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Systémy pro rypadla
1D, 2D a 3D systémy

Velice rychlá návratnost
vaší investice

With the single slope system from Leica 
Geosystems you do not need to use a laser. 
The cutting depth is directly presented on the 
control box display in the cabin.

The 1D excavator system uses three 
inclinometer sensors mounted on the boom, 
stick and bucket. The sensor on the stick also 
has a built-in laser receiver.

The system is reset by means of a laser 
plane or a physically defined reference height, 

e.g. a grade bar or curb stone height. The 
desired depth and slope are entered into 
the control box.

With this system, you only work with a 
one-direction slope. The arrows on the display 
will indicate whether you are too low, too high 
or ”on-grade”. This information is also given 
by means of an audible signal, while the LED 
screen also displays the level in metric units 
or US feet. 

DEPTH

Commonly used for 

bases, foundations, 

etc.

SLOPE

Set the desired slope 

for the embankment.

PIPELAYING

Set the desired depth 

and slope of the pipe 

trenches.

GRADING WORK

Set the right depth  

and the desired tilt in 

one direction.

LASER REFERENCE

Offers the possibility  

of using rotating laser 

as a reference.

HEIGHT ALERT

An audible signal  

warns the operator if 

the defined limit is  

exceeded. Useful 

around bridges and 

overhead lines.

1D excavating system functions

Easy-to-use graphical 
display

Short learning curve 
thanks to smart menus

Robust and reliable construction

iCON excavate
iXE1, 1D excavating system

UNDERWATER WORK

The bucket motion  

is shown on the 

graphical display.

GRADIENT

In the longitudinal 

direction.



Veškeré typické práce rypadel, jako kopání
výkopů, základů či urovnávání svahů jsou se
systémem iXE1 mnohem snazší a rychlejší díky
přímému zobrazení lopaty na ovládacím 
panelu v kabině.

1D systém řízení pro rypadla používá tři senzory
sklonu namontované na výložníku, násadě a
lopatě. Senzor násady zároveň obsahuje zabu-
dovaný snímač laserového paprsku pro práci s
rotačním laserem.

Nulová výška se zadává položením lopaty na
známý referenční bod, nebo pomocí roviny tvo-
řené paprskem rotačního laseru.

Požadovanou hloubku výkopu a jeho podélný
sklon zadává strojník přímo do ovládacího
panelu v kabině stroje.

Tento základní systém umožňuje práci s po-
délným sklonem. Šipky na ovládacím panelu
přehledně ukazují, kdy je lopata moc hluboko,
moc vysoko, nebo na požadované výšce.
Strojník může být o správné hloubce infor-
mován také zvukovou signalizací.

Hloubka
Snadné dodržení
požadované
hloubky výkopu.

Svahy
Nastavte sklon svahu a
přesně ho urovnejte.

Pokládání potrubí
Nastavte
požadovanou hloubku 
a sklon výkopu.

Urovnávání
Nastavte požadovanou
výšku a podélný sklon
terénu.

Laserová reference
Možnost nastavení
referenční výšky či sklonu 
pomocí rotačního laseru.

Výškový alarm
Zvukový signál varuje
strojníka, pokud
podkop překročí
nastavenou maxi-
mální výšku.
Velmi usnadňuje
práci pod nadzemním
vedením i mosty.

Funkce 1D systému

Přehledný grafický 
displej

Snadné zaučení díky
přehlednému menu

Robustní a spolehlivá konstrukce

iCON excavate
iXE1, 1D systém řízení pro rypadla

Práce pod vodou
Pohyb lopaty je
zobrazován na displeji
v kabině.

Sklony
Práce se sklonem v
podélné ose
výložníku.



Systém s duálními sklony kombinuje indikaci
hloubky, podélného a příčného sklonu. Tím dává
kompletní přehled o práci daného stroje.

iEX2 usnadňuje, zrychluje a zpřesňuje veškeré
výkopové práce běžně prováděné rypadly.

2D systém používá rotační senzor - kompas pro
zapamatování směru svahu. Jednoduše to zna-
mená, že systém umožňuje přesunout stroj a
pokračovat v práci bez složitého přenastavování.

2D systém iEX2 používá senzory pro měření
podélného a příčného náklonu rypadla. O tento
náklon je kompenzován výsledný požadovaný
skon urovnávaného svahu nebo kopaného
výkopu.

Stroj tedy může být nakloněný a přesto provádět
velmi přesnou práci v celém dosahu podkopu.

Funkce 2D systému

Hloubka
Snadné dodržení
požadované
hloubky výkopu.

Svahy
Nastavte sklon
svahu a přesně
ho urovnejte.

Pokládání potrubí
Nastavte
požadovanou
hloubku a sklon
výkopu.

Práce pod vodou
Pohyb lopaty je
zobrazován na
displeji v kabině.

Urovnávání
Nastavte
požadovanou výšku
a podélný sklon
terénu.

Laserová reference
Možnost nastavení
referenční výšky či
sklonu pomocí
rotačního laseru.

Výškový alarm
Zvukový signál varuje
strojníka, pokud podkop
překročí nastavenou
maximální výšku.

Sklony
Systém měří podélný
i příčný náklon stroje.

Přehledný
grafický displej

Jednoduché ovládání zaručuje
rychlé zaučení strojníka

Ovládací panel je nasazován
do držáku v kabině, lze ho 
proto snadno vyjmout a 
nevystavovat se riziku krádeže

Příčný náklon
Senzor měří a
kompenzuje náklon
stroje.

Podélný náklon
Senzor měří a
kompenzuje náklon
stroje.

Kompas
Pro udržení směru
sklonu systém používá
přesný kompas.

LED indikátor
ukazuje výšku
lopaty přímo
před očima
strojníka

iCON excavate
iXE2, 2D systém řízení pro rypadla

The iCON telematics 
services include fast  
and easy data transfer  
from office to site and  
to construction machines, 
remote support for the operators 
and basic fleet management 
functionality.

The wireless cradle makes it 
easy to place and remove the 
computer unit from the cab

With the 3D system from Leica Geosystems, you will 
work with high precision GPS and be able to monitor 
the excavation position by means of a digital model.

The iXE3 enables you to use the excavator for point 
collection and stake out activities.

iXE3 is suitable for projects requiring staking out, 
e.g. large road and infrastructure projects and    
subdivisions, industrial sites or dereliction works.

Connect the machine computer via the built-in GSM 
modem to get quick support and transfers files. 

Our 3D system enables you to take the last step 
towards machine control. Your efficiency rate will 
improve by up to 30 % making it easy to gain return 
on the investment.

GPS/3D functions

3D/GPS

Our 3D system enables 

you to use dual slope in 

2D and reference models 

in 3D.

ICON 3D software

Complete your system with 

iCON 3D, the software  

that allows you to create  

terrain models directly 

on the screen. A function 

that gives you great onsite 

freedom.

2D or 3D

Switch between the 

2D and 3D screens 

by just pushing a 

button!

The machine computer 

receives the machine 

position through a GPS 

signal and the bucket  

position from the  

excavation system.  

These values are then 

matched with the digital 

surface. You will see the 

bucket move over the 

design surface telling you 

how deep to go.

GPS/3D on your machine

Clear screen display that 
can be easily read in 
strong sunlight

LED illuminated buttons

Remote site and  
machine access

iCON excavate
iXE3, 3D excavating system



Our dual-slope system combines the depth, 
pitch and roll – giving you a complete picture 
of the excavation works.

iXE2 is suitable for small road excavation jobs, 
drainage work or parking lot excavations.

An additional rotation sensor on the 
counterweight upgrades the system to a  
dual-slope capability. The 2D function uses a  
compass to fix the slope direction. This means 

that you can move the machine without the 
system losing the direction.

The dual-slope system contains two sensors 
that record the pitch and roll and compensate 
for the tilt of the machine. 

The machine can thus stand at an inclined 
position and still carry out levelling work 
around the entire machine.

2D excavating system functions

DEPTH

Commonly used 

for bases, 

foundations, etc.

SLOPE

Set the desired 

slope for the  

embankment.

PIPELAYING

Set the desired 

depth and slope 

of the pipe 

trenches.

UNDERWATER 

WORK

The bucket motion 

is shown in the 

graphical display.

GRADING WORK

Set the right depth 

and the desired tilt 

in one direction.

LASER REFERENCE

Gives possibility to 

use rotating laser as 

a reference.

HEIGHT ALERT

An audible signal 

warns the operator if the 

defined limit is exceeded. 

useful around bridges and 

overhead lines.

GRADIENT

The system can 

handle both pitch 

and roll.

Easy-to-use graphical 
display

Short learning curve thanks to 
smart menus

The Snap-on, Snap-off 
capacity makes it easy to 
remove the machine control 
box from the cab

ROLL

Sensors record and 

compensate for the 

machine tilt.

PITCH

Sensors record and 

compensate for the 

machine tilt.

COMPASS

The system uses a 

compass to establish 

the direction of the tilt.

Arrow display
indicating the
bucket height

iCON excavate
iXE2, 2D excavating system

Služba ConX zahrnuje 
rychlý a snadný přenos dat 
mezi kanceláří, stavbou a 
řízeným strojem.

Ovládací panel je nasazován
do držáku v kabině, lze ho 
proto snadno vyjmout a nevy-
stavovat se riziku krádeže

S 3D systémem od Leica Geosystems pracujete
s velice přesnou GPS a na displeji ovládacího panelu v
kabině vidíte polohu rypadla a samotného podkopu
přímo v digitálním modelu stavby.

Pomocí iEX3 lze velmi jednoduše měřit body pomocí
lopaty stroje a také je přímo vytyčovat.

iEX3 je vhodný hlavně pro velké projekty, silnice, želez-
nice i pro rozměrné pozemní stavby, průmyslové zóny
nebo pro samostatnou práci pouze jednoho stroje bez
nároků na další personál.

Pomocí vestavěného GSM modemu připojte počítač
ve stroji k internetu a získejte rychlou podporu a také
velice snadný přenos dat.

Náš 3D systém vám umožní udělat poslední krok
směrem ke komplexnímu řízení stroje. Efektivita
vašeho stroje se zvýší minimálně o 30%, což umožní
rychlou návratnost investice.

Funkce GPS/3D systému

3D/GPS
3D systém umožňuje používat
duální sklony ve 2D a referenční
modely terénu ve 3D.

iCON 3D software Graficky
znázorňuje 3D polohu
stroje a hlavně jeho lopaty
vůči digitálnímu modelu
terénu. Zároveň umožňuje
snadné vytvoření 3D
modelu terénu přímo v
ovládacím panelu stroje.

2D nebo 3D
Přepnutí mezi 2D a 3D
obrazovkou pouze stiskem
jednoho tlačítka!

Počítač v kabině určuje
polohu stroje pomocí
GPS a polohu radlice
pomocí senzorů
umístěných na stroji a
podkopu. Tyto namě-
řené hodnoty následně

porovnává s digitálním
modelem terénu. Na
displeji je zobrazen pohyb
lopaty vůči projektovanému
povrchu. Tím systém 
strojníka jednoduše navádí,
jak hluboko a kde přesně
má kopat.

GPS/3D na vašem stroji

Velký a přehledný displej,
který je dobře čitelný i na
přímém slunci

Podsvícená tlačítka
Leica ConX

iCON excavate
iXE3, 3D systém řízení pro rypadla

Pomocí vzdáleného přístupu zrychluje
a zjednodušuje podporu strojníka a
obsahuje základní možnosti pro
správu vašeho vozového parku.



Systémy pro Dozery
Kompletní 2D a 3D řešení pro
veškeré zemní práce

Maximalizujte čas, po
který stroj pracuje a
tím i návratnost
vašich investic

Blade tilt sensor

The MSS130x inclinometer sensor is 

mounted on the machine to detect the 

tilt of the blade.

The automatic tilt function allows you 

to be in permanent control over the 

dozer blade.

Automatic tilt 
function

Automatic height  
function

The laser receivers have a capture 

angle of 360 degrees. The MLS800 has 

an adjustable center point for height  

adjustments made from the control box.

Fully automatic blade control

Easy-to-use graphical 
display

Short learning curve 
thanks to smart menus

The PowerSnap system makes 
it easy to remove the machine 
control panel from the cab

iCON grade 
iGD2, 2D dozer system



Dozer Systems
Complete 2D and 3D solutions for all
large earth moving projects

Maximise your 
machine utilisation and 
return on investment 

Sklonový senzor radlice
Senzor MSS130x je namontován
na radlici a pomocí velmi přesného
inklinometru určuje její aktuální
sklon.

Funkce automatického ovládání sklonu
neustále udržuje radlici ve správném
náklonu nezávisle na poloze samotného
dozeru.

Automatické
ovládání sklonu

Automatické ovládání
zdvihu
Zdvih radlice je automaticky ovládán pomocí
laserového senzoru MLS720, který detekuje
paprsek emitovaný rotačním laserem. Tento
přijímač vnímá laserový paprsek ze všech
směrů, tedy v rozsahu 360 stupňů. Získané
měření je přes ovládací panel předáváno
hydraulice stroje, která okamžitě rovná radlici
do správné výšky.

Plně automatické ovládání radlice

Přehledný
grafický displej

Jednoduché ovládání
zaručuje rychlé zaučení
strojníka

Ovládací panel je nasazován do
držáku v kabině, lze proto
snadno vyjmout a nevystavovat
se riziku krádeže

iCON grade
iGD2, 2D systém pro dozery



iGD4SP is ideal for customer’s who have a six way (PAT) blade mounted on their  
bulldozer.  Having a second GNSS antenna on the blade will improve the accuracies 
you can achieve when working in very demanding environments such as  
steep slopes with the blade fully angled. 

Dual GNSS configuration

Automatické ovládání radlice podle 3D modelu terénu

Software do zemního stroje
iCON 3D podporuje
standardní formáty souborů,
jako například .dxf a LandXML.
Tím se velice zjednodušuje proces
nahrání dat do počítače zemního
stroje. 3D model terénu nemusí být
složitě konvertován.

Slot pro SIM kartu 
integrovaný v držáku 
panelu umožňuje snadné 
připojení k internetu a 
službám iCONnect

Uživatelsky definovatelné
zobrazení: 2D, 3D, příčný
řez, NAD/POD...

Velký a přehledný displej,
který je dobře čitelný i na
přímém slunci

Standardní
formát dat

iCON grade
iGD3, 3D systém pro dozery

Combining SP Technology with a dual GNSS antenna solution allows the customer to operate their machine 
at full speed, while the blade is angled to efficiently control material from pass to pass.

A customer can purchase an entry level GNSS system, iGD3 and then add additional components to the  
system as their projects dictate growing their system to a state-of -the art iGD4SP dozer system.

iCG80 GNSS přijímač
Leica iCON gps 80 je kompaktní a odolný GNSS přijímač určený pro použití
v široké škále stavebních strojů, jako dozerů, rypadel, graderů, kolových
nakladačů, pilotovacích a vrtacích zařízení. Podporuje všechny funkční
GNSS systémy, GPS, Glonass, Galileo a Beidou a je dostupný ve dvou
verzích pro aplikace s jednou či dvěma anténami.

Thanks to its unrivalled speed and precision, SP technology offers you new 
possibilities. The improved hydraulic control allows faster grading with more 
consistent results. The need for rework and the need for different machines will 
decrease dramatically. Maintain speed without sacrificing precision.

SP sensor
Leica Geosystems sensor technology provides 
high precision at higher speeds

iCP42  
control panel 

iCG82 GNSS  
machine receiver

CGA60 GNSS antennae 

SP14 sensor

Multiply your dozer’s performance by the power of SP!          

iCON grade
iGD4SP, 3D dozer system

3S systém řízení pro dozery iGD3 otevírá spoustu nových možností ve veškerých zemních pracích a
hlavně při závěrečném urovnání terénu. Vnáší projektovou dokumentaci přímo do kabiny zemního
stroje, kde je 3D model terénu přehledně zobrazen na velkém barevném displeji. Ukončuje závislost a
čekání na vytyčení lankových drah, výškových i lomových bodů. Umožňuje pracovat naprosto nezávisle,
s maximální přesností a nebývalou rychlostí v jakékoli části projektu. Radlice je automaticky řízena po-
mocí GNSS systému, nebo jedinečnou totální stanicí iCON Robot.



Systém iGD4sp je ideálním řešením pro dozery se šestisměrnou PAT radlicí.
Druhá GNSS anténa umožní používat právě otáčení šestisměrné radlice a
zároveň dramaticky zvýší přesnost ve složitých podmínkách strmých svahů.

Duální GNSS konfigurace

Efficient grading using 3D design information         

iCON 3D machine 

software supports 

standard file formats such 

as .dxf and LandXML eliminating the 

need for a proprietary office 

software Package to convert data files.

Integrated SIM card slot for
connection to iCONnect 
services

User definable views 
such as Plan View and 
Cut & Fill View

Clear screen display that
can be easily read in
strong sunlight

Industry standard
data Formats 

iCON grade
iGD3, 3D dozer system

Kombinace SP technologie a duálního GNSS řešení se dvěma anténami na koncích radlice umožňuje
strojníkovi pracovat s dozerem plnou rychlostí a také s natočenou šestisměrnou PAT radlicí. Je možné
zakoupit základní GNSS sytém iGD3 a následně dokoupením dalších součástí zdokonalit přesně podle

požadavků Vašich staveb, až na kompletní systém iGD4sp.

iCG82 GNSS receiver

Leica iCON gps 80 is a compact and rugged GNSS receiver  
especially dedicated for a wide range of machine control  
applications to increase the overall positioning performance on 
all construction equipment; such as dozers, excavators, wheel 
loaders, drilling rigs and pavers.

Technologie SP nabízí zcela nové možnosti hlavně díky zatím nepřekonané rychlosti
a přesnosti. Vylepšené ovládání hydrauliky stroje umožňuje rychlejší urovnávání s
lepšími výsledky práce. Díky tomu se značně snižuje počet předělávek a potřeba
různých strojů na podobný typ práce.

senzor SP
Technologie SP od Leica Geosystems dramaticky
zvyšuje přesnost systému při vyšších rychlostech

ovládací panel
MCP80

GNSS přijímač do
stroje iCG82

GNSS anténa CGA60

senzor SP14

Znásobte rychlost a výkon svého dozeru technologií SP!

iCON grade
iGD4SP, duální 3D systém pro dozery

The iGD3 3D dozer system opens new dimensions in earthmoving and fine grading. It brings the 
design surfaces and alignments inside the cab. You are no longer dependent on stringlines, stakes 
or hubs. Work independently, and accurately, anywhere on the project design guided by GNSS  
system or iCON robot, Leica Geosystems’ unique robotic total station.



Systémy pro gradery
Naše 2D a 3D systémy automaticky
řídí radlici stroje ve výšce a sklonu

Zvýšení přesnosti
a úspora materiálu

Multi-switch

Two switches are mounted on the up 

and down levers of the machine.

You never let go of the controls.

Rotation sensor

The rotation sensor contains a potentiometer 

that establishes the rotation angle of the blade.

Blade tilt sensor

The MSS1300 sensor, which is an 

inclinometer sensor, is mounted on the 

machine to detect the tilt of the blade.

iCON grade
iGG2, 2D grader system
Fully automatic blade control

Short learning curve thanks to 
smart menus

The wireless cradle makes it 
easy to place and remove the 
panel from the cabin

Easy-to-use graphical display 
– the same panel is used on 
your dozer and grader, giving 
you the ultimate in equipment 
flexibility

The Leica iCON grader systems offer new site 
preparation possibilities. The system regulates the 
elevation and crosslope by means of robust and 
high-tech sensors. The system helps you improve 
your productivity as well as save material costs.

The iGG2 system is easy to upgrade. Start with a 
height control solution using laser receivers or an 
ultrasonic tracer and upgrade your system on the 
basis of your needs. You can step from a laser- 
based 2D solution to a complete 3D solution with a 
robotic total station by just adding the iCP42 panel 
and the iCON robotic station.

Mainfall sensor 

Mainfall compensation

allows for precise grade

and slope control whatever 

the project conditions.



Grader Systems
Automatic elevation and slope control
with our 2D and 3D systems

Increase precision and 
save material costs

Multi-přepínače
Dva tlačítkové přepínače namontované
přímo na ovládacích pákách - velmi

jednoduché ovládání systému bez

zbytečného "přehmatávání".

Rotační senzor
Rotační senzor měří pomocí potenciometru
aktuální úhel natočení radlice stroje.

Sklonový senzor radlice
Senzor MSS130x je namontován
na radlici a pomocí velmi přesného
inklinometru určuje její aktuální sklon.

iCON grade
iGG2, 2D systém pro gradery
Plně automatické ovládání radlice

Jednoduché ovládání zaručuje 
rychlé zaučení strojníka

Ovládací panel je nasazován do
držáku v kabině, lze proto snadno
vyjmout a nevystavovat se riziku
krádeže

Přehledný grafický displej -
stejný ovládací panel pro dozer
a grader umožňuje nebývalou
flexibilitu Vašeho vybavení

Systém Leica iCON grade nabízí zcela nové
možnosti přípravy staveb. Nivelační systém pomo-
cí robustních Hi-Tech senzorů ovládá zdvih a příčný
sklon radlice. Tím značně zvyšuje produktivitu
stroje a zároveň také šetří materiál.

Systém iGG2 je velice snadno rozšiřitelný. Začněte
s řízením výšky a sklonu radlice pomocí laserového

nebo ultrazvukového senzoru, senzoru příčného sklonu
a rotačního senzoru. V případě potřeby následně
rozšiřte svůj systém přímo dle potřeb aktuálních
staveb. Jednoduše pokročte z laserového 2D systému
na kompletní 3D řešení snadným rozšířením o velký 3D
ovládací panel iCP42 a iCON robotickou totální stanici,
případně GNSS přijímač a anténu.

Senzor podélného sklonu
Kompenzace podélného
sklonu stroje umožňuje
přesné urovnávání i ve velmi
složitých podmínkách.



S možností technologie automatického 
bočního posunu radlice

Ovládací panel je nasazován do
držáku v kabině, lze proto
snadno vyjmout a nevystavovat
se riziku krádeže

Velký a přehledný displej,
který je dobře čitelný i na
přímém slunci

LED podsvícení tlačítek

Služba ConX zahrnuje rychlý a snadný přenos dat 
mezi kanceláří, stavbou a řízeným strojem. Pomocí 
vzdáleného přístupu zrychluje a zjednodušuje
podporu strojníka a obsahuje základní možnosti pro
správu vašeho vozového parku.

Leica ConX

iCON grade
iGG3, 3D systém pro gradery

Mounted on the control levers 

allow you to stay in control at 

all times – safer, faster and 

more productive.

Rotation sensor 

The MRS1300 rotation sensor

compensates the moldboard’s 

rotation angle influence on 

cross-slope - set the blade 

exactly how you need it, iCON 

grade takes care of the rest.

Blade tilt sensor 

The MSS1300 tilt sensor

maintains the desired

cross-slope precisely.

Mainfall sensor 

Mainfall compensation

allows for precise grade

and slope control whatever 

the project conditions.

Ultrasonic sensors 

Using the Leica Geosystems patented 

Trisonic is very simple. The curbstone, 

adjacent road surface or a stringline 

provides the reference elevation for the 

moldboard. Ultrasound is often used 

as a reference on one side and cross-

slope on the other.

One L-bar SystemSonic Tracker System

MLS700 laser receiver 

The MLS700 is a laser receiver with a

360 degree range. 

Cross Slope Elevation

Total Station/GPS 

The Leica iCON measuring equipment 

fits seamlessly into your machine control 

system and the file formats used are 

supported wordwide. The iCON GPS and 

the robotic systems will help improve 

your productivity and precision right from 

the start.

Our machine control displays

iCP32 iCP42

Two L-bars System
Sonic Tracker 

& L-bar System

Leica Geosystems offers both 2D and 3D solutions.  With 

our unique PowerSnap system, one single 3D display can 

be used on your dozers, graders, excavators, and wheel 

loaders.  This allows you to spread your investment across 

more machines and obtain a mixed fleet that you can use 

for many different tasks. 

iCR80 Robotická totální stanice
Leica iCON robot 80 je nejmodernější totální stanice od Leica Geosystems 
určená pro všechna potřebná měření na stavbách. Od vytyčování polohy 
nových objektů, přes zaměřování skutečných provedení a kontroly, až po 
řízení stavebních strojů. Bezkonkurenční sledování a vyhledávání  
odrazného hranolu.



iCON grade
iGG4, 3D systém pro gradery
Duální GNSS systém pro gradery

Systém Leica iCON iGG4 je určen
pro zákazníky, kteří chtějí využívat
veškerých možností svého
graderu. Pomocí nejmodernější
technologie GNSS a konfigurace se
dvěma anténami dokáže systém
určit polohu radlice naprosto

nezávisle na poloze a pohybu
samotného graderu.

Nejlepší řízení
pro gradery

Přínosy systému:
 Maximalizuje možnosti Vašeho graderu pro nejširší

rozsah použití a vyšší přesnost práce.

 Přesné urovnávání v automatickém režimu při využití

veškerých možností stroje a pohybu jakýmkoli směrem.

 Zvýšení produktivity a efektivnosti Vašeho stroje. Systém

se dvěma anténami zvyšuje přesnost, což zásadně snižuje
množství dodělávek a oprav.

 Obtížné úkoly jsou nyní hračkou. Se systémem iGG4 lze

používat zlomení hlavního kloubu graderu i náklon předních
kol. možnosti pohybu stroje tedy již nejsou nijak omezené.

 Snadno rozšiřitelný systém iCON grade Vám umožňuje

aktuálně vybavit stroj jen nejnutnějším základem a následně
v případě potřeby a zisku velké zakázky jej jednoduše
dovybavit.

 Stejný ovládací panel pro všechny stroje se systémem
iCON 3D.



MCP80
Ovládací panel

iCG82 GNSS
Přijímač stroje

MSS310
Senzor sklonu stožárů

MJB1301
Spojovací skříňka

CGA60 GNSS Anténa

Systém PowerSnap – Poskytuje novou úroveň
flexibility a pohodlí pro uživatele

 Velice rychlý start systému

 Jednoduchá a rychlá výměna ovládacích panelů mezi  
     stroji - nebývalá flexibilita použití na stavbě

 Jedna kolébka (cradle) PowerSnap pro veškeré ovládací
 panely iCON

 Snadné vyjmutí a odnesení drahých komponent zvyšuje
 bezpečnost a chrání před zloději

 Bezdrátové "nacvaknutí" ovládacího panelu do kolébky

 Funkce bezpečného vypnutí chrání systém a Vaše data

 Unikátní patentované nacvaknutí/vycvaknutí ovládacího

      panelu

Duální GNSS řešení – Přesnost a vysoká produktivita
při jakémkoli typu práce.

Konfigurace systému pro gradery se dvěma anténami přináší

jednoznačnou výhodu oproti standardnímu řešení s jednou GNSS

anténou. Poloha radlice stroje je počítána naprosto přesně, bez

ohledu na to, v jaké je stroj poloze a v jakém je pohybu. Díky tomu

vám systém umožňuje pracovat přesněji a efektivněji.

Nejnovější GNSS technologie v přijímači iCON gps 80 přináší

rychlejší a spolehlivější práci vašeho stroje i v těch
nejnáročnějších podmínkách.

Leica Geosystems iCON grade iGG4 vám umožní dokončit práci
rychleji, efektivně šetří váš čas, peníze a v neposlední řadě také
opotřebení vašeho stroje.

Komponenty systému



With optional side shift technology

The wireless cradle 
makes it easy to place 
and remove the wireless 
panel from the cab

Clear screen display that 
can be easily read in  
strong sunlight

LED illuminated buttons

The iCON telematics 

services include fast and 

easy data transfer from 

office to site and to 

construction machines, 

remote support for the operators and 

basic fleet management functionality.

Remote site and 
machine control access

iCON grade
Multi-přepínače
Namontované na ovládacích pákách
umožňují stálou kontrolu nad
strojem – bezpečnější, rychlejší a
produktivnější práce.

Rotační senzor
Rotační senzor MRS1300
kompenzuje úhel natočení
radlice, který ovlivňuje příčný
sklon. Natočte radlici tak, jak
potřebujete a zbytek ponechte
na starost sytému iCON grade.

Senzor příčného sklonu
Senzor MSS1300 přesně
udržuje požadovaný
příčný sklon.

Senzor podélného sklonu
Kompenzace podélného
sklonu stroje umožňuje
přesné urovnávání i ve
složitých podmínkách
příkrých svahů.

Ultrazvukový senzor
Vysokou přesnost ultrazvukového senzoru
Leica Trisonic zaručují tři nezávislé
ultrazvukové paprsky. Použijte jako
výškovou referenci obrubník, již upravený
povrch nebo lankodráhu. Senzor lze použít
i pro směrové vedení radlice spolu s
technologií bočního posunu.

Laserové čidlo MLS720
Čidlo pro rotační laser Leica MLS720
je laserový přijímač s rozsahem příjmu
360°.

Příčný sklon 	 	 	 	 	 Zdvih

Totální stanice/GPS
Měřičské vybavení Leica iCON perfektně
spolupracuje se systémy řízení strojů a
podporuje celosvětově používané formáty
souborů. iCON GPS a robotické systémy
TPS pomáhají maximálně zvýšit produktivi-
tu a dosahovanou přesnost.

Ovládací panely

iCP32 MCP80

Leica Geosystems nabízí 2D a 3D varianty ovládacích panelů
do strojů. S unikátním systémem PowerSnap může být jeden
ovládací panel použit v několika různých strojích. Tato výji-
mečná možnost umožňuje rozložit Vaši investici mezi několik
různých strojů a používat vybavení tam, kde je právě potřeba.



iCONnect
Připojte se na svou stavbu a mějte
informace o ní kdykoli a kdekoli

Rychlý a jednoduchý
přenos dat ze stavby a na
stavbu, ať jste kdekoli

Leica iCON telematics is a  
web-based suite of tools that allow 
you to increase the efficiency of your  
machine control operations on site 
and manage your machinery fleet 
remotely.

WWW.ICONTELEMATICS.COM

Design data for  

construction often  

need to be updated.  

Sync offers the possibility 

to upload the latest  

design data to your fleet immediately. 

Manually uploading data via USB stick 

is no longer required. Data can be 

transferred remotely in both directions 

from the field to the office. 

Remotely validate individual project 

files on machines in your fleet, 

ensuring they are up-to-date.

 Reduce machine visits and 

decrease downtime

 Save time and money  

by avoiding rework

 Effective handling of support  

and maintenance by remotely 

uploading the latest firmware

Sync View Track

View provides the project 

manager the ability to 

remotely view the 

operator’s screen.

View enables remote diagnostic. If 

the operator needs help, the off-site 

supervisor can take action on the 

screen via remote access. 

Support personnel can use this 

function to provide quick response 

when needed.

 Reduce machine down time and 

maintain productivity

 Reduce site visits and save time by 

remotely checking settings on the 

machine

 Increase uptime by scheduling 

operator training by using a 

remote instructor

 Save time by remotely monitoring 

data used on the machine

Track is a fleet 

management tool which 

integrates seamlessly into 

the Leica iCON portfolio.

It allows you monitor the machine fleet 

in real-time and provides reports. Entry 

and exit can be monitored for multiple 

geographical areas.

 

Several reports can be created, such as 

activity, routing and others filtered by 

calendar, time, geographical area and/

or machine type.

 Quick reponse by use of real-time 

reporting

 Improved day-to-day operations by 

recording results on the utilisation 

of equipment

 Save time and reduce repetitive 

work by generating on demand 

reports or create predefined 

schedules

 Monitor the utilisation of 

equipment on site



iCONnect
Connect your site and access relevant
information anywhere

Fast and easy data 
transfer from anywhere 
to and from the 
job site

Leica ConX je webový nástroj, 
který Vám umožní zvýšit
efektivitu práce s Vašimi stroji na
stavbě a zároveň jednoduše na
dálku spravovat Váš vozový park.

https://conx.leica-geosystems.com/

Kontrolu správnosti a aktuálnosti
projektových souborů ve strojích 
lze snadno provést z pohodlí 
kanceláře.

 Omezte zbytečné cesty na stavbu,
jak Vaše, tak Vaší podpory.

 Redukujte prostoje strojů na
 minimum.
 Šetřete čas a peníze zamezením

předělávek kvůli neaktuálnosti
projektu.

 Zefektivněte náklady na podporu
a údržbu vzdáleným nahráním

    nejnovějšího firmwaru

Sync View Track

VIEW umožňuje vzdálenou diagnostiku.
V případě, že strojník potřebuje s něčím
pomoci, lze pomocí této aplikace převzít
kontrolu nad ovládacím panelem a
vzdáleně nastavit, co je potřeba.

Projektová data staveb
často prochází změnami.
Aplikace SYNC nabízí
okamžité nahrání ak-
tuálních dat z kanceláře
přímo do ovládacího
panelu stroje.

Manuální nahrávání projektových dat
přes USB disk již není potřeba. Data lze
snadno kopírovat oběma směry mezi
stavbou a kanceláří.

 Snižte prostoje stroje a zvyšte
    produktivitu.
 Omezte zbytečné cesty na stavbu a

ušetřete čas vzdálenou kontrolou
nastavení strojů.

 Omezte prostoje školením strojníka
na dálku. Instruktor snadno vše

    ukáže pomocí vzdálené plochy.
 Ušetřete čas vzdálenou kontrolou

správnosti dat ve strojích.

TRACK je nástroj pro
snadnou správu Vašeho
vozového parku doplňující
portfolio Leica iCON.

Umožňuje v reálném čase monitorovat
stroje a poskytuje o nich podrobné
zprávy. Příjezd a odjezd může být
sledován v mnoha oblastech.

TRACK umožňuje export několika
různých zpráv. Činnost stroje, záznam
trasy a další parametry mohou snadno
být filtrovány podle data, času, polohy
nebo podle typu stroje.

 Okamžité výsledky díky
    monitoringu v reálném čase.
 Vylepšení a zefektivnění
    každodenních operací díky
    zaznamenaným výsledkům využití

stroje.
 Šetřete čas a omezte opakované

práce díky snadnému vytvoření
přesných rozpisů prací.

 Jednoduše sledujte a vyhodnocujte
využití strojů na Vašich stavbách.

Aplikace VIEW umožňuje
stavbyvedoucímu, nebo
manažerovi projektu si
vzdáleně zobrazit obrazovku
stroje.

Vaše podpora může tímto způsobem
snadno a rychle pomoci s případným
problémem.



Leica Geosystems intelligent CONstruction - Chytré stavění.
Kdykoli stavíte budovu, komunikaci, most či tunel, vždy oceníte naši myšlenku:
„intelligent CONstruction“. To znamená, že přemýšlíme nad tím, co Vy děláte a
snažíme se Vám našimi technologiemi vyjít maximálně vstříc. Leica iCON je totiž
více než jen nová produktová řada nebo nový software, je to komplexní řešení,
které Vám umožní zvýšit výkon, produktivitu a hlavně ziskovost prostřednictvím
zdokonalení a zrychlení Vaší práce.

Porozumění stavbám vyžaduje výjimečná řešení:
 Přesně zacílené
 Komplexní
 Přímočaré
 Výkonné

When it has to be right.

i n t e l l i g e n t  C Ons t r uc t i o n

Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Switzerland 

www.leica-geosystems.com

Leica Geosystems 
iCONtrol
Custom-built Solutions
for Machine Control

Leica iCON site
Custom-built Solutions 
for Site Construction

Leica iCON grade 
iGD4SP
High efficiency grading 
solution for dozers with 
6 way blades

When it has to be right.

Leica Geosystems iCONtrol
Custom-built Solutions  
for Machine Control 

data transfer from offi ce to site and to construction machines, remote 

support for the operators and basic fl eet management functionality. iCON 

i n t e l l i g e n t

C On s t r u c t i o n

Illustrations, descriptions and technical specifications are not binding and
may change. Switzerland – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg,
Switzerland, 2016.

Leica iCON site
Custom-built Solutions for  
Site Construction

i n t e l l i g e n t

C On s t r u c t i o n

Leica iCON gps 80
Increasing productivity
Maximising uptime

Leica iCON gps 80 
Increasing productivity
Maximising uptime

The Leica iCON gps 80 GNSS machine

receiver takes machine control to the

next level. 

The iCON gps 80 GNSS receiver in combina-

tion with CGA60 GNSS antenna increases the 

performance of your iCON machine control 

solution, allowing you to work more 

 productively than ever before.

Increase the uptime of your dozers, excavators, drilling and dredging machines, 

wheel loaders, graders and pavers. Profit from fast, reliable 3D positioning and 

highly productive operation by a perfectly tuned machine control system.

Customer benefits

 Improved sensor integration into the machine solution for even more 

automatic handling, ease-of-use and speed of work

 Increased performance and productivity – all parts of the system fit together 

seamlessly

 CAN-bus protocol specifically designed for GNSS machine control, provides 

robust and reliable communication, more uptime

 Flexible communication thanks to the built-in modem and removable radios

 xRTK allows machine guidance in difficult environments, increasing machine 

productivity

 Leica iCON telematics provides remote access to the machine computer for 

fast, perfect data transfer and support 

i n t e l l i g e n t  C Ons t r uc t i o n

CGA60 GNSS antenna

Leica iCON gps 80 

GNSS machine receiver

Leica iCON grade iGD4SP

High efficiency grading solution
for dozers with 6 way blades

i n t e l l i g e n t  C Ons t r uc t i o n

Leica Geosystems iCONtrol
Custom-built Solutions 
for Machine Control 

i n t e l l i g e n tn t e l l i g e n tn t e l l i g e n tn t e l l i g e n tn t e l l i g e n tn t e l l i g e n t
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