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Het ultieme total station 
Laat u verrassen door ongekende prestaties. Dit is het snelste, 
lichtste en toch krachtigste robotic instrument dat Sokkia ooit 
op de markt heeft gebracht. Net zoals bij alle andere Sokkia-
producten kunt u het apparaat aanpassen aan uw eigen 
behoeften en zo uw eigen workflows samenstellen.

• UltraSonic-motoren

• 30% kleiner en lichter

• Wereldwijde SokkiaShield™-service

• UltraTrac-technologie

• 3 jaar garantie op het instrument

• 5 jaar garantie op de UltraSonic-motor

Ultrasnel
UltraSonic-technologie is de stuwkracht van de iX-serie. De 
motoren in onze iX-serie zijn snel, met een draaisnelheid 
tot 150° per seconde, en leveren de meest soepele en 
nauwkeurige prismatracking in hun klasse.

Ultranauwkeurig
Onze nieuwe UltraTrac-technologie levert onder alle denkbare 
omstandigheden betere prismatracking. Met geavanceerde 
instrumentalgoritmes krijgt u nauwkeurige resultaten, hoe 
snel u ook beweegt en hoeveel obstakels er ook staan.

Ultraslank en betrouwbaar
Dit compacte, afgeslankte systeem is een derde kleiner en 
lichter dan alle voorgaande instrumenten, maar wel twee keer 
zo snel. Zonder traditionele overbrengingen of slijtagedelen 
gaan de UltraSonic-motoren maar liefst vier keer zo lang mee 
– en daarvoor durven wij een garantietermijn van vijf jaar te 
bieden.
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Veelzijdige oplossing
Ons iX robotic station is voorzien van open-
source-technologie. Dat betekent dat u de 
vrijheid hebt om zelf de software te kiezen 
voor beheer van uw gegevens. Zo kunt u elk 
apparaat uit de iX-serie aanpassen aan uw 
eigen workflows.

Slimme verbinding van veld naar 
kantoor
Het ontwerpen van complexe 3D-designs 
gaat snel en eenvoudig met software voor 
verzameling van veldgegevens, waarmee u 
uw ontwerpbestanden en as-built-metingen 
meteen visualiseert. En dankzij de beveiligde 
en rechtstreekse functionaliteit voor 
gegevensuitwisseling houdt u uw personeel en 
uw ontwerpbestanden altijd up-to-date.

Scherp display
Het grotere, heldere kleurentouchscreen 
van de iX-serie reageert snel dankzij de 
krachtige grafische processor. De eenvoudige 
instelprocedures en sneltoetsen van de 
gebruikersvriendelijke interface laten u snel uw 
werk afronden.

Veilig en betrouwbaar
De garantie van 3 jaar op het instrument en 
van 5 jaar op de UltraSonic-motoren nemen 
heel wat zorgen weg. Daarnaast verschaft 
de functionaliteit voor diefstalpreventie en 
firmwareonderhoud van SokkiaShield™ u extra 
gemoedsrust.

Order/version: 3062905/002 (width: 210mm, height: 279mm) 
Print type: Brochure B, Full Colour 
Produced  by Adnovate on 26-jun-2017 at 10:44:43 in Adobe InDesign 7.0.4.553 
Low resolution proof not suitable for production purposes 
Page: 3



Telescoop
Oplossend vermogen 2,5"
Vergroting 30x
Hoekmeting
iX-502 2"
iX-503 3"
iX-505 5"
iX-1001 1"
iX-1003 3"
iX-1005 5"
Scheefstandcompensatie
Compensatie Vloeibare kantelsensor dubbele as
Bereik ± 6'
Afstandsmeting
EDM-bereik met prisma iX-500 / 
iX-1000

4.000 m
6.000 m

EDM-bereik zonder prisma iX-
500 / iX-1000

600 m
800 m

Nauwkeurigheid zonder prisma 2 + 2 ppm
Nauwkeurigheid met prisma iX-
500 / iX-1000

2 + 2 ppm
1 + 2 ppm

Meettijd Fijn: 0,9 sec Snel: 0,6 sec Tracking: 0,4 sec.
Communicatie
LongLink™ storingsvrije communicatie
USB 2.0-poort (host en slave)
RS-232C serieel
Algemeen
Display 800 x 480 TFT

kleurentouchscreen
Toetsenbord 24 toetsen met verlichting
Accuduur Tot 4 uur
Bescherming tegen stof/water IP65
Draadloze verbinding Bluetooth® klasse 1
Werktemperatuur -20 °C tot 50 °C

Rotatiesnelheid iX-500 / iX-1000
85º / seconde
150º / seconde

Volgsnelheid iX-500 / iX-1000
15
20

Gewicht (zonder accu of 
stelschroevenblok)

4,8 kg

SpecificatiesCompact en krachtig
Ondanks dat ze 30% kleiner zijn 
dan onze vorige typen en meer 
functionaliteit bieden, zijn de robotic 
instruments uit de iX-serie toch twee 
keer zo snel.

150o

 Uw plaatselijke erkende dealer is:

sokkia.nl

Specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. ©2017 Topcon 

Corporation. Alle rechten voorbehouden. S136 NL 
Rev C 2/17
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UltraSonic-motor
Met een rotatiesnelheid van 150° 
per seconde bieden de UltraSonic-
motoren onovertroffen snelheid en 
nauwkeurigheid voor prismatracking.
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