
Met de Tersus Tiltrover introduceert Boels  
de nieuwste generatie onder de GNSS rovers. 
De Tiltrover beschikt over hoge interne 
prestaties, multi-constellaties en een 
multi-frequentie GNSS-board.

Deze machine is immuun voor magnetische 
storingen door de kalibratie-vrij e tilt 
compensator. Hierdoor is het niet nodig om 
de meetstok rechtop te houden voor een 
nauwkeurige meting. Dit geeft de landmeter 
een ongekende fl exibiliteit en zorgt voor een 
effi  ciëntie en snelle manier van meten.

De robuuste en waterdichte behuizing 
beschermen de elektronica tegen vocht en 
schokken. Meetgegevens zij n door middel van 
een cloudoplossing eenvoudig en gebruiks-
vriendelij k te beheren. 

• Flexibele cloudoplossing voor beheer 
van de meetgegevens.

• Universele in- en export formaten.
• Hoge nauwkeurigheid.
• Voorzien van nieuwste ExtremeRTK 

technologie.
• Ondersteund alle bekende 

satellietconstellaties. 
• Tilt compensatie zonder kalibratie, 

immuun voor magnetische storingen.
• Robuuste waterdichte behuizing.
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DETAILS 15874

Real Time Kinematic (RMS): Horizontaal: 8 + 1 ppm
Vertikaal: 15 mm + 1 ppm

Network Real Time Kinematic (RMS): Horizontaal: 8 + 1 ppm
Vertikaal: 15 mm + 1 ppm  

Ondersteunende constellaties en frequenties GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS

Ondersteunende netwerk- en radiomodus 4G/3G/2G

Aantal beschikbare kanalen 576

Aantal bijgeleverde accu’s 2

Gebruiksduur Tot 16 uur (2 x 8 uur)

Stof-/Waterdicht IP68

Interne opslag 16 GB

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HUREN, FLEXRENT EN 
SHORTLEASE.

BOELS HEEFT ALTIJD EEN 
PASSENDE OPLOSSING.

Of u dit instrument nu eenmalig wil huren, 
een aantal keren per jaar nodig heeft of hier 
permanent over wilt beschikken, Boels biedt 
voor iedere situatie een oplossing.

Shortlease is een aantrekkelijk alternatief 
ten opzichte van aanschaf van een machine 
waarbij u zich geen zorgen hoeft te maken 
over onderhoud, updates, abonnementen en 
stilstand bij technische storingen.

TRAINING BRENGT U VERDER

Boels Survey & Laser biedt u een adequate 
training, u wordt wegwijs gemaakt in het 
gebruik van de Tersus Tiltrover.

Dé specialisten van 
Boels Survey & Laser
staan voor u klaar! 

Bel of mail voor een afspraak: 
+31 (0) 488 470490  
surveylaser@boels.nl

KOPEN BIJ BOELS? 
OOK DAT IS MOGELIJK!

Met het 3 jaar all-in pakket kunt u onbezorgd 
aan de slag en indien gewenst aansluitend na 
deze periode opnieuw verlengen.
 
Wat houdt het all-in pakket in?

• Boels Cloud App voor Android.
• 3 jaar RTK-netwerk.
• 3 jaar updates en support.
• 3 jaar toegang tot Cloud omgeving.
• Onderhoud excl. onderdelen (1x/jaar).
• Kalibratie certificaat.
• 1 jaar extra garantie bovenop de 2 jaar  

 fabrieksgarantie.


