
Leica Viva GS14
Ontworpen voor Prestaties



Uw Visie: Flexibel 
in Prestaties

De Leica GS14 is de meest compacte en krachtigste GNSS ontvanger. 

Optimale communicatiemogelijkheden voor elke taak, dankzij het geïnte-

greerde mobiele communicatie en UHF modem. Het handige integrale 

ontwerp maakt de Leica GS14 erg gebruiksvriendelijk. Leica GS14 voldoet 

aan de hoogste eisen op het gebied van meettechnologie.

Uw voordeel: Professionele betrouwbaarheid en de hoogste precisie.

Leica Viva GS14 
Het instrument voor uw toepassingen

Kwaliteit

Top kwaliteit betekent top betrouwbaarheid, zelfs in de meest lastige  

omstandigheden.

Gaat verder dan de geldende normen

De Leica Viva GS14 overtreft de zwaarste omgevingsspecificaties en gaat 

verder dan industriële standaarden, zoals IP68. Dit verzekert vlekkeloze 

prestaties, zelfs in de meest uitdagende werkplekken.

Vertrouwen

Gebaseerd op 30 jaar kennis en ervaring in GNSS technologie, leveren de 

Leica GNSS en TPS oplossingen de hoogste mate van precisie en betrouw-

baarheid in de markt. Met een geschiedenis van 200 jaar in ontwikkelen van 

meettechnologie, bepaalt Leica Geosystems de normen voor alle meetwerk-

zaamheden.
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Leica SmartCheck

Leica SmartCheck technologie controleert uw RTK oplossing, zodat 
u zeker bent van de betrouwbaarste metingen. Dankzij SmartCheck 
levert Leica Viva GNSS de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. De 
unieke SmartCheck technologie voert automatisch onafhankelijke 
controles uit, terwijl u werkt.

Leica SmartTrack

Leica SmartTrack technologie voor nauwkeurige signaal tracking.  
Leica SmartTrack technologie is Future Proof – compatibel met de 
GNSS systemen van vandaag en met die van de toekomst.

Leica xRTK

De xRTK technologie van Leica Geosystems zorgt voor aanvullende, 
betrouwbare posities onder lastige meetomstandigheden. Het levert 
hoge beschikbaarheid in de meest lastige omstandigheden, met 
slechts een iets lagere nauwkeurigheid dan een standaard RTK fix.



Verleg uw grenzen met 
de Leica Viva GS14

Smart
Worx

Leica SmartWorx Viva
Ontworpen om u te helpen uw landmeet- 

en uitzetwerkzaamheden zo efficiënt en 

snel mogelijk uit laten te voeren. U werkt 

productiever met de grafisch uitstekend 

ontworpen en gebruiksvriendelijke Viva 

SmartWorx software.

GS14 getoond in 
werkelijke grootte

Leica CS10

Leica CS15

Onboard RINEX Loggen

Log direct RINEX bestanden 

op de micro SD(R) kaart.

RINEX

Geïntegreerde RTK apparaten
De volledig geintegreerde communi-

catie apparaten verbeteren het 

gebruiksgemak terwijl de flexibiliteit 

behouden blijft voor het kiezen 

tussen UHF radio of GSM technologie.

Leica Intenne
Het unieke Leica intenne ontwerp is 

volledig geintegreerd waardoor 

verlies of beschadiging van antennes 

wordt voorkomen.

Lichtgewicht
Extra handig door compact design 

en licht gewicht.

Leica SmartWorx Viva LT
State-of-the-art software voor elke 

landmeet taak. Leica SmartWorx is bijzonder 

eenvoudig te gebruiken dankzij een 

duidelijke grafische interface, niet-technisch 

taalgebruik en simpele workflows.



Viva GNSS & TPS

De Leica Viva serie biedt u een complete range aan GNSS en TPS oplossingen, 

die verbluffende precisie combineren met maximale flexibiliteit. Werk sneller 

en efficiënter met minder standplaatsen dankzij de unieke SmartStation en 

SmartPole oplossing.

Uw voordeel: Sneller meten en maximale flexibiliteit.

myWorld: jouw digitale snelweg 
naar Leica Geosystems

Op myWorld @ Leica Geosystems vind je support-, training en product 

informatie. Altijd, overal ter wereld. houd uw apparatuur up to date, dankzij 

de ongeëvenaarde ervaring in meettechologie van Leica Geosystems.

Uw voordeel: Hou voorsprong met de laatste informatie en software.

Uw Vertrouwde 
Organisatie

Leica Geosystems en haar wereldwijde dealernetwerk hebben samen decenia 

ervaring in landmeettechnologie. Ervaring is belangrijk – maar minstens zo 

belangrijk is dat we oprecht geven om onze klanten. We zijn daarom ook 

bijzonder trots op onze nagenoeg ongelimiteerde customer support: oprechte 

Active Customer Care.

Uw voordeel: een bekende partner om op te vertrouwen – tijdens elke 
stap van uw werkproces en voor elke vraag die u te binnen schiet.

...laat u inspireren



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 meet uitdagingen. De 

eenvoudige maar krachtige en veelzijdige Leica Viva hardware en 

software zorgen voor optimale prestaties en productiviteit. Leica Viva 

geeft u inspiratie om uw ambitieuze visies uit te laten komen.

When it has to be right.

Leica Geo Office
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Total Quality Management – 
onze inzet voor  
totale klanttevredenheid. 

Andere handelsmerken en 
handelsnamen zijn eigendom van 
hun respectievelijke eigenaren.

Leica SmartWorx 
Viva
Product brochure

Scan met uw iPhone of iPad voor 

de Leica Viva GNSS app of ga naar 

www.leica-geosystems.com/viva-gnss


