De juiste richting...
met huursystemen
van Geometius

Bereikbaarheid & contact
Prijzen & beschikbaarheid
Voor actuele beschikbaarheid en prijzen kunt u contact met
ons opnemen.

De juiste meetset binnen handbereik
Heeft u voor uw project specialistische apparatuur nodig? Is uw
eigen apparatuur in onderhoud of heeft u tijdelijk extra instrumenten nodig? Geen probleem, Geometius heeft een uitgebreide
verhuurpool van instrumenten voor landmeetkundige, GIS- en
hydrografische toepassingen waarmee u direct aan de slag kunt.

Geometius bv
T: +31(0)884 366 300
info@geometius.nl

Vestigingen
Operetteweg 4A
1323 VA Almere
Snelliusweg 40-4
6827 DH Arnhem

Vanuit drie vestigingen verspreid door Nederland verzorgen wij de
verhuur van apparatuur per dag, per week of voor langere tijd.

VERHUUR

De juiste meetset
binnen handbereik

Met de juiste apparatuur aan het werk
Elk project heeft specifieke eisen. Wij adviseren u graag bij de juiste
configuratie voor uw meetopdracht. Hierdoor kunt u direct aan de
slag en meet u efficiënt en met het juiste resultaat.
Heeft u nog geen ervaring met de gehuurde apparatuur? Dan
verzorgen wij een instructie, zodat u meteen met de benodigde
kennis aan het werk kunt.

Almere

Arnhem

MEER WETEN?
Wij informeren u graag

+3188 4366 300

geometius.nl

DE JUISTE RICHTING...

GIS & grondradar

Geodesie, Bouw & Infra

Hydrografie & Waterbouw

Voor het inwinnen van geografische informatie bieden wij
verschillende systemen voor plaatsbepaling en GIS-datacollectie.
De apparatuur is beschikbaar van submeter tot centimeter
nauwkeurigheid.

GNSS, optisch en 3D-scanning zijn verschillende meettechnieken.
De apparatuur die u bij ons huurt is breed inzetbaar. U kunt
meten, uitzetten en monitoren voor werkzaamheden in o.a.
bouwmaatvoering, wegenbouw en BGT-toepassingen.

U kunt bij ons terecht voor een ruim aanbod aan apparatuur en
software geschikt voor projecten in de hydrografie, bagger, kust- en
havenwerken. Voor al uw metingen op en onder water bieden wij
een compleet en gebruiksvriendelijk systeem.

Wilt u ondergrondse structuren in kaart brengen? Speciaal voor
deze toepassing beschikken wij over twee grondradarsystemen en
elektromagnetische detectieapparatuur. Voorkom graafschade en
detecteer vooraf waar kabels en leidingen zich bevinden.

Voor het inwinnen van puntenwolken bieden wij verschillende
3D-laserscanners. Met de Trimble 3D-scanners kunt u vertrouwen op
de benodigde precisie en creëert u volwaardige 3D-modellen.

Het huuraanbod loopt uiteen van GNSS-oplossingen tot een
radiografisch bestuurbare boot voor het in kaart brengen van de
waterbodem. Voor het meten van sediment in suspensie verhuren
wij speciale sensoren van de fabrikant Sequoia.

GIS-systemen

Grondradar & detectie

GNSS & optisch

3D-laserscanning

Hydrografische systemen

Trimble GNSS-ontvangers

IDS Opera Duo

Trimble GNSS-ontvangers

Trimble 3D-scanner

Z-Boat

Trimble heading systemen

Trimble Tablet PC

IDS RIS MF Hi-Mod

Trimble Total stations

Trimble Total Station

MDL laserscanner

Sound velocity probes

Trimble handhelds

Spar 300

Trimble waterpasinstrument

Trimble Realworks software

LISST-ABS & LISST-Portable XR

Verwerkingssoftware

Trimble veldboeken

Single- en dual frequency echoloden

Trimble verwerkingssoftware

Trimble GNSS-ontvangers (base/rover)
Verwerkingssoftware

