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A TOPOGIS 
A Topogis é uma referência de confiança na distribuição de equipamentos e soluções na 
área da Topografia e SIG, em Portugal. Somos representante oficial da GeoMax-
positioning em Portugal, uma multinacional pertencente ao grande grupo HEXAGON, e 
que desenvolve, produz e distribui instrumentos de alta qualidade para topografia. 

A GeoMax proporciona uma vasta e completa gama de instrumentos 
pensados para os profissionais e usuários ocasionais de topografia, 
cartografia e construção. As companhias internacionais que formam 
parte do grupo HEXAGON, há mais de 150 anos que fornecem soluções 
para o mercado de precisão e medição. 

A Topogis, dispõe de técnicos devidamente habilitados, sérios e que o 

podem ajudar na escolha das melhores soluções para as suas 

necessidades e que lhe darão toda a formação e apoio técnico em 
tempo útil, para que possa tirar o máximo aproveitamento do seu novo 
equipamento. O nosso lema é a qualidade dos nossos produtos e 

serviços e a seriedade do pessoal técnico.  

Se vai iniciar, renovar ou fortalecer um projeto de Topografia, fale connosco. 
Possuímos excelentes soluções integradas, tanto em equipamento como em 

software, que lhe permitirão ter as melhores soluções do mercado e ao melhor 

preço.   Topogis – GeoMax Portugal 
Tel: (+351) 969 105 562 / (+351) 961 876 480 

Telefone geral: (+351) 218 281 424 
Email: info@topogis.pt 

www.topogis.pt 
http://www.facebook.com/topogis.geomax 
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PRODUTOS GEOMAX EM CATÁLOGO: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Estações Totais GeoMax 
Zoom90  
Zoom80 Series 
Zoom35 Pro Series 
Zoom30 Pro Series 
Zoom20 Pro / accXess Series 
Zipp20 - Open WinCE® Series 
Zipp10 Pro Series 
 

GPS’s GNSS GeoMax para Topografia 
Zenith35 
Zenith25 Pro Series 
Zenith10 & 20 Series 
 

Laser Scanner e Micro Robótica GeoMax 
 SPS Zoom300 

Zoom3D Series 
 

Níveis Digitais GeoMax 
ZDL700 Series 
 

Níveis Óticos Automáticos GeoMax 
ZAL300 Series 
ZAL100 Series 

 

Teodolitos Digitais GeoMax 
Zipp02 

 

Sistema de Guia para escavadoras 
Series EzDig S Ou T 
 

Localizadores de Tubos e Cabos GeoMax 
Localizador - EZiCAT Series 
Transmissor de sinal - EZiTEX 

 

Controladoras Robustos GeoMax 
GetacPS336 Series 
Tablet FZ-M1 (Windows) 
Tablet FZ-B2 (Android)  

Nivelamento Laser GeoMax 
ZEL400 Series 
ZLT300 & 200 Series 
Zone50 
Zeta125 Series 

 

Software GeoMax 
X·PAD  

 

Acessórios GeoMax 
 

Qualidade GeoMax 
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GeoMax – Soluções para Topografia 
SÉRIE ZOOM 90 – ESTAÇÃO TOTAL ROBOTIZADA 

Topo de gama da GeoMax, minimiza drasticamente o tempo necessário de qualquer tarefa de medição e amplifica o seu 

desempenho e precisão ao máximo. A Zoom90 é um sistema robótico muito avançado que conta com um grau de automatização 

20% superior, capacidade de medição de longa distancia sem prisma, tecnologias STReAM360, accXess e conetividade aberta com 

Windows CE. Dado que uma solução ideal representa mais do que os seus componentes individuais, a integração completa da 

Zoom90 faz dela a solução definitiva. 

Características principais: 

 Lente com ampliação de 30x; 

 Seguimento e localização automática do centro de prismas passivos; 

 Compensador de quatro eixos no equipamento; 

 Precisão angular de 1”, 2″ e 5″; 

 Ecrã tátil e a cores VGA , com 640 x 480 e retroiluminação por LED; 

 Medições até 3500 metros com prisma e até 1000 metros sem prisma (accXess5 e accXess10); 

 Prisma (alcance, precisão) 3500m - 1 mm + 1,5 ppm; 

 Prisma longo alcance (alcance, precisão) 10 000m - 5 mm + 2 ppm; 

 Sem prisma (alcance, precisão) 1000m - 2 mm + 2 ppm; 

 Função Scout360 (Procura automática do prisma); TRack360 (seguimento continuo do prisma); AiM360 (Colimação Totalmente 

Automatizada); 

 Controladora Getac (PS336): 

- Windows Mobile; Processador de 1Ghz; Ecrã táctil de 3.5” TFT LCD VGA (480 x 640) Pixéis, visível sob luz solar 

intensa; capacidade de até 15h de autonomia. 

 Controladora FZ-B2 (Android) Tablet’s 

 
*Para detalhe pormenorizado clickaqui 

mailto:info@topogis.pt
mailto:ggil@topogis.pt
http://www.topogis.pt/
https://www.facebook.com/topogis.geomax
http://apps.hexagon.se/downloads123/gmx/gmx_ts/zoom90/brochures/GeoMax%20Zoom90%20BRO_br.pdf


 

 

Works when you do 
Pedido de informações e orçamentos: 
Email: info@topogis.pt ou ggil@topogis.pt 
Tel: (+351) 969 105 562 ou (+351) 961 876 480 
Site- Facebook 
 

GeoMax – Soluções para Topografia 
 

SÉRIE ZOOM 80 – ESTAÇÃO TOTAL ROBOTIZADA 

Desenhada na Suíça e fabricada nas instalações da GeoMax, a Zoom80 permite-lhe obter produtividade máxima no 

campo e assim realizar levantamentos topográficos da maneira mais prática e eficiente. A Estação Total Zoom80R 

robótica localiza, segue e recolhe pontos rapidamente e com extrema fiabilidade. 

Características principais: 

 Lente com ampliação de 30x; 

 Seguimento e localização automática do centro de prismas passivos; 

 Compensador de quatro eixos no equipamento; 

 Resolução de0.1″ e precisão angular de 1”, 2″ e 5″; 

 Ecrã Extra Large LCD a cores táctil – 1/4 VGA; 

 Medições até 3500 metros com prisma e até 1000 metros sem prisma; 

 Prisma (alcance, precisão) 3500m - 1 mm + 1,5 ppm; 

 Prisma longo alcance (alcance, precisão) 10000m - 5 mm + 2 ppm; 

 Sem prisma (alcance, precisão) 1000m - 2 mm + 2 ppm; 

 Função Scout360 (Procura automática do prisma); TRack360 (seguimento continuo do prisma); 

AiM360 (Colimação Totalmente Automatizada); 

 Controladora Getac (PS336)1, ou GeoMax FZ-B22: 

- 1 Windows Mobile; Software de campo X-PAD; Processador de 1Ghz; Ecrã táctil de 3.5” TFT LCD VGA (480 x 

640)Pixéis, visível sob luz solar intensa; capacidade de até 15h de autonomia. 

- 2Sistema Android – Tablet de 7’’; Software de campo X-PADAndroid. 

*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções para Topografia 
SÉRIE ZOOM 35 PRO – ESTAÇÃO TOTAL 

Com a tecnologia comprovada accXess10TM, irá obter a melhor precisão na categoria de medição sem prisma e irá dispor 

de inúmeras soluções de comunicações variadas para transferir os seus dados. Projetada para velocidades de medição 

muito rápidas com altas precisões, mesmo em condições de distâncias extremamente longas. Esta estação permitir-lhe-á 

uma cobertura operacional mais ampla e um significativo ganho de produtividade com um menor númerode estações. 

Tudo isto em combinação com um ecrã de dimensões consideráveis, colorido e com touchscreen. Bluetooth®, Pen Drive 

USB e um conjunto completo de aplicações, esta Estação Total oferece seguramente uma das mais precisas medições sem 

prisma do mercado. 

Características principais: 

 Lente com ampliação de 30x; 

 Resolução 1″ e precisão de 1″, 2″,3″ e 5″; 

 Ecrã Extra Large táctil a cores Q-VGA de 3,5’’; 

 Medições até 3500 metros com prisma e até 1000 metros sem prisma com ponto laser visível e fino; 

 Precisão linear com prisma – 2mm + 2ppm; 

 Precisão linear sem prisma – 3mm + 2ppm; 

 Compensador centralizado de quatro eixos no equipamento; Prumo laser; 

 Interface de comunicação porta RS232, slot USB, pen para transferência de dados; Bluetooth; 

 Memória de dados interna com capacidade para 50.000 pontos com todos os atributos; 

Programas incorporados: Topografia, Implantação, Estação Livre, Linha e Arco de Referência, Transferência de Cota, Área, 
Construção, Volume, Distância entre Pontos, Altura Remota, Offset entre pontos, Estradas 3D, Ponto Oculto, 
Mapview(Vista do desenho do levantamento) e Função Cogo para cálculos diversos. 

 

*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções para Topografia 
 

SÉRIE ZOOM 30 PRO – ESTAÇÃO TOTAL 

Com a tecnologia comprovada accXess06TM, irá obter a melhor precisão na categoria de medição sem prisma e irá dispor 

de inúmeras soluções de comunicações variadas para transferir os seus dados. Projetada para rápidas velocidades de 

medição com altas precisões, mesmo em condições de distâncias extremamente longas. Esta estação permitir-lhe-á uma 

cobertura operacional mais ampla e um significativo ganho de produtividade com um menor númerode estações. Tudo 

isto em combinação com um ecrã de dimensões consideráveis, colorido e com touchscreen. Bluetooth®, Pen Drive USB e 

um conjunto completo de aplicações. 

Características principais: 

 Lente com ampliação de 30x; 

 Resolução 1″ e precisão de 2″,3″, 5″ e 7″; 

 Ecrã Extra Large táctil a cores Q-VGA de 3,5 polegadas com menus em Português; 

 Medições até 3500 metros com prisma e até 600 metros sem prisma com ponto laser visível; 

 Precisão linear com prisma – 2mm + 2ppm; 

 Precisão linear sem prisma – 3mm + 2ppm; 

 Compensador centralizado de quatro eixos no equipamento; Prumo laser visível; 

 Interface de comunicação porta RS232, slot USB, pen para transferência de dados; Bluetooth; 

 Memória de dados interna com capacidade para 10.000 pontos com todos os atributos; 

 Programas incorporados: Topografia, Implantação, Estação Livre, Linha e Arco de Referência, Transferência de Cota, Área, 

Construção, Volume, Distância entre Pontos, Altura Remota, Offset entre pontos, Estradas 3D, Ponto Oculto, MapView 

(Vista do desenho do levantamento) e Função Cogo para cálculos diversos. 

*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções para Topografia 
 

SÉRIE ZOOM 20 PRO / accXess – ESTAÇÃO TOTAL 

A Zoom20 dá-lhe um desempenho e flexibilidade excepcionais. A Zoom20 vem com bateria de Li-ion de longa duração, 

medições sem prisma até 400 metros e uma ampla gama de soluções de medição possíveis. Desenhada na Suíça e 

fabricada nas instalações da GeoMax, nós entendemos que trabalha nos ambientes mais exigentes e requer uma 

excelente relação custo-execução sem comprometer a qualidade. 

 

Características principais: 

 Lente com ampliação de 30x; 

 Resolução 1″ e precisão de 2″,3″, 5″ e 7″; 

 Ecrã de cristais líquidos (160X280 pixéis) com menus em Português; 

 Medições até 3500 metros com prisma e até 400 metros sem prisma com ponto laser visível; 

 Precisão linear com prisma – 2mm + 2ppm; 

 Precisão linear sem prisma – 3mm + 2ppm; 

 Compensador centralizado de quatro eixos no equipamento; Prumo laser; 

 Interface de comunicação porta RS232, para transferência de dados; 

 Memória de dados interna com capacidade para 10.000 pontos com todos os atributos; 

 Programas e funções incorporados: Topografia (Orientação &Medição), Implantação, Estação Livre, Transferência de 

Cota, Construção,Área (Plana & Superfície), Cálculo de Volume, Distância entre Pontos (MLM), Altura Remota, Ponto 

Oculto, Offset entre pontos, Linha e Arco de Referência e Função Cogo para cálculos diversos. 

*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções para Topografia 

SÉRIE Zipp20 OPEN WINCE® SERIES – ESTAÇÃO TOTAL 

Apresentando o GeoMax FieldGenius, X·Pad, o Carlson SurvCE ou qualquer software de campo WinCE®, a Zipp20 permite que 

trabalhe da maneira que melhor se adapte às suas necessidades. Com Bluetooth® integrado e capacidade de se conectar 

a qualquer tablet ou coletor de dados, a Zipp20 oferece a mais alta flexibilidade.Tudo isso combinado num sistema que 

oferece um ecrã colorido e sensível ao toque, medição de longo alcance sem prisma e todos os seusaplicativos Windows® 

CE preferidos, o que faz da Zipp20 a estação completa. 

 

Características principais: 

 Lente com ampliação de 30x; 

 Resolução de 1″, 5″ e 10″ e precisão de 2″ e 5″; 

 Ecrã colorido e sensível de 3,5”, Quarter-VGA (320x240 pixéis), 10 linhas x 30 caracteres, iluminada e com 

menus em Português; 

 Medições até 3000 metros com prisma e até 400 metros sem prisma com ponto laser visível; 

 Precisão linear com prisma – 2mm + 2ppm; 

 Precisão linear sem prisma – 3mm + 2ppm; 

 Compensador centralizado de quatro eixos no equipamento; Prumo laser visível; 

 Interface de comunicação USB, para transferência de dados; 

 Memória de dados interna com capacidade de 2 GB; 

 Sistema operativo Windows® CE; 

 

*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções para Topografia Terrestre 
 

SÉRIE Zipp10 PRO – ESTAÇÃO TOTAL 

A Estação Total Zipp10 Pro fornece-lhe uma ampla escolha sobre a precisão angular que mais se enquadra nas suas 

necessidades. Com a precisão angular de 5”, o instrumento é adequado para a generalidade dos trabalhos de construção, 

enquanto que com uma precisão angular de 2” é ideal para tarefas que exigem medições precisas. Possui uma ampla 

gama de tipos de medições possíveis e com a tecnologia de medição sem prisma medirá distâncias até 250 metros. 

 

Características principais: 

 Lente com ampliação de 30x; 

 Resolução de 1″, 5″ e 10″ e precisão de 2″ e 5″; 

 Ecrã decristais líquidos (160X96 pixéis) com menus em Português; 

 Medições até 3000 metros com prisma e até 250 metros sem prisma com ponto laser visível; 

 Precisão linear com prisma – 2mm + 2ppm; 

 Precisão linear sem prisma – 3mm + 2ppm; 

 Compensador centralizado de dois eixos no equipamento; Prumo laser; 

 Interface de comunicação USB, para transferência de dados; 

 Memória de dados interna com capacidade de 64Mb; 

 Sistema operativo Windows; 

 Programas e funções incorporados: Topografia, Estação Livre, Área, Volume, Implantação, Distância entre Pontos, Altura 

Remota, Offset entre pontos, Implantação Estradas 2D. 

*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções para Topografiapor Satélite 

 

SÉRIE ZENITH35– GPS PARA TOPOGRAFIA 

Desfrute do nosso recetor GNSS mais compacto. Com o espetro completo de sinais de satélites e conetividade ilimitada, o Zenith35 

está sempre pronto para trabalhar. 

Nunca foi tão fácil ligar-se ao seu recetor GNSS. Equipado com a tecnologia DynDNS, o Zenith35 garante-lhe o acesso a partir de 

qualquer dispositivo ligado à Internet, seja qual for a sua localização, e conecta-se com até 10 rovers simultaneamente através de 

GSM. Assim que estiver conectado e a trabalhar sob uma zona de densa cobertura  ou quando se necessita de resultados mais 

precisos, o modo ExtraSafe, exclusivo do Zenith35, adapta-se às diferentes condições de trabalho. 

Características principais: 

 Rastreio de Satélites GPS (L1, L2, L2C, L5), GLONASS (L1, L2), BeiDou (B1, B2) e Galileo*, com capacidade para seguir até 

60 satélites em simultâneo (120 canais); 

 Precisão de 5 mm ± 0,5 ppm (estático horizontal) e 10 mm ± 0,5 ppm (estático vertical); 

 Tecnologia sem fios Bluetooth classe II integrada (comunicação de dados com o controlador) 

 Modem interno 3.75G 

 Rádio UHF interno de 1W (suporta rádio externo) 

 Resistente a água e poeira, classificação IP68 e a quedas de até 2 metros; 

 Controladora Getac (PS336)1, ou GeoMax FZ-B22: 

- 1 Windows Mobile; Software de campo X-PAD; Processador de 1Ghz; Ecrã táctil de 3.5” TFT LCD VGA (480 x 

640)Pixéis, visível sob luz solar intensa; capacidade de até 15h de autonomia. 

- 2Sistema Android – Tablet de 7’’; Software de campo X-PADAndroid. 

 

 *Para detalhe pormenorizado clickaqui 

* O rastreioGalileo será disponibilizado uma vez que haja satélites suficientes disponíveis. 
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GeoMax – Soluções para Topografiapor Satélite 

 

SÉRIE ZENITH25 PRO4 – GPS PARA TOPOGRAFIA 

Solução GNSS de última geração e robustez. Dotado com a tecnologia Q-Lock™, o Zenith25 PRO capta todos os satélites 

disponíveis com forte sinal e faz avaliações independentes e continuas para garantir que o equipamento topográfico 

trabalha mesmo nos ambientes mais desafiadores, tais como, espaço urbano ou intenso coberto vegetal. Equipado com a 

mais recente tecnologia do grupo HEXAGON, a placa recetora daNovAtel, proporciona ao Zenith25 PRO o máximo de 

rendimento. É um dos equipamentos mais resistentes do mercado, cumpre a norma internacional IP68, resiste a quedas 

até 2 metros e pode ficar completamente submerso em água e suportar qualquer tipo de poeiras. 

Características principais: 

 Rastreio de Satélites GPS (L1, L2, L2C), GLONASS (L1, L2), BeiDou (B1, B2) e Galileo*; 

 120 canais em dupla frequência (até 60 satélites); 

 Precisão de 5 mm ± 0,5 ppm (estático horizontal) e 10 mm ± 0,5 ppm (estático vertical); 

 Trabalho em Tempo Real SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN), RTK ou em Pró-Processamento; 

 Modem interno 3.75G;  

 Rádio interno UHF de 1W; 

 Tecnologia sem fios Bluetooth integrada (comunicação de dados com o controlador); 

 Resistente a água e poeira, classificação IP68 e a quedas de até 2 metros; 

 Controladora Getac (PS336)1, ouGeoMax FZ-B22: 

- 1 Windows Mobile; Software de campo X-PAD; Processador de 1Ghz; Ecrã táctil de 3.5” TFT LCD VGA 

(480 x 640)Pixéis, visível sob luz solar intensa; capacidade de até 15h de autonomia. 

- 2Sistema Android – Tablet de 7’’; Software de campo X-PAD Android. 
*Para detalhe pormenorizado clickaqui 

* O rastreioGalileo será disponibilizado uma vez que haja satélites suficientes disponíveis. 

mailto:info@topogis.pt
mailto:ggil@topogis.pt
http://www.topogis.pt/
https://www.facebook.com/topogis.geomax
http://apps.hexagon.se/downloads123/gmx/gmx_gnss/zenith25_pro/brochures-datasheet/GeoMax%20Zenith25Pro%20DS_br.pdf


 

 

Works when you do 
Pedido de informações e orçamentos: 
Email: info@topogis.pt ou ggil@topogis.pt 
Tel: (+351) 969 105 562 ou (+351) 961 876 480 
Site- Facebook 
 

GeoMax – Soluções para Topografia por Satélite 
 

SÉRIE ZENITH10/20 – GPS PARA TOPOGRAFIA 

Recetor GNSS completo, intuitivo e ao melhor preço do mercado. O Zenith10 e o Zenith20 são equipamentos topográficos 

de posicionamento por satélite de multifrequência completos e totalmente integrados. São compostos apenas por dois 

componentes principais, uma antena GNSS e uma controladora interligadas por Bluetooth, que se integram no bastão ou 

no tripé. 

Características principais: 

 Zenith10 - 120 canais (GPS e GLONASS), até 60 satélites rastreados; 

 Zenith20 - 120 canais (GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo*), até 60 satélites; 

 Rastreio de Satélites GPS (L1, L2, L2C), GLONASS (L1, L2), BeiDou (B1, B2) e Galileo*; 

 Precisão de 5 mm ± 0,5 ppm (estático horizontal) e 10 mm ± 0,5 ppm (estático vertical); 

 Trabalho em Tempo Real SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN), RTK ou em Pró-Processamento; 

 Memória interna de armazenamento de dados de 256Mb (mais de 60 dias de observações com base em levantamentos a 

cada 15s) e slot para cartões microSD; 

 Modem interno GSM/GPRS a 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz & 1900 MHz;  

 Rádio interno UHF de 1W; 

 Tecnologia sem fios Bluetooth integrada (comunicação de dados com o controlador); 

 Resistente a água e poeira, classificação IP67 e a quedas de até 2 metros; 

 Controladora Getac (PS336)1, ou GeoMax FZ-B22: 

- 1 Windows Mobile; Software de campo X-PAD; Processador de 1Ghz; Ecrã táctil de 3.5” TFT LCD VGA (480 x 

640)Pixéis, visível sob luz solar intensa; capacidade de até 15h de autonomia. 

- 2Sistema Android – Tablet de 7’’; Software de campo X-PADAndroid. 

*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
* O rastreio Galileo será disponibilizado uma vez que haja satélitessuficientes disponíveis. 
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GeoMax – Soluções para Topografia por Laser 
 

SPS ZOOM 300 – 3D LASER SCANNER 

A combinação perfeita entre robustez, desempenho e preço. O Zoom300 é um robusto e confiável Laser Scanner 

preparado para todos os ambientes de trabalho. 

A caixa de transporte protege os componentes internos, proporcionando uma proteção contra pó e água IP65. O 

Zoom300 é simples de usar, ligando-se e desligando-se apenas com o pressionar de um botão. O scanner pode ser 

controlado e operado diretamente por todos os dispositivos móveis com conexão WLAN.  
 

Características principais: 

• Laser Scanner Compacto, tudo num único equipamento; 

• Interface fácil; 

• Alcance máximo de 300m; 

• Taxa de leitura de 40 mil (40000) pontos por segundo; 

• Precisão 6 milímetros @ 50m; 

• 2 câmaras integradas 5 + 5 Mpx; 

• Integração de dados GPS; 

• Laser Classe 1 (trabalhar com segurança sem proteção para os olhos); 

• Robusto mas leve (7 kg com bateria incluída); 

•> 6 horas de trabalho contínuo com as 2 baterias fornecidas; 

• Temperatura de funcionamento -10 ° C a + 50 °; 

• Proteção IP65, o topo de gama para um scanner a laser; 

• Funcionalidade Wi-Fi - operar o scanner diretamente do seu PC ou Smartphone (iOS, Android e Windows Mobile); 

• A melhor solução relação desempenho / preço disponível no mercado 
*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções para Construção 
ZOOM3D- MICRO RÓBOTICA 

Com uma configuração muito simples e equipada com recursos de auto nivelamento, a Zoom3D é uma solução plug-and-
play que acelera o seu trabalho de forma inovadora. 
O seu software de campo tem recebido apenas elogios pelos utilizadores, este equipamento terá uma vasta gama de 
aplicações interiores, tais como medição e desenho, ligando logo os pontos entre si. Pode fazer tarefas desde 
nivelamento, ao desenho completo do edificado com maior facilidade e rapidez, em seguida pode exportar em inúmeros 
formatos de arquivo mais comuns. 
Nas suas tarefas ao ar livre, a solução Micro-Robótica está equipada com tecnologia de reconhecimento de alvo, que, 
automaticamente e facilmente segue o centro do mesmo, permitindo levantamentos e monitorizações em pequenas 
áreas de obra. 
 

Características principais: 

 Ângulo de ação: Horizontal de 360º e vertical de 250º 

 Medição a laser (raio vermelho visivel, classe2) 

 Medição entre 0.5m a 50m, alcance até 50m da controladora 

 Estacionamento rápido e  simples 

 Recurso de nivelamento automático (até +/- 3º) 

 Poderosa controladora tablet com Windows 8.1″ (FZ-M1) 

 Alvo com tecnologia de reconhecimento 

 Funções de segmentação automática e seguimento 

 Ideal para pequenas áreas de obras 

 Levantamentos interiores como nunca elaborou 

 Medições em 3D de alta precisão 

 Software integrado de fácil utilização (X-PAD) 

 Conjunto completo de aplicações e fácil exportação de dados 

*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções para Nivelamento 
 

SÉRIE ZDL700 – NÍVEL ÓTICO DIGITAL 

Com uma velocidade de medição super-rápida, inferior a 3 segundos, em combinação com a simples funcionalidade de 

um toque para medir e gravar permitem-lhe um trabalho rápido e fluido. A Leitura digital combinada com a memória 

interna, faz do erro de leitura e de interpretação do operador, algo do passado. Resumindo assim o trabalho com este 

equipamento Digital como Fácil, Preciso e Rápido. 

Características principais: 

 Telescópio com uma capacidade de ampliação de 24x; 

 Precisão de Nivelamento ± 0,7 mm/km; 

 Medição de distância: D <10 m: 10 mm – D ≥10 m: 0.001 x D; 

 Alcance máximo 105m; 

 Alcance mínimo 2 m; 

 Velocidade da medição simples <3 seg.; 

 Condição de luminosidade mínima 20 lux; 

 Campo de visão mínima ≥ 50 %; 

 Ecrã:Resolução mínima (Nivelamento) 0,1 mm; 

 Ecrã: Resolução mínima (Distância) 1 mm; 

 Compensador Intervalo ± 10’; 

 Precisão da correção ± 0,35”; 

 Memória interna 2000 medições; 

 Interface de comunicação por porta RS232para transferência de dados. 

*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções paraNivelamento 
 

SÉRIES ZAL300 – NÍVEIS ÓTICOS AUTOMÁTICOS 

A serie ZAL 300 é a sua primeira escolha quando a robustez, conforto, preço e precisão contam. Construído para as 

condições mais duras. 

O nível óptico ZAL 300 tem lentes e compensador magneX™ de qualidade impar no mercado, selados e embutidos numa 

estrutura protectora altamente resistente às mais adversas condições climáticas e resistente a pequenas quedas, 

inclusive em água, continuando a trabalhar com a mesma fiabilidade e precisão. 

Características principais: 

 Aumento telescópico: 

o de 30x - Nível ZAL330; 

o de 28x - Nível ZAL328; 

o de 24x - Nível ZAL324; 

o de20x - Nível ZAL 320; 

 Precisão da leitura (a 1Km): 

o de 1,2mm - Nível ZAL330; 

o de 1,5mm-Nível ZAL328; 

o de 2,0mm- Nível ZAL324; 

o de 2,5mm-Nível ZAL 320; 

 Medição de círculo horizontal: 360grados/400gon selecionável; 

 Resistência ao pó e água com a norma IP57; 

 Temperatura de trabalho entre os -20ºC a 50ºC; 

*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções paraNivelamento 
 

SÉRIES ZAL100 – NÍVEISÓTICOS AUTOMÁTICOS 

Apropriado para uso interno e externo, o nível automático Série ZAL100 deoperação amigável da GeoMax é a sua garantia 

de que a obra seja realizadacom precisão e no prazo. 

Com a Série ZAL100, a GeoMax apresenta um nível automático para a indústria da construção, projetado para a sua tarefa de 

nivelamento diário com a excepcional relação custo desempenho. Com a especificação Classe IP54, a Série ZAL100 garante a  

operação em todas as condições climáticas e resistente a pequenas quedas, inclusive em água, continuando a trabalhar com 

a mesma fiabilidade e precisão. 

Características principais: 

 Aumento telescópico:  

o de 32x - Nível ZAL132; 

o de 28x - Nível ZAL128; 

o de 24x - Nível ZAL124; 

o de20x - Nível ZAL120; 

 Precisão da leitura (a 1Km): 

o de2,0mm - Nível ZAL132; 

o de 2,0mm-Nível ZAL128; 

o de 2,0mm- Nível ZAL124; 

o de 2,5mm- Nível ZAL120; 

 Medição de círculo horizontal: 360grados 

 Resistência ao pó e água com a norma IP54; 

 Temperatura de trabalho entre os -20ºC a 40ºC; 
*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções paraNivelamento / Topografia 
 

Zipp02 – TEODOLITO DIGITAL 

O Zipp02 está idealizado para todas as suas tarefas de construção em geral, exigindo medições precisas de quaisquer 

ângulos. Acessível, fácil de usar e flexível. 

Com compensação vertical e 2" de precisão, o Zipp02 fornece-lhe a precisão exigida para os seus trabalhos 

mais exigentes com um preço acessível, sem aumentar a complexidade. Com vários modos de visualização, 

variação de unidades de medida, medição simples de distâncias através de visadas, tudo isto operações 

fáceis de realizar com apenas seis teclas. O ponto laser visível permite que consiga ver um ponto de uma 

forma mais rápida e fácil do que nunca. O Zipp02 é a ferramenta da sua escolha quando se trata de 

verificar ângulos, alinhamentos, e em geral qualquer trabalho e grau de nivelamento a curto alcance. 

Características principais: 

 Lente com ampliação de 30x; 

 Distância mínima de trabalho de 1.35m; 

 Abertura da lente de 45mm; 

 Resolução de 1″, 5″ e precisão de 2″; 

 Unidades DEG (360° 00’ 00”), GON (400), MIL (6400), V / %; 

 Compensador vertical automático;  

 Prumo laser visível; 

 Ecrã grande de LCD com retroiluminação;   

*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções para Escavação 

SERIES EZDIG S OU T 

As tarefas de escavação sempre foram realizadas através de estimações a olho, muito pelo facto da implantação de 

sistemas de controlo ser extremamente dispendiosa e difícil de efetuar, instalar e complexos na maneira de trabalhar. A 

GeoMax pensou em acabar com esse paradigma e encontrou a solução ideal, o EzDig é a alternativa. 

O novo sistema de guia para escavadoras GeoMax EzDig S ou T oferece-lhe as funções de trabalho com equipamentos e 

calibrações mais fáceis de usar do mercado, e tudo isto a um preço extremamente acessível. 

Evite assim excessos de escavação ou aterro, trabalhos extras, tempo perdido, poupe combustível e recursos, aumente a 

velocidade de trabalho! 

Características principais: 

 Controlador funciona a correntes entre os 12 e os 28V; sensores externos carregam a energia solar; 

 Proteção contra água e pó IP67; 

 Ecrã de 2,6’’ (EzDig STANDARD) ou 7’’ (EzDig TOUCH); 

 Memória até 5 maquinas no EzDig STANDARD e mais de 100 no EzDig TOUCH; 

 Memoria para 10 pás (baldes) noEzDig STANDARD e mais de 100 no EzDig TOUCH; 

 Precisão  de+/-  7/16” - 1 cm; 

 Temperatura de funcionamento de -20°C a 70°C; 

 Possibilidade de utilização de sensor giroscópico na versão EzDig TOUCH; 

 Aplicações tanto em implementações como em manutenções, tais como apoios de cimentação, cimentações, obras de 

drenagem, taludes, valas, tuberias ou cabos (também fixação de depósitos, terraplenagens, estacionamentos, áreas desportivas, 

estradas – Somente em línea reta para pendentes únicas ou duplas. 
*Para detalhe pormenorizado clickaqui 

EzDig STANDARD 

EzDig TOUCH 

mailto:info@topogis.pt
mailto:ggil@topogis.pt
http://www.topogis.pt/
https://www.facebook.com/topogis.geomax
http://apps.hexagon.se/downloads123/gmx/gmx_maguid/ezdig/brochures/GeoMax%20EzDig%20BRO_pt.pdf


 

 

Works when you do 
Pedido de informações e orçamentos: 
Email: info@topogis.pt ou ggil@topogis.pt 
Tel: (+351) 969 105 562 ou (+351) 961 876 480 
Site- Facebook 
 

GeoMax – Soluções paraLocalização Subterrânea 

EZi& ULTRA Sytems – LOCALIZAÇÃO E SEGUIMENTO DE CABOS E TUBOS 

EZiTEX t100/t300-TRANSMISSORES DE SINAL 
A obtenção de informações precisas sobre a localização de estruturas enterradas nunca foi tão essencial para proteger os 

trabalhadores e equipamentos durante todo o projeto de escavação.A legislação prevê a 

utilização de um dispositivo de posicionamento antes que tenha lugar qualquer tipo de 

escavação ou intervenção. Faz todo o sentido procurar, localizar e marcar todos os serviços 

antes do início dos trabalhos. 

Características principais:  

 

Modelos de localizadores disponíveis: i500; i550; i650; i750; i550XF; i750XF; ULTRA; 

 Características comuns:  

 Identificação automática; 

 Estimação de profundidade; 

 Modos: Power (default); Radio; Auto; 8kHz; 33kHz; 

 Zona de perigo; 

 Identificação assistida; 

 Identificador de intensidade de sinal; 

 Bluetooth© (a partir do modelo i650); 

 GPS integrado (a partir do modelo i750); 

Modelos de transmissores de sinal disponíveis: t100; t300; ULTRA 

 

Verifique aqui as características específicas para cada modelo concreto 
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GeoMax – Soluções pararecolha de dados e controlo de equipamentos 

GeoMax GetacPS336 -ControladoraRobusta 

GeoMax FZ-M1 (Windows) e FZ-B2 (Android) Tablet’s Robustos 
As cadernetas de dados GeoMax fornecem um alto desempenho mesmo em condições adversas. Com base em 

plataformas abertas, são capazes de utilizar o software mais capaz de atender às suas necessidades. Estas contam elevada 

robustez e são dispositivos de fácil ulilização. 

Características principais:  

 Série PS336 

- Windows Mobile; Processador de 1Ghz; Ecrã táctil de 3.5” TFT LCD VGA (480 x 640) Pixéis, visível sob luz solar 

intensa; capacidade de até 15h de autonomia, IP68 à prova de pó e água / MIL-STD-810G; Resistente à queda de 

1,8 m sobre superfície dura e resiste a vibrações; Memória até 32GB; Permite troca de bateria sem desligar; 

Possibilidade de utilizar com Bluetooth® de longo alcance. 
   *Para detalhe pormenorizado clickaqui 

 
 

 SérieFZ-M1 (Windows) e FZ-B2 (Android) 
- Windows™ 8.1 Professional ou Android™ 4.4; Processador Intel™ Celeron™ N2807 ou Intel Celeron™ 1.83 GHz; Bluetooth™ 

e Wi-Fi™; Projetado para profissionais em CAMPO; Design compacto e leve; Ecrã de alta visibilidade com 7”, multi-touch e 

modo de chuva; Câmara traseira frontal; Resistente a quedas até 1.8m. 

*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções para Nivelamento 

 
Série ZEL400- NÍVEL LASER ROTATIVO 

Com o desempenho comprovado, os níveis laser da Série ZEL400 da GeoMax cobrem ampla gama de aplicações, desde 

interiores a construção em geral – uma verdadeira ferramenta multifunções. Totalmente automático e portanto fácil e rápido 

na instalação em combinação com a avançada tecnologia GeoMax, entrega um nível laser de excecional relação custo desempenho. 

Construção robusta, emissor laser protegido e à prova d’água fazem do ZEL400 a ferramenta para todas as suas tarefas 

 

 

Características principais:  

 Alcance – 300 metros; 

 Amplitude de nivelamento – +/-10%; 

 Tipo de nivelação – Automático horizontal e vertical; 

 Precisão – 3mm a 30metros; 

 Velocidade de rotação: De 0 a 600 rpm; 

 Norma de proteção ambiental IP65; 

 2 Baterias alcalinas de duração de 160horas. Ou bateria interna recarregável de NiMh com duração 
de 50horas; 

 Incluí ainda: Um Detetor Laser, Uma mala de transporte, Um Recarregador, Bateria interna 
recarregável e Manual 

 
*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções para Nivelamento 

 
ZLT300 e 200- NÍVEL LASER ROTATIVO 

O Nível laser mais resistente do mercado!  

Tanto o ZLT300 como o ZLT200 oferecem nivelação automática horizontal, assim como medição da pendente manual em 

ambos os modelos. Adicionalmente o modelo ZLT300 permite a nivelação vertical. Equipamento à prova de água e que 

cumpre a norma de resistência ambiental mais elevada na sua categoria, Norma internacional IP67. 

 

Características principais:  

 Alcance – 800 metros; 

 Amplitude de nivelamento – +/-8%(ZLT300), +/-5º; (ZLT200) 

 Tipo de nivelação – Automático horizontal e vertical; 

 Precisão – 10mm a 100metros; 

 Controlo de alerta de inclinação – O laser deixa de rodar; 

 5 velocidades de rotação; 

 Norma de proteção ambiental IP67; 

 Função Dual Grade; 

 Bateria interna recarregável de NiMh com duração de 50horas; 

 Incluí ainda: Um Detetor Laser, Uma mala de transporte, Um carregador,  
Bateria interna recarregável e Manual. 

 
*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções para Nivelamento 

ZONE 50 - NÍVEL LASER ROTATIVO 

 Zone50FA - Zone50A 

Zone50 FA 

O Zone50 FA é um laser totalmente automático com dual grade, uma carcaça de alumínio fundido para resistir até mesmo 

às mais severas condições. Como um laser totalmente automático, não apenas verifica constantemente, mas também 

reajusta permanentemente o grau definido para garantir maior precisão e confiabilidade. 

 

Zone50 A 

O Zone50 A é um laser automático com capacidade de série. Equipado com a mesma carcaça resistente de alumínio 
fundido e classe IP 67 como o Zone50 FA, este laser é construído para durar em qualquer tipo de obras sob quaisquer 
condições. 

 
Características principais 

 Distância de operação (dependente do recetor) > 500m de raio (Zone50FA) > 250m de raio (Zone50A) 

 Precisão ± 5mm/100m 

 Auto nivelamento ± 5° ± 5°; 

 Declives –15%a 15%(Zone50FA) –10% to 10%(Zone50A) 

 Classe laser 3R 2; 

 Velocidade de rotação 0/600/1000upm(Zone50FA) 0/600/800upm(Zone50A); 

 Temperatura operacional –10°Ca 50°C; 

 Duração da bateria até 60h(Zone50FA); 20 h(Zone50A); 

 Classe de proteção IP67; 

 Controlo remoto (FAR) RG50FA (AR) RG50A. 
*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções para Nivelamento 

Zeta125 Series – Nível para condutas  
  

 
Características principais 

Máxima produtividade 

 

Rápida função de auto nivelante 

Alinhamento automático do alvo 

Compensação por eixo transversal 

Robustez máxima 

   

IP68 à prova de submersão 

Caixa de metal compacta 

Construído para durar 

Máxima flexibilidade em aplicações 

 

Vasta gama de acessórios 

Controle remoto de longa distância 

Opções versáteis de carregamento 

 

 

*Para detalhe pormenorizado clickaqui 
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GeoMax – Soluções de Software didático e atual 
 

SOFTWARE DE CAMPO - X-PAD 

Os softwares de campo utilizados pela GeoMax são extremamente práticos, acessíveis, intuitivos e 

fáceis de utilizar. Neste caso, o X-PAD apresenta várias versões, permitindo que funcione em múltiplas 

plataformas (tais como Windows Mobile, Windows, Android) e com múltiplos equipamentos de campo. 

 

Características principais: 

 Software de campo topográfico muito intuitivo; 

 Botões maiores; 

 Sons & mensagens vocais; 

 Fotos; 

 5Hz stakeout; 

 CAD; 

 Desenho com maior realidade; 

 Stakeout com maior realidade; 

 Visualização de infraestruturas debaixo do terreno 

como cabos, tubos …..; 

 Partilha de pontos por cabo, cartão, CLUD, E-mail, …; 

 Informação meteorológica; 

Pode ver outras soluções de software no link abaixo 

 

*Detalhe pormenorizado ou outras informações clickaqui 
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GeoMax – Soluções  

Acessórios GeoMax 
 
 

Em termos de acessórios a Topogis possuí todos os acessórios e materiais para que o seu trabalho decorra com a maior 
normalidade. 
 

 Tripés (de madeira e alumínio); 

 Bastões (extensíveis, roscáveis, de alumínio, de carbono e mistos); 

 Bipés; 

 Estrela para fixação de tripe (em superfícies escorregadias); 

 Bases nivelantes; 

 Suportes para controladoras; 

 Suportes para antenas GPS e prismas; 

 Prismas de todo o tipo; 

 Miras para nivelamentos; 

 Oculares cenitais; 

 Baterias e carregadoresda  GeoMax; 

 Cabos para equipamentos GeoMax; 

 Recetores de laser; 

 Malas de transportes; 

 Marcadores de Obra; 

 Rodas de medição; 

 Entre outros, informe-se connosco! 

 
Poderá os nossos acessórios aqui, ou fale connosco. 

 

Bastão elescópicode alumínio 

com rosca de ¼. Com medidas e 

pinos de bloqueio aos 1,5 e 2 m. 

Base nivelante com prumo óptico, 

preto. 
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Nota Final 
 
 
Neste catálogo apresentamos os nossos produtos principais, no entanto dispomos de outros que não 
fazem parte integrante do mesmo. 
 
Aconselhamos a que sempre que procure algo que não esteja neste catálogo e que seja do seu interesse 
que entre em contacto connosco, pois acredite que temos a melhor solução para si, com a melhor 
relação de qualidade – preço do mercado internacional.  
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Certificados 
A GeoMax AG 9443 WidnauSwitzerland, como uma das empresas líderes de tecnologia de medição por coordenadas de alta precisão, procuramos fornecer os 
nossos clientes com produtos de qualidade contínua e superior. A nossa administração é certificada de acordo com Instituto Alemão de Normalização EN ISO 
9001, o qual pode aceder abaixo: 
 

ISO Certificate 

SQS Certificate 

InternationalLimitedWarranty 
 
 
Gestão da Qualidade 
O nosso compromisso com a qualidade 
A Associação Suíça de Atuação Internacional de Qualidade e Gestão de Sistemas SQS, bem como a Certificação Internacional-rede IQNET certifica que a GeoMax 
AG cumpre os requisitos da ISO9001, Sistema de Gestão de Qualidade e ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental. 
 

 Empresa Certificadora: WholeCompany 

 Domínio de Atividade: Desenvolvimento, fabricação, distribuição, suporte e serviço de produtos, ferramentas de precisão e sistemas para aplicações de 
geomática, industriais e de construção. 

 
O nosso compromisso com a segurança e com o ambiente 
Todos os produtos GeoMax estão totalmente de acordo com a CE (Conformidade Europeia), bem como RoHS (Restrição do uso de determinadas substâncias 
perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos) e WEEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) conformant. 
 
Construído para todos os ambientes 
Com os critérios de projeto "Works whenyou do!" os produtos da GeoMax são construídos para suportar todas as condições ambientais. Os nossos equipamentos 
são construídos com a intenção de resistir a todas as condições com que você se pode deparar durante o seu trabalho diário. Achuva, granizo, neve ou calor 
intenso nuncairãovai afetar o seu equipamento GeoMax, você poderá continuar a trabalhar para fazer o seu trabalho, se assim o entender claro. 
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