
Visite o nosso site na web para encontrar o seu distribuidor local: geomax-positioning.com

Teclado multifuncional
• Acesso direto a aplicativos
• Navegação rápida
• Clareza de leitura

Fácil conectividade
• Transferência via USB
• Transferência de dados rápida 

e fácil
• Tecnologia Plug and Play

Desempenho e robustez
• Alcance de 250 m sem prisma
• Raio laser visível coaxial
• Estrutura vedada e duradoura
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Série Zipp10 Pro

Longo alcance de 
250  m sem prisma

Compensação 
de dois eixo que 
garante alta 
precisão angular

Longo alcance, 
3.000 m com 
prisma

Teclado numé-
rico ergonômico 
completo para a 
rápida navega-

ção e entrada de 
dados

Prumo de laser 
integrado para 
simplicidade de 
instalação

Bateria de  
Li-Ion 

removível

Unidade de 
memória USB

Raio laser 
visível coaxial

Resistência a água 
e poeira IP54

Leitura angular 
diametral

Pacote completo 
integrado de 

aplicativos

Obtenha mais informações em:
geomax-positioning.com

PARCEIRO DE DISTRIBUIÇÃO AUTORIZADO GEOMAX

08/18 877607pt-br

Direitos autorais GeoMax AG.

Ilustrações, descrições e especificações 
técnicas não são vinculativas e podem ser 
alteradas. Todas as marcas comerciais e 
nomes comerciais pertencem aos respectivos 
proprietários.

Zipp10 Pro é a sua escolha econômica quando o preço conta tanto. Quanto ao rendimento ela 
fornece fluxo de dados contínuo via Pendrive USB, medições coaxiais sem prisma e um conjunto 
completo de aplicações. Estes benefícios entregam a melhor relação custo x benefício.

Uma Estação Total completa
Com o seu alcance sem prisma de 250 m, 
precisões angulares de 2" e de 5", tela am-
pla e nítida e com a simplicidade no uso das 
aplicações, a Zipp10 Pro é a sua ferramen-
ta ideal para os trabalhos de topografia e de 
contrução.

A Zipp10 Pro é a primeira estação total em 
sua categoria com simples transferência de 
dados e arquivos através de pendrive USB. A 
transferência de dados entre diferentes esta-
ções totais ou do escritório é agora mais fácil 
do que nunca, liberando você da necessida-
de de uso de qualquer PC. Mantenha a sua 
Estação Total onde é necessário, ou seja, no 
Campo! Zipp10 Pro - "Funciona quando você 
precisa!"

Distanciômetro (Modo Prisma) Laser Classe 1 em conformidade com IEC 60825-1 resp. 
EN 60825-1; Prumo Laser: Laser Classe 2 em conformidade com IEC 60825-1 resp.  
EN 60825-1,
Distanciômetro (Modo Sem Prisma): Laser Classe 3R em conformidade com IEC 
60825-1 resp. EN 60825-1

* Ótimas condições para o Kodak Grey Card (90 % de refletância)
** À 50 m de distância
*** sem bateria e base nivelante

MEDIÇÕES ANGULARES (HZ,V)
Precisão 2”, 5”
Leitura mínima 1”, 5”, 10”
Método Absoluto, contínuo, diametral
Compensação Quatro eixos

MEDIÇÃO LINEAR
Prisma 3.000 m / 2 mm + 2 ppm
Sem prisma 250 m / 3 mm + 2 ppm
Ponto laser 8 x 20 mm**

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS
Peso 5,3 kg***
Temp. de 
funcionamento – 20°C a 50°C

Classe de proteção IP54 contra pó e água
Umidade 95%, não condensável

SISTEMA OPERACIONAL / APLICATIVOS
Windows® Embedded CE

Aplicativos 
integrados

Resseção a ré (Estação Livre), 
Orientação, Topografia com 
codificação, Implantação, Distância 
entre pontos, Área e Volume, Elevação 
remota, Estradas, Linha de referência, 
Importação/exportação em ASCII

PRUMO
Tipo Ponto laser visível

Precisão 1,5 mm a uma altura do instrumento 
de 1,5 m

FONTE DE ENERGIA
Bateria interna Removível Li-Ion 4.4 Ah
Autonomia da 
bateria 9 horas

INTERFACE
Teclado Alfanumérico

Tela Alta resolução (160 x 96 pixel), 6 
linhas x 20 caracteres, iluminada

Registro de dados Memória interna, 64MB
Interface USB
Memória removível Unidade de memória USB


