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Robotic meten met

één krachtig pakket.

Welkom bij de Leica Viva TS12
Het kan niet efficiënter



... let us inspire you
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www.leica-geosystems.com

Of u nu een object wilt uitzetten op een bouwplaats of u heeft 

nauwkeurige metingen van een tunnel of brug nodig; of u nu de 

oppervlakte van een perceel wilt bepalen, de positie van een

hoogspanningsmast nodig heeft of objecten wilt inmeten voor een 

situatie kaart – u heeft behoefte aan betrouwbare en nauwkeurige 

gegevens.

Leica Viva combineert een breed scala van innovatieve producten 

ontworpen om te voldoen aan de dagelijkse positionering uitdagingen. 

De eenvoudige maar krachtige en veelzijdige Leica Viva hardware 

en software dragen zorg voor optimale prestaties en productiviteit. 

Leica Viva geeft u inspiratie om uw ambitieuze visies uit te laten

komen.

When it has to be right.
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Total Quality Management – 
ons streven naar totale klant 
tevredenheid.

Afstandmeter (Prisma),
ATR en PowerSearch: 
Laser klasse 1 in overeenstem-
ming met IEC 60825-1 resp. EN 
60825-1

Laserlood: 
Laser klasse 2 in overeenstem-
ming met with IEC 60825-1
resp. EN 60825-1

Afstandmeter
(Zonder prisma): 
Laser klasse 3R in overeenstem-
ming met IEC 60825-1 resp. EN 
60825-1

De Bluetooth® naam en logos 
zijn eigendom van Bluetooth SIG, 
Inc. En elk gebruik van deze 
merken door Leica Geosystems 
AG is onder licentie. 

Windows CE is een geregistreerd 
handelsmerk van Microsoft 
Corporation.

Andere handelsmerken en 
handelsnamen zijn van hun 
respectieve eigenaars.

Leica Viva Uno  
Product brochure


