
Leica FlexLine plus

Leica FlexLine plus
Totální stanice střední třídy dokonale vybavené pro každodenní aplikace geodetické 
praxe. Robustní konstrukce, kvalitní materiály a vynikající zpracování zaručují přesné 
měření a vysokou odolnost i ve ztížených podmínkách. Výbava, která byla dříve 
komfortem se u řady „plus“ stává standardem.
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Dotykový displej
Model TS09plus je vybaven 
barevnou dotykovou obrazov-
kou s přehlednou grafikou a 
užitečnými ikonami 

Moderní a robustní hardware, komfortní obsluha Moderní a robustní hardware, komfortní obsluha 

Zavolejte   Zavolejte   →→   Přijedeme     Přijedeme    →→   Vyzkoušíte   Vyzkoušíte!!  

mySecurity
Pokud je přístroj odcizen, 
uzamykací mechanismus 
zabrání jeho dalšímu 
používání

FlexField plus
Polní software pro rychlé a 
intuitivní ovládání přístroje. 
Srozumitelná grafika, ikony, 
průvodce. 

FlexField plus
Polní software pro rychlé a 
intuitivní ovládání přístroje. 
Srozumitelná grafika, ikony, 
průvodce. 

Technické parametry TS06 plus TS09 plus

Úhlová přesnost Hz, V

(Standardní odchylka ISO-17123-4)    

1“ (0,3mgon), 2“ (0,6mgon), 3“ (1 mgon),     

5“ (1,5mgon), 7“ (2 mgon)

1“ (0,3mgon), 2“ (0,6mgon), 3“ (1 mgon),     

5“ (1,5mgon)

Měření délek na hranol Dosah 3 500 m na hranol Leica GPR1 

Přesnost délek na hranol 1,5 mm + 2 ppm (ISO-17123-4)

Měření délek bez hranolu PinPoint R500: dosah > 500 m  /  PinPoint R1000: dosah > 1000 m

Přesnost délek bez hranolu 2 mm + 2 ppm, nad 500m 4 mm + 2 ppm (ISO-17123-4)

Velikost měř. laserové stopy Na 30 m: 7 x 10 mm  /  na 50 m: 8 x 20 mm

Klávesnice a displej Plně alfanumerická, černobílá obrazovka
Plně alfanumerická, barevná dotyková 

obrazovka, podsvícené klávesy

Vnitřní paměť 100 000 fixních bodů, 60 000 měření

Komunikační rozhraní USB typ A a mini B / Bluetooth® / RS232

PinPoint
Vynikající dálkoměr nabízí 
optimální rovnováhu dosahu, 
přesnosti a času měření

Komunikace
USB port pro flash paměť, 
Bluetooth pro bezdrátové 
spojení s kontrolerem, port 
Bluetooth mini a RS232

Klávesnice
Rozměrově optimální plně 
alfanumerická klávesnice.    
U TS09plus podsvícená


