
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totální stanice Spectra Precision® FOCUS® 6 nabízí skvělý výkon s nedostižným geodetickým 
ovládacím programem. FOCUS 6 nabízí rychlé měření na hranol 0.8 sekundy a v bezhranolovém 
módu 1 sekundu.   

 
Pro lepší ovládání konstrukčních a měřických aplikací je 2“ totální stanice FOCUS 6 vybavena 

dvěma displeji a 5“ jedním displejem. Kvalitu vašeho měření můžete sledovat v každém kroku vašeho 
měření a vytyčování. Dva sloty pro baterie umožňují měnit baterie během měření a tím dosáhnout 
nepřetržitého měření více než jeden den. Totální stanice FOCUS 6 je vodotěsná a navržena pro 
měření v jakýchkoli podmínkách. V zimě můžete měřit v největších mrazech stále se stejnou 
spolehlivostí. 

 
Totální stanice Spectra Precision FOCUS 6 nabízí těžko překonatelný ovládací program, který 

se velmi intuitivně ovládá a umožňuje upravit funkční tlačítka dle vašich představ a typu měření. 
Pokud vám nevyhovuje negrafické rozhraní, můžete připojit jeden z mnoha záznamníků Spectra 
Precision jako je Nomad, Recon, Renger 3, atd.  
 

Všechny modely FOCUS 6 podporují Bluetooth komunikaci pro externí záznamníky nebo 
komunikaci s vaším PC. FOCUS 6 jsou vybaveny optickým centrovačem, který může být nahrazen 
laserovým. Malý přístroj nabízí velký výkon vhodný pro všechny příležitosti. 

 
 
 
Zvětšení  

… 30x  
Světelnost objektivu 

… 2“ 40mm 
… 5“ 50mm  

Dosah dálkoměru 
bezhranolově 

… 2“ 350-500m  
… 5“ 250-400m 

s jedním hranolem 
… 2“ 1,5m – 3km  
… 5“ 1,5m – 5km 

Při dobrých podmínkách a kvalitním materiálu  

Přesnost dálkoměru 
Hranolově 

… ±2+2 ppm 
Bezhranolově 

… ±3+2 ppm 
Doba měření 
Normální mód 

… 0.8 sec. 
Přesný mód 

… 1.6 sec. 
Bezhranolový mód 

… 2.1 sec. 

Operační teplota 
… -20°C +50°C 

Úhlová přesnost 
… 2“ 0,6mgon 
… 5“ 1,5mgon  

Minimální čtení úhlů 
… 1“, 5“, 10“ 
… 0.2, 1, 2 mgon 

Minimální zaostření 
… 1,5m  

Vodotěsnost 
… IP66 

Senzor náklonu 
… dvojitý kompenz.  

Centrace 
… optická, 3x zvětš. 

Displej 
… Grafický disp. 
… LCD  128x64 dot.  

Paměť 
… 128MB RAM 
… 10 000 bodů 

Rozměry 
… 149x145x306mm 

Váha 
… TS 3.8 kg 
… baterie 0.1 kg 
… kufr 2.3 kg 

Operační doba 
… 19 hodin vytyčo. 
… 57 hodin měř. 
… 62 hodin úhly  
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• 2" a 5" úhlová přesnost 
• Cenově dostupná totální stanice 
• Záznam dat do vnitřní paměti 
• Délkově přesná a úhlově stabilní 
• Více než 500 m bezhranolový dosah 
• Tuhá, nepoddajná a spolehlivá alhydáda 
• NIKON ovládací software s programovatelnou klávesnicí 
• Stanice do jakéhokoliv počasí 
• Dlouhá výdrž baterií 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Kontakty: 
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