Kraków, 10.08.2010 r.
Sięgnij po technologie jutra...
Firma Apogeo, wyłączny dystrybutor marki Hi-Target w Polsce, wprowadza na rynek nowe rozwiązania
pomiarowe dla branży geodezyjnej. Urządzenia Hi-Target powstały z połączenia wiedzy, doświadczenia,
specjalizacji w technologiach pomiarowych, a także międzynarodowej współpracy na rzecz tworzenia
najbardziej zaawansowanych rozwiązań. W odbiornikach znajdują się rozwiązania firm Trimble i Novatel.
Poza urządzeniami GNSS, w których firma Hi-Target się specjalizuje, w ofercie znajdują się również inne
rozwiązania, które już wkrótce będą dostępne na polskim rynku.
Jak mówi Witold Silarski, właściciel firmy Apogeo: Wprowadzenie nowej marki jest elementem całościowej
strategii handlowo-sprzedażowej firmy Apogeo, związanej z poszerzeniem oferty firmy o nowe produkty
zarówno w obszarze geodezji, jak i budownictwa. Na rynku są już bowiem dostępne rozwiązania pomiarowe
marki Agatec dla branży budowlanej, której firma Apogeo jest także wyłącznym dostawcą. Jestem
przekonany, że Klienci docenią markę Hi-Target, ze względu na nowatorskie rozwiązania, wszechstronnosć
zastosowania i atrakcyjną cenę.
Nowe urządzenia Hi-Target to najwyższej klasy odbiorniki pomiarowe GPS i GNSS. Urządzenia Hi-Target V9
GNSS i V30 GNSS to wielokanałowe, wieloczęstotliwościowe systemy GNSS, zaprojektowane do współpracy
z siecią stacji referencyjnych ASG EUPOS. Posiadają możliwość obsługi sygnałów GLONASS, dzięki 220
kanałom są przygotowane do współpracy z satelitami europejskiego systemu Galileo. Z kolei produkt V8 GPS
to nowoczesny, w pełni zintegrowany dwuczęstotliwościowy L1/L2, geodezyjny odbiornik sygnału,
zaprojektowany do pracy nawet w bardzo ciężkich warunkach terenowych. Firma Apogeo w standardzie
oferuje odbiorniki z popularnym i uznanym oprogramowaniem SurvCE amerykańskiej firmy Carslon, a także
z oprogramowaniem do postprocessingu.
Więcej o firmie Hi-Target
Hi-Target Survey Instruments Company Ltd. to firma założona w 1999 r., która od początku swojej
działalności jest związana z nowoczesnymi technologiami pomiarowymi. Firma posiada nowoczesną fabrykę
urządzeń GNSS, a także profesjonalne centrum badawczo-rozwojowe oraz w pełni wyposażone
laboratorium. Nad rozwojem produktów pracuje ponad 400 osób, z czego znamienna część to wysoko
wykwalifikowani specjaliści i inżynierowie. Firma Hi-Target prowadzi szeroką współpracę z uczelniami,
przekładając zdobytą wiedzę w dostarczanie najlepszych rozwiązań. Podpisała także, z firmą zależną od
Trimble – Pacific Crest, strategiczne porozumienie o współpracy, rozwoju produktów i wsparciu
technicznym. Produkty marki Hi-Target posiadają Certyfikat dot. Systemu Zarządzania Jakością GB/T 190012000 idt ISO9001:2000.
Firma Apogeo zaprasza wkrótce do odwiedzenia nowego serwisu internetowego
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