
Leica Viva GS08plus  
Slim compact ontwerp



Uw visie: een krachtige oplossing voor een breed scala aan taken

De Leica Viva GS08plus is een zeer  

compacte en kabelloze GNSS ont- 

vanger. Lichtgewicht maar flexibel 

– de GS08plus is de juiste keuze voor 

een breed scala aan landmeetkun-

dige taken.

Welkom bij Leica Viva GS08plus 
De compacte geïntegreerde GNSS oplossing

Compact, lichtgewicht 

en zonder kabels

Automatisch lokale

coördinaten

Voorbereid op de 

toekomst

RTK Rover



Uw visie: een krachtige oplossing voor een breed scala aan taken

Welkom bij Leica Viva GS08plus 
De compacte geïntegreerde GNSS oplossing

... let us inspire you

Optionele

UHF radio module

Geïntegreerd

mobiel breedband

Eenvoudige, pro- 

ductieve software

Smart
Worx RTK Basis



Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Zwitserland 

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 hoog-

spanningsmast 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 
klanttevredenheid.

Andere handelsmerken en 
handelsnamen zijn van hun 
respectieve eigenaars.

Leica SmartWorx 
Viva 
Product brochure
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