
Bezproblémová instalace
• úvodní instalace  <1h
• bezkabelový systém
• možnost využívaní na

více strojích

Výjimečná jednoduchost 
• vždy zobrazuje hloubku

i sklon
• intuitivní grafické

zobrazení
• logické jednodotykové

menu

Nivelace na minibagr
Geomax EzDig S, EzDig T

Vhodný pro každý bagr
• přizpůsobitelný typu a

velikosti bagru
• kalibrace s pomocí

průvodce

http://www.geopen.cz/cz/produkt/nivelace-minibagru-ezdig/


Jednoduchý a přesný způsob ovládání bagrů
Výkopové práce prostřednictvím mechanizace byly vždy založeny na intuici strojníka, nebo na 
provozování nákladných nivelačních systémů s obtížnou instalací a složitou kalibrací. Geomax EzDig je 
alternativní systém s velmi jednoduchou instalací a intuitivním ovládáním.

montážní klič

sklonové senzory se upevňují 
pomocí mimořádně silné lepící 
pásky 3M na již naistalované 
magnetické držáky, bez navařování

senzor umožňuje i zachycení 
rotujícího laserového paprsku

součástí senzoru je samokalibrační 
a vysoce přesný úhlový senzor

solární senzory se upevňují na 
držáky

bezdrátová komunikace k řídící 
jednotce

Veškeré činnosti při výkopových či 
zemních pracích bývají v častých 
případech založeny na zkušenostech a 
schopnostech dobrého odhadu 
strojníka. Ani za pomoci vztažných 
výškových bodů, které bývají 
umístěny v blízkosti výkopu, nelze bez 
měření přesně určit v jaké hloubce se 
lžíce bagru skutečně pohybuje.

Standardní nivelační systémy jsou pro 
práce menšího rozsahu příliš drahé, 
jejich instalace je obtížná a kalibrace 
systému je časově i prostorově 
náročná.  

Geomax EzDig
Naváděcí systém pro nivelaci bagrů 
Geomax EzDig S/T nabízí za 
přijatelnou cenu systém s velmi 
snadnou instalací, intuitivním 
ovládáním a rychlou kalibrací.

Hlavní výhody

Eliminuje překopání 
zeminy a následné 
doplňování materiálem.

Snižuje časovou 
náročnost výkopových 
prací - méně prostojů.

Žádná další časově 
náročná měření
v průběhu práce.

Nezanedbatelná úspora 
času, paliva a materiálu.

1.

2.

3.

4.

senzory

http://www.geopen.cz/cz/produkt/nivelace-minibagru-ezdig/


vnitřní paměť kalibrace
na 5 strojů a 150 lžic

robustní a
kompaktní design

devět tlačítek pro 
snadné ovládání a 
rychlý přístup ke 
všem funkcím

srozumitelné ikony 
funkčních kláves

vnitřní paměť 
kalibrace na 1000 
strojů a 10 000 lžic

intuitivní grafické
rozhraní

nejužívanější funkce 
jsou dostupné na 
jeden dotyk

integrované video 
pro pomoc a výuku

barevná dotyková
obrazovka 7”

odnímatelný
signální panel

vysoce jasné a i
ve slunečním svitu 
čitelné LED kontrolky

bezdrátová anténa 
pro komunikaci se 
senzory

snadná bezšroubová 
instalace pomocí 
přísavky

snadná LED indikace

magnetický držák

hloubka sklon vzdálenost

Zobrazování v reálném čase

řídící panel STANDARD

řídící panel TOUCH

LED displej

Položte zuby lžíce na výchozí výškový bod.

Navolte potřebnou hloubku, sklon či délku výkopu.
3. Sledujte LED kontrolky na signálním panelu - až tak je to snadné!
2.

1.

http://www.geopen.cz/cz/menu/kontakt/
https://youtu.be/IIolkqVtudI


Technické specifikace    EzDig STANDARD EzDig TOUCH
Zdroj 12/28 V
Sklonové senzory
dobíjení
rozměry
hmotnost
odolnost

solární
70 x 100 x 20 mm

282 g
IP 67

Řídící jednotka
velikost obrazovky
rozlišení

2.6” (10 cm)
128 x 64 pixelů

7” (18 cm) dotyková 
800 x 480 pixelů

Volitelný 2D senzor nelze 2D Gyro senzor
Paměť
počet strojů
počet lžic

5
10 na stroj

více než 100
více než 100

Přesnost ± 1 cm (7/16”)
Provozní teplota -20 °C to +70 °C

EzDig typ S a typ T

Využití
 patky
 základy

* Pouze pro liniové měření ve sklonu

Společnost Geomax nabízí komplexní portfolio špičkových řešení 
v oboru měřících přístrojů a softwaru pro stavebnictví, 
strojírenství, krajinotvorbu a geodézii.

Přístroje značky Geomax jsou známé pro svoji vysokou 
technologickou vyspělost, odolnost, spolehlivost, robustní 
konstrukci, velmi snadné použití.

0816cz - Copyright GeoMax AG
Ilustrace, popisy a technické specifikace nejsou závazné a mohou se měnit.
Všechny ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

 drenáž
 příkopy

 kladení potrubí
* osazování nádrží

* násypy
* parkoviště

* hřiště
* cesty a silnice

EzDig STANDARD 
robustní a snadno 
ovladatelná základní 
řídící jednotka

EzDig TOUCH  
řídící jednotka
s velkou barevnou 
dotykovou 
obrazovkou 

GEOPEN, s.r.o., AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR GEOMAX PRO ČR

tel.: +420 545 210 121

http://www.geopen.cz/cz/produkt/nivelace-minibagru-ezdig/
http://www.geopen.cz/cz/menu/kontakt/



