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GeoMax
Sobre nós

Na GeoMax, nós fornecemos uma 
abrangente pasta de soluções 
integradas através do desen-
volvimento, da fabricação e da 
distribuição de instrumentos e 
software de qualidade para a in-
dústria da construção e da topo-
grafia. Nós dirigimos aos usuários 
ocasionais e profissionais com 
os nossos instrumentos como, 
Estações Totais, Receptores GPS/
GNSS, Software, e Níveis Lasers, 
Óticos e Digitais de operações 
amigáveis, porém de alta produ-
tividade.

Sendo parte do Grupo Hexagon, 
um grupo de tecnologia global 

com forte presença de mercado 
de tecnologia de medições, con-
cede à GeoMax o acesso ao esta-
do 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 filiais. Mediante o 
contínuo crescimento da rede de 
distribuição e de serviços, nossos 
produtos estão disponíveis mun-
dialmente, entregando uma exce-
lente relação custo-desempenho.

Na GeoMax, nós concentramos 
em lhe fornecer a qualidade e 

funcionalidade que você precisa 
nos seus trabalhos diários. A 
eliminação de “babados”, nos 
permite entregar produto que 
“Trabalha quando voce faz!”, 
independentemente das con-
dições atmosféricas, de locais 
e de tarefas. Você consegue a 
melhor relação custo-desempe-
nho necessária para o sucesso 
no duro ambiente de negócios.
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Eficiente. Rápido. Confiável.

Software a bordo
Controle seus dados facilmente 
com o software a bordo amigá-
vel. Cálculos de Área e Volu-
mes, Locação por Referência, 
COGO e mais funções podem 
ser acessadas usando o amplo 
visor gráfico. Importe e exporte 
no formato desejado para total 
controle e flexibilidade. 

Prumo laser
Com o prumo laser GeoMax, 
a centragem do instrumento 
fica fácil. O raio laser brilhante 
de fácil visualização elimina o 
consumo de tempo e erros de 
procedimentos incômodos re-
queridos no prumo ótico. Você 
ganha a cada estacionada.

Tecnologia accXess™ EDM
A tecnologia accXess EDM en-
trega excelente confiabilidade 
e maior precisão da categoria, 
com ou sem prisma, mesmo 
em condições mais difíceis. 
A tecnologia de medição sem 
prisma accXess EDM está dis-
poníveis como a2 (250 m) 
e a4 (400m) da Série Zoom20 
da GeoMax.

Na GeoMax, nós entendemos que você trabalha nos ambientes exigentes e requer uma 
excelente relação custo-execução sem comprometer a qualidade. É por essa razão que nós 
construímos produto que “Trabalha quando você faz!”.

Sistema completo
A GeoMax não só fornece ins-
trumento de alta produtividade, 
mas também um completo con-
junto de acessórios para atender 
aos seus trabalhos exigentes. 
Com tudo dentro da maleta, a 
GeoMax “Trabalha quando você 
faz!”.



Construído para todos 
os ambientes
A Zoom20 resiste à ambien-
tes hostis. Com a certificação 
Polar opcional, a Zoom20 é 
individualmente testada a -30° 
C. Com o nosso extensivo tes-
te de fábrica, você pode estar 
certo que a GeoMax “Trabalha 
quando você faz!”.

Compensador quatro eixos
Com o avançado compensador 
eletrônico, os instrumentos 
GeoMax estão sempre nive-
lados e corrigidos dos erros 
de colimação. O compensador 
quatro eixos é padrão para 
todas as Estações Totais Geo-
Max, significando a certeza da 
máxima confiabilidade, tanto 
no ângulo horizontal, como na 
vertical.

Poderosa bateria de Li-ion
A bateria Li-ion da Geo-
Max com autonomia de 36 
horas é um dos acessórios 
padrões que acompanha a 
Série Zoom20. A habilidade de 
trabalhar com os acessórios 
padrões reduzem o seu custo 
total do patrimônio.
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Transferência de dados
Mesmo terminado o seu tra-
balho de campo, a obra em 
si não está necessariamente 
completa. GeoMax fornece um 
software para PC, junto com 
o instrumento que permite fa-
cilmente transferir dados para 
outros instrumentos e para os 
softwares de escritório.



Programas Potentes
Nós da GeoMax, entendemos que a sua tarefa diária varia consideravelmente. Por essa razão 
criamos um número de programas potentes para orientá-lo todos os dias. Desde levantamento, 
locação e verificação, você pode ter a certeza que a GeoMax “Trabalha quando você faz!”.

Medição
A ponderosa aplicação para 
levantamentos permite a co-
leta de dados de forma rápida 
e precisa. A flexibilidade na 
codificação e o mostrador de 
formatos entregam os dados no 
modo que você deseja. Exporte 
os dados de medição com os 
códigos diretamente ao CAD. 

Estação Livre
Com o simples toque das 
teclas, as coordenadas da sua 
estação e a sua orientação a 
ré são calculadas, permitindo 
assim, o início do levantamen-
to imediatamente.

Rotinas CoGo
Calcule e determine os pontos 
no campo facilmente com a 
aplicação Cogo. Esta poderosa 
aplicação calcula Azimute e 
Distância, Interseções, Ex-
cêntricos e Deslocamentos e 
Extensão de Linha com poucos 
e fáceis passos. 

Locação
Com a precisa e amigável 
orientação, você rapidamente 
completará a locação de um 
ponto e pronto para mover 
ao próximo ponto.

Elementos de Referência
Tanto na implantação ou na 
verificação de linha ou arco 
de referência, você se surpre-
enderá com a flexibilidade da 
aplicação.

Construção
Com a grande tela gráfica, a 
locação de eixos da sua obra 
nunca foi tão fácil. Você com-
pletará a locação de eixos mais 
fácil e rápido como nunca.
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Área (3D) e Volume
A aplicação Área (3D) e Volu-
me determina a área, volume 
e o perímetro de superfícies 
planas ou inclinadas com o 
simples toque nas teclas.

Distância e Desnível
Determine a distância, a 
rampa, o azimute e o desnível 
entre dois pontos quaisquer. 
Realizar esta operação para os 
pontos subsequentes é muito 
simples.

Ponto Inacessível
A aplicação Ponto Inacessível 
permite a determinação da 
altura do ponto quando você 
não consegue medir a distân-
cia diretamente. O cálculo do 
ponto incessível é realizado 
automaticamente.

Ponto Oculto
Esta situação aparece quan-
do você não consegue medir 
o ponto diretamente. Com a 
aplicação Ponto Oculto, sim-
plesmente posicione a ponta 
do bastão no ponto oculto e 
meça os dois prismas. As coor-
denadas do ponto oculto serão 
calculadas automaticamente.
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Série Zoom20
Dados Técnicos

Medição Angular (Hz, V)
Método      Contínuo absoluto
Resolução     1”
Desvio padrão     2”, 3”, 5”, 7”
Telescópio
Aumento      30x
Campo de visão     1° 30’ (26 m / 1 km)
Distância mínima do foco    1,7 m
Retículo      3 Iluminação do retículo em 3 níveis
Compensador
Sistema      Compensador quatro eixos
Intervalo      ± 4’
Precisão da correção    0,5”; 1”; 1,5”; 2”
Medição de Distância sobre Prisma
Alcance com 1 prisma circular   3.500 m
Alcance com 3 prismas circulares    5.400 m
Alcance com placa reflexiva (60 mm x 60 mm)  250 m
Precisão (Fina/Rápida/Contínua)   2 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm
Tempo de medição (Contínua /Rápida/Fina)  0,15 seg. / 0,8 seg. / 2,4 seg.
Medição de Distância sem Prisma accXess™ EDM
Alcance accXess4 na superfície branca    400 m
Alcance accXess2 na superfície branca   250 m
Alcance com 1 prisma circular   >7.500 m
Precisão      3 mm + 2 ppm (>500 m: 4 mm + 2 ppm) 
Tempo de medição     3,0 – 6,0 seg.
Comunicação
Memória interna/armazenamento   10.000 pontos (inclui medição, coord. e códigos)
Interface      USB e RS232
Operação
Tela      160 x 280 pixels, 8 linhas x 30 caracteres
Teclado      Alfanumérico e 4 teclas de função
Sistema operacional    Sistema operacional Windows® Embutido CE
Prumo Laser
Tipo      Ponto laser, brilho ajustável em etapas
Precisão      1,5 mm com altura do instrumento a 1,5 m 
Condições ambientais
Versão Polar opcional testado a   -30° C
Operação / Temperatura de armazenamento  -20° C até +50° C / -40° C até +70° C
Proteção contra poeira e água   IP54

Medição de distância (Modo Prisma): Laser classe 1 em conformidade com IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; Prumo laser: Laser classe 2 em conformidade com 
IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; Mediçãode distância (modo sem prisma accXess™): Laser classe 3 em conformidade com IEC 60825-1 resp. EN 60825-1 

Direitos reservados GeoMax AG. Ilustrações, descrições e 
especificações técnicas não são vinculativas e podem mudar.
Impresso na Suíça / 02.2012 / 780150br

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

GeoMax Zoom20 7”, 5”, 3”, 2” Medição de Distância sobre Prisma

GeoMax Zoom20 7”, 5”, 3”, 2”  Medição de Distância sobre Prisma
accXess2 Medição de Distância sem Prisma até 250 m

GeoMax Zoom20 7”, 5”, 3”, 2”  Medição de Distância sobre Prisma
accXess4 Medição de Distância sem Prisma até 400 m
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Peso
Incluindo a bateria e base nivelante   5,07 kg
Bateria
Voltagem/Capacidade    ZBA400 7,4V 3800mAh
Tempo de operação com medição contínua de ângulos 36 horas 
Tempo de operação com medição a cada 30 segundos 9 horas (> 1.000 medições)
  

Todas as marcas e nomes comerciais pertencem 
aos seus respectivos proprietários.


