
GEODETISCHE
OPLOSSINGEN



Topcon heeft de allernieuwste hardware, software en mobiele 
oplossingen waarmee u snel nauwkeurige resultaten bereikt. Met 
behulp van geavanceerde optische, laser- en GNSS technologie 
worden uw projecten op tijd en binnen budget opgeleverd.

Gedurende het gehele traject van voorstel tot inspectie zijn onze 
innovatieve oplossingen gericht op het verhogen van uw productiviteit.

Met onze uitgebreide expertise en kennis van de bedrijfstak helpen
we u uw werk goed te doen en alles onder controle te houden. De
nauwkeurige en flexibele geometrische plaatsbepalingsoplossingen
bieden u:

• Een zeer hoge nauwkeurigheid

• Realtime verbinding tussen veld en kantoor

• Gegevensverzameling in minder tijd

Al onze producten worden grondig getest en zijn eenvoudig in 
gebruik. U kunt dus snel aan de slag zonder onderbrekingen, zelfs in 
de meest uitdagende situaties.

GEODETISCHE OPLOSSINGEN

WIJ ZIJN ER VOOR U.
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Wilt u er altijd van op aan kunnen dat u op de juiste locatie staat? Zoekt u het gemak van intuitieve software? 
Kies dan voor de oplossingen van Topcon. Van een tweepersoons oplossing tot aan een volledig robotic 
systeem met GNSS-ontvanger: wij bieden u het volledige productgamma.

Niets is zo veranderlijk als de omstandigheden en vereisten op een bouwterrein. Met onze GNSS-ontvangers 
bent u op alles voorbereid. 

• Topografie  • Percelen

• Kadaster  • Uitzetwerk

• Grenzen  • ‘As-built’

De Hybrid Positioning™-technologie combineert robotic total stations met GNSS-ontvangers. De voordelen 
voor u? Een aanzienlijk hogere productie en een beter eindresultaat.

Landmeten en topografische metingen

TOEPASSINGEN

5



6



Betere gegevensuitwisseling, grotere integriteit van uw gegevens en een soepele communicatie tussen veld en 
kantoor. Snelle realisatie van uw doelen.  Juist daarom kiest u voor onze oplossingen.

Dankzij partnerovereenkomsten met wereldwijde aanbieders van CAD-oplossingen kunnen ontwerpbestanden 
snel van de designer naar het mobiele werkteam worden gestuurd. Met als resultaat beter beheer van 
gegevens van ontwerp tot aan de uiteindelijke realisatie.

Voor een zeer nauwkeurige lay-out en snelle hoogtecontroles combineert u onze GNSS-ontvangers met
een total station.

Civiele techniek
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Van het eerste, grove uitzetwerk tot aan het precisiewerk: het kan het allemaal met onze gebruiksvriendelijke 
GNSS-ontvangers en optische apparatuur.

Bij het navigeren naar een locatie in het ontwerp controleert de bijbehorende software visueel of aan de door u 
vastgestelde tolerantiewaarden wordt voldaan. Snelle routinecontroles bereiden u voor op de volgende fase.

Via de beveiligde webservices van Topcon kunt u rechtstreeks vanuit het veld aanpasbare rapporten versturen 
naar kantoorpersoneel, in welke stad, provincie of welk land dan ook.

Constructie- en uitzetwerkzaamheden
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Maak gebruik van alle mogelijke satellietconstellaties en -signalen, zowel huidige als toekomstige. Onze GNSS-
netwerksystemen zijn zijn beveiligd en schaalbaar en werken naadloos samen.

Samen met u werken wij aan een betrouwbaar netwerk, of dat nu nieuw is of bestaand. Alle GNSS-signalen, 
waaronder Galileo, BeiDou en QZSS, worden ontvangen met onze full-wave trackingtechnologie. Zo voldoet u 
aan de vereisten voor referentienetwerken en het monitoren van infrastructuur.

Infrastuctuur van netwerk en geografische toepassingen
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Magnet Enterprise verbetert de workflow tussen veld, kantoor en 
bedrijfsvoering. Hoe? Door verbinding met uw veldmedewerkers 
en de aparatuur waarmee zij werken. U creëert daarmee een 
situatie op maat en dat verhoogt de productiviteit.

Een efficiëntere werkmethode

Door jarenlange ervaring kunnen wij u de juiste oplossingen 
bieden. Onze software ondersteunt nagenoeg alle industriële 
bestandsindelingen. Duidelijke en kleurrijke weergaves 
vergemakkelijken uw werk.
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Teamwork leidt tot succes. Volgens die gedachte is het MAGNET-systeem 
ontworpen. Het veld, kantoor en het management werken samen in één 
beveiligde omgeving. Directe gegevenstransfer vanaf actieve bouwlocaties 
is de nieuwe standaard. Kantoorpersoneel kan de data direct verwerken 
en leidinggevenden hebben altijd een compleet overzicht. 

Het moderne MAGNET-systeem is ontworpen met het oog
op productiviteit, ongeacht uw rol in het bedrijf. Met gemakkelijk 
bedienbare plaatsbepalingsapparatuur en eenvoudige verwerking 
en ondersteuning voor kantoorpersoneel. Terwijl leidinggevenden 
het tijdschema en budget in de gaten houden. 

VERWERKEN PRODUCTIVITEIT

WORKFLOW
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Productiviteit en
betrouwbaarheid 
Onze GNSS en netwerkoplossingen 
zijn speciaal ontwikkeld voor een 
24/7-productiviteit.

Als pionier op het gebied van
integratie van GPS en GLONASS met
dubbele constellatie bieden we de
meest geavanceerde ontvangertechniek
die op de markt verkrijgbaar is. Onze
GNSS-producten zijn ontwikkeld met 
het oog op gebruiksvriendelijkheid  en 
integriteit, bieden vertrouwen bij
positiebepaling en helpen u investeren
met het oog op de toekomst.

GR-5
Geavanceerde GNSS-ontvanger

Dit populaire model breekt records op het gebied 
van nauwkeurigheid, initialisatiesnelheden en 
positionele betrouwbaarheid. Deze RTK-ontvanger 
voor meerdere constellaties heeft een stevig, 
ergonomisch ontwerp, een volledig geïntegreerde 
radio en een interne gsm.

• Digitale geïntegreerde UHF-/FH915-radio

• Uitneembare SD/SDHC-kaart

• Twee snel verwisselbare accu’s

NET-G5
GNSS-referentieontvanger

Gemaakt om te presteren in een netwerk van
referentiestations. Als er een navigatiesatelliet is, 
zal deze ontvanger hem volgen. De NET-G5 is klaar 
voor de toekomst en is ideaal als u een nieuwe 
GNSS-netwerkinfrastructuur wilt installeren of een 
bestaande infrastructuur wilt upgraden.

• Efficiënte signaaltracering over het volledige
 GNSS-spectrum

• Ingebouwde Bluetooth®- en    
 wifiverbindingsmogelijkheden

• Geïntegreerde webinterface voor beheer op afstand

PRODUCTEN
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TopNETlive
GNSS-correctieservice

Een abonnement op deze realtime 
GNSSnetwerkcorrectieservice biedt u uitstekende 
dekking over de hele wereld.

• Installatie van basisstations niet nodig

• Meerdere stations voor redundantie

• 24/7 consistente, betrouwbare toegang

• Mobiele modemverbinding

HiPer SR
Veldontvanger

De meest compacte, volledig geïntegreerde
RTK-ontvanger op de markt. Dit veelzijdige,
betaalbare snoerloze systeem is ideaal voor 
kleine bouwlocaties.

• Optie voor ingebouwde mobiele modem

• Ondersteuning voor mobiel met dubbele simkaart

• Storingsvrije communicatie via LongLinkTM,   
 met een bereik tot 300 m

• Ideaal voor Hybrid Positioning-oplossing met
 robotic total stations

HiPer V
GNSS-ontvanger met dubbele frequentie

Veelzijdig en robuust voor nauwkeurige
metingen in de meest uitdagende omgevingen.

• Signal scrubbing Fence Antenna™

• Positionering met de hoogst mogelijke
 nauwkeurigheid, voor o.a. RTK en netwerken

• Meerdere communicatieconfiguraties voor
 verschillende projectscenario’s
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PRODUCTEN

Nauwkeurigheid en
gebruiksvriendelijkheid 
We bieden de eerste optische robotic 
communicatiesystemen met dubbele 
optische reflectorloze werking, ingebouwd 
Windows®-besturingssysteem en draadloze 
gegevensverzameling op afstand ter wereld.

Onze communicatietechnologie in 
combinatie met de optische mogelijkheden 
die wij leveren zijn erop gericht uw 
meetwerkzaamheden naar een hoger niveau 
te brengen. Prisma-tracking en ingebouwde 
beveiliging maken standaard onderdeel uit 
van deze krachtige total stations. 

PS-serie
Robotic total station

Speciaal voor langeafstandsmetingen en bediening 
door één persoon. Dit professionele, volledige 
robotic total station met storingsvrije LongLink™-
communicatie werkt met verschillende veldboeken.

• Verkrijgbaar in hoeknauwkeurigheid van 1, 3 en
 5 boogseconden

• LongLink™ technologie

• Geavanceerde beveiliging met TSshield™

IS-serie
Imagingstation

Dit robotic total station is bedoeld voor imaging 
en scannen. Met twee ingebouwde die voor elke 
opname beelden opslaan, een veldboek met 
360°-foto’s en aanpasbare gescande oppervlakken.

• Scant tot 2000 m

• Coaxiale camera door de kruisdraden

• Groothoekcamera
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ES-serie
Reflectorloos total station

Bevat de nieuwste technologische voordelen in een 
compact, gestroomlijnd ontwerp. Dit total station 
past perfect op iedere moderne bouwlocatie. 

• Snelle, krachtige EDM

• Geavanceerde hoeknauwkeurigheid

• Groot bereik voor afstandmetingen met prisma
 tot wel 4000 m

OS-serie
Ingebouwd total station

Ontworpen voor snelle taakuitvoering 
met een verreikende, nauwkeurige EDM, 
lange acculevensduur en software voor 
gegevensverzameling direct op het instrument.

• Moderne, intuïtieve, ingebouwde MAGNET®

 Field-software voor gegevensverzameling

• TSshield-webservices voor probleemloze
 beveiliging en onderhoudswerkzaamheden

• Handige EDM-triggertoets met minimale verstoring

DS-serie
Total station met automatische volgfunctie

Dit gemotoriseerd total station
en instrument voor plaatsbepaling uit het
middensegment, houdt wijzigingen bij terwijl
de projectlocatie verandert.

• Betrouwbare, constante prisma-tracking

• LongLink™ technologie

• TSshield-webservices voor probleemloze
 beveiliging en onderhoudswerkzaamheden
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PRODUCTEN

Veelzijdigheid en connectiviteit 
Van zakformaat tot tablet, van alfanumerieke toetsen tot een touchscreen, voor iedere behoefte 
hebben wij het juiste type veldboek.  

Onze veldboeken voldoen aan alle eisen van moderne bouwlocaties. Ze zijn duurzaam, en hebben 
een in zonlicht afleesbaar scherm in een robuuste behuizing. Voor directe verbindingsmogelijkheden 
op de bouwlocatie bieden geïntegreerde mobiele modems internettoegang tot wereldwijde 
webservices van MAGNET Enterprise of Sitelink3D. Zo creëert u een complete 
projectmanagementoplossing, waardoor leidinggevenden altijd op de hoogte zijn, kantoorpersoneel 
met één klik bereikbaar is en veldmedewerkers productief blijven, ook als ze onderweg zijn.

Bovendien is de informatiestroom nu uitgebreid met meer dan alleen eenvoudige tekstbestanden.
Elk veldboek bevat een digitale camera die wordt gebruikt binnen de software voor
gegevensverzameling van MAGNET Field of Pocket 3D. Richten, klikken, klaar. De gedetailleerde 
foto’s worden vervolgens automatisch toegevoegd aan de veldmeting. Deze foto’s zijn volledig
toegankelijk in heel uw aangepaste workflow.
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FC-5000
Ongebreidelde kracht

In dit apparaat vindt u alle rekenkracht en 
functionaliteit die u nodig heeft. De FC-5000 is ideaal 
voor complexe 3D-wegontwerpen, topografisch 
werk, het vastleggen van eigenschappen en 
kenmerken, en meer.

• In zonlicht afleesbaar scherm van 7 inch

• Intel® Atom™ Z3745-processor

• Gebruik van alle functies in zowel staande als
 liggende stand

• Windows 10 Professional ingebouwd

• Digitale camera’s aan voor- en achterzijde



Tesla
Moderne krachtpatser

Dit veldboek met groot touchscreen is geschikt 
voor alle toepassingen, van het gebruik van 
simpele  coördinaten en tekstbestanden tot ruwe 
gegevens inclusief bijbehorende afbeeldingen, 
codegestuurd 3D-lijnenwerk en de mogelijkheid om 
rechtstreeks vanaf de projectlocatie te uploaden.

• In zonlicht afleesbaar scherm van 5,7 inch

• Robuust: voldoet aan de normen MIL-STD
 810G en IP68

• Optionele digitale 5-megapixelcamera en 3,5G
 mobiel modem

• Interne GPS toegankelijk vanuit MAGNET Field

• Bluetooth® en draadloze wifiverbindingsmogelijkheden

FC-500
Maximale rekenkracht

Het FC-500-veldboek heeft dezelfde 
touchscreentechnologie als smartphones en 
heeft een helder, in zonlicht afleesbaar scherm. 
Met de interne GPS, een optionele camera en 
Topcon veldsoftware naar keuze hebt u maximale 
rekenkracht in handen.

• In zonlicht afleesbaar scherm van 4,3 inch

• Robuust: voldoet aan de normen MIL-STD
 810G en IP68

• Optionele digitale 5-megapixelcamera en 3,5G
 mobiel modem

• Interne GPS toegankelijk vanuit MAGNET   
 Fieldsoftware

•  Bluetooth® en wifiverbindingsmogelijkheden

S-10
Robuust en compact

Het duurzame, ergonomische ontwerp van de S-10 
ligt goed in de hand en dankzij de lithiumionbatterij 
kan het apparaat de hele dag worden gebruikt. Als 
u een interne mobiele modem toevoegt, beschikt u 
over de lichtste netwerkroveroplossing die er is.

• In zonlicht afleesbaar scherm van 3,7 inch

• Waterbestendig volgens IP65

• Digitale 5-megapixelcamera, autofocus

• Interne GPS voor nauwkeurigheid van 2 tot 5 meter
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PRODUCTEN

Connectiviteit en integratie

Stel uw medewerkers op kantoor en 
in het veld in realtime in verbinding 
met elkaar en met het project. Onze 
productiviteitssoftware vereenvoudigt 
uw projectprocessen en stelt uw team 
in staat naadloos samen te werken. Van 
integratie van CAD-gegevens tot realtime 
gegevensuitwisseling tussen kantoor en 
veld, en nog veel meer.

Door onze software te combineren met 
GNSS-producten en optische producten, 
wordt de workflow gestroomlijnd voor 
landmeters, aannemers, ingenieurs en 
karteringsprofessionals.

MAGNET® Enterprise

Voorzie managers en opzichters in realtime van 
de resultaten uit het veld. Maak projecten met 
georeferenties voor samenwerking in teams, en 
log vanaf elke browser in om de activiteiten op de 
locatie te zien.

• Plan projecttaken en visualiseer voltooid werk

• Houd alle wijzigingen bij tijdens de voortgang
 van het project

• Beveiligde webservice met realtime uitwisseling

MAGNET® Office Tools

Deze software voor gegevensverwerking genereert 
uiteindelijke coördinaten uitgevoerd met MAGNET 
Field en Pocket 3D-software in combinatie met een
van onze total stations, digitale waterpassen of
GNSS-oplossingen.

• Naadloze uitwisseling met Autodesk® RealDWG

• MAGNET-lint direct in AutoCAD Civil 3D

• Microsoft Bing Map® voor een achtergrond 
 van satellietbeelden

20



MAGNET® Field

Krachtig en intuïtief veldsoftwarepakket waarmee
u landmeetgegevens kunt verzamelen. Veld- en
kantoorteams kunnen bestanden uitwisselen en in
realtime communiceren.

• Grafische, intuïtieve software met lage leercurve

• Directe verbinding met beveiligde bedrijfsaccount

• Microsoft Bing Map® voor een achtergrond 
 van satellietbeelden

MAGNET® Office

Een standalone verwerkings- en CAD-oplossing
voor landmeten en egaliseren.

• Ondersteunt alle landmeet- en    
 3D-MCbouwtoepassingen

• Complete functieset voor wegontwerp en   
 wegdekvernieuwing

• Beveiligde verbinding met Sitelink3D en 
 MAGNET Enterprise

ImageMaster

De ImageMaster-software is specifiek ontworpen 
voor onze IS-imagingstations en verwerkt 
puntenwolkgegevens en fotogrammetriebestanden.

• Verwerken van puntenwolkgegevens

• Live-videobediening van imagingstation-hardware 

• Optionele geavanceerde fotogrammetriemodule
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Groot werkbereik
Vereenvoudig dagelijkse routinewerkzaamheden met de LongLink™-
communicatiemethode en automatische instelfunctie van de HiPer SR.
LongLink is meer dan alleen een draadloze Bluetooth-verbinding en. Het verbindt
automatisch alle HiPer SR-rovers met uw mobiele basis. U hoeft ze alleen in te 
schakelen en het systeem doet de rest.

De HiPer SR is veelzijdig en kan op verschillende manieren worden
geconfigureerd, afhankelijk van de projectvereisten. Dit betaalbare GNSS-
systeem kan worden voorgeprogrammeerd en is dan met slechts één druk op de 
knop te bedienen.

Met de TopNETlive-services en MAGNET Field kan dezelfde HiPer SR-ontvanger
functioneren als betaalbare netwerkrover. In combinatie met een robotic total station 
kan de HiPer SR naadloos worden geïntegreerd in ons Hybrid Positioning-systeem.

UITGELICHT
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UITGELICHT
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Veelzijdig in het veld
De HiPer V-ontvanger is ideaal wanneer de omstandigheden en vereisten steeds 
veranderen. Daarom is dit een ideale oplossing voor mobiele basis- en
rover-RTK-systemen, netwerkrovers en statische toepassingen.

De HiPer V heeft meerdere communicatiemethoden. Afhankelijk van de 
toepassing op het werkveld, kunt u de juiste communicatieconfugiratie kiezen. 
Ook beschikt de HiPer V over een geïntegreerde mobiele modem waarmee het 
mogelijk is om de ontvanger te gebruiken als NTRIP referentiestation.

De realtime en beveiligde gegevensoverdracht verloopt via wereldwijde
webservices van MAGNET Enterprise of Sitelink3D: geen lange werkdagen
meer, maar eenvoudige workflows.
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UITGELICHT
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Betrouwbaarheid met hoge precisie
De GR-5-ontvanger is is uitermate geschikt voor uitdagende omstandigheden op de 
bouwlocatie. Dit product is jarenlang wereldwijd getest en gebruikt. Daar plukt u nu 
de vruchten van, want al onze RTK-oplossingen zijn uitermate nauwkeurig en zeer 
snel te initialiseren.

GR-5 in combinatie met een FC-5000 veldboek en Pocket 3D staat voor 
projectmanagement op basis van GNSS. Hiermee wordt het controleren van hoogtes 
en het opnieuw uitzetten of meten van een gebied op de bouwlocatie eenvoudiger.

Dankzij uitstekende tracking van satellietsignalen samen met de juiste 
communicatietechnologieeën kunnen uw teams altijd vertrouwen op zeer 
nauwkeurige resultaten en een hoge productiviteit. 
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UITGELICHT
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Nauwkeurige hybride plaatsbepaling
Met de total stations uit de DS-serie heeft u een krachtg meetinstrument in handen 
voor al uw veldwerk. Voeg een kleine, robuuste GNSS-ontvanger zoals de HiPer 
SR toe, en u heeft dé oplossing voor hybride plaatsbepaling.

MAGNET Field-software voor gegevensverzameling is vooraf geïnstalleerd.  Zo kunt 
u naadloos schakelen tussen GNSS- en robotic-modus.

Hybride plaatsbepaling werkt sneller in het veld dan standalone robotic systemen en 
zijn completer dan oplossingen met alleen RTK. Uw productiviteit ligt hoger, in iedere 
projectfase, ongeacht de omstandigheden ter plaatse.
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ONDERSTEUNING
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Wij zijn er voor u 
Hoe groot uw bedrijf ook is, wat uw rol ook is, of in welke fase van een project u ook werkt: onze oplossingen en
diensten helpen u uw werk direct goed te doen.

Topcon Enterprise
Samen met u zorgen wij voor een 
optimale workflow. Onze oplossingen 
dragen hier aan bij.

Topcon Enterprise biedt u toegang 
tot een uitgebreid pakket aan online 
materialen, software- en firmware 
updates, actuele publicaties, 
technische tips en advies van experts; 
en dat allemaal vanaf uw computer of 
mobiel apparaat.



De beschreven specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle rechten voorbehouden. 8/16 T709NL D ©2016 Topcon Corporation

Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik
van de merken door Topcon is onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.
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