
 

 

 

 

 

 
 

Pressmeddelande 
 
Stockholm 12 juni 2019 
 
Hexagon revolutionerar lokalisering av el-, vatten- och avloppsledningar under jord med sin nya 
radarlösning 
 
Hexagon AB, ett världsledande företag inom digitala lösningar, lanserade idag Leica DSX, en bärbar 
markpenetrerande radar (GPR) för lokalisering av ledningar under jord. Lösningen är konstruerad för att 
underlätta datahämtning och automatisera databearbetning. Med DSX kan användare lätt upptäcka, kartlägga 
och visualisera ledningar med högsta positioneringsnoggrannhet.  
 
“Vi utformade Leica DSX för användare vars kunskaper om GPR är begränsade och som behöver lokalisera, 
undvika eller kartlägga el-, vatten- och avloppsledningar enkelt, snabbt och tillförlitligt”, säger Hexagons vd och 
koncernchef Ola Rollén. “Denna lösning för lokalisering av ledningar introducerar Hexagon GPR teknologi till nya 
användarsegment för att möjliggöra säkert utförande av alla arbeten som kräver grävning”. 
 
En utmärkande egenskap hos DSX är den intuitiva programvaran, vilken översätter signaler till intuitiva och 
användarvänliga resultat. Till skillnad från andra GPR-lösningar behöver användare ingen kunskap om tolkning av 
rådata från radarn. DXplore använder en smart algoritm för att generera digitala kartor om ledningar inom ett par 
minuter och visar resultaten medan användaren fortfarande är på fältet. Kartan kan också exporteras till Leica DX 
Manager Mapping, Leica ConX och andra mjukvaror för vidarebearbetning i maskiner eller för att integreras med 
annan data.  
 
DSX är en av många innovativa lösningar som visas denna vecka på HxGN LIVE 2019, Hexagons årliga 
konferens för digitala teknologier. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Daniel Johansson, Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Marknadsföringsdirektör, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 
 
Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Vi sätter data i arbete i 
syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och 
mobilitet. 
 
Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en 
skalbar och hållbar framtid. 
 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på omkring  
3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB. 
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