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Trimble R6 GNSS vevő fejlesztése  
GLONASS-ra 
 

A GNSS infrastruktúra rohamos fejlődése ma már 
elérhetővé tette a GLONASS-os méréseket is. Ha 
olyan R6-os GPS rovere van, amely nem rendel-
kezik GLONASS jelek vételére alkalmas firmware-
rel, most akciósan kérheti az up-gradet!  
 

Ha tényleg érdekli ajánlatunk, akkor nevével és 
telefonszámával küldjön egy e-mail-t az 
info@geotradegnss.com címre és munkatársunk 
megkeresi részletes ajánlatunkkal! 
      
Geotrade GNSS korrekciós rendszer 

 
Korrekciós rendszerünk 2007 óta áll ügyfeleink 
rendelkezésére. Azóta több mint 220 millió 
másodpercben szolgált mérési adatokkal. 
Szerverparkunk legfőbb eleme az on-line adatokat 
szolgáltató eszközünk ez idő alatt műszaki 
okokból összesítve alig fél napot nem működött. 
Ez egy igen jó rendelkezésre állási arány. Mi 
mégis úgy gondoltuk, hogy a rendszerbiztonság 
további fenntartása érdekében, valamint a 
szolgáltatási körünk bővítése céljából márciustól 
új szervert fogunk beüzemelni. A cserét az 
adatáttöltések miatt sajnos nem tudjuk üzemidő 
kiesés nélkül végrehajtani, így 2014. március 2.-
án vasárnap reggel 6 órától este 22 óráig 
nem lesz elérhető GNSS szolgáltatásunk. 
Szíves megértésüket ezúton köszönjük! 
 

2014-ben is változatlan áron nyújtjuk az on-line és 
az utófeldolgozáshoz bázis letöltési 
szolgáltatásainkat, és a szervercserét követő 
hónapokban meglepő műszaki fejlesztéssel 
kívánunk előrukkolni! 

 

Ha még nem használja GNSS szolgáltatásunkat, 
próbálja ki és írjon a support@geotradegnss.com 
címre felhasználói névért és jelszóért! 
 

GeotradeGNSS.com  
Korrekciós szolgáltatásunk honlapjának címe 
megváltozott! Minden további regisztráció, vagy 
adatmódosítás, de az összes további információ 
és szolgáltatás is ezen a címen található: 
www.geotradegnss.com 
   

Geotrade fix IP-címes SIM kártya 
„geo” APN-nel ! 
 

Használjon fix IP címes SIM kártyát, vásároljon 
előfizetést a Geotrade-től! 

- 1 Gb havi adatforgalom 
- Fix IP cím – ezért a cellába bejelentkezés 

után biztonságban használhatja  a GNSS 
szolgáltatásokat (szolgáltató független, 
tehát mind a FÖMI, mind a Geotrade 
GNSS szolgáltatása elérhető vele!) 

- „geo” APN – je miatt nem kell tartania a 
mérés közbeni sávszélesség 
csökkenéstől, mérhet folyamatosan! 

- A roamingszolgáltatás le van tiltva a 
kártyáról, így a határ közelében sem 
érheti meglepetés felhasználóinkat! 

 

Bárhol, bármikor közreműködhetünk feladatai 
megoldásában, fájlcserében, szoftver fel és 
letöltésben! 3500,- Ft +áfa / hó előfizetéssel, 
hűség nyilatkozat nélkül! 
 

Ha tényleg érdekli ajánlatunk, akkor nevével és 
telefonszámával küldjön egy e-mail-t az 
info@geotradegnss.com címre és munkatársunk 
megkeresi részletes ajánlatunkkal! 
 

Térinformatikai vevő Stonex S4H 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a vezérlő többféle szoftverrel is ellátható: 
- GeoGIS térinformatikai szoftver 
- SurvCE, a klasszikus geodéziai vezérlő 

szoftver 
 

Térinformatikai vevő Stonex S7-S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Most 2014 március 8-ig 30% -os 
árengedménnyel! 

699.000,- Ft + áfa 

WinMob 6.5, 806MHz proc. 
- 12 csatorna 
- GPRS 
- Bluetooth 
- WiFi 
- 5Mp kamera 

WAAS/EGNOS és 
DGPS korrekció 
A pozicionálás pontossága:  
0,5 – 0,6 m ! 
Szoftver: GeoGIS 

Windows mobile 6.5 
operációs rendszer 

- Marwell 806MHz 
processzor 

- 50 csatornás L1 GPS 
- 4 Gb belső memória 
- BT, WiFi, RS232 
- Mini USB, HSDPA 

sebességű GPRS 
modem 

- 5Mpixel kamera 
- IP65 
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Ajánlatunk tartalmazza a GeoGIS szoftvert 
(kézieszközre, valamint a GeoGIS Office PC-n 
futó térinformatikai irodai szoftvert is! 
 
Ha tényleg érdekli a Stonex S7-S műszer, akkor 
nevével és telefonszámával küldjön egy e-mail-t 
az info@geotradegnss.com címre és 
munkatársunk megkeresi részletes ajánlatunkkal! 
 
Geodéziai vevő Stonex S7-G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Stonex S7-G (Geodetical) kézieszköz RTK 
pontosságú, külső antennával, botra szerelve 
minden geodéziai igényt kielégít! 
 
� 120 csatorna 
� GPS, L2C is(!), GLONASS, GALILEO, 

COMPASS, SBAS jelek vétele 
� RTK pontosság : 1cm+1 ppm / 

2cm+1ppm 
� IP 65 
� Bluetooth/WiFi/HSDPA modem 
� Win Mob v. 6.5 operációs rendszer 

� Memória 512Mb 16Gb-re bővíthető 
� SDHC kártyahely 
� 5 Mp kamera 
� Mini USB  
� Töltő, zsák, USB adatkábel 

4 db programozható F gomb, 4 irányba 
navigálható nyomógomb. 
 
Opcionális tartozékok: 
� Külső L2 frekvenciás GPS/GLO antenna 
� Külső antenna kábel 
� Kevlár bot 
� S7 tartószerkezet a bothoz 

 
Többféle vezérlőszoftverrel! GeoGIS, és Stonex 
SurvCE is működik az eszközön! 
 
Opcionális tartozékok nélkül is RTK pontosságú 
műszer, amely erdészeti, hidrológiai, 
bányászati, mezőgazdasági alkalmazásokra 
tökéletesen megfelel! 
 
Ha a külső antenna, kábel és kevlárbot beszer-
zésre kerül, akkor viszont egy komplett 
geodéziai műszerrel rendelkezhetünk! 
 
Mint minden Stonex eszköz esetében, itt is 
számíthat a nagyon is jó ár / érték arányra! 
 
Ha érdekli a Stonex S7-G műszer, akkor nevével 
és telefonszámával küldjön egy e-mail-t az 
info@geotradegnss.com  címre és munkatársunk 
megkeresi részletes ajánlatunkkal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


