ДИСТРИБУТОР "КАДАСТЪР - ТИ" ЕООД,
(+359) 0899 370 560, iliev@kadastar-ti.com, iliev.geo@gmail.com, www.kadastar-ti.com

ЦЕНОВА ЛИСТА
на GPS приемници от HUACE NAV
УРЕД
GPS апаратура и
принадлежности

МОДЕЛ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Цена
(лв.)

Държач за прикрепване на контролер S50 към
носач за антена

274,51

Носач за центриране на антена, височина 2м, 2
секции на винт от фиберстъкло

204,12

Кабел за връзка на контролер S/R50 с компютър
(RS-232) и зарежданена батерията на контролера

87,51

Кабел за трансфер на данни между GPS
приемник и компютър (RS-232 и USB)

94,14

Адаптор за зарежданена батерията на
контролераS50

60,98

Акумулаторна батерия за контролер S50

210,36

Акумулаторна батерия за RTK GPS приемник

144,04

Зарядно устройство за 2 акумулаторни батерии за
приемник

402,71

Триножка с адаптор за монтаж на GPS антена на
тринога или стълб за принудително центриране с
оптичен отвес

213,53

Пластина за монтаж на телескопичен носач за
радио антена

1,33

Адаптор за кабел за зарядно устройство за
батерии за приемник

195,51

Кабел за зарядно устройство за батерии за
приемник

1,33

Кабел за захранване на DL-3 радио модем от
външен акумулатор

140,87

Кабел за трансфер на данни между приемник и
контролер 1.5м

245,26

Кабел за трансфер на данни между приемник и
радиомодем 5.0м

175,61

Кабел за връзка на GPS приемник и антена 2.0m

175,61

Кабел за връзка на GPS приемник и радиомодема
5.0м

175,61

Адаптор за монтаж на радио антена на раница

43,03

Адаптор за бърз монтаж на радио антена

107,71

Радио антена с адаптор и кабел 1.5м за подвижна
станция

278,42

Радио антена с адаптор и кабел 5.0м за подвижна
станция

278,42

Транспортна кутия за GPS приемник, антена и
всички принадлежности

359,99

Раница за носене на подвижен GPS приемник с
радио антена

138,54

Ролетка за измерване на височината на GPS
антена

23,07

Софтуер за последваща обработка на статични
GPS измервания HUACE COMPASS

2081,89

Софтуер за контролераза GPS измервания в
реално време LANDSTAR

1017,36

Софтуер за контролераза L1 GPS за последваща
обработка LANDSTAR

1196,44

Алуминиева тринога

102,06

Двуножик за носач на GPS антена

138,54

Цените са в български лева и са окончателни с включени всички разходи за мита, транспорт, доставка и ДДС.
Срок на доставка до 20 работни дни. Гаранция 12 месеца.

