
 

Easy Locator Core 
GROUND PENETRATING RADAR 

 
Chegou a solução mais inteligente da linha GPR 



Máximo aperfeiçoamento para 
localizar e mapear canos em 
áreas subterrâneas 

 
A indústria de localização subterrânea tem 
uma demanda por alta qualidade, precisão 
e robustez de seus equipamentos. Por isso, 
os GPRs precisam de rapidez na 
configuração e manuseio, além de ser de 
fácil transporte. 

O MALÅ Easy Locator Core é o novo líder 
no mercado de GPRs: seu design funcional 
e a facilidade de uso o transformaram no 
Ground Penetrating Radar mais desejado 
no mundo inteiro. 

É mais leve do que qualquer outro GPR, 
porém manteve sua performance e 
capacidade de mapear terrenos difíceis pois 
tem um aliado opcional: o RTC Mini, o qual 
recomendamos em seus projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

Intuitivo para os iniciantes – 
Completo para os experts 

 
MALÅ Easy Locator Core é a solução 

mais atual em GPR, com inteligência e 

perfeição.Inclui o melhor custo-

benefício nos dados, com 

interpretação em tempo real e apoio 

de Inteligência Artificial. 

 

Sistema wireless para coleta de 

dados, com possibilidade de uso pelo 

celular ou similar; armazenamento em  

nuvem; uso do MALA Vision  

para pós- processamento no  

próprio local. Fluxo de trabalho  

mais rápido e eficiente.  



           Prevenção 

Feita principalmente em 

tempo real pela mesma 

equipe que realiza a 

escavação da área. O 

MALÅ Easy Locator Core 

é excelente para apoiar o 

usuário com feedback on 

time, devido ao design 

leve, flexível e à facilidade 

de uso com o MALÅ IA.

Marcação 

Realizada por localizadores 

profissionais, como 

agrimensores ou 

engenheiros, antes das 

escavações, para identificar 

e marcar os canos. O Easy 

Locator Core tem vários 

pontos fortes exclusivos que 

o tornam a melhor escolha 

para qualquer projeto. 

Mapeamento 3D 

Envolve o pós-processamento 

e a interpretação de dados, 

produzindo um mapa de todos 

os utilitários da área. O O GPR 

Easy Locator Core oferece uma 

infinidade de mapeamentos 

em nuvem por uma grade 

dinâmica, com o uso da 

RTKGPS  ou na estação total.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquisição de dados pelo seu aparelho móvel 
 

O  MALÅ  Easy Locator Core é o primeiro  no mundo a utilizar a  

interpretação inteligente em tempo real para a localização de objetos  

de vários diâmetros e composições. Defina o ganho e o contraste,  

remova o ruído de fundo e alinhe os marcadores e as superfícies  

durante a coleta de dados. 

  

A interface baseada em toque acelera sua pesquisa, permitindo que 

 você forneça resultados mais rapidamente. O Dynamic Grid  

é adaptável ao site utilizado e à coleta de  dados 3D com diferentes  

comprimentos de perfil. Basta definir o espaçamento da grade e  

começar !  

 

Em seguida, observe o perfil sendo coletado em tempo real  

enquanto acompanha sua posição. Carregue os dados no MALÅ Vision 

 com marcadores e metadados. Compartilhe e apresente  seus dados 

de forma instantânea para qualquer pessoa, em qualquer lugar! 



Processamento inteligente com software de análise 
adaptável a qualquer aparelho 

 
Documente todos os canos enterrados com o MALÅ Vision, nosso software 
baseado em nuvem e super fácil de usar. O Vision ajudará a manter a rapidez 
desde a coleta de dados até a entrega de resultados. 

 

Visualize e apresente os dados GPR em 1D, 2D e 3D. Cheque as interpretações 
juntamente com o mapa do site, dados 2D, imagens 3D interpoladas ou fatias de 
tempo. Sobreponha seus resultados no Google Maps ou OpenLayers, use imagens 
de satélite ou Street View do seu site. Exporte seus resultados como mapas 
impressos, dxf ou kmz para facilitar o compartilhamento. 

Nossa ferramenta importa todos os marcadores MALÅ IA do campo que podem 

ser sinalizados com códigos de cores para os objetos localizados. Isso fornece um 

suporte de interpretação inestimável até mesmo para usuários 
inexperientes e ajudam a dar velocidade à análise. 
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Especificações Técnicas 

MALÅ Easy Locator Core é um radar de penetração no solo inteligente, de alta 
qualidade e de última geração. Ele inclui suporte de interpretação em tempo    
real através do MALÅ IA, uma coleta de dados sem fio usando dispositivos 
móveis; armazenamento em nuvem, pós-processamento e relatórios  no  local 
com o uso do MALÅ Vision. 

 

MALÅ Easy Locator Core 
Aquisição 

Processamento 

Tablet recomend. 

IA 

Tecnologia Core 

Dados 

MALÅ Controller App 

MALÅ Vision 

Samsung Galaxy Tab Active Pro 

Real-time MALÅ AI 

MALÅ HDR real-time sampling 32 

bit 

Tempo em Operação > 8 h 

Dimensões (em oper.) 

Dimensões (dobrado) 

102 x 49 x 79 cm 29 

x 49 x 83 cm 

Peso (em operação excl. tablet) 15 kg 

Velocidade máx. > Veloc. da estrada 

Meio Ambiente 

Posicionamento 

 
Modo de aquisição 

 
Antena frequência SNR 

(sinal de proporção de 

ruído) - Largura de banda 

 

 
Power supply 

 

Capacidade em diferentes 

terrenos 

IP65 

RTK GNSS (opcional, DGNSS, posiconamento de 

aparelho, encoder, suporte de estação, roda do 

codificador tempo ou manual) 

 
 

> 102 dB 

> 121 %, fracional, -10 dB 

 

 
> Duas recarregáveis 12 V Li-Ion, externas 

12 V DC 

 
> MALÅ Rough Terrain Cart Mini (opcional) 
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