-Blade
• Półtyczka do precyzyjnego umieszczenia na punkcie oraz 

system poziomowania wykorzystujący aparat  
i akcelerometr

• Nowoczesne podzespoły, modem 4G LTE, wyświetlacz 
5,3” i system Android 6 

• Bateria umożliwiająca ponad 8 godzin pracy
• Wysoka odporność na warunki terenowe (norma IP67)

Najwyższe dokładności w Twoich rękach

Następca popularnych 
MobileMapperów 120 i 220
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Odbiorniki zewnętrzne

Odbiornik zewnętrzny R1 to kompaktowe urządzenie współpracujące 
z dowolnym systemem operacyjnym – Windows, Windows Mobile, 
Android i iOS. Jest najmniejszym i najlżejszym odbiornikiem w naszej 
ofercie. Możemy zamontować go na tyczce lub przypiąć klipsem do 
paska lub kieszeni koszuli. Umożliwia pomiary z dokładnościami do 75 
cm z poprawkami KODGIS.

SP60 i SP85 to następcy MobileMappera 300 wśród odbiorników o najwyższej precyzji 
przeznaczonych do zastosowań GIS, oferujący nową jakość w pomiarach dzięki technologii 
Z-Blade i obsłudze wszystkich systemów GNSS. Są bezprzewodowymi odbiornikami  
GPS/GNSS, umożliwiającym pracę na smartfonach, tabletach, laptopach i palmtopach. Połączenie 
przez Bluetooth z kontrolerem opartym na systemie Android lub Windows 7, 8 i 10 umożliwia pracę  
w dowolnej aplikacji pomiarowej na tych platformach.
Korzystając z tak skonstruowanego zestawu możemy uzyskiwać najwyższe dokładności w najtrudniejszych 
warunkach.

SP60 w wersji GIS to sprawdzony model z technologią Z-Blade, który zapewni spokojne i wydajne pomiary 
nawet w trudnym terenie. 

Jeżeli potrzebujesz najmocniejszego sprzętu, wybierz SP85 w wersji GIS. Tak jak w wersji geodezyjnej 
posiada on aż 600 kanałów GNSS! Dzięki temu jest jeszcze szybszy i poradzi sobie jeszcze lepiej niż SP60.

Najważniejsze cechy:
• Dostępne dla szerokiej gamy urządzeń z Androidem oraz Windowsem 7, 8 i 10
• Najwyższa wydajność i dokładność dzięki płycie GNSS 7G ASIC i 600 kanałom GNSS (SP85) i 6G ASIC 

(SP60) - obsługa wszystkich systemów: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, SBAS)
• Technologia Z-Blade - większa wydajność w trudnych warunkach terenowych; możliwość inicjalizacji 

odbiornika i pracy w trybie tylko-GLONASS lub np. tylko-Galileo
• Możliwość wykorzystania poprawek Trimble RTX na całym świecie, dzięki zaawansowanej antenie 

typu L-Band (SP60)
• Najwyższa odporność na pył i wodę (IP67)
• Wymienna bateria pozwalająca na 10 godzin pracy
• Opatentowana technologia ochrony przed kradzieżą
• 2 lata gwarancji w standardzie

Mały, lekki i poręczny

Duża dokładność w małej obudowie

Trimble R1

SP60 i SP85 w wersji GIS
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Potrzebujesz sprzętu tylko na 
kilka godzin? A może chcesz 
zrealizować jeden projekt?

Wypróbuj najdokładniejszą 
usługę na rynku w tak 
niskiej cenie!

38
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Trimble Catalyst

Wystarczy zakup taniej anteny DA1 oraz wybranej subskrypcji, aby zacząć wykonywać swoje zadania 
pomiarowe. Podłącz antenę do posiadanego smartfona lub tabletu z systemem Android, uruchom 
program pomiarowy i zacznij pracę. Podczas korzystania z Trimble Catalyst mając dostęp do internetu 
będziesz pobierać dane korekcyjne w czasie rzeczywistym. Są one niezbędne do pomiarów z wysoką 
dokładnością. Możesz wybrać 5 różnych subskrypcji, czyli wersji maksymalnej dokładności Trimble 
Catalyst:

Odbiornik stał się aplikacją. Poważnie...

Ważne przez 1 miesiąc 1 metr 30-50 cm 10 cm 1 cm

NOWOŚĆ: 10 godzin pomiarowych 
tylko 390 zł netto Pakiet precyzyjny 1 cm

Pakiety miesięczne są ważne od pierwszego uruchomienia usługi, a pakiet precyzyjny działa jak 
doładowanie do telefonu, czyli do wykorzystania pełnego kupionego czasu (jeżeli nie pracujesz, nie 
wykorzystujesz go).

Kup antenę DA1

Wybierz swoją subskrypcję

Uruchom program

za 1 699 zł netto

Pakiet precyzyjny tylko 390 zł netto

i zaczynaj pomiary!

Jeżeli pomiary GNSS są dla Ciebie nowością zapraszamy 
na krótkie szkolenie Trimble Catalyst GO!  lub pełne 
szkolenie Techniki Pomiarów GNSS.

Harmonogram i program szkoleń są dostępne 
na stronie Ośrodka Szkoleniowego NaviGate:  
szkolenia.navigate.pl

39

Dowiedz się więcej o 
możliwościach Trimble Catalyst 

na stronie: trimblecatalyst.pl
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Tablety i laptopy

Najważniejsze cechy: 

• Procesor Intel® Atom™ Z3745 lub Pentium N4200
• Do 8 GB pamięci RAM w standardzie
• Wygodny ekran dotykowy 7” z trybem pracy w deszczu i w rękawiczkach
• Bluetooth dalekiego zasięgu, WiFi 802.11ac, modem 4G LTE
• Wbudowany moduł GNSS
• Najwyższa odporność na warunki terenowe (norma IP68)
• Liczne akcesoria, w tym doczepiana klawiatura QWERTY, szelki, stacja dokująca z HDMI i inne.

Twoje biuro, gdziekolwiek

Mesa 2 / Mesa 3

Gotowe do pracy  
w każdym terenie

Tablety Mesa to najwydajniejsze narzędzie terenowe, jakie tylko możesz sobie wyobrazić. Firma Juniper 
Systems z USA połączyła 15 godzin pracy na baterii, 7” ekran, system Windows 10, Bluetooth dalekiego 
zasięgu i fizyczne klawisze programowalne, aby stworzyć kontroler dla najbardziej wymagających. Jego 
wielką zaletą jest także doczepiana klawiatura QWERY, szelki i mnóstwo innych akcesoriów.
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Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, którzy wymagają podczas 
pracy w terenie wysokiej mocy obliczeniowej i dużego wyświetlacza, 
Spectra Geospatial stworzyła pancerny tablet terenowy o przekątnej 
10,1” z najnowocześniejszymi podzespołami. Dzięki temu możemy 
zabrać ze sobą w teren wszystkie potrzebne dane i wygodnie 
wykonywać pomiary oraz obliczenia z wydajnością dorównującą 
komputerom biurowym.

Najnowszym tabletem firmy Handheld jest lekki (0,9kg) i pancerny 
(IP65) Algiz 8X z 8-calowym ekranem dotykowym. Tablet wyposażony 
jest w tryb obsługi ekranu w deszczu i w rękawiczkach, dzięki czemu 
umożliwia pracę w praktycznie każdych warunkach terenowych.

W naszej ofercie można znaleźć także wiele innych modeli tabletów 
i laptopów pancernych firm Handheld i Getac, zarówno z systemem 
Windows jak i Android o wyświetlaczach od 7” do 12”.

Zobacz więcej na stronie: navigate.pl

Najważniejsze cechy: 

• Bardzo wydajne podzespoły: procesor Intel Core i7 (6 generacja), 
8GB RAM, 256 GB SSD

• Najnowszy system Windows 10 IoT Enterprise
• Duży i wyraźny ekran dotykowy 10,1”
• Komunikacja Bluetooth 4.0, WiFi 802.11ac, modem 4G
• Wbudowany moduł GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS,  

SBAS L1) o dokładnościach 2-5 m
• Czas pracy na baterii do 12 godzin
• Odporny na trudne warunki terenowe (norma IP65)

Najważniejsze cechy: 

• Wydajne podzespoły: procesor Intel Pentium N3710, 2GB RAM,  
128 GB SSD

• System operacyjny Windows 10 Enterprise
• Wygodny ekran dotykowy 8” z trybem pracy w deszczu  

i w rękawiczkach
• Komunikacja Bluetooth 4.2, WiFi 802.11ac, opcjonalny  

modem 4G LTE
• Wbudowany moduł GNSS (GPS, GLONASS, SBAS L1)
• Wysoka odporność na warunki terenowe (norma IP65)

Najlepszy tablet do pracy w terenie

Poręczny tablet pancerny

ST10

Algiz 8X
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Dalmierze laserowe

W wielu przypadkach wykonujemy pomiary w miejscach, które nie są 
dla nas dostępne, lub wymagają dużego wysiłku aby do nich dotrzeć,  
np. drzewa po drugiej stronie rzeki, obiekty na terenie ogrodzonym. Czę-
sto także mamy możliwość wykonania kilku lub nawet kilkudziesięciu 
pomiarów z jednego miejsca, gdzie sygnał GNSS jest dużo lepszy niż  
w punktach pomiaru (np. polany w lesie, czy na środku ulicy między bu-
dynkami). W takich wypadkach niezastąpionym dodatkiem do odbiorni-
ka GPS/GNSS staje się dalmierz laserowy z wbudowanym inklinometrem  
i kompasem, taki jak TruPulse 360 lub 360R, lub do prostszych zastosowań 
TruPulse 200 bez kompasu. 

Niezastąpione, gdy mamy 
wykonać pomiary w miejscach 
trudno dostępnych
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Dalmierz TruPulse

Dzięki wbudowanemu inklinometrowi i kompasowi dalmierze 
TruPulse z serii 360 w połączeniu z odbiornikiem GNSS umożliwiają 
pomiar każdego punktu niedostępnego i odległego za pomocą 
jednego strzału dalmierzem, bez potrzeby wykonywania domiarów  
z kilku punktów. 

Dostępne są dwa modele dalmierza TruPulse 360: najpopularniejszy 
360 oraz wzmocniony 360R do pracy w trudniejszych warunkach 
terenowych.

Najnowszym produktem firmy LaserTech jest nowa wersja dalmierza 
TruPulse 200, który nie posiada wbudowanego kompasu, ale pozwala 
na wykonywanie pomiarów z wyższą dokładnością. Poprawiono 
również precyzję celowania i zastosowano technologię TruTargeting 
gwarantującą prawidłowy wybór celu pomiaru (4 tryby: najbliższy, 
najdalszy, ciągły, na filtr).

Najważniejsze cechy: 

• Pomiary punktów niedostępnych i odległych (do 2 km)
• Wbudowany inklinometr i kompas
• Dokładność pomiaru do 20 cm
• Połączenie z dowolnym odbiornikiem/kontrolerem przez 

Bluetooth
• Odporność na warunki terenowe IP54 (TruPulse 360B)  

lub IP56 (TruPulse 360R)

Najważniejsze cechy: 

• Zasięg pomiaru do 2 km
• Dokładność pomiaru do 20 cm
• Połączenie bezprzewodowe z dowolnym odbiornikiem/kontrolerem
• Technologia TruTargeting – tryby pomiarowe do prawidłowego wyboru celu
• Odporność na warunki terenowe IP54

Pomiar punktu jednym strzałem

Dokładniejszy dalmierz do prostych zastosowań

TruPulse 360 i 360R

TruPulse 200
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Oprogramowanie GIS

Nareszcie nastał ten moment, kiedy 
funkcjonalności stały się ważniejsze 
niż system operacyjny. Niezależnie od 
tego, czy korzystasz z Windowsa czy 
Androida – każdy projekt terenowy 
jest teraz przyjemnością. Nieważne 
jak wielki zasób danych wczytasz i jak 
dużą jego część zaktualizujesz. Zrób to  
z topoXpress.

Nadeszła rewolucja
w oprogramowaniu GIS
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topoXpress

Mamy wszystko!
topoXpress to jedno oprogramowanie na wszystkie wiodące systemy operacyjne. Nie-
zależnie od tego, czy wybierzesz profesjonalny tablet z systemem Windows 10, czy 
zwykły smartfon z Androidem – na obu urządzeniach będziesz miał do dyspozycji 
ten sam interfejs pomiarowy, obsługujący te same systemy plików. Przygotuj projekt 
w biurze, skopiuj go przez Chmurę, Google Drive lub przez nośnik pamięci na sprzęt 
terenowy i wykonaj zadanie. Nowoczesny system licencji pływających w elastyczny spo-
sób umożliwi Ci korzystanie z oprogramowania tam, gdzie akurat tego potrzebujesz.

Kompletna aplikacja GIS
topoXpress to kompletne rozwiązanie GIS zawierające zarówno aplikację mobilną 
służącą do zbierania danych w terenie jak i oprogramowanie biurowe służące do ich 
przygotowania, opracowywania i edycji. Jest to szybkie, efektywne i wielofunkcyjne 
narzędzie, dzięki któremu można łatwo pozyskać, analizować, edytować i wizuali-
zować cyfrowe dane wektorowe. topoXpress pozwala zintegrować dane pochodzące  
z odbiorników GPS, dalmierzy oraz cyfrowych aparatów fotograficznych. Praca w tere-
nie jeszcze nigdy nie była tak prosta i przyjemna. 

Najważniejsze cechy topoXpress:

• Kompletne rozwiązanie GIS 2w1: stwórz projekt na komputerze i przenieś go wraz 
symbolizacją i etykietami na urządzenie terenowe z Windows lub Android

• Współpraca z zewnętrzymi odbiornikami GPS/GNSS oraz poprawkami ze stacji 
refencyjnych (np. ASG-EUPOS) 

• Obsługa internetowych podkładów mapowych WMS/WFS
• Obsługa wszystkich najważniejszych formatów wymiany danych GIS  

(m.in. SHP, DXF, JPEG, TIFF, TXT)
• Uzupełnianie danych po pomiarze w wygodnym formularzu wraz z możliwością 

wykonania zdjęcia, nagrania filmu, lub dodania pliku z pamięci urządzenia 
• Możliwość zaprojektowania własnej tabeli atrybutów wraz z dokumentacją  

foto/video obiektu, słownikiem kodów 
• Automatyczne wstawianie jako atrybuty obiektu m.in.: powierzchni, długości, 

współrzędnych i innych parametrów oraz wskaźników dokładności pomiaru GNSS 
(np. PDOP, liczba satelitów używanych, DGPS i FixRTK) 

• Współpraca z dalmierzami laserowymi, wykrywaczami instalacji podziemnej  
i czytnikami RFID.

Wyłącznym dystrybutorem oprogramowania topoXpress w Polsce jest firma NaviGate.
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MobileMapper Field

Uniwersalna aplikacja do pomiarów GIS, którą można zainstalować 
na smartfonach i tabletach z Androidem. Zawiera wszystkie 
niezbędne funkcje pomiarowe, obsługuje format danych SHP 
oraz polskie układy współrzędnych 1992 i 2000. Program wspiera 
pracę w trybie różnicowym i post-processingu dając możliwość 
zapisu dokładnych współrzędnych. Jako podkład posłużą 
użytkownikowi pliki rastrowe lub serwisy mapowe oferowane przez 
Google, a do zapisanych punktów można nawigować poprzez 
aplikację Mapy Google, tak jak podczas jazdy samochodem.
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mLas Inżynier Lite / Pro

mLas Inżynier to najpopularniejsze oprogramowanie do pracy  
z Leśną Mapą Numeryczną i wykonywania pomiarów GIS przez 
pracowników Lasów Państwowych. Aplikacja została stworzo-
na do pracy na urządzeniach z systemem Android: odbiornikach 
GNSS typu SP20, smartfonach i tabletach. Wyróżnia ją komplekso-
wość funkcji koniecznych do pracy w lesie doskonalona z wersji na 
wersję i przystosowanie do najnowocześniejszej technologii.

Oprogramowanie mLas Inżynier doskonale współpracuje  
z odbiornikami zewnętrznymi, umożliwia także konfigurację 
połączenia NTRIP do pobierania poprawek lub komunikację  
z dedykowanym dla odbiornika oprogramowaniem konfiguracyj-
nym (np. SPace w przypadku SP60). Dzięki takiemu połączeniu, 
użytkownik może w oprogramowaniu mLas Inżynier na swoim 
smartfonie/tablecie, przy pomocy zewnętrznego odbiornika uzy-
skiwać dużo wyższe dokładności pomiarów, nawet do pojedyn-
czych centymetrów.

Przetestuj możliwości naszych aplikacji:

topoXpress mLas InżynierMM Field
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Szkolenia GNSS
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CZĘŚĆ III:
USŁUGI DODATKOWE 
DLA GIS I GEODEZJI
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Wypożyczalnia sprzętu pomiarowego 

W wypożyczalni NaviGate znajduje się pełen wachlarz niezbędnego sprzętu 
pomiarowego:  odbiorniki GPS/GNSS, tachimetry, niwelatory wraz z oprogramowaniem. 
Dodatkowo nasi Klienci zyskują bezpłatny 1-godzinny instruktaż* oraz wsparcie 
telefoniczne od Specjalistów z Autoryzowanego Serwisu Trimble.

Dla zainteresowanych przygotowaliśmy również inne usługi, m.in. szkolenie z obsługi 
sprzętu, przygotowanie projektu pomiarowego czy abonament RTN ASG-EUPOS. 

*instruktaż odbywa się w momencie przekazania zestawu w siedzibie naszej firmy w Krakowie, opcjonalnie w oddziałach: w 
Olsztynie oraz w Warszawie.

Pełna oferta z cennikiem wypożyczalni znajduje się na stronie: 
navigate.pl/wypozyczalnia

Zrealizuj jednorazowe 
zlecenia bez ponoszenia 
kosztów dużej inwestycji
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Przedłużenie i odnowienie gwarancji

Jako jedyni na rynku umożliwiamy Klientom produktów marki Spectra Ge-
ospatial (odbiorniki GNSS, tachimetry, oprogramowanie) w okresie trwa-
nia standardowej gwarancji Trimble przedłużenie, a także odnowienie 
gwarancji już po jej wygaśnięciu. Dzięki temu w razie awarii o sprzęt na-
szych Klientów dbają najlepsi specjaliści na rynku w Autoryzowanym Ser-
wisie Trimble.

Dlaczego warto przedłużyć/odnowić 
gwarancję?
• Gwarancja producenta firmy Trimble 
• Bezpłatna naprawa w przypadku usterki 

gwarancyjnej
• Bezpłatna aktualizacja firmware 

urządzenia
• Korzystne finansowo
• Potwierdzeniem przedłużenia 

gwarancji jest certyfikat Trimble

Bez względu na to,  czy 
przedłużasz lub odnawiasz   

- otrzymasz identyczne 
warunki jak  w przypadku 

gwarancji standardowej 
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Autoryzowany Serwis Trimble

Jesteśmy autoryzowanym serwi-
sem (Authorized Service Provider) 
firmy Trimble. Nasze usługi serwiso-
we są wykonywane zgodnie z rygo-
rystycznymi normami firmy Trim-
ble. Specjalizujemy się w naprawie 
odbiorników GNSS Spectra Geospa-
tial, Ashtech, Trimble oraz tachime-
trów Spectra Geospatial (z serii FO-
CUS) i Nikon.

Zapewniamy wysokiej jakości ser-
wis gwarancyjny i pogwarancyjny 
w siedzibie naszej firmy, a także 
możliwość uzyskania sprzętu za-
stępczego na czas napraw oraz bez-
płatne wsparcie techniczne.

Zaufaj wykwalifikowanym   
i certyfikowanym specjalistom

 

NaviGate Sp z.o.o. 
Wadowicka 8a 
Krakow, Poland 

30-415 
 

 
Is a 

Trimble Authorized Service Center  
For: GeoInstruments-Spectra Precision  

 

 
 

 
 
 
 

Sally Neubauer Seth Moore  
Director, Repair Services WW Service Provider Program Manager 

© 2016, Trimble Europe BV.  All rights reserved. Trimble and the Globe & Triangle logo are trademarks of Trimble, registered in the United States and in other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. 
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Pakiety ochronne dla sprzętu pomiarowego

Dzięki pakietom ochronnym dla odbiorników GNSS i tachimetrów Spectra Ge-
ospatial możesz skorzystać z kompleksowego wsparcia technicznego, pomo-
cy serwisu, a także ubezpieczyć swój sprzęt na wypadek zdarzeń losowych. Każ-
dy pakiet daje inne możliwości, aby mógł w pełni odpowiadać Twoim aktualnym 
potrzebom i wymaganiom.

PAKIET OCHRONNY SREBRNY ZŁOTY PLATY-
NOWY

CENA PAKIETU OCHRONNEGO standard 4% warto-
ści sprzętu

8% wartości 
sprzętu

KONFIGURACJA SPRZĘTU / CERTYFIKAT

Konfiguracja i testy odbiornika GNSS/tachimetru przed wysyłką

Konfiguracja odbiornika GNSS z siecią ASG-EUPOS

Świadectwo instrumentu potwierdzające zgodność parametrów ze 
specyfikacją techniczną oraz poprawność działania urządzenia (po-
twierdzone testami)

WSPARCIE TECHNICZNE

Indywidualna opieka przedstawiciela w regionie

Wsparcie techniczne e-mail

Wsparcie techniczne telefoniczne

Dostęp do działu „Do pobrania” zawierającego m.in.: aktualizacje 
oprogramowania, firmware, aktualne instrukcje

BAZA WIEDZY / DORADZTWO

Doradztwo finansowe i pomoc w doborze optymalnych narzędzi 
finansowych

Dostęp do działu „Porady” w GeoSklepie firmy NaviGate

Dostęp do Newslettera NaviGate

SERWIS

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny firmy Spectra Ge-
ospatial (Trimble)

Bezpłatny odbiór sprzętu od Klienta do serwisu (naprawa gwarancyjna)

Bezpłatny odbiór sprzętu od Klienta do serwisu (naprawa pogwarancyjna)

Sprzęt zastępczy na czas naprawy

Ekspertyza 24 h – następny dzień roboczy. Priorytet naprawy

Ekspertyza serwisowa do 2 dni roboczych

Ekspertyza serwisowa do 3 dni roboczych

Bezpłatny przegląd, kalibracja instrumentu oraz aktualizacja firmwa-
re po pierwszych 11 miesiącach użytkowania**.

UBEZPIECZENIE

Bezpłatne ubezpieczenie sprzętu od:uszkodzeń, kradzieży oraz szkód 
powstałych z przyczyn losowych*** (w pierwszym roku użytkowania;  
z możliwością przedłużenia na kolejne lata)

SZKOLENIE

Kupon rabatowy -10% dla jednej osoby na szkolenia prowadzone  
przez firmę NaviGate (do realizacji w ciągu 6 miesięcy od wydania)

Bezpłatna dostawa sprzętu i podstawowe szkolenie u Klienta (2h)****

Bezpłatna dostawa sprzętu i zaawansowane szkolenie u Klienta (4h)****





CZĘŚĆ IV:
BEZZAŁOGOWE 
STATKI 
POWIETRZNE 
(DRONY)
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NaviGate – dostawca profesjonalnych dronów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w roku 2016 rozszerzyliśmy 
portfolio firmy NaviGate o bezzałogowe statki powietrzne (BSP). Dzięki wie-
loletniemu doświadczeniu w zakresie usług lotniczych i fotogrametrycz-
nych, zbudowaliśmy zespół ekspertów oraz ofertę, która spełnia najwyższe 
standardy. Oferujemy szeroki wybór bezzałogowych statków powietrznych, 
kamer, sensorów oraz oprogramowania do planowania nalotów i przetwa-
rzania danych. 

Swoją ofertę kierujemy do klientów, którzy szukają profesjonalnych i kom-
pleksowych rozwiązań. Na rynku polskim działamy jako integrator zaawan-
sowanych rozwiązań: BSP, kamer (RGB, termalnych, multispektralnych), 
sensorów (np. jakości powietrza, geofizycznych), skanerów LIDAR i opro-
gramowania.  Oznacza to, że jesteśmy w stanie dostosować i przygotować 
produkt „skrojony na miarę” każdego projektu. 

Specjalizujemy się w rozwiązaniach dla: GIS, geodezji, leśnictwa, rolnictwa, 
ochrony przyrody i środowiska oraz energetyki. 

Spełniamy oczekiwania 
najbardziej wymagających 
klientów
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Nasze marki 

Kiedy mowa o bezzałogowych statkach powietrznych, pierw-
szą marką o której pomyślimy będzie DJI. Nie bez powodu. 
DJI jest niekwestionowanym liderem na rynku. W 2016 roku 
marka została po dzielona na dwie linie produktowe DJI, który 
posiada w swojej ofercie drony konsumenckie i DJI Enterpri-
se, dostarczający zaawansowane rozwiązania dla profesjo-
nalistów. Sztanda rowymi produktami DJI Enterprise są drony  
serii Matrice 200, Matrice 300 RTK, Phantom 4 (RTK i M)  
i Matrice 600 Pro, Phantom 4 RTK i Matrice 600 Pro. To co 
wyróżnia je od kon kurencji to innowacyjność, niezawodność  
i rozbudowana funk cjonalność.

MicaSense to amerykańska firma, będąca liderem  
w produkcji kamer multispektralnych przeznaczonych do 
integracji z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Firma 
została założona przez zespół inżynierów złożony z ekspertów 
z zakresu teledetekcji i GIS, specjalizujących się głównie 
w zastosowaniu zobrazowań multispektralnych w takich 
dziedzinach jak: rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska  
i badania naukowe. Sztandarowymi produktami MicaSense są 
sensory RedEdge-MX i Altum.

NaviGate jest autoryzowanym dystrybutorem marki DJI Enterprise – światowego lidera 
na rynku bezzałogowych statków powietrznych do zastosowań profesjonalnych. 
Dodatkowo jako jedyna firma w Polsce zapewniamy autoryzowany serwis statków  
z serii DJI Enterprise. 

Szwajcarska firma założona przez pasjonatów fotogrametrii 
i bezzałogowych statków powietrznych, chcących stworzyć 
intuicyjne oprogramowanie do przetwarzania danych 
pozyskanych przy użyciu dronów i generowania wysokiej 
jakości ortofotomap i modeli 3D bez skomplikowanych prac 
kojarzonych z tradycyjną fotogrametrią. Dzięki innowacyjnemu 
podejściu, zastosowaniu unikalnych algorytmów tzw. gęstego 
matchingu oraz prostemu interfejsowi, Pix4D stało się 
najpopularniejszym oprogramowaniem do przetwarzania 
danych z BSP i fotogrametrii niskiego pułapu na świecie. 

Holenderska firma założona w 2013 roku przez absolwentów 
Wydziału Inżynierii Kosmicznej Uniwersytetu w Delft.  
Prowadzili oni badania nad bezzałogowym statkiem po-
wietrznym, który wykraczał poza dostępną w tym czasie na 
rynku technologię. Zauważywszy ograniczenia poszczególnych 
rodzajów bezzałogowych statków powietrznych (wielowir-
nikowce vs. płatowce), postanowili połączyć oba rozwiązania 
oraz ich najlepsze cechy - wielowirnikowe BSP z możliwością 
pionowego startu w dowolnym miejscu z dużym zasięgiem  
i wydłużonym czasem lotu BSP typu „płatowiec”. Tak powstał 
innowacyjny płatnowiec pionowego startu ATMOS Marlyn.
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Bezzałogowe statki powietrzne ATMOS (VTOL)

ATMOS Marlyn to innowacyjny bezzałogowy statek latający (BSP) typu 
płatowiec pionowego startu VTOL posiadający opatentowaną konstrukcję 
umożliwiającą start, lądowanie i wykonywanie lotów nawet przy bardzo 
silnym wietrze. Rozwiązanie typu VTOL łączy w sobie zalety BSP typu 
wielowirnikowiec tj. możliwość pionowego startu w dowolnym miejscu,  
z zaletami BSP typu płatowiec tj.  dużą prędkością przelotową pozwalającą 
na wykonanie nalotu nad znacznie większym obszarem niż standardowe  
„wielowirnikowce”.

Wydajność i prostota obsługi 
ATMOS Marlyn to statek powietrzny stworzony z myślą o lotach fotogrametrycznych 
i teledetekcyjnych, który sprawia, że proces pozyskania danych przestrzennych jest ła-
twy i wydajny.

Jako dron pionowego startu (VTOL), Marlyn eliminuje problemy związane ze startem  
i lądowaniem tradycyjnych dronów o stałym skrzydle (fixed-wings) minimalizując ryzy-
ko uszkodzenia statku. Opatentowana budowa lotek umożliwia start i lądowanie nawet 
przy silnym wietrze.

Inżynierowie zadbali o integrację różnych kamer takich jak Sony RX1RII z matrycą  
o rozdzielczości 42Mpix oraz sensorów Micasense Red Edge-MX i Altum. 
Ich głównym celem było umożliwienie profesjonalistom ze wszystkich branż 
przeprowadzania wymagających misji, które pozwolą na akwizycję wysokiej jakości 
danych oraz ich szczegółowe analizy i przeprowadzanie precyzyjnych pomiarów. 

Uzupełnieniem całego zestawu jest intuicyjne i proste w obsłudze oprogramowanie do 
planowania misji oraz kontroli statku w trakcie lotu. Po wyznaczeniu obszaru nalotu i 
ustaleniu parametrów misji cały lot odbywa się autonomicznie. 

ATMOS Marlyn - płatowiec 
pionowego startu VTOL  

z opatentowaną konstrukcją
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ATMOS Marlyn jest jedynym dostępnym na rynku dronem typu VTOL zdolnym do 
pracy przy  prędkości wiatru do 45 km/h (podczas startu, lądowania i samego lotu). 
Po starcie i osiągnięciu zakładanej wysokości cały statek zmienia lot z pionowego  
w poziomy, bez zmiany położenia silników czy śmigieł. W trakcie wykonywa-
nia misji dwa silniki są dezaktywowane, aby za- 
oszczędzić energię. Zaletą takiego rozwiązania jest 
ograniczenie złożoności mechanicznej, niezawod-
ność i zmniejszenie wymagań konserwacyjnych.

VTOL przystosowany do najtrudniejszych warunków

Aplikacja MarLynk

Tabela przedstawia możliwy obszar opracowania (powierzchnię)  i jakość produktu koń-
cowego (pixel terenowy) przy wykonywaniu lotu na jednym pakiecie akumulatorów dla 
określonej wysokości i użytego sensora. 

Główne cechy

SONY RXRII SONY UMC-R10C REDEDGE-MX ALTUM

Wysokość 100 m 100 m 100 m 100 m

Pixel terenowy 1,3 cm/px 2,1 cm/px 7 cm/px 4,3 cm/px

Pokrycie Podłużne 80% 82% 75% 75%

Obszar 162 ha 183 ha 140 ha 141 ha

Wysokość 120 m 120 m 120 m 120 m

Pixel terenowy 1,5 cm/px 2,6 cm/px 8,3 cm/px 5,2 cm/px

Pokrycie Podłużne 80% 82% 79% 79%

Obszar 194 ha 219 ha 168 ha 169 h

Wysokość 500 m 500 m 500 m 500 m

Pixel terenowy 6,4 cm/px 10,6 cm/px 34,7 cm/px 21,7 cm/px

Pokrycie Podłużne 96% 96% 95% 95%

Obszar 808 ha 914 ha 700 ha 705 ha

W celu automatyzacji procesu pozyskiwania danych za pomocą Atmos Marlyn, pro-
ducent przygotował całkowicie zautomatyzowaną aplikację która ułatwia planowanie 
i kontrolę projektu.  Wszystkie kluczowe parametry zmienimy poprzez intuicyjny inter-
fejs, a szczegółowa checklista przed lotem, pozwoli nam zachować najwyższe bezpie-
czeństwo misji.

• Pionowy start
• Do startu wymagane jest pole o powierzchni jedynie 3x3 m
• 50 minut ciągłego lotu pozwalające na efektywne i szybkie mapowanie
• Odporność na wiatr do 45 km/h (12,5 m/s) (start, lądowanie i lot)
• Możliwość uzyskania dokładności ortofotomapy na poziomie 1 cm dzięki systemowi PPK
• Łatwy i szybki w przygotowaniu
• Obsługa aparatów RGB i multispektralnych
• Intuicyjna aplikacja do planowania misji i kontroli lotu
• Całkowicie autonomiczny lot według zdefiniowanych parametrów
• Skrzynia transportowa z szelkami (plecak) umożliwiająca transport całego zestawu w terenie
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Bezzałogowe statki powietrzne FlyTech

Rozszerz zasięg swoich 
opracowań dzięki 

bezzałogowemu systemowi 
powietrznemu UAV BIRDIE

Produkt krakowskiej firmy FlyTech UAV BIRDIE dzięki autorskim oraz 
innowacyjnym rozwiązaniom zyskuje popularność na całym świecie.  
Na uwagę zasługuje fakt, iż cały system, począwszy od konstrukcji, 
kończąc na oprogramowaniu, opracowywany jest w Polsce. Pozwala to  
na indywidualne dostosowanie całego systemu pod konkretnego 
użytkownika. BIRDIE® to sprzęt dedykowany do geodezji, ale z po-
wodzeniem może być wykorzystywany w rolnictwie precyzyjnym czy 
nowoczesnym gospodarowaniu zasobami leśnymi.

Różnorodność sensorów 
Do wyboru mamy dwie wysokiej klasy kamery 
RGB. Pierwsza posiada rozdzielczość równą 24 MP 
i matrycę o rozmiarze APS-C. W celu uzyskania 
jeszcze dokładniejszych produktów fotograme-
trycznych zastosować można drugą z nich – ka-
merę o matrycy w rozmiarze full-frame i rozdziel-
czości 42 MP. Precyzyjne sensory oraz długi czas 
lotu sięgający nawet 60 minut pozwalają na ob-
jęcie nalotem obszaru sięgającego nawet 7 km2.

Kompatybilność platformy z kamerą wielospektral-
ną MicaSense RedEdge-MX czyni ją nieocenionym 
narzędziem dla rolników i leśników. Z powodze-
niem można ją wykorzystać do tworzenia map CIR 
lub indeksów wegetacyjnych.
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Precyzyjny GPS RTK L1 L2
Dzięki wbudowanemu systemowi precyzyjnego pozycjonowania PPK/RTK L1+L2 (opcja)  
otrzymujemy dokładne dane szybko i wydajnie, oszczędzając tym samym czas  
i optymalizując czynności terenowe. Pomiar terenowy ogranicza się wyłącznie do 
kontroli swoich wyników.

Mission Manager Lite
Integralną część systemu stanowi autorska stacja naziemna służąca do planowania 
i realizacji nalotów fotogrametrycznych. Dzięki intuicyjnej obsłudze oraz startowej  
liście kontrolnej użytkownik z łatwością może zaplanować lot na zadanym obszarze,  
nie pomijając żadnego ważnego kroku. Całość misji, od startu przez wznoszenie,  
wykonywanie zdjęć aż po lądowanie, może być realizowana w sposób autonomicz-
ny. Pilot ma jedynie za zadanie wyrzucić skrzydło z ręki lub wyposażyć statek  w system 
pionowego startu (opcja).

VTOL (vertical take off  
and landing)
Moduł VTOL łączy zalety wielowirnikow-
ca i latającego skrzydła, czyniąc je jeszcze 
bardziej uniwersalnym. Umożliwia on 
wykonywanie manewru startu i lądowa-
nia w miejskim kanionie lub niewielkiej 
otwartej przestrzeni na terenach leśnych. 
Moduł może zostać zdemontowany  
w każdej chwili, więc nie trzeba wybierać 
pomiędzy samolotem, a pionowzlotem - 
możesz mieć je oba w jednym systemie.

Główne cechy
• GPS RTK L1 L2 pozwalający na uzyskanie dokładnych przybliżeń współrzędnych zdjęć 

(opcja)
• Do wyboru dwa sensory RGB lub kamera multispektralna
• Czas lotu do 60 minut pozwalający na objęcie nalotem terenu do nawet 7 km2

• Autorskie oprogramowanie do planowania i realizacji nalotów fotogrametrycznych
• Łatwy w transporcie
• Gotowy do lotu w kilka minut
• Do wyboru autonomiczny pionowy start i lądowanie (wersja VTOL) lub wyrzut z ręki
• W całości produkowany w Polsce
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Bezzałogowe statki powietrzne DJI Enterprise

Bezzałogowe statki powietrzne zyskały w ostatnich latach wielką 
popularność. Dzięki dostępności technologii, która jeszcze do niedawna 
była zarezerwowana tylko dla wojska oraz znacznemu spadkowi cen, drony 
znajdują zastosowanie w coraz większej ilości dziedzin, otwierając zupełnie 
nowe możliwości pracy. Dodatkowo rozwojowi branży BSP w Polsce 
sprzyjają odpowiednie regulacje prawne, które umożliwiają komercyjne 
wykorzystanie dronów.  Dzięki tym czynnikom bezzałogowe statki 
powietrzne stały się dostępne praktycznie dla każdego, a ich zastosowanie 
ogranicza jedynie wyobraźnia.  Jednak żeby wykorzystać całe spektrum 
możliwości jakie dają nam drony, potrzebujemy zaawansowanych 
rozwiązań. Taką możliwość daje nam DJI Enterprise. 

Specjaliści w wielu branżach począwszy od geodezji, przez leśnictwo, służby 
ratownicze, czy budownictwo, a na branży filmowej kończąc, wybierają 
DJI. Co sprawia, że drony DJI Enterprise są najczęściej wybieraną marką 
na świecie? Co spowodowało, że potoczne określenie „chiński sprzęt” 
nie dotyczy tej marki? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź  
w dalszej części. 

Specjaliści w wielu 
branżach wybierają DJI
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DJI AirSence  
Dzięki wbudowanemu odbiornikowi ADS-B seria Matrice 200 V2 zwiększa bezpieczeństwo podczas 
wykonywania misji. Dron dostarcza w czasie rzeczywistym operatorowi informacje o znajdujących 
się w pobliżu załogowych statkach powietrznych. 

Technologie w bezzałogowych  
statkach powietrznych DJI 

OccuSync 2.0  
Drony DJI zostały wyposażone w zaawansowany system transmisji obrazu bezpośrednio do kontrolera  
– OccuSync 2.0. Dzięki temu mamy możliwość podglądu obrazu na żywo w jakości HD nawet
z odległości 5 km. System poza przekazywaniem samego obrazu, umożliwia także transmisję pełnej
telemetrii tj. wysokość, odległość, prędkość pozioma, prędkość wznoszenia/opadania, tryby lotu, poziom 
baterii, siła sygnału wideo i aparatury sterującej, moc sygnału GPS.

Manifold 2 
Manifold 2 to potężny komputer pokładowy, który pozwala na przeprowadzenie zaawansowanych misji 
za pomocą BSP. Tworzenie autonomicznych, niestandardowych rozwiązań jeszcze nigdy nie było tak 
proste. Manifold 2 pozwala na podłączenie wielu akcesoriów, które znacznie rozszerzą funkcjonalność 
drona.

Return to Home (RTH)  
System bezpieczeństwa umożliwiający automatyczny powrot BSP do punktu startu w przypadku 
utracenia sygnału transmisji, awarii statku, niskiego poziomu baterii lub na życzenie operatora. Po 
uruchomieniu trybu RTH statek samodzielnie wraca do miejsca startu i ląduje. 

System wykrywania przeszkód  
Kwestia bezpieczeństwa dla DJI jest najważniejsza, dlatego marka poczyniła ogromny krok w tym 
kierunku i zastosowała w swoich najnowszych dronach czujniki wykrywania przeszkód. System ten 
pozwala rozpoznać przeszkody już z 30 m przy prędkości do 34 km/h. Poza samym wykryciem 
przeszkody dron automatycznie zatrzyma się, nie pozwalając na wlecenie w nią. 

D-RTK 2
D-RTK 2 Mobile Station to unowocześniony precyzyjny odbiornik GNSS firmy DJI, który obsługuje 
wszystkie główne globalne systemy nawigacji satelitarnej, zapewniając korekty różnicowe w czasie 
rzeczywistym, które generują dane pozycjonowania na poziomie centymetra w celu poprawy względnej 
dokładności. Jest on kompatybilny z ogólnopolską, państwową siecią stacji referencyjnych GNSS RTK/
RTN - ASG-EUOPOS

Od początku powstania DJI wyznacza kierunki rozwoju branży bezzałogowych 
statków powietrznych i jest prekursorem najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych 
rozwiązań BSP. Nie bez powodu statki DJI stanowią aż 70% światowego rynku dronów. 
Poniżej przedstawiamy opis kilku z licznych technologii, które znajdziemy w dronach 
DJI Enterprise.
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DJI Matrice 600 Pro

Największy dron w ofercie DJI Enterprise. Ogromną zaletą tego modelu 
jest możliwość dostosowywania go do indywidualnych potrzeb użytkowni-
ka i projektu. Sześć silników i sześć baterii zapewnia do 38 minut lotu oraz 
pozwala podnieść  ciężar o masie do 6 kg.  DJI Enterprise ma na względzie 
przede wszystkim bezpieczeństwo, dlatego dron został wyposażony w naj-
nowocześniejszy kontroler lotu – A3 Pro. Składa się on z potrójnego syste-
mu IMU i GNSS, a także wykorzystuje zaawansowany algorytm pozwala-
jący na bezpieczne wylądowanie w przypadku awarii jednego z silników. 
Statek można rozbudować o moduł RTK zapewniający pozycjonowanie  
z dokładnością centymetrową. 

Matrice 600 Pro jest kompatybilny z wieloma aplikacjami branżowymi do 
planowania misji i wykonywania lotów autonomicznych oraz pozyskiwania 
i przetwarzania danych.  Dzięki modułowi SDK producenta istnieje możli-
wość indywidualnego dostosowania oprogramowania.

Dron do zadań specjalnych
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Dostosuj statek do własnych potrzeb
Dzięki modułowej konstrukcji Matrice 600 Pro posiada praktycznie nieograniczone 
możliwości rozbudowy i dostosowania statku do konkretnego zadania. Wysokoroz-
dzielcze kamery RGB, kamery multispektralne, czy skaner LIDAR sprawdzą się świetnie  
w zastosowaniach środowiskowych i fotogrametrycznych, a wszelkiego rodzaju senso-
ry, takie jak kamery termalne, analizatory jakości powietrza, czy czujniki geofizyczne  
- w zastosowaniach przemysłowych.

Lot autonomiczny
Matrice 600 Pro posiada zaawansowany kontroler lotu A3 Pro z potrójnym systemem 
IMU i GNSS, który w połączeniu z dedykowanymi aplikacjami do planowania misji 
umożliwia w pełni autonomiczny lot. Wystarczy wskazać interesujący nas obszar do 
nalotu na Google Maps, ustawić parametry lotu i uruchomić statek. Matrice 600 Pro 
wystartuje samodzielnie, wykona lot po zaplanowanej trasie lub nad wskazanym 
obszarem, wróci do punktu startu i samodzielnie wyląduje. 

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
W przypadku lotów komercyjnych wykonywanych przy użyciu bezzałogowych statków 
powietrznych, kluczowe jest bezpieczeństwo operatora, osób postronnych oraz warto-
ściowego sprzętu. Dzięki zastosowaniu w dronie Matrice 600 Pro rozbudowanych sys-
temów bezpieczeństwa, takich jak: możliwość lotu w przypadku uszkodzenia jedne-
go z silników, lądowania nawet na 1 baterii, czy systemu automatycznego powrotu 
do punktu startu (RTH) w przypadku utraty sygnału, operator może być pewny, że  
w sytuacji awaryjnej statek bezpiecznie wyląduje.

Główne cechy:
• Szerokie możliwości rozbudowy i dostosowania do 

indywidualnych potrzeb
• Maksymalna waga ładunku do 6 kg
• Czas lotu do 38 min
• Krótki czas montażu, gotowość do lotu w kilka minut 
• Potrójny system IMU i GNSS 
• Zasięg sterowania i transmisji danych do 3,5 km
• Możliwość wykonywania misji autonomicznych
• Rozbudowane systemy bezpieczeństwa
• Możliwość rozbudowy o system D-RTK
• Podgląd obrazu na żywo w jakości HD
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DJI Matrice 300 RTK 

Lot dronem nawet  
przez 55 minut

Matrice 300 RTK spełnia normę odporności na kurz i wodę IP45, jest wyposażony  
w nowy system transmisji danych OcuSync Enterprise, która umożliwia transmis- 
ję wideo na odległość 15 km  w jakości 1080p. Dron pozwala na automatyczne  
przełączanie między  częstotliwościami 2,4GHz a 5,8GHz. Szyfrowanie w stan- 
dardzie ASE-256 zapewnia bezpieczną transmisję danych.  System  AirSense 
(ADS-B) sprawia, że operator statku wie gdzie znajdują się inni użytkownicy 
przestrzeni powietrznej, dzięki czemu praca z Matrice 300 RTK będzie 
jeszcze bezpieczniejsza. Nowy system zarządzania statkiem rejestruje  
dane lotów przez cały okres użytkowania. Takie rozwiązanie pozwala na szybki przegląd 
wszystkich systemów, ułatwia aktualizacje oprogramowania wewnętrznego oraz 
śledzenie godzin aktywnego lotu.

Matrice 300 RTK  to najnowsza przemysłowa platforma od DJI, która czerpie 
inspirację z nowoczesnych systemów lotniczych. Oferuje 55 minut lotu, 
posiada zaawansowaną funkcje Al Spot-Check, która ułatwia wykonywanie 
misji automatycznych. Matrice 300 RTK ustanawia zupełnie nowy standard, 
łącząc inteligencję z wysoką wydajnością i niezawodnością. Maksymalna 
prędkość drona wynosi 23 m/s, a zasięg do 15 km daje niespotykane dotąd 
możliwości. 

Gwarancja bezpieczeństwa
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Zestaw nowych narzędzi opracowany w celu optymalizacji rutynowych misji takich jak 
np. inspekcje linii energetycznych składa się z: 

Z myślą o inspekcji 

Nowe inteligentne funkcje 

Wraz z nowym BSP Matrice 300 RTK pojawiły się dwa nowe sensory:

• Live Mission Recording podczas misji rejestruje ruch BSP, orientacje gimbala,   
 powiększenie obrazu itp. Parametry te mogą posłużyć do wykonywania później  
 szych, zautomatyzowanych misji
• Al Spot-Check umożliwia wykonywanie powtarzalnych misji, wykorzystując dane  
 z Live Mission Recording. Algorytm rozpoznaje i identyfikuje badany obiekt, dzięki  
 czemu podczas kolejnej, automatycznej misji obraz jest wykadrowany właśnie do  
 wybranego elementu
• Waypoints 2.0 to ulepszony system planowania misji, który oferuje tworzenie do  
 65 535 punktów trasy i umożliwia zebranie danych jednym lub wszystkimi trzema  
 sensorami

• Pin Point wyświetla współrzędne obiektu zaznaczonego w widoku kamery
• Podwójna kontrola pozwala wykonywać misje przez dwóch operatorów. Jeśli jeden  
 z operatorów utraci sygnał lub rozładuje mu się bateria, drugi uzyska pełną kontrolę  
 nad Matrice 300 RTK
• Smart Track  automatycznie wykrywa i śledzi poruszające się obiekty, takie jak  
 ludzie, pojazdy i łodzie. Nawet z dużych odległości synchronizuje zmianę lokalizacji  
 obiektu w czasie rzeczywistym

H20 – Potrójny sensor:  
• 20 Mpx kamera z  23 krotnym zoomem optycznym 
• 12 Mpx kamera z szerokim kątem widzenia
• Dalmierz laserowy o możliwości pomiaru nawet z 1 200 m

H20T – Poczwórny sensor:
• 20 Mpx kamera z  23 krotnym zoomem optycznym 
• 12 Mpx kamera z szerokim kątem widzenia
• Dalmierz laserowy o możliwości pomiaru nawet z 1 200 m
• Radiometryczna kamera termowizyjna o rozdziel- 
 czości 640x512 px

Główne cechy DJI Matrice 300 RTK:
• Maksymalny czas lotu 55 minut
• Wykrywanie przeszkód w 6 kierunkach  
• Inteligentne funkcje Smart Pin & Smart Track
• Maksymalna wysokość lotu 7000 m n.p.m.
• Nowy system transmisji danych OcuSync Enterprise zasięg do 15 km
• Klasa ochrony IP45
• Nowe funkcje inteligentnej inspekcji:  Live Mission Recording, Al Spot-Check,   
 Waypoints 2.0
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Seria DJI Matrice 200 V2 

Jest to najnowocześniejsza platforma latająca DJI Enterprise. Stworzona 
specjalnie do zastosowań przemysłowych i wykorzystywana w wielu 
dziedzinach takich jak inspekcje, rolnictwo, ratownictwo, budownictwo, 
czy geodezja. Dzięki zastosowaniu gniazda quick-release mamy możliwość 
dostosowania zestawu do własnych potrzeb, wykorzystując kamery 
optyczne np. Zenmuse X5S, termowizyjne jak DJI Zenmuse XT2, czy kamery 
do zadań inspekcyjnych – Zenmuse Z30.

Seria dedykowana 
zastosowaniom przemysłowym

Stabilny nawet przy silnym wietrze 
Dron został wyposażony w 17-calowe śmigła, które w połączeniu z silnikami o du-
żej mocy dają nam niespotykaną dotąd stabilizację nawet przy silnym wietrze. 
Nowością jest również zastosowanie dwóch akumulatorów, które w trakcie lotów  
w niskich temperaturach uruchamiają system automatycznego ogrzewania baterii. 
Dodatkowo szczelna konstrukcja, która spełnia normę IP43 pozwala na lot w trud-
nych warunkach pogodowych.

Dla większego bezpieczeństwa dron został wyposażony w czujniki wykrywania prze-
szkód, które zostały umieszczone z przodu, na dole i na górze, dzięki czemu możemy 
wykonywać inspekcje mostów czy loty wewnątrz budynku. 
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Innym z trybów jest ActiveTrack, który pozwala na zaznaczenie wybranego przez nas 
obiektu i śledzenie go. Jest to niezwykle przydatne, np. podczas prowadzenia akcji 
ratunkowych.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu powietrznym, seria dronów Matrice 200 
V2 została wyposażona w czujniki wykrywania załogowych statków powietrznych  
w czasie rzeczywistym – DJI AirSense.

Wybierz odpowiedni model  
Seria Matrice 200 V2 składa się z 3 statków, dzięki czemu mamy możliwość dobrania 
odpowiedniego modelu do swoich potrzeb. W odróżnieniu od podstawowego  
rozwiązania z serii – DJI Matrice 200 V2, modele Matrice 210 V2 i 210 RTK V2 mają 
możliwość podłączenia podwójnego dolnego lub pojedynczego górnego gimbala.  
To zaś pozwala na instalacje dwóch kamer jednocześnie, a także daje możliwość 
podłączenia sensorów produkcji firm trzecich. Dodatkowo Matrice 210 RTK V2 
został wyposażony w moduł D-RTK drugiej generacji, dzięki któremu możemy 
nie tylko bezpiecznie wykonywać swoje misje w miejscach o dużym zakłóceniu 
elektromagnetycznym (np. linie wysokiego napięcia), ale także pozwala pozyskać 
poprawki ze stacji referencyjnych, co umożliwia osiągnięcie doskonałych rezultatów 
przy wykonywaniu misji fotogrametrycznych (przy użyciu kamery Zenmuse X7 z 
obiektywem 24 mm). 

Główne cechy
• Niewielkie rozmiary i waga
• Maksymalny czas lotu do 38 min
• Szczelna konstrukcja IP43 – odporność na kurz i wodę
• Możliwość podłączenia kamer: RGB, termowizyjnych, multispektralnych  

i inspekcyjnych (30 - krotny zoom optyczny)
• Czujniki wykrywania przeszkód
• Inteligentne tryby lotu autonomicznego
• Funkcja powrotu do domu (RTH) po utracie połączenia
• Możliwość podłączenia dwóch kamer jednocześnie (Matrice 210 V2 i 210 RTK V2)
• Zaawansowana aparatura DJI Cendence S i monitor DJI CrystalSky w zestawie 

(Matrice 210 V2 i 210 RTK V2)

Matrice 200 V2 Matrice 210 RTK V2
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DJI Phantom 4 Multispectral

Innowacyjny wielospektralny sensor zamontowany na pokładzie bezzałogowego 
statku powietrznego DJI Phantom 4 Multispectral o szerokich możliwościach 
operacyjnych zarówno w zakresie planowania i realizacji nalotu jak i sposobu 
akwizycji danych. Zintegrowana kamera złożona z 5 czujników spektralnych  
B/G/R/RE/NIR oraz osobnego sensora RGB. Całość w estetycznej poliwęglano- 
wej odpornej na uszkodzenia mechaniczne osłonie. Kamera zamocowana na 
trójosiowym gimbalu pozwala na wykonywanie zdjęć w różnych konfigurac- 
jach zarówno w trybie autonomicznym jak i ręcznym.

Pierwsza kamera wielospektralna z możliwością konfiguracji rożnokątowej w trakcie 
misji szczególnie przydatna do monitorowania stanu zdrowotnego wysokich upraw, 
plantacji oraz ściany lasu. Możliwość lotu w zablokowanym „hedingu” z automatyczną 
korektą pochylenia gimbala. Misje w trybie przestankowym i ciągłym z optymalizacją 
prędkości lotu poziomego między poszczególnymi ekspozycjami. Piksel terenowy dla 
sensora RGB 5,7 pix/cm (120 AGL), dla sensorów spektralnych 8,5 pix/cm (120 m AGL).

Nowatorskie rozwiązanie firmy DJI Enterprise stworzone specjalnie do 
wykorzystania w precyzyjnym rolnictwie, leśnictwie oraz sadownictwie i 
ogrodnictwie. Unikalny system zobrazowania stanu zdrowotnego upraw 
w trybie „na żywo” dzięki wydajnemu przetwornikowi obrazu na ekranie 
monitora.

Wielospektralny sensor

Bezzałogowy statek powietrzny z wielospektralnym sensorem
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Nieograniczone możliwości analizy zdjęć wysokiej rozdzielczości wykonanych 
jednocześnie w pięciu kanałach spektralnych. Zaawansowane techniki analizy stanu 
zdrowotnego upraw, rejestrowania pojawów fenologicznych, monitorowanie stopnia 
uszkodzenia aparatu asymilacyjnego, oceny efektywności nawożenia i nawadniania, 
skuteczności zabiegów agrotechnicznych, a także dokumentowania zjawisk  
o charakterze klęskowym, których wymiar jest istotny z punktu widzenia  
postępowania odszkodowawczego.

• zintegrowana kamera multispektralna 
(B/G/R/RE/NIR/RGB)

• Niewielkie rozmiary i waga
• Maksymalny czas lotu 27 minut
• Wielokierunkowe czujniki wykrywania 

przeszkód
• Inteligentne tryby lotu

• Precyzyjny odbiornik RTK
• Możliwość korzystania z poprawek  

referencyjnych
• Funkcja bezpiecznego powrotu do miejsca 

startu
• Dedykowana aplikacja DJI Ground Station Pro

Otwarty panel konfiguracyjny pozwala stale nadzorować misję a nawet modyfikować 
jej przebieg w trakcie lotu. Czytelny interfejs pozwala na podgląd na żywo  
aktualnych współrzędnych statku, danych telemetrycznych, obrazu z sensora 
RGB oraz obrazu w konfiguracji NDVI (NIR-RED)/(NIR+RED). Po zakończeniu  
misji operator może wykonać mapę 2D bez konieczności eksportowania zdjęć  
do programu fotogrametrycznego. 

Płynna współpraca platformy DJI Phantom 4 
Multispectral z aplikacją DJI Ground Station Pro. 
Dzięki zaawansowanym narzędziom pozwala 
operatorowi precyzyjnie zaplanować misję, 
określić zasięg przestrzenny operacji lotniczych, 
skonfigurować lot nad uprawą.

Główne cechy

Precyzyjnie planuj misje
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DJI Phantom 4 RTK 

Dron DJI PHANTOM 4 RTK
- dedykowane narzędzie  

do fotogrametrii i geodezji

Nadeszła nowa era w pozyskiwaniu produktów z wykorzystaniem 
technologii fotogrametrii z niskiego pułapu. DJI Phantom 4 RTK został 
stworzony, aby ułatwiać i usprawniać pracę geodetów, budowlańców, 
leśników oraz innych, dla których priorytetem jest otrzymanie wysokiej 
jakości produktów fotogrametrycznych o centymetrowych dokładnoś-
ciach, w możliwie najkrótszym czasie. Generowanie chmur punktów, 
modeli 3D, numerycznych modeli terenu i ortofotomap z wykorzystaniem 
kompaktowego bezzałogowego statku powietrznego DJI Phantom 4 RTK 
nigdy nie było tak proste.

barwne chmury punktów

ortofotomapy

modele 3D

NMTP

NMT

BEST
SELLER
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Testy drona DJI Phantom 4 RTK

Pozycjonowanie GNSS RTK

Głównymi cechami Phantoma 4 RTK jest wysokiej klasy kamera, zintegrowana z mo-
dułem GNSS RTK. Ze względu na wysoką rozdzielczość (20 MP) i jednocalową ma-
trycę, jesteśmy w stanie osiągnąć piksel terenowy (GSD) na poziomie 2,74 cm na 
wysokości 100 m. Natomiast moduł GNSS RTK pozwala na zapisywanie dokładnych 
współrzędnych środków rzutów zdjęć, co pozytywnie wpływa na dokładność produk-
tów fotogrametrycznych oraz szybkość przetwarzania.  Przeprowadzone przez nas 
testy potwierdzają, że zastosowanie rozwiązania tego typu eliminuje konieczność 
stosowania fotopunktów. Ponadto technologia ta zapewnia stabilizację lotu w przy-
padku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych (silny wiatr) oraz zakłóceń 
elektromagnetycznych, będących wynikiem oddziaływania linii wysokiego napięcia.

Do zestawu dołączony jest kontroler z wbudowanym ekranem oraz wymienną baterią. 
Na tablecie zainstalowana jest najbardziej intuicyjna aplikacja do planowania opera-
cji fotogrametrycznych - DJI GS RTK. Umożliwia ona zaplanowanie nalotów pozwala-
jących na tworzenie dokładnych ortofotomap lub modeli 3D. Obszar nalotu możemy 
zdefiniować w terenie na podkładzie mapy satelitarnej lub zaimportować plik utworzo-
ny na komputerze.

Testy przeprowadzone przez NaviGate 
przy współpracy z Akademią Górniczo-
-Hutniczą w Krakowie wykazały, że cen-
tymetrową dokładność produktów 
otrzymujemy już przy pomierzeniu  
i wskazaniu jednego fotopunktu. 
Metodykę przeprowadzonych badań 
można zobaczyć w raporcie PDF, który 
otrzymasz po wypełnieniu formularza na 
stronie:

navigate.pl/dji-phantom-4-rtk-pix4dmapper-promocja

Aplikacja do planowania nalotów fotogrametrycznych

Główne cechy: 

• System GNSS RTK
• Matryca 1” CMOS, rozdzielczość 20 megapikseli, mechaniczna migawka 
• Piksel terenowy 2,74 cm na wysokości 100 m AGL
• Kompatybilność z ASG-EUPOS i innymi sieciami RTK/RTN
• System wykrywania przeszkód z każdej strony BSP poprawiający bezpieczeństwo lotów
• Wbudowany ekran o przekątnej 5,5”, rozdzielczości 1920 × 1080 i jasności aż 1000 cd/m²
• Kompatybilny z każdym oprogramowaniem fotogrametrycznym (Pix4D, Agisoft, DJI Terra)
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Kompleksowe ubezpieczenie dronów DJI Enterprise
DJI Enterprise Shield to produkt stworzony dla osób, których praca z użyciem 
bezzałogowych statków powietrznych z serii DJI Enterprise jest codziennością. Ten 
pakiet ubezpieczenia obejmuje kompleksową ochronę dronów tak ważną w trakcie 
prowadzania wymagających i ryzykownych misji.

Wymiana drona nawet jeśli wypadek był błędem użytkownika
Większość wypadków związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi powstaje 
w wyniku błędu operatora UAV. DJI Shield umożliwia wymianę sprzętu nawet jeśli 
wypadek powstał z winy użytkownika. Pakiet DJI Shield szczególnie polecamy 
operatorom, którzy wykonują naloty w pobliżu stacji GSM, drzew, budynków, wody itp. 
Więcej o warunkach DJI Shield na stronie:
navigate.pl/index.php/bezzalogowe-statki-powietrzne-drony/dji-enterprise-shield-szczegoly

DJI Shield

Ubezpiecz bezzałogowy statek powietrzny

W pakiecie dwie wymiany 
w ciągu roku
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Autoryzowany serwis DJI Enterprise 

Firma NaviGate stale poszerza swoje kompetencje i jako pierwsi w Polsce uzyskaliśmy 
certyfikację na autoryzowany serwis dla dronów DJI Enterprise. Specjalizujemy się  
w naprawie dronów z serii Matrice 200 i Matrice 600. Dzięki naszej wiedzy, nie tylko 
kupisz u nas sprzęt, ale także uzyskasz fachowe wsparcie techniczne, które pomoże Ci 
we właściwy sposób korzystać z naszych urządzeń.



76

Kamery 

Bezzałogowe statki powietrzne swoje szerokie zastosowanie w różnych 
branżach zawdzięczają przede wszystkim zaawansowanej optyce 
przystosowanej do konkretnych działań. Jeszcze nie tak dawno zdjęcia  
z lotu ptaka były zarezerwowane jedynie dla maszyn załogowych. Obecnie 
drony zostały wyposażone w zaawansowane technologie, które pozwalają 
nie tylko przekazywać obraz do operatora, ale także kontrolować wszystkie 
ustawienia kamery w czasie rzeczywistym. 

Poza podstawowym nagrywaniem filmu, czy wykonywaniem zdjęcia, we 
współczesnych BSP znajdziemy zaawansowane systemy, dzięki którym 
możemy pozyskać dane fotogrametryczne, sprawdzić wigor danej rośliny za 
pomocą kamery multispektralnej, przeprowadzić inspekcje ubytku ciepła 
w instalacjach, czy odnaleźć zaginionego człowieka w lesie za pomocą 
kamery termowizyjnej. Kluczowe jest dobranie odpowiedniej aparatury do 
działania, które chcemy wykonywać.

Zaawansowana optyka przystosowana 
do konkretnych działań
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Kamery optyczne

DJI Zenmuse X7 
DJI Zenmuse X7 to najbardziej zaawansowana kamera od DJI  
z matrycą o rozmiarze 23.5×15.7 mm oraz rozdzielczości 24 Mpx. 
Duża matryca APS-C, gwarantuje duży piksel matrycy 3,9 µm, co 
przekłada się na uzyskanie krystalicznie czystego i ostrego obra-
zu, znakomite odwzorowanie barw oraz niskie szumy. Kamera jest 
kompatybilna z czterema wymiennymi obiektywami DL-Mount  
o długości ogniskowych od 16 do 50 mm. 
Kamera może wykonywać zdjęcia zarówno w formacie JPEG jak
i DNG oraz nagrywać obraz w CinemaDNG 6K w 30kl/s. Jest kom-
patybilna z dronami DJI Inspire 2 i serią DJI Matrice 200 V2.

Główne cechy:
• Niewielka waga wynosząca ok. 449 g (bez obiektywu)
• Matryca 23.5×15.7 mm o rozdzielczości 24 Mp
• Formaty zdjęć: JPEG i DNG
• Formaty video: CinemaDNG, ProRes , MOV i MP4
• Wyposażona w 3-osiowy gimbal
• Możliwość sterowania za pomocą aplikacji DJI GO 4 i DJI Pilot
• Precyzyjne mapowanie przy użyciu obiektywów 24 i 35 mm
• Dane PPK zapisywane razem z wykonanymi zdjęciami

DJI Zenmuse X5S  
Kamera dla dronów serii DJI Matrice 200 i Inspire 2. Została 
wyposażona w matrycę 4/3 o rozdzielczości 20,8 Mpx  
Dzięki zastosowaniu 3-osiowego gimbala, kamera doskonale 
radzi sobie w trudnych warunkach pogodowych  
i zachowuje precyzję na poziomie ±0,01°. Zastosowane gniazdo 
4/3 pozwala na wymianę obiektywów o ogniskowych od 9 do 
45 mm. DJI Zenmuse X5S to pierwsza na świecie kamera dla 
bezzałogowego statku powietrznego, mogąca nagrywać  
video w 5.2K/30fps CinemaDNG i Apple ProRes oraz w 4K. 

Główne cechy:

• Matryca 4/3 o rozdzielczości 20,8Mpx
• Możliwość zastosowania wymiennych obiektywów
• 3 – osiowy gimbal
• Rozpiętość tonalna o wartości 12.8 
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Kamera DJI Zenmuse Z30  
Kamera DJI Zenmuse Z30 została zaprojektowana z myślą  
o rozwiązaniach przemysłowych, gdzie niezwykle ważny jest 
dostęp do aktualnych informacji. Kamera posiada 30-krotny 
zoom optyczny i 6–krotny zoom cyfrowy, dzięki czemu daje 
nam niespotykane dotąd możliwości inspekcji. Ogromną zaletą 
kamery DJI Zenmuse Z30 jest możliwość zachowania bezpiecznej 
odległości od obiektów, co niweluje ryzyko uszkodzeń mienia czy 
ludzi. Kamera Z30 jest w pełni kompatybilna z aplikacjami DJI, 
dzięki czemu uzyskujemy możliwość zmiany ustawień kamery  
w czasie rzeczywistym oraz dostęp do zawansowanych 
funkcji. Jedną z nich jest TapZoom, który ułatwia proces 
pozyskiwania danych, pozwalając na wycentrowanie kamery 
na wybranym obiekcie poprzez wskazanie go na ekranie. 
Kamera automatycznie ustawi długość ogniskowej do 
wybranego celu. Zenmuse Z30 jest kompatybilna z dronami: 
Matrice 600 Pro, serią Matrice 200 oraz Matrice 300 RTK. 

Główne cechy:

• 30-krotny zoom optyczny i 6–krotny zoom cyfrowy
• Zaawansowane funkcje usprawniające prace takie jak 

TapZoom
• Możliwość sterowania za pomocą dedykowanych aplikacji DJI 

GO i DJI GO4
• Idealnie nadająca się do inspekcji konstrukcji 

inżynieryjnych i turbin wiatrowych, akcji pożarniczych,  
czy monitoringu

• 3 – osiowa stabilizacja obrazu

DJI Zenmuse X5  
Podstawowa kamera od DJI, kompatybilna z dronem Matrice 
600 Pro. Jako pierwsza kamera na świecie o rozdzielczości 16 Mpx  
i matrycy 4/3 została stworzona specjalnie do fotografii lotniczej. 
Zintegrowana z gimbalem zapewnia niespotykaną dotąd 
stabilizację obrazu. Pozwala uchwycić niezapomniane momenty 
lub też wykonać odpowiedni materiał do stworzenia ortofotomapy 
lub modelu 3D. Jednym z atutów kamery DJI Zenmuse X5 jest 
możliwość wymiany obiektywu, dzięki czemu możemy ją 
dostosować do swoich potrzeb. Sterowanie ustawieniami kamery 
odbywa się bezpośrednio w aplikacji, dzięki czemu możemy 
zmieniać ustawienia w czasie rzeczywistym, takie jak: balans bieli, 
ISO czy wybrać tryb zdjęć.  

Główne cechy:

• Rozdzielczość 16 Mpx i matryca 4/3
• Wymienne obiektywy
• Integracja z gimbalem zapewniająca niespotykaną dotąd 

stabilizację
• Kompatybilna z aplikacjami DJI i  innych producentów
• Możliwość obrotu o 360°
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Kamery średnioformatowe Phase One 

Założona na początku lat 90 XX w. duńska firma Phase One jest prawdziwym pionierem fotografii cyfrowej 
z pasją i zaangażowaniem w doskonałość obrazu. Przez wiele lat kojarzona z najlepszymi na świecie kame-
rami cyfrowymi średniego formatu i rozwiązaniami dla profesjonalnych fotografów. W ostatnich latach fir-
ma wprowadziła do oferty kamery przemysłowe  stając się liderem  na rynku w dziedzinie badań, rozwoju  
i produkcji kamer średnioformatowych, które zostały zaprojektowane od podstaw specjalnie do fotografii 
lotniczej i fotogrametrii. 

Wysokowydajna kamera metryczna

Najnowsze kamery Phase One o małym rozmiarze piksela (4,6 μ), dużej rozdzielczości matrycy (100 Mpix), 
maksymalnej szybkość klatek na sekundę 1,6 (FPS), czasie ekspozycji do 1/2500, zestawie obiektywów 
metrycznych o różnych długościach ogniskowych (50, 70, 90, 110, 150 mm) stanowią doskonałą alterna-
tywę dla bardzo drogich i dużych kamer wielkoformatowych. 

Integracja z bezzałogowym statkiem powietrznym

Dzięki niewielkim rozmiarom i niskiej wadze najnowsze kamery Phase One, które jeszcze do niedawna 
były zarezerwowane do użytku tylko z załogowymi statkami powietrznymi, można używać także z dro-
nami. Otwiera to nowe możliwości dla fotogrametrii niskiego pułapu. Modele kamer iXU-RS 100 (100 
Mpix) i iXU 150 (50 Mpix) są w pełni kompatybilne z dronem DJI Matrice 600 Pro.

Łatwe sterowanie kamerą połączoną z dronem Matrice 600 Pro

Aby jeszcze bardziej usprawnić pracę, Phase One zaprojektował aplikację, dzięki której sterowanie kame-
rą połączoną z dronem Matrice 600 Pro jest proste i intuicyjne. Przekazywanie obrazu na żywo umożliwia 
zmiany ustawień kamery takich jak: ustawienia ISO, czas otwarcia migawki, a także ustalenie autono-
micznego lotu z automatycznym zapisem zdjęć.

Główne cechy Phase One:

• Dedykowane modele do BSP: 50 i 100 Mpix
• Niska waga
• Wysoka rozdzielczość z liczbą  do 11664x8750px (dla iXM 100 MP)
• Super szybka karta pamięci XQD
• Geotagowanie zdjęć z użyciem IMU i GNSS 
• Rozmiar piksela 3.76 um (dla iXM 100 MP)
• Rozmiar ramki 33 x 44 mm
• Wymienne obiektywy: stałoogniskowe (35 lub 80 mm) i zmiennoogniskowe (80 lub 150 mm)
• Dedykowana aplikacja do sterowania dronem i kamerą
• W pełni kompatybilne z dronem DJI Matrice 600 Pro

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
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Kamery termowizyjne

Zenmuse XT2
Najnowocześniejsza kamera termowizyjna dedykowana inspekcjom z wykorzystaniem drona, stworzona 
przy współpracy DJI z liderem światowego rynku zobrazowań termowizyjnych – marką FLIR. 
Wyposażona w kamerę RGB nagrywającą w 4K, a także sensor termowizyjny. Zenmuse XT2 otwiera 
niespotykane dotąd możliwości. Kamera spełnia normę IP44 co sprawia, że jest odporna na działanie 
pyłu i wilgoci.

Dzięki wbudowanemu procesorowi i zaawansowanym algorytmom, kamera Zenmuse XT2 pozwala 
identyfikować problem w czasie rzeczywistym, bez konieczności długotrwałego przetwarzania danych 
w biurze. 

Kamera jest dostępna z matrycami o dwóch rozdzielczościach: 640 x 512 lub 336 x 256, z możliwością 
rejestracji danych z częstotliwością: 30 Hz lub 9 Hz, posiada trzy różne rodzaje obiektywu (do wyboru): 
13mm, 19mm i 25mm oraz zoom cyfrowy, który pozwala na prowadzenie obserwacji odległego obiektu 
bez zbliżania się do niego. 

XT2 posiada wiele istotnych funkcji, które ułatwią 
pracę:
• Temp alarm – ustaw alarm, który poinformuje cię, 

kiedy temperatura przekroczy ustalone wartości
• Heat track – kamera automatycznie wykrywa 

najcieplejszy obszar w polu widzenia i nakierowuje 
kamerę w jego stronę

• Temp check – zaznacz i uzyskaj temperaturę  
z dowolnego obszaru w czasie rzeczywistym

• Quick Track – zablokowanie kamery na wyznaczonym 
obiekcie, aby ułatwić lot w trudnych warunkach

• Palety kolorów – wybierz odpowiednią paletę kolorów 
dla swojej specyfiki pracy.

Kamera FLIR Duo Pro R  
Kompaktowa kamera obrazu RGB i termowizji dedykowana do 
integracji z dronami

• Możliwość nagrywania filmów w pełni radiometrycznych
• 8-krotny zoom obrazu RGB oraz 4x zoom termowizyjny
• Częstotliwość do 30 Hz
• Kąt widzenia 56° x 45°
• MSX – ulepszanie obrazu
• Zakres pracy: od -20 do 60°C
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Kamery multispektralne MicaSense 

MicaSense RedEdge-MX 
MicaSense przychodzi z nowym multispektralnym sensorem. RedEdge-MX pozwala profesjonalistom 
i naukowcom na wykonanie zaawansowanej analizy środowiska przyrodniczego. Kamera została 
zaprojektowana specjalnie dla bezzałogowych systemów latających. Pięciokanałowy aparat (Red, Green, 
Blue, NIR, Red Edge) to niezawodny, a przede wszystkim precyzyjny sensor, który idealnie spełnia 
wymagania specjalistów wielu branż. Sensor do dronów MicaSense RedEdge-MX sprawdzi się przede 
wszystkim w rolnictwie, leśnictwie, sadownictwie, archeologii oraz w pracy naukowo-badawczej.

Dlaczego kamera MicaSense RedEdge-MX?

Multispektralny sensor pozwala na pracę w trudnych warunkach, dostarcza użytecznych danych 
i w każdym momencie jest gotowy do rozpoczęcia nowego projektu. Dzięki temu, że przechwytuje 
pięć pasm światła, RedEdge-MX obecnie jest najlepszym rozwiązaniem na rynku w swojej klasie.

Wydłuż czas lotu. Uzyskaj dokładny pixel terenowy

Dzięki RedEdge-MX możesz wykonać nalot na obszarze o powierzchni 64 ha (przy 120 m AGL, pokryciu 
zdjęć 70% oraz prędkości 15 m/s) w czasie 27 minut w zależności od statku.

Sensor daje Ci pełny dostęp do nieprzetworzonych danych. Wybierz oprogramowanie Pix4DFields, 
Pix4Dmapper lub Agisoft Metashape (dawniej Agisoft Photoscan) do przetworzenia danych  
w łatwy i szybki sposób. Kamera MicaSense RedEdge-MX pozwoli Ci uzyskać pixel terenowy  
o rozdzielczości 8 cm / px dla 120 m AGL.

Główne cechy:
• 5 kanałów spektralnych: Blue, Green, Red, Red edge, Near 

IR (Global shutter, wąskopasmowy)
• Niewielka waga i kompatybilność z dronami marki DJI 

serii Inspire, Matrice 600 Pro i serią Matrice 200 V2 oraz z 
dronami marki ATMOS i FlyTech

• Kilka opcji wyzwalania: Timer Mode, Overlap Mode, External 
Trigger Mode, Manual Capture Mode

• Wbudowana migawka typu global shutter 
• 8 cm/pix przy 120 m AGL
• Pełny dostęp do nieprzetworzonych danych. Współpraca 

z oprogramowaniem Agisoft Metashape i Pix4Dmapper

Niezastąpione narzędzie  
w rolnictwie, leśnictwie
 i archeologii

BEST
SELLER



MicaSense Altum 
Najnowszy, innowacyjny sensor zaprojektowany przez firmę MicaSense. Połączenie kamery multispek-
tralnej i  termowizyjnej w jednej niewielkiej obudowie. Unikalne rozwiązanie 2 w 1 umożliwiające rów-
noczesną rejestrację obrazu wielospektralnego w pięciu kanałach: Blue, Green, Red, Red edge, Near In-
frared (NIR) wraz z obrazem termalnym (8-14 um). Migawka sensorów wyzwalana jest jednocześnie co 
sprawia, że zdjęcia rejestrowane są synchronicznie. Dzięki geotagowaniu zdjęć dane można szybko 
i w łatwy sposób przetworzyć i opracować w postaci cyfrowych map.

Altum otwiera nowe możliwości do zaawansowanych badań w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa, sa-
downictwa i leśnictwa. Zwiększona rozdzielczość przestrzenna, dokładny model terenu oraz zdjęcia ter-
malne pozwalają na prowadzenie monitoringu i diagnostyki szaty roślinnej oraz wykonywanie zaawan-
sowanych analiz.

MicaSense RedEdge-MX Blue
Kamera jest nowoczesnym rozwiązaniem dla rolników wykorzystujących do produkcji roślinnej cały 
okres wegetacyjny, leśników gospodarujących w ekosystemach o bardzo zróżnicowanej strukturze ga-
tunkowej i wiekowej, ogrodników i sadowników preferujących późne odmiany owoców, naukowców oraz 
usługodawców z branży produkcji roślinnej także specjalistów od upraw bezglebowych. Zestaw kamer 
MicaSense RedEdge-MX Blue jest w stanie wykonać zdjęcia w dziesięciu pasmach spektralnych jed-
nocześnie wymaganych do opracowania między innymi:

Główne cechy:

• Multispektralne obrazy o wysokiej rozdzielczości 
(2.5x większa rozdzielczość w porównaniu do 
kamery RedEdge-MX)

• Kanały spektralne:  Blue, Green, Red, Red edge, 
Near Infrared (NIR); termowizja 8-14 um

• Synchronizowane i kalibrowane radiometrycznie 
kanały spektralne i termalne

• Piksel terenowy 5,2 cm przy 120 m AGL i 81 cm przy 
obrazie termowizyjnym

• Niewielka waga wynosząca niewiele ponad 400 g
• Rozbudowane możliwości zapisu danych
• Pełna kompatybilność z dronami DJI Enterprise  

i ATMOS Marlyn
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• szczegółowej mapy zawartości barwników roślinnych
• mapy stanu zdrowotnegoi fazy rozwojowej roślin
• mapy indeksów wegetacyjnychtj.NDVI, NDRE, ENDVI, SAVI, 

MSI, MCARI, GDVI i in.
• mapy pokrycia terenu
• mapy wilgotności wierzchniej warstwy gleby
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Oprogramowanie do dronów

Agisoft Metashape
Dawniej Agisoft PhotoScan. Oprogramowanie fotogrametryczne przeznaczone dla użytkowników, 
którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości swojego bezzałogowego statku powietrznego. Umożliwia 
tworzenie ortofotomap, modeli 3D i gęstej chmury punktów na podstawie zdjęć z nalotów BSP. Aplikacja 
umożliwia wykorzystanie własnych skryptów w języku Python.

Pix4D
Najpopularniejsze oprogramowanie fotogrametryczne do opracowywania danych z bezzałogowych 
statków powietrznych. Stworzone przez szwajcarską firmę, rozwijane od 2011 roku zdobyło swoją 
popularność dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania danych, przy jednoczesnym zachowaniu 
przyjaznego interfejsu, który nie wymaga od użytkownika tak rozbudowanej wiedzy, jak w przypadku 
fotogrametrii klasycznej. Aplikacja umożliwia  tworzenie ortofotomap, modeli 3D oraz Numerycznego 
Modelu Terenu (NMT). 

Pix4D dzieli się na 5 modułów:

Pix4Dreact

• Pix4Dmapper – profesjonalne oprogramowanie fotogrametryczne do 
przetwarzania danych obrazowych z UAV. Aplikacja umożliwia wczytanie 
współrzędnych fotopunktów (GCP) i punktów kontrolnych (check points) oraz 
danych LiDAR. Idealnie nadaje się do zaawansowanych obliczeń geodezyjnych.

• Pix4Dfields – moduł dla rolnictwa i leśnictwa przeznaczonych do 
dynamicznych analiz danych multispektralnych pochodzących z UAV

• Pix4Dreact – Szybkie mapowanie 2D w celu reagowania w sytuacjach awaryjnych 
i bezpieczeństwa publicznego

• Pix4Dmatic – ułatwia opracowywanie danych wielkoobszarowych

• Pix4Dsurvey – łączy środowiska fotogrametryczne, LiDAR i CAD

Główne cechy:
• Generowanie chmury punktów przy użyciu technologii tzw. gęstego matchingu
• Tworzenie modeli 3D
• Tworzenie Numerycznego Modelu Terenu
• Tworzenie i edycja ortofotomap 
• Precyzyjne pomiary odległości i powierzchni
• Zaawansowane pomiary objętości
• Przetwarzanie obrazów multispektralnych
• Możliwość wykonania analizy czasowej (Pix4Dbim)

Główne cechy:
• Generowanie ortofotomap ze zdjęć z BSP
• Generowanie gęstej chmury punktów na podstawie zdjęć
• Tworzenie zaawansowanych modeli 3D
• Modelowanie 4D dla scen dynamicznych
• Pomiary: odległości, powierzchni, objętości
• Możliwość przetwarzania obrazów multispektralnych
• Obsługa skryptów w języku Python
• Eksport Numerycznego Modelu Terenu

PREMIER
RESELLER
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Akcesoria do BSP DJI

Uzupełnieniem oferty są dedykowane do bezzałogowych statków powietrznych DJI Enterprise akcesoria 
zwiększające funkcjonalność zestawów. 

Przedstawione poniżej produkty są tylko propozycją. Pełną ofertę akcesoriów do bezzałogowych 
statków powietrznych można znaleźć na stronie: navigate.pl 

D-RTK2

Stacja referencyjna GNSS marki DJI. Kompatybilna z dronami 
DJI Phanotm 4 RTK i Multispectral. Stacja umożliwia pobieranie 
poprawek RTK w trakcie wykonywania lotów BSP w sytuacji 
braku dostępu do lokalnej sieci stacji referencyjnych RTK/
RTN np. ASG-EUPOS. Stacja korzysta z konstelacji satelitów: 
GPS+GLONASS+Galileo+BEIDOU, a jej zastosowanie umożliwia 
otrzymanie dokładność sytuacyjnej na poziomie 1 cm + 1ppm 
oraz wysokościowej 2 cm + 1ppm.

Skrzynie transportowe
Wodoszczelna, wodoodporna walizka, z piankowym 
wypełnieniem, zapewni bezpieczny transport  
i przechowywanie sprzętu w każdych warunkach.

Gimbale Gremsy
Gremsy jest wiodącą marką w branży systemów stabilizacji 
obrazu z powietrza. Wykorzystując najnowocześniejszą 
technologię, dostarcza unikalne produkty na całym 
świecie, zapewniające najwyższą dokładność i precyzję.  
Gimbale Gremsy są kompatybilne z prawie każdym 
aparatem bezlusterkowym.  Posiada intuicyjny interfejs a 
także wiele portów kompatybilnych z różnymi aparatami.   

ParaZero – Spadochrony do dronów DJI
ParaZero to najnowocześniejszy na świecie, autonomiczny system 
bezpieczeństwa dla dronów. System ten pozwala na zmniejszenie 
ryzyka dla ludzi, mienia, dronów i ładunków w sytuacjach w 
których zawiedzie system napędowy bezzałogowego statku 
powietrznego. Jest on kompatybilny ze wszystkim statkami DJI 
Enterprise dostępnymi na rynku. 





CZĘŚĆ V:

OŚRODEK 
SZKOLENIOWY
NAVIGATE
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Ośrodek Szkoleniowy

Od lat prowadzimy profesjonalne szkolenia GIS, z geodezji, fotogrametrii, 
teledetekcji, a także z UAVO (uprawnienia na operatora drona) – szkolenia VLOS; 
BVLOS; INS (instruktorskie). Szkolenia regularnie organizujemy na terenie całej Polski 
m.in. w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Bydgoszczy i we Wrocławiu. 
Oprócz szkoleń standardowych w naszej ofercie znajdują się też szkolenia dedykowane. 
Program, czas i miejsce realizacji takich kursów dostosowujemy do oczekiwań i potrzeb 
klienta.

Nasi kursanci z powodzeniem wykorzystują zdobytą wiedzę i kompetencje m.in. 
w takich branżach jak: GIS, geodezja, budownictwo, leśnictwo, rolnictwo, ochrona 
środowiska, archeologia, energetyka i górnictwo. Nasz ośrodek szkoleniowy tworzy 
kadra z wieloletnim doświadczeniem.

Szkolenia są prowadzone w trybie zdalnym i stacjonarnym, w nowoczesnych 
salach z klimatyzacją. Na czas szkolenia online uczestnik otrzymuje zdalny dostęp 
do wysokowydajnych komputerów, w trakcie szkolenia stacjonarnego uczestnik 
otrzymuje do dyspozycji komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, dostęp do 
wysokiej klasy urządzeń (drony, odbiorniki GPS/GNSS, tachimetry), skrypt do ćwiczeń, 
materiały szkoleniowe. W trakcie szkolenia stacjonarnego wszyscy uczestnicy otrzy- 
mują poczęstunek: przekąski, napoje, herbatę, kawę. Dla chętnych osób w ramach 
kosztów socjalnych organizujemy nocleg, a także całodzienne wyżywienie (śniadanie, 
obiad, kolację).
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Szkolenia UAVO

Szkolenia VLOS, BVLOS

Zostań operatorem drona i wykonuj loty w zasięgu 
wzroku (VLOS) lub poza zasięgiem wzroku (BVLOS) 
w celach komercyjnych. Jako ośrodek szkoleniowy 
wpisany do rejestru Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) 
przygotowujemy do egzaminu na uzyskanie świadectwa 
kwalifikacji UAVO. Dzięki uprawnieniom możesz rozsze- 
rzyć swoje usługi o technologie BSP oraz pozys- 
kiwać dane do projektów związanych m.in. z fo-
togrametrią, monitoringiem, lotami badawczymi, 
wykonywaniem zdjęć, filmami video.

Szkolenie INS 

Osoby, które posiadają uprawnienia UAVO
VLOS lub BVLOS, mogą wziąć udział w kursie UAVO
INS (instruktorskim). Absolwent tego kursu
będzie mógł szkolić osoby, które chcą uzyskać
świadectwo kwalifikacji UAVO VLOS i BVLOS.
Szkolenie przygotowuje kandydata na instruktora
UAVO do państwowego egzaminu teoretycznego
i praktycznego, a także przeprowadzenia
nadzorowanej praktyki instruktorskiej.

Szkolenia UAVO

VLOS BVLOS INS

Zobacz katalog szkoleń:
szkolenia.navigate.pl
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Szkolenia z fotogrametrii i teledetekcji

Fotogrametria niskiego pułapu

Prowadzimy szkolenia z zastosowania dronów 
w fotogrametrii niskiego pułapu z użyciem 
oprogramowania Agisoft Metashape i Pix4Dmapper. 
Kursy pozwolą Ci zdobyć wiedzę teoretyczną oraz 
umiejętności praktyczne, które są wymagane do 
planowania oraz realizacji misji fotogrametrycznych. 
Oba szkolenia polecamy przede wszystkim osobom 
i firmom, które planują wykorzystać bezzałogowe 
statki powietrzne do pozyskiwania wysokiej jakości 
ortofotomap oraz dokładnych modeli 3D. 

Teledetekcja multispektralna z BSP

Szkolenie dedykujemy osobom i firmom, które chcą wykorzystywać zobrazowania 
wielokanałowe w celu tworzenia map indeksów wegetacyjnych oraz oceny charakteru  
i stopnia uszkodzeń roślinności spowodowanych czynnikami biotycznymi / abiotycznymi. 
Zdobądź wiedzę i umiejętności do przetworzenia zdjęć z kamery multispektralnej 
oraz wykonania map indeksów wegetacyjnych. Szkolenie prowadzimy na 
oprogramowaniach Pix4Dmapper i Pix4Dfields lub Agisoft Metashape. 

Planuj i realizuj misje 
fotogrametryczne



91

Techniki pomiarów GNSS

Podczas szkolenia nabędziesz wiedzę teoretyczną 
oraz umiejętności praktyczne wymagane do pracy 
z odbiornikami GPS/GNSS. Absolwent szkolenia 
potrafi zaprojektować zadania terenowe dla siebie 
oraz zespołu pracowników. Potrafi też obsługiwać 
odbiorniki GNSS RTK oraz wykonywać pomiary 
GNSS.

Szkolenia GIS i geodezyjne

Pełny katalog szkoleń wraz 
z  harmonogramem dostępny jest 
na stronie: szkolenia.navigate.pl
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Sklep internetowy

Sprawdź kompletną ofertę firmy NaviGate

Zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego, który można znaleźć 
pod adresem: www.navigate.pl. Na stronie znajduje się kompletna oferta firmy czyli 
odbiorniki satelitarne GPS/GNSS, tachimetry, bezzałogowe statki powietrzne, sensory, 
mobilne urządzenia pancerne (tablety i laptopy), dalmierze laserowe, oprogramowanie 
pomiarowe, a także zestaw niezbędnych do pracy w terenie akcesoriów. 

W dziale Promocje prezentujemy aktualne oferty specjalne, z których warto 
skorzystać, zaś w sekcji Aktualności publikujemy informacje o nowościach i bieżących  
wydarzeniach. 

Bądź na bieżąco! Subskrybuj newsletter

Jeśli interesuje Cię branża GIS, geodezyjna lub UAV, subskrybuj bezpłatny 
newsletter. Regularnie będziesz otrzymywać od nas wiadomość e-mail o nowościach 
z branży, nowych produktach, poradach technicznych i atrakcyjnych promocjach. Bądź 
na bieżąco!

navigate.pl/newsletter

Zapisz się przez stronę:



93

Media społecznościowe

Odwiedź i polub nasze profile na Facebooku!

Profil jest poświęcony naszej ofercie dedykowanej GIS i geodezji. Publikujemy 
tam newsy na temat odbiorników GPS/GNSS i tachimetrów. 

Na profilu pojawiają się informacje o bezzałogowych statkach powietrznych, 
oprogramowaniu do fotogrametrii, a także sensorach do dronów. 

facebook.com/NaviGatePL

facebook.com/Centrum.Dronów

NaviGate

NaviGate - Centrum Dronów
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GeoBlog

Blog NaviGate powstał z myślą o Specjalistach, którzy szukają praktycznych 
informacji na temat nowoczesnych rozwiązań pomiarowych. Autorzy 
bloga koncentrują się przede wszystkim na tym, aby zaprezentować nowe 
technologie i ich zastosowanie w konkretnych branżach oraz projektach. 

GeoBlog zawiera odpowiedzi na pytania odnośnie używania sprzętu 
pomiarowego, bezzałogowych statków powietrznych i oprogramowania  
w różnych branżach. Artykuły zostały napisane w lekkiej formie z odrobiną 
humoru i zawierają dużo użytecznych porad. Dla pasjonatów jest to lektura 
obowiązkowa! 

Branżowe tematy, ciekawostki, nasze opinie  
i porady – wszystko w jednym miejscu

Przeczytaj interesujące artykuły na GeoBlogu. 
Wejdź na stronę: navigate.pl/blog
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Fragmenty z GeoBloga

„Sprawdziłem dokładność ortofotomapy pozyskanej z niskiego pułapu za pomocą 
bezzałogowego statku powietrznego DJI Phantom 4 RTK w zależności od ilości 
zastosowanych fotopunktów (GCP). Na potrzeby testów wykorzystano bazę pomiarową, 
której koncepcja i realizacja została wykonana przez pracowników Wydziału Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 
w Krakowie. Rezultaty przedstawiam w artykule.”

„Wybierz taki, żeby był dobry i każdy go 
potrafił obsłużyć. Jeżeli właśnie takie 
zadanie dostaliśmy od przełożonego, 
to czeka nas żmudny przegląd 
urządzeń. Możemy też zaufać komuś, 
kto zna się na odbiornikach  
i wykona za nas całą pracę. Nie 
każdy jednak może przerzucić swoje  
obowiązki dalej, a dobry i prosty sprzęt 
sam się nie znajdzie. Co zatem powinniś- 
my wziąć pod uwagę, aby urządzenie 
spełniło powyższe wymagania?”

Prosto i niedrogo – szukamy odbiornika dla GIS

Analiza dokładności produktów pozyskanych z drona DJI 
Phantom 4 RTK w programie Pix4DMapper
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Sprzętowa gawęda na weekend

– Tak, słucham?
– Dzień dobry, z tej strony Michał Polański, firma 
NaviGate, Kraków. Zajmujemy się dystrybucją 
sprzętu geodezyjnego marki Spectra – odbiorników 
GNSS i tachimetrów. Dzwonię, żeby zapytać, czy  
w najbliższym czasie planuje może Pani może jakieś 
zakupy w tym kierunku?
– O nie, już nie – akurat kupiłam w zeszłym miesiącu 
„GPSa”…
– O? A jakiej marki – jeśli mogę zapytać?
– A … [tu pada nazwa jednego z chińskich 
producentów sprzętu pomiarowego].
– A co zadecydowało, że wybrała Pani akurat ten 
odbiornik?
– A w sumie… Sama nie wiem… Nie znam się na tym 
za bardzo. Jakoś tak zadzwonili, namówili i kupiłam...
– Uhm… No dobrze, w takim razie dziękuję bardzo za 
rozmowę i zapraszamy do kontaktu w przyszłości.

Powyższą rozmowa wydarzyła się naprawdę. Odbyłem ją już dość dawno temu, jeszcze jako początkujący 
handlowiec. Ale pamiętam ją do dziś bardzo dobrze, bowiem wtedy po raz pierwszy zdziwiłem się, 
że można coś kupić i do końca nie wiedzieć dlaczego… A potem przyszła kolejna, i następna, i jeszcze 
niejedna tego typu rozmowa.

Ten sam profesor, którego wspominałem tydzień temu miał też zwyczaj mawiać, że „w życiu trzeba 
umieć się zdziwić” (wtedy zupełnie tych słów nie rozumiałem, ale dziś oceniam, że miał całkowitą rację). 
Z każdą kolejną tego typu rozmową dziwiłem się coraz mniej, aż w końcu zrozumiałem dość zaskakującą 
przyczynę takiego stanu rzeczy. A jest ona następująca:

Od razu zastrzegam, że powyższa teza oczywiście nie dotyczy wszystkich. Prawdopodobnie nie 
dotyczy też Ciebie, Drogi Czytelniku, skoro zaglądnąłeś na tego bloga. Sam mam kilku Klientów, 
z którymi mogę godzinami rozmawiać na temat sprzętu pomiarowego, nowinek technicznych, 
czy innowacji wprowadzanych przez takie, czy inne marki. Ale niestety są to jedynie wyjątki, 
potwierdzające wyżej przedstawioną regułę. Jeżeli się z nią nie zgadzasz to pewnie będzie jeszcze 
niejedna okazja, żeby Cię do owej tezy przekonać. Na razie podam może tylko jeden przykład na jej 
potwierdzenie, za to bardzo wymowny bo wprost z największego portalu internetowego, związanego 
z ogólnie pojętą geodezją, tj. „geoforum.pl”. Zwróć uwagę, ile komentarzy zbierają np. artykuły na 
temat zmian w prawie w geodezyjnym, a ile na temat nowości na rynku sprzętu pomiarowego? 

Zdaję sobie sprawę, że być może większość czytelników owego portalu to urzędnicy, którzy od wielu lat 
nie stali za tachimetrem, ale czy to coś zmienia? Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby także geodeci 
„terenowi” uczestniczyli w tego typu dyskusjach.

To jest przepaść. A nawet przepaść przepastna.

Przeciętny polski geodeta nie interesuje się geodezyjnym 
sprzętem pomiarowym.

„Nie ma ignorancji – jest wiedza”
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Zdaję sobie również sprawę, że polski geodeta po 
prostu musi się przepisami interesować, bo przy 
aktualnym systemie prawnym (rodem z głębokiego 
PRL) przeoczenie niektórych zmian może skutkować 
poważnymi problemami. Ale to również nie jest 
wytłumaczenie. Przecież inwestycja w złą technologię 
pomiarową może przynieść wcale nie mniejsze straty. 

„No dobra, niech będzie, że ludzie się sprzętem 
nie interesują. I co z tego? Nie interesują się też 
mnóstwem innych przedmiotów, których na co dzień 
używają, a umieją się nimi posługiwać.” 

Zgoda. Tylko, że kluczowa różnica pomiędzy 
odbiornikiem GNSS, a np. czajnikiem elektrycznym 
jest taka, że z pomocą tego drugiego raczej pomiarów 
dla Klienta nie wykonamy, mapy nie skartujemy, 
granicy w terenie nie odnajdziemy, naszej usługi nie 
sprzedamy…

W jednym z marketingowych filmów firmy Trimble pada następujące zdanie: 

Kiedy zamierzasz kupić instrument pomiarowy, pierwszą rzeczą, o której powinieneś pomyśleć jest to, 
„czy będę w stanie zarabiać dzięki niemu pieniądze?” 

Niby rzecz oczywista, ale znowu mam wrażenie, że wielu z nas kompletnie o tej zasadzie zapomina, więc 
powtórzę to jeszcze raz: sprzęt geodezyjny to po prostu inwestycja. Czy można inwestować w coś, na czym 
się nie znamy? Oczywiście – ale ryzyko, że będzie to inwestycja kiepska jest wówczas o wiele większe.

Jeżeli zastąpimy swoją ignorancję wiedzą to gwarantuję Wam, że 
niezależnie od tego, czy finalnie wybierzemy sprzęt Spectry, Trimble’a, 
czy jakikolwiek inny, to szanse, że dokonamy trafnego wyboru 
nieprawdopodobnie wzrosną. Do tego będziemy znacznie mniej 
podatni na bzdury opowiadane przez handlowców z niektórych firm 
– niekoniecznie wynikające z chęci oszustwa, być może także po prostu z 
niewiedzy (tak, zdarzają się nawet tacy „specjaliści”). To jednak już temat na 
osobną gawędę, nad którą prawdopodobnie pochylimy się już niedługo.

Artykuł jest fragmentem serii „Sprzętowej gawędy na weekend” na 
GeoBlogu, którą prowadzi Michał Polański – dyrektor handlowy w dziale 
Geoinstrumentów. Michał jest specjalistą w zakresie klasycznego sprzętu 
pomiarowego dla geodezji i GIS.  Cała seria jest dostępna pod adresem: 
navigate.pl/blog

A zatem pierwszym i najważniejszym krokiem do trafnego 
wyboru sprzętu pomiarowego jest nic innego, jak właśnie 

zainteresowanie się nim.
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Specyfikacja techniczna odbiorników GNSS

Spectra Geospatial SP60 Spectra Geospatial SP85 Spectra Geospatial SP90m

PŁYTA GNSS Trimble 6G ASIC Trimble 7G ASIC Dual Trimble 6G ASIC

ŚLEDZONE SYGNAŁY

GPS (L1, L1P, L2C, L2P),
GLONASS (L1, L2), Beidou (B1, B2),
Galileo (E1, E5b), QZSS (L1, L1-SAIF, 

L2C), SBAS (L1), L-BAND

GPS (L1, L1P, L2C, L2P, L5), GLONASS 
(L1, L1P, L2, L2P, L3), Be idou (B1, B2), 

Galileo (E1, E5a, E5b E5 AltBOC), 
QZSS (L1, L1-SAIF, L1C, L2C, L5), 

SBAS (L1, L5), L-BAND

GPS (L1, L1P, L2P, L1C, L2C, L5), 
GLONASS (L1, L2, L3, L1P,  L2P, L1/
L2 CDMA),   BeiDou (B1, B2, B3),  

Galileo (E1, E5a, E5b), 
QZSS (L1, L1 SAIF, L1C, L2C, L5)

 IRNSS (L5), SBAS (L1, L5)

LICZBA KANAŁÓW 240 600 480

MAKS. CZĘSTOTLIWOŚĆ OKREŚLANIA POZYCJI [Hz] 10 20 50

CZAS INICJALIZACJI [s] zimny/ciepły/reinicjalizacja <45/<30/<2 <45/<30/<2 <60/<45/<2

INICJALIZACJA RTK [s] stat./dyn./stat. + dyn. 2 (w locie) 2 (w locie) 2 (w locie)

DOKŁADNOŚĆ WYZNACZANIA pozycji/wysokości

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,1/3,5 + 0,4 3 + 0,1/3,5 + 0,4 3 + 0,1/3,5 + 0,4

RTK [mm + ppm] 8 + 1/15 + 1 8 + 1/15 + 1 8 + 1/15 + 1

DGPS [cm] <25 <25 <25

FORMATY DANYCH RTCM 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 (MSM), 
CMR, CMR+, CMRx, sCMRx, ATOM

RTCM 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 (MSM), 
CMR, CMR+, CMRx, sCMRx, ATOM

RTCM 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 (MSM), 
CMR, CMR+, CMRx, sCMRx, ATOM

RADIOMODEM NADAWCZO-ODBIORCZY wbudowany lub zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny

WBUDOWANE RADIO ODBIORCZE opcja opcja opcja

MODEM GSM zewnętrzny (rejestrator) wbudowany 3.5G wbudowany 3.5G

PORTY WEJŚCIA-WYJŚCIA RS-232, miniUSB, 2 x Bluetooth RS-232, USB, Bluetooth, Wi-Fi USB, Bluetooth, WiFi, Ethernet, 
RS232, PPS, Event Marker, CAN

ODBIORNIK

pamięć wewnętrzna (karty pamięci) 256 MB (pendrive do 32 GB) 4 GB (SDHC do 32 GB) 8GB (możliwość rozbudowy)

wymiary [mm] 210 x 210 x 70 222 x 194 x 75  165 x 206 x 65

waga [kg] 0,93 (z baterią) 1,2 (z 2 bateriami) 1,66 bez radia UHF / 
1,70 z radiem UHF

REJESTRATOR MM60, Algiz 8X, T41, Nomad 1050, 
Ranger 3, Ranger 7, Mesa 2 / 3

MM60, Algiz 8X, T41, Nomad 1050, 
Ranger 3, Ranger 7, Mesa 2 / 3

MM60, T41, Nomad 1050, Ranger 3,
Ranger 7, Algiz 8X, Mesa 2 / 3

ANTENA

zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna

wymiary [mm] jak odbiornik jak odbiornik 165 x 76

waga [kg] jak odbiornik jak odbiornik -

sposób połączenia z rejestratorem Bluetooth lub kabel Bluetooth lub kabel Bluetooth lub kabel

ZAAWANSOWANE FUNKCJE POMIAROWE

Z-Blade – szybsza inicjalizacja, 
pomiar RTK bez sygn. GPS, 

Bluetooth dalekiego zasięgu, 
ochrona przed kradzieżą, 
Trimble CenterPoint RTX

Z-Blade – szybsza inicjalizacja, 
pomiar RTK bez sygn. GPS, 

baterie typu hot-swap, 
ochrona przed kradzieżą, 

elektroniczna libella, 
Trimble CenterPoint RTX

Z-Blade – szybsza inicjalizacja, 
Z-tracking, Strobe™ Corellator, 

Fast Search, Heading oraz 
Roll/Pitch, pomiar RTK bez 

sygn. GPS, Trimble 
CenterPoint RTX, NTRIP serwer

OPROGRAMOWANIE POLOWE Survey Pro, Fast Survey, 
RTK PowerGPS, Survey Mobile

 Survey Pro, Fast Survey,
Survey Mobile Survey Pro

format wymiany danych DXF, SHP, LandXML, JobXML, 
TXT, JPG, BMP, GeoTIFF i inne

DXF, SHP, LandXML, JobXML, 
TXT, JPG, BMP, GeoTIFF i inne

DXF, SHP, LandXML, JobXML, 
TXT, JPG, BMP, GeoTIFF i inne

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA klawiatura, diody LED klawiatura, wyświetlacz 
PMOLED, interfejst web

klawiatura, wyświetlacz 
PMOLED, interfejst web

OPROGRAMOWANIE DO POSTPROCESSINGU  Spectra Geospatial Survey Office  Spectra Geospatial Survey Office  Spectra Geospatial Survey Office

OPROGRAMOWANIE DO RAPORTOWANIA DO ODGiK tak tak tak

BATERIE Li-Ion 2800 mAh 2 x Li-Ion 2800 mAh Li-Ion 3700 mAh

CZAS PRACY [h] 8 (1 bateria) 10 (2 baterie) 6 (1 bateria)

TEMPERATURA PRACY [°C] odbiornik/antena -40 do 65 -40 do 65 -40 do 65

PYŁO- I WODOSZCZELNOŚĆ odbiornik/antena IP67 IP67 IP67

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
(oprócz odbiornika, rejestratora, anteny i oprogra-
mowania)

bateria, podwójna ładowarka, 
zasilacz, kable,  

torba transportowa, 
uchwyt na tyczkę, tyczka

2 baterie, podwójna ładowarka, 
zasilacz, kable,  

waliza transportowa, 
uchwyt na tyczkę, tyczka

ustalane indywidualnie

GWARANCJA 2 lata (z możliwością przedłużenia) 2 lata (z możliwością przedłużenia) 2 lata (z możliwością przedłużenia)
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Specyfikacja techniczna kontrolerów

MM60 T41 Ranger 3 Ranger 7 Mesa 2 / 3 ST10

System  
operacyjny Android 8.0

Windows 
Embedded 

Handheld 6.5

Windows 
Embedded 

Handheld 6.5

Windows ® 10 
Professional Windows 10 Windows 10 

Enterprise

Procesor
Snapdragon 

626
2.2 GHz

TI DM3730
1 GHz

TI Sitara 3715
800 MHz

Intel Apollo 
Lake N4200
1,1 – 2,5 GHz

Intel® Atom™ 
Z3745 / Pentium 

N4200

Intel® Core ™ i7
2,5 GHz

Pamięć
RAM 4 GB 512 MB 256 MB 8 GB 4 GB / 8 GB 

DDR3 8 GB

Pamięć
wewnętrzna 64 GB 16 GB 8 GB 64 GB 64 - 256 GB SSD 256 / 512 GB SSD

Ekran
6,0”

(pojemnościo-
wy)

4,3”
(pojemnościo-

wy)

4,2”
(oporowy)

7,0”
(oporowy)

7,0”
pojemnościowy

10,1” (pojemno-
ściowy)

Klawiatura Funkcyjna
(7 klawiszy)

Funkcyjna
(7 klawiszy)

Pełna
alfanumeryczna

Pełna
alfanumeryczna

Funkcyjna (10 
klawiszy)

Odpinana 
klawiatura 

(opcjonalnie)

Komunikacja

Bluetooth, Wi-Fi
4G LTE, NFC,
microSDHC
USB typu C

Bluetooth, Wi-Fi
GPRS 3.75G
microSDHC

USB

Bluetooth,    
Wi-Fi

GPRS 3.75G
microSDHC
USB-client +

Bluetooth,     
Wi-Fi
LTE

microSDHC
USB-client +

Bluetooth
dalekiego za-

sięgu
W-Fi, 4G LTE
microSDXC

USB-host 3.0

Bluetooth,     
Wi-Fi
LTE

USB 3.0

Odporność
na kurz i wodę IP67 IP68 IP67 IP68 IP68 IP65

Aplikacja
pomiarowa Survey Mobile Survey Pro

Gwarancja
standardowa 3 lata 2 lata 1 rok 2 lata 2 lata 2 lata
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Specyfikacja techniczna tachimetrów

Nikon N / K Nikon XS Nikon XF / XF HP FOCUS 35
POMIAR KĄTÓW

Dokładność pozioma/pionowa 1”, 2”, 3”, 5” 1”, 2”, 3”, 5” 1”, 2”, 3”, 5” 1”, 2”, 3” lub 5”

POMIAR ODLEGŁOŚCI

Dokładność (na pryzmat) ±(2 + 2 ppm x D) mm ±(2 + 2 ppm x D) mm ±(2 + 2 ppm x D) mm (XF)
± (1 + 1,5 ppm x D) mm (XF HP) ±(2 + 2 ppm x D) mm

Dokładność (bezlustrowo) ±(3 + 2 ppm x D) mm ±(3 + 2 ppm x D) mm ±(3 + 2 ppm x D) mm (XF)
± (2 + 2 ppm x D) mm (XF HP) ±(3 + 2 ppm x D) mm

Zasięg dalmierza (na pryzmat)
Na pryzmat 6,25 cm: 1,5 m - 4000 m 

Na folię odblaskową (5 x 5 cm):
1,5 m - 300 m

Na pryzmat 6,25 cm: 1,5 m - 5000 m 
Na folię odblaskową (5 x 5 cm):

1,5 m - 300 m

Na pryzmat 6,25 cm: 1,5 m - 5000 m 
Na folię odblaskową (5 x 5 cm):

1,5 m - 300 m;
do 3000 m (XF HP)

do 4000 m (na 1 pryzmat) / 
do 7000 m (na 3 pryzmaty)

Zasięg dalmierza (bezlustrowo)
KGC (18%): dobre: 400 m, normalne: 

300m, trudne: 235m; KGC (90%): dobre: 
600m, normalne: 500m, trudne: 250m

KGC (18%): dobre: 400 m, normalne: 
300m, trudne: 235m; KGC (90%): dobre: 
800m, normalne: 500m, trudne: 250m

KGC (18%): dobre: 400m, normalne: 
300m, trudne: 235m; KGC (90%): 
dobre: 800m, normalne: 500m, 

trudne: 250m

do 800 m (dobre warunki)

Zasięg minimalny 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Czas pomiaru na pryzmat  
(t. precyzyjny) 1,1 s 1 s 1 s / 1,6 s 2,4 s

Czas pomiaru na pryzmat 
(t.standardowy) 0,6 s 0,5 s 0,5 s / 1,2 s 0,5 s

Czas pomiaru bezlustrowego  
(t. precyzyjny) 1,1 s 1 s 1 s / 2,1 s 3 - 15 s

Czas pomiaru bezlustrowego  
(t. standardowy) 0,6 s 0,5 s 0,5 s / 1,6 s 0,7 s

LUNETA

Powiększenie 30x 30x 30x 31x

Pole widzenia 1º20’ 1º25’ 1º25’ 1º30’

Zdolność rozdzielcza 3” 3” 3” brak danych

Minimalna odległość 
ogniskowania 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Wskaźnik laserowy współosiowy, czerwone światło 
(Nikon N) współosiowy, czerwone światło współosiowy, czerwone światło współosiowy, czerwone światło

KOMPENSATOR

Typ dwuosiowy dwuosiowy dwuosiowy dwuosiowy

Metoda cieczowo-elektryczna cieczowo-elektryczna cieczowo-elektryczna cieczowo-elektryczna

Zasięg kompensacji ± 3’ ± 3’ ± 3’ ± 5,5’

KOMUNIKACJA

Porty wejścia/wyjścia RS-232C, Bluetooth USB, RS-232C, Bluetooth 2xUSB, RS-232C, Bluetooth USB, złącze zasilania, Bluetooth

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA wyświetlacz monochromatyczny, 
oprogramowanie wewnętrzne

wyświetlacz monochromatyczny, 
oprogramowanie wewnętrzne

kolorowy wyświetlacz dotykowy, 
oprogramowanie Survey Pro

kolorowy wyświetlacz 5,5 cala,
oprogramowanie Survey Pro

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA

Czułość libeli okrągłej 10’/2 mm 10’/2 mm 10’/2 mm 8’/2 mm

Charakterystyka pionownika 
optycznego

powiększenie: 3x, pole widzenia:5 
stopni, zakres ogniskowania: 0,5 

metra do nieskończoności

powiększenie: 3x, pole widzenia:5 
stopni, zakres ogniskowania: 0,5 

metra do nieskończoności

powiększenie: 3x, pole widzenia: 
5 stopni, zakres ogniskowania:0,5 

metra do nieskończoności

obraz: prosty, powiększenie: 2,4x, 
pole widzenia: 5°, 

zakres ogniskowania: 0,5 m - ∞

Waga instrumentu Instrument: 4,9 kg, bateria: 0,1 kg,
walizka: 2,5 kg

Instrument: 4,3 kg, bateria: 0,1 kg,
walizka: 3,3 kg

Instrument: 4,3 kg, bateria: 0,1 kg,
walizka: 3,3 kg 5,0 kg

Czas pracy
Ciągły pomiar kątów: 22 h Pomiar 

kątów i odległości co 30s: 14h
Ciągły pomiar kątów/odległości: 4,5h

Ciągły pomiar kątów: 22 h Pomiar 
kątów i odległości 

(z Autofocusem) co 30s: 18h
Ciągły pomiar kątów/odległości: 10h

Ciągły pomiar kątów: 14 h / 19 h 
Pomiar kątów i odległości 

(z Autofocusem) co 30 s: 12 h / 18 h
Ciągły pomiar kątów/odległości: 

7 h / 10,5 h

ok. 12h (RX) / ok. 6h (Robotic)

NAPĘD

System napędowy - - - Spectra Geospatial StepDrive

Maksymalny czas obrotu - - - 90º/s

Czas obrotu z I do II położenia 
lunety - - - 3,7 s

Czas obrotu o 180º - - - 3,5 s

TRYB ROBOTYCZNY

Maksymalny zakres pomiaru - - - 300 do 800 m

Czas wyszukiwania (typowy) - - - 2-10 s

GWARANCJA 2 lata 2 lata 2 lata 24 mies. (z możliwością przedł.)

AKCESORIA
2 baterie, podwójna ładowarka 

do baterii, spodarka, waliza 
transportowa

2 baterie, podwójna ładowarka 
do baterii, spodarka, waliza 

transportowa

2 baterie, podwójna ładowarka 
do baterii, spodarka, waliza 

transportowa

2 baterie, ładowarka,  spodarka, 
waliza transportowa, pryzmat 360º,
statyw aluminiowy lub drewniany
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Specyfikacja techniczna odbiorników GIS

MobileMapper 
60

Spectra Geospatial 
SP20 Trimble R1 Spectra Geospatial 

SP60 GIS
Spectra Geospatial 

SP85 GIS

Obsługiwane systemy 
GNSS

GPS (L1 C/A),
GLONASS (L1 C/A),

BeiDou (B1),
Galileo (E1),
SBAS (L1)

GPS (L1 C/A, L2 P, L2 C),
GLONASS (L1 C/A, L2 C/A),

BeiDou (B1, B2),
Galileo (E1, E5b),

QZSS (L1C/A, L2C, L1SAIF),
SBAS (L1C/A),

L-Band

GPS (L1),
GLONASS (G1),

BeiDou (B1),
Galileo (E1),

QZSS,
SBAS

GPS (L1 C/A, L2 P, L2 C),
GLONASS (L1 C/A, L2 C/A),

BeiDou (B1, B2),
Galileo (E1, E5b),

QZSS (L1C/A, L2C, L1SAIF),
SBAS (L1C/A),

L-Band

GPS (L1, L1P, L2C, L2P, L5), 
GLONASS (L1, L1P, L2, L2P, L3), 

BeiDou (B1, B2),
Galileo (E1, E5a, E5b E5 

AltBOC),  
QZSS (L1, L1-SAIF, L1C, L2C,L5), 

SBAS (L1, L5), L-BAND

Liczba kanałów 72 240 44 240 600

Zaawansowane funkcje 
pomiarowe - Z-Blade, Trimble RTX - Z-Blade, Trimble RTX Z-Blade, Trimble RTX

Dokładność wyznaczania pozycji

SBAS < 1,5 m < 50 cm < 1 m < 50 cm < 50 cm

DGNSS (NTRIP) - - < 75 cm - < 25 cm

RTK - 10 mm + 1 ppm - 8 mm + 1 ppm 8 mm + 1 ppm

Post-processing 80 cm 3 mm + 0,5 ppm - 3 mm + 0,5 ppm 3 mm + 0,5 ppm

Procesor
2,2 GHz Octa 

Core Qualcomm 
Snapdragon 626

1,2 GHz, Quad Core 
Qualcomm Snapdragon 410 Parametry zależne 

od wybranego 
kontrolera

Parametry zależne od 
wybranego kontrolera

Parametry zależne od 
wybranego kontrolera

Pamięć RAM 4 GB 2 GB

Pamięć wewnętrzna 64 GB 16 GB 256 MB 4 GB

Komunikacja
Bluetooth 4.1, WiFi 

802.11 b/g/n, 4G LTE, 
NFC

Bluetooth 4.0,
WiFi 802.11 b/g/n,

4G LTE,
NFC

Bluetooth 2.0
Bluetooth,

Bluetooth dalekiego 
zasięgu

Bluetooth, Wi-Fi, modem 
GSM

Porty/gniazda

USB 3.0 (typu 
C), antenowe, 

słuchawkowe 3.5 
mm, microSDHC

microUSB, antenowe, 
słuchawkowe 3,5mm, 

microSDHC
microUSB, antenowe USB RS-232, USB

Multimedia

Kamera 13 MPx + 
5MPx, e-kompas, 

G-sensor, barometr, 
głośnik, mikrofon, 

czujnik światła

Kamera 13 MPx + 2MPx, 
E-kompas, G-Sensor, Głośnik/

mikrofon, Czujnik światła
Parametry zależne 

od wybranego 
kontrolera

Parametry zależne od 
wybranego kontrolera

Parametry zależne od 
wybranego kontrolera

Wyświetlacz 6.0”, 1920x1080 px, 
szkło Gorilla Glass

5,3”, WXGA (1280x720 pikseli), 
szkło GorillaGlass

System operacyjny Android 8.0 z 
usługami Google Android 6.0

Bateria Li-Ion 8000 mAh Li-Ion 6400 mAh (wymienna) Li-Ion 15Wh Li-Ion 2600 mAh 
(wymienna)

2x Li-Ion 2800 mAh, 41.4 Wh 
(wymienne w trakcie pracy - 

„hot swappable”)

Czas pracy [h] > 15 > 8 > 10 10 10 (2 baterie)

Temperatura pracy [°C] -20 do +60 -20 do +60 -20 do +60 -40 do +65 -40 do +65

Pyło- i wodoszczelność IP67 IP67 IP65 IP67 IP67

Odporność na upadek 1,20 m na beton 1,20 m na beton 1,2 m na beton 
pokryty sklejką 2 m na beton 2 m na beton

Wymiary [mm] 196 x 93.4 x 17.2 295 x 120 x 45 112 x 68 x 26 210 x 210 x 70 222 x 194 x 75

Waga [g] 385 850 187 930 1200 (z 2 bateriami)

Gwarancja 3 lata (z możliwością 
przedłużenia)

2 lata (z możliwością 
przedłużenia) 2 lata 2 lata (z możliwością 

przedłużenia)
2 lata (z możliwością 

przedłużenia)
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Specyfikacja techniczna dronów

ATMOS Marlyn FlyTech BIRDIE DJI Matrice 600 
Pro

DJI Matrice 300 
RTK

Seria DJI 
Matrice 200 V2

DJI Phantom 4 
RTK/M

Rodzaj Drona VTOL (pionowy start i 
lądowanie) Płatowiec lub VTOL Hexacopter Quadrocopter Quadrocopter Quadrocopter

Waga 5,7 kg 2,5 kg (VTOL 3,9kg)

9,5 kg (6x akumulator 
TB47S),

10 kg (6x akumulator 
TB48S)

Masa statku z dwiema 
bateriami TB60 6.3 kg 

4,7/4,8/4.9 kg  
(2x akumulator TB55)

1,39 kg – Phantom 
4 RTK

1,49 kg – Phantom 4 
Multispectral

Wymiary
1,6 m (z 

demontowalnymi 
skrzydłami)

140 cm (VTOL 180 cm) 1668 × 1518 × 727 mm 
(rozłożony) 810×670×430 mm

883×886×398 mm 
(Matrice 200/210 V2), 
883×886×427 mm 

(Matrice 210 RTK V2)

350 mm (średnica)

Maksymalna masa 
startowa 6,7 kg 3,2 kg (VTOL 4,5 kg) 15,5 kg 9 kg 6,14 kg

1,39 kg – Phantom 
4 RTK

1,49 kg – Phantom 4 
Multispectral

Maksymalna 
prędkość 95 km/h 90 km/h (VTOL 

60km/h) 65 km/h 83 km/h 81 km/h 58 km/h 

Maksymalna 
prędkość 
wznoszenia

7 m/s 6 m/s (VTOL) 5 m/s 6 m/s 5 m/s 6 m/s

Czas lotu 50 min 60 min (VTOL 40 min)

38 min (akumulator 
TB48S)

32 min (akumulator 
TB47S)

55 min 38/34/33 min 
(akumulator TB55)

Około 30 min – 
Phantom 4 RTK, Około 

27 min – Phantom 4 
Multispectral

Maksymalny czas 
lotu z pełnym 
obciążeniem

- 60 min (VTOL 30 min) TB47S: 16 min TB48S: 
18 min 31 min 24 min -

Maksymalna 
prędkość wiatru

12,5 m/s (start i 
lądowanie)
15 m/s (lot)

15 m/s (VTOL 10 m/s) 8 m/s 15 m/s 12 m/s 10 m/s

Możliwy 
podczepiany 
ładunek

Sony UMC-R10C,
Sony RX1RII,

Micasense RedEdge 
MX, 

Micasense Altum

Sony A6000
Sony RX1RII,

MicasenseRedEdge 
MX

Zenmuse X5, Zenmuse 
Z3, Zenmuse Z30, 

Zenmuse XT, Zenmuse 
XT2, FLIR DUO Pro 

R,MicasenseRedEdge 
MX, MicasenseAltum, 

Micasense Dual 
Camera,aparaty 

średnioformatowe 
Phase One, LiDAR, 

czujniki dymu i inne

Zenmuse XT2 /XT S /
Z30 /H20 /H20T

Zenmuse X5s, 
Zenmuse X7, Zenmuse 

Z30, Zenmuse 
XT, Zenmuse XT2, 

MicasenseRedEdge 
MX, MicasenseAltum, 

Micasense Dual 
Camera

kamera zintegrowana 
z dronem: Phantom 4 
RTK - 1’CMOS 20 Mpx/ 
Phantom 4 M Sześć x 

CMOS 1/29”

Liczba 
akumulatorów 
potrzebnych do lotu

2 akumulatory 1 akumulator 6 akumulatorów 2 akumulatory 2 akumulatory 1 akumulator

Temperatura pracy Od -10° do 40°C Od -10°do 40 °C Od -10° do 40°C Od -20° do 50°C Od -20° do 50°C Od 0° do 40°C 

Kamera FPV Nie Nie Nie Tak Tak Nie

Czujniki wykrywania 
przeszkód Nie Nie Nie Tak Tak Tak

Czujnik ADS-B 
(informacja o 
załogowych 
statkach 
powietrznych w 
pobliżu)

Nie Tak (opcja) Nie Tak Tak Nie

Pulpit kontrolny

Laptop terenowy 
(Windows) z 

oprogramowaniem 
MarLynk do 
planowania i 

wykonywania misji

Wielofunkcyjny 
pulpit sterujący z 

ekranem dotykowym i 
dedykowaną aplikacją 

do planowania i 
kontroli lotu

Możliwość podłączenia 
tabletu/smartphone

Tutaj należy dodać: 
Zintegrowany tablet 

5’5” / możliwość 
podłączenia 
urządzenia 

zewnętrznego (iOS)

Możliwość podłączenia 
tabletu/smartphone

Zintegrowany 
tablet lub wersja 

SDK z możliwością 
podłączenia tabletu/ 

smartphone  
(Phantom 4 RTK)

możliwość podłączenia 
tabletu/smartphone 

(Phantom 4 
Multispectral)

Inne informacje

Opcjonalnie system 
PPK,

możliwość wczytania 
plików .KML, .KMZ, 
.GeoTIFF, .MBTiles, 

.WMTS,
lot domyślnie 

ustawiony do 3 km 
(możliwość do 20 km)

Precyzyjne lądowanie 
(wsteczny ciąg silnika), 
możliwość przejścia z 

konfiguracji fixed-wing 
do VTOL za pomocą 

dołączonego modułu, 
zapasowe zasilanie, 
ładowanie kamery 

podczas lotu, moduł 
RTK/PPK

Możliwość 
zamontowania 

RTK, dwóch kamer 
jednocześnie, 
zewnętrzne 

gniazdo zasilania do 
podłączania urządzeń 

firm trzecich

Możliwość montażu 
trzech kamer 

jednocześnie w tym 
jednej na górze 

drona, zewnętrzne 
gniazdo zasilania 
do podłączania 

urządzeń firm trzecich. 
Wykrywanie przeszkód 
w sześciu kierunkach.

Możliwość montażu 
dwóch kamer 

jednocześnie lub 
też kamery na górze 
drona (Matrice 210 i 

210 RTK), zewnętrzne 
gniazdo zasilania do 

podłączania urządzeń 
firm trzecich (Matrice 

210 i 210 RTK),
Możliwość lotu w 

systemie RTK (Matrice 
210 RTK)

Tagowanie zdjęć z 
cm dokładnością, 

możliwość połączenia 
się z danymi 

korekcyjnymi (np. 
ASG-EUPOS lub inne) 

albo zastosowania 
własnej stacji bazowej, 
wysoka stabilność lotu, 

inteligentny powrót 
do miejsca startu po 

zerwaniu połączenia z 
omijaniem przeszkód 

terenowych
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Informujemy, że wszelkie  prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do katalogu, w szczególności do zawartych w nim zdjęć, tekstów, opisów stanowią wyłączną 
własność firmy NaviGate sp. z o.o. i objęte są ochroną prawnoautorską. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie oraz wykorzystywanie w szczególności 
w  celach komercyjnych  ww. własności firmy NaviGate Sp. z o.o. Niniejsza nota dotyczy również znaków towarowych zawartych w katalogu, chyba, że jako właściciel jest 
oznaczony inny podmiot. 

NaviGate Sp. z o.o. (Grupa SmallGIS) informuje również, że  opisy zawarte w katalogu jak również sam katalog  nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
Zawarte w katalogu parametry poszczególnych produktów mogą być niepełne, a NaviGate Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych parametrów technicznych 
produktów.  W celu uzyskania pełnej informacji o produktach oferowanych przez NaviGate Sp. z o.o.  prosimy o kontakt z działem handlowym.



Kraków (siedziba główna)
12 200-22-28

Warszawa (oddział)
22 270-15-54 

+48 502 130 581

Olsztyn (oddział)
89 678-94-06

+48 797 488 083

ul. Wadowicka 8a,
30-415 Kraków
tel.: +48 12 200-22-28

www.navigate.pl
www.szkolenia.navigate.pl
www.trimblecatalyst.pl

Działamy na terenie całej Polski!
Umów się na spotkanie z naszym przedstawicielem

PREMIER
RESELLER


