
 

 

 

Suta Digital MD2 com Aplicação Android para Recolha de Dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantagens: 

 
• Concebida para melhorar a precisão e adicionar valor aos seus investimentos 
• Tecnologia patenteada e certificada 
• Comunica com Tablets, Smartphones, PCs ou Computadores de Campo através de uma App. 
•  Robusta e adaptável a qualquer situação de campo 
•  À prova de humidade e poeiras 
• Permite a medição simultânea de até 25 espécies florestais distintas 
• Permite a medição em conjunto com o Hipsómetro Vertex e Vertex Laser 
 
A Suta Mantax Digitech 2 ou MDII é uma nova suta híbrida desenhada para a coleta de dados de campo de modo 
eficiente e sem fios. A MDII é leve e robusta e oferece grandes vantagens de utilização. 
 
A MDII foi concebida para facilitar as medições de campo ao mesmo tempo que armazena informação relativa a 
milhares de árvores de acordo com a espécie, diâmetro e altura. É versátil os as suas configurações podem ser 
ajustadas de acordo com a preferência do operador. 
Os campos de dados ou formulários de campo podem ser ativados ou removidos de modo a adaptarem-se às 
necessidades de cada utilizador. O computador de campo pode ser transportado no bolso ou no pulso como um 
relógio destacando-se da régua de medição para que possa trazer os dados para o gabinete e transferi-los facilmente 
para o PC através do cabo USB. 
 
Os dados podem também ser enviados para um computador portátil ou de mão e para dispositivos Android. A 
comunicação é assegurada por Bluetooth integrado e os dados lidos e visualizados em qualquer portátil ou 
smartphone. 
 
O nome das espécies, o método de inventário e a interpretação dos dados na MDII podem ser definidos na aplicação 
MDII Com. Um determinado atributo pode ser adicionado a um objeto e a aplicação permite tanto um inventário 
total como um inventário por amostragem. 
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