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GeoMax
Sobre nós

Na GeoMax, nós fornecemos uma abrangente pasta de soluções integradas 
através do desenvolvimento, da fabricação e da distribuição de instrumen-
tos e software de qualidade para a indústria da construção e da topografia. 
Nós dirigimos aos usuários ocasionais e profissionais com os nossos instru-
mentos como, Estações Totais, Receptores GPS/GNSS, Software, e Níveis 
Lasers, Óticos e Digitais de operações amigáveis, porém de alta produtivi-
dade.

Sendo parte do Grupo Hexagon, um grupo de tecnologia global com forte 
presença de mercado de tecnologia de medições, concede à GeoMax o 
acesso ao estado de arte em desenvolvimento e à instalações de produção 
na Europa, América e Ásia. Nossa tecnologia é apoiada pela ampla rede de 
vendas e de serviços que cobre todos os continentes com mais de 100 fi-
liais. Mediante o contínuo crescimento da rede de distribuição e de serviços, 
nossos produtos estão disponíveis mundialmente, entregando uma excelen-
te relação custo-desempenho.

Na GeoMax, nós concentramos em lhe fornecer a qualidade e funcionalida-
de que você precisa nos seus trabalhos diários. A eliminação de “babados”, 
nos permite entregar produto que “Trabalha quando voce faz!”, indepen-
dentemente das condições atmosféricas, de locais e de tarefas. Você conse-
gue a melhor relação custo-desempenho necessária para o sucesso no duro 
ambiente de negócios.



Estrutura resistente 
ao choque e água
Com o critério de projeto “Tra-
balha quando você faz!”, os 
produtos GeoMax são cons-
truídos para resistir às todas 
as condições ambientais. O 
ZDL700 está em conformidade 
com o IP55 (IEC 60529) e é 
protegido dos jatos de água 
vindos de qualquer direção. O 
compensador com o amorteci-
mento magnético e resistente 
a choques, uma patente da 
GeoMax, garante a durabili-
dade e precisão. O ZDL700 
está construído para resistir às 
todas as condições ambientais. 
A GeoMax “trabalha quando 
você faz!”.
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Rápido, Fácil e Livre de 
Erro
A velocidade de medição super 
rápida, de menos de 3 se-
gundos, em combinação com 
a simples funcionalidade de 
um toque para medir e gravar 
emtregam rapidez e fluxo de 
trabalho econômico. Leitura 
digital combinada com a me-
mória interna faz do erro de 
leitura e de interpretação do 
operador algo do passado.

Construído para todas 
as condições
A alta qualidade do sistema 
ótico do ZDL700, em com-
binação com os algoritmos 
comprovados, garante a 
operação em todas as condi-
ções, incluindo a baixa lumino-
sidade e sol brilhante. Mesmo 
na escuridão completa, uma 
pequena lanterna é tudo que 
você precisa para seguir com o 
nivelamento preciso. Seja em 
trabalhos internos ou externos 
ou em túnel, o ZDL700 “Traba-
lha quando você faz!”.

Digital = Fácil + Preciso + Rápido
Na GeoMax entendemos que você requer resultados precisos e facilidade de uso, com-
binado com a rápida operação. Assim, lançamos o nível digital ZDL700 para topografia 
e construção. Vá “digitalmente” à sua tarefa de nivelamento com o produto que entrega 
uma excepcional relação custo-desempenho e que “Trabalha quando você faz!”

Preciso
Extensivos testes de campo 
comprovam a excelente pre-
cisão do ZDL700 de 0,7 mm 
por km de nivelamento duplo. 
Isto faz do ZDL700 o nível 
ideal, não somente no nive-
lamento de primeira ordem, 
mas também na medição de 
deformações e topografia de 
precisão, bem como nas obras 
de construção em geral.

Ampla Memória interna
Para melhorar ainda mais o 
seu nivelamento, a memória 
interna de 2.000 pontos está 
integrada no ZDL700. As ca-
racterísticas como, a habilidade 
de alternar entre numeração 
automática e manual amplia, 
não só a sua flexibilidade, 
como também lhe permite a 
documentação do seu trabalho 
em movimento.

Deixe a calculadora 
no sue bolso
Os programas a bordo, tais 
como, ajustamentos, desnível, 
mira invertida, em combinação 
com a variedade de configu-
ração de medição permite que 
você realize todos os cálculos 
com o ZDL700. Baseadas nas 
leituras digitais e cálculos 
automatizados, você nunca 
mais desperdiçará o seu tempo 
com o uso demorado de uma 
calculadora.

Fluxo contínuo de dados
Os dados registrados na obra 
são transferidos do ZDL700 ao 
PC ou laptop. O fluxo contí-
nuo de dados desde o início 
ao fim está garantido. Ainda, 
um coletor externo ou PDAs 
entrega um grau adicional de 
flexibilidade na transferência 
ou no processamento on-line 
do nivelamento. 



Série ZDL700
Acessório e Dados Técnicos

Precisão
Nivelamento     ± 0,7 mm/km
Medição de distância    D < 10 m: 10 mm | D ≥ 10 m: 0.001 x D 
Sistema
Alcance máximo     105 m
Alcance mínimo     2 m
Velocidade da medição simples   < 3 seg.
Condição de luminosidade mínima   20 lux
Campo de visão mínima    ≥ 50 % 

Tela
Resolução mínima (Nivelamento)   0,1 mm
Resolução mínima (Distância)    1 mm
Telescópio
Aumento      24 x
Compensador
Intervalo      ± 10’
Precisão da correção    ± 0,35”
Comunicação
Memória interna     2.000 medições
Interface      RS232
Condições ambientais
Operação / Temperatura de armazenamento  -10° C até +50° C / -40° C até +70° C
Proteção contra poeira e água   IP55
Peso
Incluindo a bateria     < 2,5 kg
Bateria
Pila AA (4XLR6 / AA 1,5V) 
1800mAh / 2300mAh    14 / 16 horas de medição contínua

Direitos reservados GeoMax AG. Ilustrações, descrições e 
especificações técnicas não são vinculativas e podem mudar.
Impresso na Suíça / 02.2012 / 766489br

GeoMax AG 
www.geomax-positioning.com
info@geomax-positioning.com

Mira fibra de vidro 
de alta precisão
Para o nivelamento de alta pre-
cisão, nós disponibilizamos a 
mira de fibra de vidro de 3 met-
ros de uma seção que alcança 
0,7 mm/km de desvio padrão 
no duplo nivelamento. A parte 
frontal possui o código de bar-
ras e graduação centimétrica 
na sua parte traseira (766162). 

Mira telescopica padrão
Para todas as atividades de 

nivelamento padrão disponibili-
zamos a mira de alumínio de 5 
metros, 4 seções que alcança 
2,0 mm/km de desvio padrão 
no duplo nivalamento. A parte 
frontal possui o código de bar-

ras e graduação em E na 
sua parte traseira (766163).

Tripé preciso de 
peso reduzido
Trabalhos de precisão ex-
igem acessórios de quali-
dade. Nós recomendamos 
o testado tripé original de 
peso reduzido da seleção 
de acessórios da GeoMax 
para alcançar a alta precisão 
em todos os seus trabalhos 
(765603, 765604).
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